
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ. ΕΚΘΕΣΙΣ
Έτ:ί σχεδίου Νόμου ατζζζι 

τό προσωπικόν τού 'Υ
υθμίσεως θεμάτων άσορώντων 
ουργείου ’Εμπορίου».

Πρός τη}· Βονλην τών 'Ελλήνων

1. 'Η εις^ τήν άγοράν τοϋ εσωτερικού παρέμβασις τοϋ 
Κράτους προς διατηρησιν της σταθερότητας των τιμών δεν 
είναι βεβαίως εκείνη ήτις ασκείται υπό καθεστώς αύστηρώς 
διευθυνομένης οικονομίας.

Εν τούτοις καί ΰπό καθεστώς έλευθέρας οικονομίας ή 
διοικησις εχει υποχρέωσιν νά έρευνα συνεχώς την διαμόρφωσιν 
των διάφορων συντελεστών κόστους, άφ’ ενός μεν διά νά 
δύναται νά έλέγχη καί παρακολουθή την έξέλιξιν τών τιμών, 
άφ’ έτέρου δέ ίνα λαμβάνη τά προσήκοντα μέτρα προς μείω- 
σιν τοϋ κόστους, βελτίωσιν της παραγωγής καί ένίσχυσιν 
τής συναγωνιστικότητος τών 'Ελληνικών προϊόντων.

Εις τον τομέα τοϋτον αντιμετωπίζονται σοβαραί δυσχέ
ρεια1. ΰπό τών άρμοδίων 'Υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου’Εμπο- 
ρίου ελλείψει έςειδικευμένου προσωπικοϋ.

Ή μεταπολεμικώς σημειθωθεϊσα άνάπτυζις τής Οικονο
μίας τής Χώρας ή δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονά
δων, ή αϋξησις τών εισοδημάτων καί ή βελτίωσις τών δρων 
της ζωής, έπέφερον σημαντικήν άνάπτυξιν-τών εργασιών, τών 
άσφαλιστικών εταιρειών εις όλους τούς κλάδους άσφαλι- 
σεως καί ιδιαιτέρως εις τούς κλάδους ζωής καί κεφαλαιο- 
ποιήσεως.

'Ως γνωστόν λόγω τής φύσεως τής άσφαλιστικής εργασίας 
και τής άνάγκης έξασφαλίσεως τών συμφερόντων τών ή- 
σφαλισμένων, οί όποιοι εμπιστεύονται εις τάς άσφαλιστικάς 
εταιρείας “τάς περιουσίας των, ή τάς οικονομίας των, είναι 
επιβεβλημένη ή συνεχής πάρακολούθησις τής λειτουργίας 
τών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ώς ό νόμος ορίζει, ύπό 
κρατικών υπαλλήλων έχόντων τάς έν προκειμένω άναγκαίας 
τεχνοοικονομικάς γνώσεις.

• 'Η άνάγκη δέ αΰτη γίνεται πλέον έκδηλος προκειμένου 
περί τών κλάδων ζωής καί κεφαλχιοποιήσεως, εάν ληφθή 
ΰπ’δψιν ότι άπαιτοϋνται λεπτοί καί πολλύπλοκοι άναλογιστι- 
κοί υπολογισμοί καί ογκος εργασίας διά τον έλεγχον τών 
σχετικών τιμολογίων καί την παρακολούθησιν τών άντι- 
στοίχων μαθηματικών άποθεμάτων.

'Η άρμοδία υπηρεσία τοϋ 'Υπουργείου Εμπορίου, 
ή επιφορτισμένη μέ τήν παρακολ.ούθησιν τής καλής λειτουρ
γίας τών άσφαλιστικών έπιχειρήσεων, αντιμετωπίζει ανυ
περβλήτους δυσχερείας έκ τής έλλείψεως έπαρκοϋς έξει- 
δικευμένου προσωπικού (Άναλογιστών).
λ At' δύσχέρειαι ’ δε αύται θά επιταθούν, εύθύς ώς τεθή 
εις έφαρμογήν ό θεσμός τής υποχρεωτικής άσφαλίσεως 
τής έξ άτυχημάτων αύτ/των άσττκής ευθύνης, συμφώνως 
πρός τήν κυρωθεϊσαν διά τοϋ Νόμου 4147/61 άπό 20.4. 
1959 Εύρωπαΐκήν Σύμβασιν «περί υποχρεωτικής άσφαλί
σεως έναντι άστικής εύθύνης άφορώσης είς αύτοκίνητα όχή- 
ματα». ν

’Αλλά καί είς τον τομέα τών Μέτρων καί Σταθμών εμ
φανίζονται άδυναμίαι, έκ τής έλλείψεως έπαρκοϋς προσωπι
κού.

Λόγω τής διευρύνσεως τών εξαγωγών καί τής άναπτύ- 
ξεως τών εμπορικών σχέσεων τής Χώρας μας παρίσταται 
άνάγκη έπαυξήσεως τοϋ προσωπικού τών έν τώ Έξωτερικώ 
'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου. ’Εξ άλλου διεπιστώθη τε
λευταίως άδυναμία πληρώσεως τών θέσεων ’Εμπορικών 
Γραμματέων, έκ τοϋ λόγου ότι, συμφώνως πρός τάς διατά
ξεις τοϋ άρθρου 2 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ/τος 367/1969 «περί όργα- 
νώσεως τών έν τώ έξωτερικώ 'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου 
Εμπορίου » μεταξύ τών έν προκειμένω άπαιτουμένων 
προσόντων απαιτείται καί ή, τελεία γνώσις δύο ξένων γλωσ
σών, ήτοι τής ’Αγγλικής καί τής Γαλλικής. Διά τήν άντι- 
μετώπισιν τοϋ τελευταίου τούτου θέματος τροποποιείται 
ή σχετική διάταξις, ώστε έφεξής νά άπαιτήται ή πλήρης 
γνώσις μιας μόνον έκ τών άνωτέρω γλωσσών καί έπί πλέον,

ή. επαρκής γνώσις μιας ετερας γλώσσης έκ τών εύρέως 
όμιλουμένων.

Ες άλλου ωρισμενα Γραφεία ’Εμπορικών Συμβούλων 
ι Ακολούθων αντιμετωπίζουν σοβαράς δυσχερείας ώςκαι

πρός την απροσκοπτον διεςαγωγήν τής υπηρεσίας, έκ τής
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δι’ αποφάσεων του και άναλόγως τών έκάστοτε παρουσια- 
ζομενων αναγκών, προσλαμβάνωνται διά τήν έξυπηρέτησιν 
τών έν λόγω Γραφείων μέχρι τρεις κατ’ άνώτατον όριον, 
γράφεις ή δακτυλογράφοι δι’ έκαστον τούτων, έπί συμβάσει 
έργασιας ορισμένου χρόνου. 'Η άπαιτουμένη έν προκειμένω 
πλήρης γ/ώσις, ύπό τών προσλαμβανομένων, τής γλώσσης 
τής Χώρας ένθα εδρεύει τό Γραφεϊον θά διευκολύνη τούς 
προϊσταμένους τών Γραφείων καί ώς πρός τήν γλώσσαν, 
οσάκις δεν είναι ούτοι κάτοχοι ταύτης.

2. Τάς άνωτέρω άνάγκας πρόκειται νά θεραπεύση τό 
παρόν σχέδιον Νόμου διά τοϋ όποιου προβλέπεται ή σύστασις 
είκοσι τεσσάρων θέσεων, έπί σχέσει έργασιας ιδιωτικού 
δικαίου, υπαλλήλων έξειδικευμένων είς τον οικονομικόν 
προγραμματισμόν καί τήν κοστολόγησιν, ή αΰξησις τοϋ 
άριθμοϋ τών θέσεων Άναλογιστών κατά πέντε, τών θέσεων 
τών υπαλλήλων Ειδικών “Μέτρων καί Σταθμών κατά δύο, 
καί τών ’Εμπορικών ’Ακολούθων κατά πέντε, ή διαρρύθμισις 
τών άντιστοίχων θέσεων κατά τρόπον άνταποκρινόμενον 
πρός τά ηύξημένα προσόντα τούτων καί τήν σπουδαιότητα 
τοϋ έργου τό όποιον έπιτελοϋν, ώς καί ή λήψις μέτρων διά 
τήν εύρυθμον λειτουργίαν τών έν τώ έξωτερικώ Γραφείων 
’Εμπορικών Συμβούλων καί ’Ακολούθων.

Παραλλήλως έκρίθη άναγκαία ή βελτίωσις τής θέσεως τών 
ιατρών οί όποιοι καίτοι έπιστήμονες προσφέροντες πολυ
τίμους ύπηρεσίας, πρόκειται, βάσει τής σήμερον ύφιστα- 
μένης καταστάσεως, ν’ άποχωρήσουν έκ τής ύπηρεσίας μέ 
βαθμόν μή άνταποκρινόμενον πρός τά τυπικά καί ούσιαστικά 
προσόντα των.

’Επίσης έκρίθη άναγκαία ή βελτίωσις τής θέσεως ένίων 
Εμπορικών Γραμματέων, μή πτυχιούχων Άνωτάτης Σχο
λής, οίτινες δμως λόγω τής μακράς ύπηρεσίας των έν τώ 
έξωτερικώ έχουν πείραν καί ικανότητα διά νά άνταποκρι- 
θοΰν είς τά καθήκοντα τοϋ ’Εμπορικού ’Ακολούθου. Άλ
λωστε ή προκειμένη ρύθμισις είναι άνάλογος πρός γενομένην 
προ πολλοϋ όμοίαν ρύθμισιν διά τούς Διοικητικούς υπαλ
λήλους τοϋ 'Υπουργείου Εμπορίου (Π.Δ/γμα 638/1974- 
ΦΕΚ (Α) 273/30.9.74).

3. Αί καθ’ έκαστα διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου έχουν ώς 
έπεται:

Άρθρον 1. Διά τοϋ άρθρου τούτου συνιστώνται παρά τώ 
'Υπουργείω ’Εμπορίου είκοσι τέσσαρες (24) τακτικαί 
θέσεις υπαλλήλων, έπί σχέσει έργασιας ιδιωτικού δικαίου, 
κατανεμόμεναι κατ’ ειδικότητα είς 5 οικονομολόγους, 12 
κοστολόγους, 4 Μηχανολόγους—Μηχανικούς καί 2 ΚλωστοΟ- 
φαντουργούς καί 1 ειδικόν έπί θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων 
καί ’Εθιμοτυπίας.

'Ο χαρακτηρισμός τών θέσεων, ώς τοιούτων έπί σχέσει 
έργασιας ιδιωτικού δικαίου, δι’ άς προβλέπεται βελτιωμένη 
μηνιαία άντιμισθία, προεκρίθη έν δψει τών άπαιτουμένων 
έν προκειμένω ηύξημένων τυπικών καί ουσιαστικών προσόν
των καί τής άπροθυμίας προσελεύσεως έπιστημόνων υψηλού 
μορφωτικού έπιπέδου, πρός πλήρωσιν θέσεων εισαγωγικού 
βαθμού μονίμου προσωπικού.

Άρθρον 2. Διά τού έν λόγω άρθρου αυξάνεται ό άριθμός 
τών θέσεων τών Άναλογιστών τού 'Υπουργείου ’Εμπορίου 
κατά πέντε (5) πρός πλήρωσιν υπηρεσιακών άναγκών.

Άρθρον 3. Διά τού άρθρου τούτου ρυθμίζεται ή υπηρε
σιακή κατάστασις τών ήδη ύπηρετούντων μονίμων υγειονο
μικών υπαλλήλων, έν δψει τών προσφερομένων ΰπ’αυτών υπη
ρεσιών καί τού μακροΰ χρόνου τής δημοσίας ύπηρεσίας των.

Δεδομένου δτι αί μόνιμοι θέσεις υγειονομικού προσωπικού 
μετατρέπονται, μετά τήν άποχώρησιν τών ύπηρετούντων,
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εις θεσεις εττι σχεσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αί διατάξεις 
τοΰ άρθρου τούτου είναι καθαρώς μεταβατικού χαρακτήρος.

Αρθρον 4. Δια τοΰ εν λογω άρθρου αυξάνεται ό άριθμδς 
των θεσεων του Κλάδου Α6 Ειδικών Μέτρων καί Σταθμών 
κατα δυο (2), προς πληρωσιν υπηρεσιακών άναγκών. Έξ 
άλλου προς εςισωσιν του εισαγωγικού δαθιιηΠ τηΠ νλάδηυ τού-εισαγωγικοϋ βαθμού τοΰ κλάδου τού
του, προς τον εισαγωγικόν βαθμόν ετέρων ειδικών κλάδων 
τοΰ Υπουργείου, αι υφισταμεναι θέσεις επί βαθμοϊς 4ω ή 
5ω-4ω καθίστανται επί βαθμοϊς 6ω-4ω ώστε νά είναι καί 
διά τον έν λόγω κλάδον εισαγωγικός βαθμός ό 6ος.

"Αρθρον 5. Δια τοΰ άρθρου τούτου άφ’ ενός μέν αυξά
νονται αι θέσεις τών ’Εμπορικών ’Ακολούθων κατά πέντε 
(5), άφ’ ετέρου δέ συνιστώνται παρά τώ Κλάδω 'Υπηρεσιών 
’Εξωτερικού τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορίου τέσσαρες (4) 
θέσεις ’Εμπορικών ’Ακολούθων επί βαθμοϊς 5ω-4ω, τάς 
οποίας πρόκειται νά καταλάβουν Εμπορικοί Γραμματείς, 
μή κεκτημένοι μέν πτυχίον Άνωτάτης Σχολής, οίτινες 
όμως λόγω τής μακράς υπηρεσίας των έν τώ έξωτερικώ, 
έχουν άποκτήση την άναγκαία πείραν καί ικανότητα διά 
νά άνταποκριθοϋν πλήρως εις τά καθήκοντα τοΰ ’Εμπορικού 
’Ακολούθου. Τό λαμβανόμενον μέτρον, είναι καθαρώς 
μεταβατικού χαρακτήρος καί άποτελεΐ έπιβράβευσιν τής 
έπϊδειχθείσης μέχρι σήμερον, υπό τών περί ών πρόκειται 
Εμπορικών Γραμματέων προθυμίας, δραστηριότητος, ίκα- 
νότητος καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον.

"Αρθρον 6. Διά τοΰ άρθρου τούτου αυξάνονται κατα 
επτά (7) αί θέσεις τών διοικητικών κλάδων ΑΙ, Β1 καί Γ1 
προς ένίσχυσιν τών άποκεντρωμένων υπηρεσιών τοΰ 'Υ
πουργείου εις ώρισμένους παραμεθορίους νομούς, κατ’ εφαρ
μογήν τής έφαρμοζομένης ειδικής πολιτικής διά τάς παρα
μεθορίους περιοχάς.

Αί συνιστώμεναι θέσεις προορίζονται διά τά υφιστάμενα 
τμήματα ’Εμπορίου τών Νομαρχιών "Εβρου, Ξάνθης και 
Χίου καί κατανέμονται ώς κατωτέρω.

α. Τμήμα Εμπορίου Νομαρχίας "Εβρου
Κλάδος ΑΙ Διοικητικών
Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω
Κλάδος Β1 Διοικητικών
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω.
β) Τμήμα ’Εμπορίου Νομαρχίας Ξάνθης
Κλάδος Β1 Διοικητικών
Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω.
γ) Τμήμα Εμπορίου Νομαρχίας Χίου
Κλάδος Γ1 Κλητήρων
Μία (ί ) θέσις έπί βαθμοϊς 12ω-9ω.
"Αρθρον 8. Διά τής παραγρ. 1 τοΰ έν λόγω άρθρου τρο

ποποιούνται, ώς προς τήν γλωσσομάθειαν τά άπαιτούμενα 
προσόντα διά τόν διορισμόν εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
Α' Κατηγορίας (’Εμπορικού Γραμματέως) τοΰ Κλάδου 
'Υπηρεσιών ’Εξωτερικού. Οΰτως άντί τής άπαιτουμένης 
μέχρι σήμερον τελείας γνώσεως δύο ξένων γλωσσών (’Αγ
γλικής καί Γαλλικής), θά άπαιτήται έφεξής ή πλήρης 
γνώσις μιας μόνον έκ τών γλωσσών τούτων καί ή έπαρκής 
γνώσις μιας έτέρας γλώσσης έκ τών ευρέως όμιλουμένων, 
διά τούς εις τό γενικόν μέρος τής παρούσης άναφερομένους 
λόγους.

Τέλος διά τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου παρέχεται ή 
ευχέρεια εις τόν 'Υπουργόν ’Εμπορίου προσλήψεως, έπί 
συμβάσει έργασίας ώρισμένου χρόνου, μέχρι τριών γρα- 
φέων ή δακτυλογράφων εις ώρισμένα έκ τών Γ ραφείων 
’Εμπορικών Συμβούλων ή ’Ακολούθων, διά την άπρόσκοπτον 
διεξαγωγήν τής υπηρεσίας τών Γραφείων τούτων.

Έν Άθήναις τή 17 Νοεμβρίου 1975.
Οί 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

/

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυ-θμίσεως δεμάτων άφορώντων τό Προσωπικόν- 

τού 'Υπουργείου ’Εμπορίου.

Άρ-θρον 1.
1. Παρα τώ Υπουργείο) Εμπορίου συνιστώνται είκοσι τέσ

σαρες (24) όργανικαί δέσεις υπαλλήλων, έπί σχέσει εργα
σίας ’Ιδιωτικού Δικαίου, τών ακολούθων ειδικοτήτων:

α) Οικονομολόγων πέντε (5)
β) Ειδικών κοστολόγων δώδεκα (12)
γ) Μηχανολόγων—Μηχανικών τέσσαρες (4)
δ) Κλωστοϋφαντουργιών δυο (2)
ε) Ειδικού ·έπί -θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων καί Εθιμο

τυπίας μία (1).
2. Τά άπαιτούμενα προσόντα διά τήν κατάληψιν εις τάς 

κατά τήν προηγουμένην παράγραφον -δέσεις, ορίζονται ώς κά
τω# t :

α. Διά τάς -θέσεις τών Οικονομολόγων:
Πτυχίον Πολιτικών καί Οικονομικών ’Επιστημών Νομι

κής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή τής ’Ανώτατης Σχο
λής Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών ή Πτυχίον ισο
τίμου προς ταύτας Σχολής τής αλλοδαπής.

Πλήρης γνώσις τής ’Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανι
κής γλώσσης καί εΐδικ.ευσις εις άντικείμενα οικονομικού προ
γραμματισμού καί εξωτερικού εμπορίου, προσηκόντως άποδει- 
κνυόμεναι.

β. Διά τάς -θέσεις Ειδικών Κοστολόγων:
Πτυχίον Μα-θηματικών ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστη

μίου ή Πολιτικών καί Οικονομικών ’Επιστημών ή Οικονομι
κών ’Επιστημών Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου 
ή τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών Έύπι- 
στημών ή Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής ή πτυχίον ισοτί
μου προς ταύτας Σχολής τής αλλοδαπής.

Πλήρης γνώσις τής Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανι
κής γλώσσης καρ είδίκευσις εις τήν κοστολόγησιν, προσηκόν
τως άποδεικνυόμεναι.

γ. Διά τάς -θέσεις Μηχανολόγων—Μηχανικών:
Πτυχίον Τμήματος Μηχανολόγων Σχολής Μηχανολόγων 

—’Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ημεδα
πού Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου ή ισοτίμου προς ταύτα 
Σχολής τής ’Αλλοδαπής καί πλήρης γνώσις τής Αγγλικής 
ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσης, προσηκόντως άποδει- 
κνυομένη.

δ. Διά τάς -θέσεις Κλωστοϋφαντουργιών:
Πτυχίον Άνωτάτης ή Άνωτέρας Σχολής Κλωστοϋφαν

τουργιών τής ημεδαπής ή ισοτίμου τοιαύτης τής άλλοδαπής 
καί περαιτέρω είδίκευσις ώς καί έπαρκής γνώσις τής Αγ
γλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσης. προσηκόντως υπο
δεικνυόμενοι.

ε. Διά τήν -θέσιν ειδικού -έπί -θεμάτων Δημοσίων Σχέ
σεων καί Εθιμοτυπίας.

Πτυχίον Νομικής ή Πολιτικών καί Οικονομικών Επιστη
μών ή Οικονομικών ’Επιστημών ή Πολιτικών ’Επιστημών 
ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή τής Άνωτάτης Σχο
λής Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών ή τής Παν- 
τείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών ή Άνωτά
της Βιομηχανικής Σχολής ή ισοτίμου προς ταύτας Σχολής 
τής άλλοδαπής.

Πλήρης γνώσις τής Αγγλικής καί Γαλλικής γλώσσης 
καί διετής ευδόκιμος προϋπηρεσία, έπί συναφών -θεμάτων εις 
δημοσίαν -θέσιν ή οργανικόν διε-θνή ή ημεδαπόν, προσηκόντως 
άποδεικνυόμεναι.

3. Ή πρόσληφις τού κατά τό παρόν άρ·θρον, προσωπικού 
διενεργείται συμφώνως προς τάς κειμένας διατάξεις.



τρπττΠλΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠ’ΑΥΤΗΣ ΕΚΘΕΣ ΙΣ

’Επί" τοΟ σχεδίου Νόμου "περό ρυθμίϋεως θεμάτων αφορώντων τό ^

ττροσωπικό ν τού Υπουργείου ’Εμπορίου καιαλλων τινων διιτ'άξεων"

πρ οι
/

, Τήν Βουλήν των *Ελλή νων

Αι’τιολογική ΈκθεΟις

Τό αρθρον 9 τοΟ σχεδίου νόμου προτείνεται όπως αντικαταΟταθΡ[ διό τής κατω

τέρω τροπολογίας/ ήτις αναφέρεται μόνον ει’ς τήν ΟυγκρότηΟιν των ’Επίτροπων Παραλα

βής τΰν Κρατικών Προμηθειών .

Διά της προτεινομένης διατάξεως παρέχεται ή εύχέρεΤα'έι’ς τόν 'Υπουργόν ’Εμπορίου 

όπως έξουοιοδοτή τό κλιμάκια τής ιεραρχίας τοΟ Υπουργείου πρός εκδοσιν των αποφά- 

Οεων Ουγκροτήοεως των< ως εΐρηταί/’Επίτροπων'/ Ιπί τ£ί σκοπεί επιΟπευΟεως των διαδικσοι

ΤΡΟΠ ΟΛΟΓΙ A

Άρθρον 9

Αί παρά τ^ 'Υπουργείγ Εμπορίου λειτουργουσαι ’Επιτροπαι Παραλαβής/ των αγορα- 

ζομένων μέσ^> των Διευθύνσεων Κρατικών Άγορβν τοίί αύτοθ Υπουργείου ειδών/ ο'υ^κρο- 

τοϋνται δι’απο-ράσεων τοθ 'ΥπουργοΟ ’Εμπορίου ή των νομίμως υπό τούτου έξουΟιοδοτη- 

μένων οργάνων.

'Ο Υπουργός
\ί, ■

■·»·>··· iilL-
Κ··.··.i οήί.',-πν

,Λό . Υ'

f / ’

1!! 1
Κιί ·Τ;<χ ν

ό ά/ι’Λ ΤΛνο.'·*

m\
Ιωάννης' 'ΒαρβπΟιωτης 

Βουλευτής ’Αθηνών



ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

"ΑρΒρον ....

ΐ) Τά * Εμπορικά καΓ Βιομηχανικέ, ’ΕπαγγελματIκά καΓ Βι 
τεχνικά ’ Επ l μελητηρ l α ως καΓ τά Χρηματ ι α τι^ρ ι α ’ Εμπορευμάτ 
υπάγονται εις την διαχειριστικήν έποπτεΓαν του 'Υπουργού 
*ΕμπορΓου, ο έλεγχος δε της διαχειρΓσεως τούτων'άσκεΤταI 

κατ’ετος υπόχρεωτικως, εκτάκτως δε οσάκις παρΓσταταί κνάν 
υπό ΛημοσΓων ’Υπάλληλων όριζομενων υπό του άύτου “Υπουργι 

τά οδοιπορικά έξοδά, η ημερησΓα άποζημΓωσις‘ώς καΓ 
υπά της Διοικητικής ’Επιτροπής η Χρηματιστηριακής ’ΰπιτρι 
ι'ιεΓας οριζόμενη αμοιβή των ως άνω * Υπάλληλων βαρύνουν το 
ελεγχόμενον ’Οργανισμόν. “ -

2) 'θ ελεγχος των διαχειριστικων χρήσεων 1974 καΓ 197 
των άνώτερω ’Οργανισμών θάλει διενεργηυΓ) κατά τά υπό της 
προηγούμενης παραγράφου οριζόμενα.-

'Κμι8. // 
Κστετ^ίη σήμιροτ
τ ή ν τ£-
ό KiicrSioac

K«d βρσν ixij/.
6 Δ/τής IScp. Έργασ:<2·ν

*0 'Υπουργός ’ΕμπορΓου

■ 111,

* I ωάννη ς Η, ΗΓάρβ ι τα ι ωτη ς



ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΓι’ΑΥΤΗΣ ΕΚΕΕΣΙΙ

" ’ Επ Γ του αχεί. Του Νόμου "ΠερΓ ρυ3μίσεως θεμάτων ar.c ράντων 
τό προσωπικόν του ‘Υπουργείου ’Εμπορίου καί άλλων τινων 
διατάξεων".-

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

— τ ---------------- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ· ΕΚ0ΕΣΙΣ___

’ Αττ £ της συστάσεως των ’ Εμπορικών καί Βιομηχανικών, 

’ Εππαγγελματικων καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων καί των Χρη
ματιστηρίων ’Εμπορευμάτων η διαχειριστική εποπτεία καί ό ελε 
χος των διαχειρίσεων των ως άνω ’Οργανισμών ησκεΤτσ υ:·.·5' τού 
'Υπουργού ’Εμπορίου, άιρ’ένός λόγφ της αποστολής, των'ακοπων 
καί της δραστηριότητος αυτών καί άρ’έτερου εκ του γεγονότος, 
ότι ταυτα τυγχάνουν οίκονομικως αυτοσυντήρητοι ’Οργανισμοί, 
ουδόλως έπιβαρυνοντες τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν.

Κατόπιν της έκδόσεως του Συντάγματος του έτους 
196Β καί του κατ’έψαρμογην τούτου Ν.Δ. 1265/72 τό ’Ελεγκτι

κόν Συνεδριον κατόστη αρμόδιον διά τόν"ελεγχον των διαχειρί
σεων των ως άνω ’Οργανισμών.

‘Διά του άρΕρου 6 του Ν.Δ. 86/5-10-74 οι εν λόγφ 
’Οργανισμοί ί.ξ^ρεΕηοαν της ώς άνω αρμοδιότητος του ’Ελεγκτι

κού Συνεδρίου, χωρίς όμως νά καθορισθεί καί τό αρμόδιον διά 

την διενόργειαν του διαχειριστικοϋ έλεγχου οργάνον.

Διά της παρούσης τροπολογίας έπανα.ρεροντα ι εν 
ίσχύϊ αι υπό του Συντάγματος του 1968 καταργηΕεΤσαI διάτα

ζε ις 'περί'διανειριστικης έποπτείας καί έλεγχου των έν λόγω 

Οργανισμών παρά του Υπουργού Εμπορίου, καλύπτομενου όυτω 
του νομοθετικού κενού; τό οπ'οΤον κατόλίπεν ο Νόμος 66/1974,

. /
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Τήν ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΕIE ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
·.

*_ι;ί τοΟ ο vc 5 ί ου ::όμου"Πε μί ρυύμίαεως ί>ε μώτωυ 

•Λφομώντων τδ προοωπικδν τοΟ ‘Υπουργείου ’Εμπορίου"

Είς τδ ‘Υπουργείου ’Εμποδίου ύπηρετοϋν χημικοί οίτινες Απαρτί
ζουν τίν κλάδον Α/3· Τδ ούνολον των ύφισταμένων κενών δέσεων τοΰ 
κλάδου τοότου Ανέρχεται ε ΐ c 27 έπί συνόλου 43 όογανικών δέσεων.
Ή Αδυναμία πληρώσεως των ως ανω υέσεων όφείλεται εί^ τήν έλλειφιν 
i νδιαφέμοντος προσελεύσεως των νέων χημικών,λόγψ μή ευνοϊκής προο
πτικής έςελίζεώς των, κολό πεοισσόπ. ρον καό’οσον οί ώς Άνω ένόια- 
φερδ^ειοΐ δ ζε υΗ ία κουν καλυτέρους υΓ ους έ πάγιε λματι κής έ λίςε^ς 
εες πλλ,.ς Δημοσίας ’ Y.-η.εσέ..ς *tc:C Δπμοσί ους *Οργανισμούς.

Ή Ανωτέρω δύομε νής διά τδ ' Υπουργέιον ‘Εμπορίου κατάσ-ταοι^ 
όΓεί?νεται εις τδ γεγονός δτι,ένω είς τΑς έ ν λδγψ 'Υπηρεσίας αι 
έπί βασμοΐς 2ιγ-3φ υίοεες τοΠ κλΑδου .των χημικών ανέρχονται είς 
πσσοστό,' Ανω το3 25;3, είς τδ ΎπουργεΓον 'Ημιχορίου τδ ιιοοοοτδν 
τοΠτο μόλις φυέινει τδ ΛΟ% έηί τοΟ ουνδλου των όργανικων δέσεων.
Οδτω τδ i λ κειμένων διατΑςεω'ν καδοριζόμε νον ανωτέρω κοσοοτδν είναι 
τδ μιΤ.μότεμον έζ~ δλών των Δημοσίων 'Υπηρεσιών μέ Αποτέλεσμα νά-- 
ΑπογυμνοΟται ουστηματικως τδ Ύκουργεϋον ’Εμπορίου άπό τούς ειδι
κευμένους 'Επιστήμονας ,είς βΑρος τής ευρύθμου λειτου;.·γίας τοΰ 
έν λύνω- 'Υπουργείου είς τέ.ς άρμοδι δίαιτας τοΟ όποίου περιλαμβά- 
νυνται πλειστα δαα Αντικείμενα τεχνικής ψύσεως,ώς έλεγχος ποιδτητοχ 
κ·ατο'Λ·αλωτικων Αγάδων (ήτοι τρόφιμα, βε νζί νη καί λοιπέι καύσιμα), 
διασφΑλισις των συμφερόντων τοΟ Δημοσίου κατά τάς άγομδ.ς, πωλή^εις 
συγκεντρώσεις καί βιομηχανοποιήσεις Κρατικών έψοδίων καί λοιπά.
Διά τήν θεραπείαν τής Ανωτέσω όργανωτικής Αδυναμίας.

ΠΡΟΤίΙΗΕΤΑΙ

V·.
A

ή παρεμβολή είς τδ ύπδ ψήφισιν Νομοοχέδιον Άρορου,ύπ'σΌςοντα 
άριομδν 5, των Αρθρων τοΟ Νομοσχεδίου αΰξανομένων άντιστοίχως. 
"Αί ύφιστέίμευαι θέσεις τοΟ κλάδου Α/3 Χημικών τοΟ 'Υπουργείου 
Εμπορίου άναδιαραροΰνται βαΟμολογικώς ώς κ'ιτωόι:

Δώδεκα (12) δέσεις έπί βαδμοϊς 3ψ“2ψ έκ των όποίων μία(1) 
έπί βαδμψ 1φ.

Δέκα ες(15) δέσεις έπί βαδμοΓς 5ψ-4ψ.
Είκοσι (20) υέσεις έπί βαϋμφ 6φ-π

7Η · -7 ■:·/.; '»> 6 Λ4/ / U
Οί προτείνοντες Βουλευταί
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' Ln Γ τού σχεδίου Κόμου "ΠπρΓ puyiJfocuc, θεμάτων υσ.ορόντων 
70 προσωπικόν τού ‘ Υπουργέίου ‘ί.μπορίόυ καί άλλων TivLiv 
61 ατύςευν'5. «'

I POE

THU ΒΟΥΛΗΝ TO;i ίΙΛΓΗΙίηΜ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ EKSLEXE

*Λκο της αυατίτ^ευς των f Εμπορ 5 κΓ5ν us Γ Βιομηχανικών,,
*ΕπϊίαγγεΛμο? ικύν usf Gιοτπχνιr.Sv *£rr tμελητηρ ίων i;tiΓ τ£ν Κμη- 
μάτιοτηρfuv *Εμπορευμάτων ή διαχειριστική cncnvcit; r.af 6 έλεγ
χος fSv C-iDvctpfcewv των υς avu *Οργανισμέ·*’ fjausTvo υπό you 
'Υπουργού 'Εμπορίου* eg*ενός λόγιο τΓ|ς αποστολής^ των οποτπύν 
uca της ύραστηρ!οτητος auvuv και ar,*ετεροι; έι; του γεγονότοςc 
ότι τούτα τυγχάνουν a; πονεμ ι πύς αυτοσυντήρητοι ' Gpyc-v ι ου ο Γ Γ 
ο υ6ο λ υς ε;τ ιΡπρύνοντες τον Κρατικόν Προϋπολτγ\ σμήν»

Κατόπιν της εκόόσευς του Συντάγματος του έτους 
1952 r:aΓ του κατ'εηπρμσγην τούτου Κ.Δ. 1265/72 τό * Ελογπτ ι ~ 
κόν Συνεόριον κατάοτη αρμούιον 6ιά τυν"ε·λεγχον των ύιαχαιρΓ^ 
couv τύν ως uv:.5- * L-ργαν ι σμαν.

Διά νοΰ upDpou 6 τού Η.Δ» 06/6-*ΐΠ-74 ο! εν λόγω 
'ΟργανισμόΓ εζπράυησαν της ύς £νω ύρμσδιάψητος του 'Ελεγκτι
κού Συνε6ρίευΡ χωρίς όμως νά iccGopioCiJ καί το αρμόδιον 6ιά 
την Διενύργοιον τού Διαχειριστικού ελέγχου υργαναν.'

Διά της παρουσης τροπολογίας επυναςόρονται εν 
ίσχύϊ αί υπό τού Συντάγματος τού 1060 κανοργηύεΤααι 6;ατό« 
ζεις περί διαχειριστικής ύποπτείας καί ολάγχου των εν λ.όγπ 
* Οργανισμόν παρά τού 'Υπουργού 'Εμπορίου;, καλυπτόμενου ευ\'» 
τού νομοθετικού κενούΓ νό οπο'ίον κπνόλητεν ο Ιμάμης 06/1974,

/
« / *



ΤΡΟΠϋΛϋΓΙΛ

ΛρΟρον
< '('

/
/

ΐ) Τά 'Εμπορικά κυΓ »31 ομηχπν ι κά, Επογγολμστ ι κε: κπΓ Γιο- 

τεχνικό * L-.t ιμελητί^μ ι υ ως καί τα Χρηματιστήρια ’ Εμπορευμάτων 
οπόν.Ίνται εις την L ι :/χε ι μ: αχ ι κ.ην επυπτείαν too ’Υπουργού 

’Εμπορίου, u Ελεγχος 5ε της 61 οχε ι ρ foe ως τούτων αοκεΤτκι 

κατάΧτος. υποχρεωτικές., _οκτ·ύ<τως δε ρπύκη ς_ πυρ iuTOTat ανάγκη, 
υπό Δημοσίων ’Υπάλληλων οριζόμενων υπύ του αύτου f Υπουργού,, 

Τύ οδοιπορικά εςοδυ, η ημορηο fu α.τοζημ ίωσ t ς ως καί η 
υπό της Διοικητικής ’Επιτροπής η Χμημπτ ι ατηρ ι ακης ' Επίτρο

πε ίος οριζόμενη άμοιρη των ως υνυ ’Υπάλληλων pcpuvouv τον 
ελεγχόμενον * Ορν'αν ι υμον.

?.) ,'θ έλεγχος των δ ιαχειριοτι κων χρηυεων 1974 καεί 1975 

των άνυγερω rϋργανιπμων ϋελ-ι διΟνεργηύ'^ κατά τά υπό τίηq;

προηγούμενης παραγμονου οριζόμενα.
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/'■Από της· υυοτύοευς των " Lprrcp t kGv κπΓ 3* ουηχαν ι κΓκ .
* ί-ττκαγγελματ ι καν καί 6 t οτεχν ι καν * tin t μελητημ ίων καί τ~ν Χρη- ς 

ματιυγημ ίων *ι.μ^ομευμάτων η διπχείριυτικί'ι. έκυπτε fa καί e ί:Λογ~ 

χος τύν δ αχε t μ ίεεων τεν ιός ανω * ϋργανιυμών ηπκεΤτο ΐιτίυ του 

'Υπουργού *Lpj-ropiajp ay/ενός λύνω της ύπυατολης, των* σκοπόν 

καί της δμπυτηριόνητος αύτΰν καί οϋρ’έχύμοϋ έκ τού γεγονότος, 

οτι τ:;~τα τυγχάνουν ο! κονομ ι κως ούτουυντάρητοι * Ομγανιπρο Γ, 

ουδύλως ί:ι ι^αρυνοντες τύν Κρατικόν ίϊρούπολογ ι ομύν.

/Κατόπιν της έκδόσεως του Συντάγματος του έτους 
1300 καί του κατ*έςιορμυγην τούτου Ν.Δ. 1265/72 τό *ίλεγκτι- 
καν Συνεδρίαν κατευτη αρμόδιόν δια τυν ελεγχον τυν διαχοιρι- 
ουων τυν ως ανω *Dpyavιαμύν.

Δαύ του apL-pcu 6 του λ'. Δ. 06/0-1 ϋ-74 οϊ έν λογά 

’Οργανιομοί έζ^μεύηοαν της υς; cvu αρμούιότητος τού 'Σλενκιι- 

kou Συνεδρίου, χωρίς όμως νύ καϋορtcL'tJ καί τύ αρμόδιον 6!ά 

την διενέργειαν τού 6ιαχειρτσ?ικοϋ Ιλύγχού οργανον.

Διό της πόρουαης τροπολογίας οτιανα?ύρονται εν 

Ισ.χύϊ at υπό. τού Συντάγματος τού 1360 κκταργηΟεΤοαι διατά

ζεις γγcp Γ Διοχε ιρ'ιατικης εττοπτείας καί ελέγχου νυν εν λόγω 

'ϋργανιομύν παρό του 'Υπουργού * ωμπορ ίου, ' καλυτί τομένου ούτω 
τον νομοθετικού κε'-ού, τό οπο'ίον κατέλπτεν ό Νόμος 0ΰ/ί97ύ.

'ίίΐ ciurpov

ί κίέοίτς.

V ■Ktl! &ρ*.Τ7 _- ί
. η>· ‘Γ.Λγπ ’̂.ΰν

/ /■ ^

°· // . *- · ________ -*^ W ' ^ . -•.^Γ —
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ιεινωύή hi πής ^■-'Η άνωτερω κατάστασις,πρόκειται νά Ιηιοι 
νομένης κατά τό τέλος του 197^ ·,'/^ “ας άρχας του 157? dor·'.■ 
έξόδου,λδγφ συμπληρώσεως ?5ει ^ ^ήρεσίας,υπαλλήλων.

Σοβαρόν πρόβλημα δημιουρΤεΐται :*·πι$Γ,ς διά τό ΥαμεΓον,καχότ 
του ΙΙδμου 253/1976,δυνάμει του οποίου τό ύψος της παρεχο;-' 
συντάξεως 6ά υπολογίζεται έφεξης επί τη βάσει των έκάστοτε 
τακτικω; άποδοχων,αι όποιαι (Αντιστοιχούν είς τόν βαθμόν ν'" 
των υπαλλήλων έκ τής υπηρεσίας.

‘Υπό τάς άνωτέρω συνθήκας δημιουργεΐται σοβαρόν πρόβλημα 6
τήν περαιτέρω λειτουργίαν του Υαμείου,οχι μόνον έκ τής ύ τά
άσφαλιστικου έλλείματος,άλλά καί έκ τής δημιουργίας ταμεί
έλλείματος είς τό αμέσως προσεχές μέλλον.

1
-,Εξ έίλληου δεν παρέστη μέχρι σήμερον σοβαρό-ανάγκη ένισχΰσ 
του συνεγγυητικού κεφαλαίου των χρηματιστΥνΤάστε νά καθίσω 
δυνατή ή χρησιμοποίησις μέρους των υπό τής· παραγράφου 5 τ 
άρθρου 9 του Η.Δ. 3078/54,ώς άυτικατεστάΟη υπό του £ρορ α
τού Κ.Δ.827/1971,ποοβλεπομένων πόρων του συνεγγυητιπου πε- 
διά τήν ένίσχυσιν του ΤΑΥΥΥΕ,πρός κάλυψιν τοΰ βάρους συ ντο. 
δοτήσεως των παλαιών συνταξιούχων του.

!
I

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΙ

/
’'Αρθρον..........  J

1. -Διά των Προεδρικών Διαταγμάτων,έκδιδομένων προτάσει του ί
του * Εμπορίου ‘Υπουργού,δύναται νά άνασυνιστωνται αί παρά 
‘Υπουργείψ ’Εμπορίου λειουργούσαι ’Επίτροποί,Προγράμματος * 
μηδειών,Προμηθειών, Έμτίειρογνωμσνων καί Παραλαβής καί νά κ 
ρίζεται ή σύνδεσις,άρμοδιότης καί δικαιοδοσία αυτών.

2. -Αι ’Επιτροπαί ανται συγκροτούνται διά αποφάσεων τού
,. ’Εμπορίου ή των νομίμως υπό τούτου έςουσιοδστημένων (. ρ

/

3. ~Αί περί συγκροτήσεις των ’Επίτροπων Παραλαβής'άποφάσεις,δί
χρήζουν δημοσ ι εύσεως διά τής ’Εωημερίδος τη ή Λυβερνόσεως.

’ΆρΟρον

Ί’ο ήμισυ τού υ:ίθ της περι::τωσεως γ του εδαφίου πιο 

άρθρου 3 τού Κ.Δ.827/1971; 1!περί τροτ:οποιησεως καί/"1·—λ",Λ·
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των περί Χρηματιστηρίου άξιων διατάξεων ώς καί ρυδμίσεως άλλων 
τι νων σχε·' ί ν δεμάτων",προβλεπομένου ε(.6 ικου πόρου του Συνεγ- 
γυητικου κεφαλαίου ασφαλείας των χρηματιστηριακών συναλλαγων, 
διατίθεται δ ι’άτιοφάσεως του ‘Υπουργού ’ΐϊμ-ιορίου διά την ένίαχυ- 
σιυ του ΐν.μείου ’Αρωγής καί υγείας των υπαλλήλων τοΰ ‘ίλιουργείου 
’ Υ'μπ οσίου.-

Ά; '/? r

KcrviTi'-i c*;;r·■::>·

”Γ:ν _.α-λ: ν.σ ....
6 *

/Λν;ί ·_Γ·Ά<«*:-<Ό
C / ν ά (ν

‘0 ‘Υπουργός

Min I 
ι y

Καί λραν ν/ ·-'ν 
ό Λ/τής-Ιΐομ. ΈργαοιΛν'

/ · ■:ί· v

J w w
;Ιωάννης 3αρριτσιωτης 

Βουλευτής ’Αδηνοίυ

Μ-ν·0
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' Επί του σχεδίου Κόμου "περί ρυθμίσεις θεμάτων 
άς,ορώντωυ τό προσωπικόν του 'Υπουργείου ’Εμπορίου 
κ·αί άλλων τινών διατάξεων."

ΠΡ.Ο'Σ

Τήν Βουλήν των ‘Ελλήνων 

-Λ ίτι ολΌ γ ίκή_ ^Εκ θ ε σ ι g'

Διά τής ύπ'άρι8.59562/4665/15-9-19^7 κοινής άποοάσεως των 'Αντι
προέδρου'τής Κυβερνήσεως καί ‘Υτεουργων Οίκονομικων καί ’Εμπορίου 
έκδοΟείσης έφ’σπαξ κατ’εξουσιοδότησιν του Α.Ι-7. 65/1967,καθοηοί·- 
σθησαν τά διατηρούμενα παρά τώ 'Υπουργέ ίφ ’Εμπορίου Συμβούλια 
καί ’Ζπιτροπαί ώς καί ή σύνθεσις,άρμοδιδτης κο:ί δικαιοδοσία αδ
αών.Τροποποίησες, ως έκ τούτου,τής άποφάσεως ταύτης δεν είναι δυ
νατή εί μή μόνον διά δικτάξεως Νόμου.Μεταξύ των διατηρηθείσων 
’Επίτροπων περιλαμβάνονται και αι τοιαυται άρμοδιότητος τής Γεν. 
Δ/νσεως Κρατικών Προμηθειών του ‘Υπουργείου ’Εμπορίου,αιτινες 
κατά κανόνα είναι τεχνικά συλλογικά όργανα καί ώς έκ τούτου δέον 
νά απαρτίζονται ές είόικών προσώπων. i

Η καδορισθεΤσα διά της ώς άνω κοινής άποςάσεως σύνθεσις των Έπ. 
τροπών τούτων,άφ’ενός μέν ύπήρξεν ανεπιτυχής,άφ’ετέρου δέ,ύς έκ 
των έν τφ μεταξύ έπιτευχΟεισών τεχνολογικών έζελίξεων καί διαρθρ 
ιοτικών αλλαγών είς τό ‘Υπουργείον Εμπορίου χρήζει άνα.μορς.ώοεως 
έπί τφ τελεί συμμετοχής είς αύτάς ειδικών επί των νέων δεδομένων 
προσώπων,έν όψει μάλιστα καί τής σημαντικής 6ιαφοροποιήσεως των 
υπό του Κράτους άγοραζομένων είδών,ώς καί εκπροσώπων των παραγω
γικών τάξεων.
Ίά έζ είσωορών έσοδα του Ταμείου ’Αρωγής καί ‘Υγείας των υπαλλή
λων τού ‘Υπουργείου Εμπορίου,δεν επαρκούν ήδη νά καλύψουν τάς 
δαπάνας έκ παροχών,του δημιουργουμε νου ανοίγματος μόλις καλυπτό
μενο» έκ των προσόδων τής περιουσίας του.
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Tcpt κυ ϋ καί

i „ , ·> _ i _ -v »-••V*:optov ποομη.-ενε *ca- kc·.» ·- cvq cn του εςωτερακου η cot>--

o ·. .. <; l c.VCi χωράν, ' εκ: : j >*-c c
r Τ’, , r ^X/ U L (. t1 - τα ovoV- εναποθηκεύονται εις πλειστσ.ς ι.ρκτικο,ς /.ποΟηκας» ώς καν

r ' *■ · . ' .... *· · *
C« C*TV ΓίΟ AMf ‘ ‘ ' >4 · _ ^ ... -................................. _ ■. „ ■ .-C i-it'-u-Wul, σιταποι5η::ας ΛμφκΛης κ.Λ.π>

! 1 η 1 ,ί Ως είναι γ τ'ο τον τα ί uiopytΛίφουι cc κανα \*■ ^ οιαρκεισυ της εναπ ο η-
καύσεως κυτίίυ ι: ίc bi.απόρους άποόήκς.ς , SILOS >:»λ.π. υφίστανται πολλιίπλάς
ζημίαςε;t τζς δράσεως διαφόρων εντόμων,άκαρπων,μιυ-ητον, τρωκτικδν κ.λ.π.

* , ·/ ' · ' * * ..

ΓΤό μέσον ποσοστόν των απαλέ idν αυτών >:ς ο λ ον τον κόσμ ον σύμφωνος πράς
στατιστικά στοιχεία του Τ;'Α.Ο. ανέρχεται etc. ΙΟ/ί τοϋ βάρους αυτών έναντι 
28,υ,ν τίίν άπωλειων τάς οποίας ύφκ σταυτσι τσϋτα είς τούς άγρους» 

i -’Ευ τούτοι ς η άζία τοϋ ποσοστού τούτου (I0>a ) συνεπΰς 'καί η ζημία εκ της 
απώλειας αυτού είναι πολύ με', Χυτερα των απώλειαν είς τους αγρούς (2·3,5μ) 
διότι αυτή άφορα έτοιμα γεωργικά προϊόντα 6ιά τά or.oVa εκτός τον καλλιεργη- 
τικ^ν δαπσχΟυ >:ατ·&ί?λ·ή &η σαν -καί ετερο.ι σΐμμαντικαί~ δαπάναι διά "την συγκομιδήν» 
μεταφοράν, συσκευσσίαν καί ένεποδηκε νσιν αυτών.

’ Εκ τον ανωτέρω καταφαίνεται η σημαε-ία ί; οποία πρεπει νά αποδίδεται είς 
την συνεχή παρα.κολούΰησι υ της ποιοτικές καταστάσεως των εναποθηκευμένων 
γεωργικόν εφοδίων υπό εζειδικευμενωυ Γεωπόνων,οί όποιοι νά προβαίνουν εγ
καίρως εις την λ ί; ψ ι υ των εκάστοτε ένδεδειγμενων μέτρων καλίί< ς ουντηρησεως 
αύτί3ν (απευτομωσεις, μεταγγίσεις κ.λ.π.).

Τό εργυν τοϋτο έκτελειται μερχι τοϋδε είς τό ‘Υπουργείου ’Εμπορίου υπό 
εκτάκτων Γεωπόνων, διά των οποίων τό ‘ ΥπουργεΥον τοϋτο εχει επιτυχής τό» μι— 
κρότερον ποσοστον ζημιδν.

Οι γεωπόνοι ουτίΜ άοχολοϋντα.ι ύπηρεσιαχδς καί με αλλα δέματα εχοντσ 
σχεδιν με την Γεωπονικήν ’Επιστήμην, (πραγματογνωμοουνας κ.λ.π.),.

Κατόπιν τδνναυωτερω προτείνομεν την >:ατωτερω τροπολογίαν είς τό Σχεδίου 
Κόμου "περί ρυθμίσεως θεμάτων «φορώντων τό προσωπικόν τοβ ‘Υπουργείου ’Εμπο
ρίου.

Τ_Ρ_0_Π_0 Λ_0_Γ_ϊ_Α

Εις τό Σχεδίάν Ι.Τόμου "περί ρυθμίσεως θεμάτων ά'.ρορωντων τό προσωπικόν 

τοΟ ‘Υπουργείου 'Εμπ,ορίου" δέον νά προστεθώ αρθρον

AP9P0R

εχον ουτω:

1.- Συνιστωνται παρά τ·^ ‘Υπουργείς ’Εμπορίου τρεϊς (ρ) Οεσεις 'Γεωπόνων, 
άποτελοϋσαι ίδιον Κλάδου ύ.ίό τί,ν ονομασίαν Κλάδος Α9 Γεωπόνων, διαρΟρου~ 
μένος ως κάτωθι:. . - - ' ..

(1) Οεσις επί βο.ϋμω 2ω - }5y>
(.1) " " " - hy - 5:J

(1) « " " 6ω - I'.V

. /· γ>
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
"Αρθρον

I) Τά'Εμπορικά καί Βιομηχανικά,'Επαγγελματικά καί Βιοτεχνικά'Επι- 
μελητήρια,ώς καί τά Χρηματιστήρια'Ε^/πορευμάτων ύπάγονται είς 
τήν διαχειριστικήν έποπτείαν του*Υπουργού'Εμπορίου,δ έλεγχος 
δέ τής διαχειρίσεις τούτων άσκειται κατ'έτος ΰποχρεωτικώς, έκτά

I *
κτως δέ δσάκις παρίσταται άνάγκη ύπό δημοσίων υπαλλήλων 6piCo- 
μένων ύπό του ούτοΟ * Υπουργού, έπικουρουμένων είς τό έργον των 
ύπό ύπαλλήλων τον έλεγχομένων Ν.Π.Δ.Δ. καί όριζομύνων ύπό τής 
Διοικητικής'Επιτροπής αύτών.

Τά όδοιπορικά έξοδα,ή ήμερησία άποζημίωσις ώς καί ή ύπό 
__ τής- Λτοικη-τικής'Επιτροπής ή Χρήμάτιστηριακής'Επιτροπείας,όρι- 

ζομένή άμοιβή των ως άνω ύπαλλήλων βαρύνουν τό\· έλεγχόμενον 
'Οργανισμόν. -

2)Ό έλεγχος τον διαχειριστικών χρήσεων I960 - 1975 των άνωτέρω
'Οργανισμών θέλει οιενεργηθή κατά τά ύπό τής προηγούμενης παρα- 
' γ-ράιρου όριζόμενα* έφ'δσον έν όλφ ή έν μέρει at χρήσεις αύται 
δέν έχουσι είσέτι ελεγχθεί.-

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
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Μ'ΐ-ττί τοϋ σχεδίου ifjjjou "Περί μυϋμίσευ^ ϋεματυν UyOpiivYuv 
τυ ττ ί\ r? c-' i*rrr s v: ό v τοϋ Υπουργέ ίυυ εμπορίου καί αλλυν τ ι νϋν 
ό ι ατά\;ο:_·νΗ . -
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I
πρ'ϋϊ

Tun lit/YAH'J TCiN lA/iHPiWfi

L1IhfMY1 KH LKtiLIII

'Από της δυοτόσους τϋν ' LjS;optKuv καί 31ομηχανικΠν,

* εππαγγοΛμυΤΓιΐϋν uui ϋ t οτοχν ι :iuv c.n ι μελητηρ fuv καί τυν Χρη- 

ματ ιστηρ Γ*_·ν 'ι.μ-τσμευμάτυν η διαχειριστική ειτοπτσία καί ο ελεγ 

χςς τϋν δ ι πχσ ι ρ ίσσυν τϋν (οι~ ονυ 'ϋμγανισμϋν ήακεΤτο υπό τοϋ 

' Υπουργού 'υμπορ ί-ιυ, αιγ/άνός λόγια της αποστολής, τυν σκοπόν 

καί της δραστηριότητας ούνϋν καί up*ατόμου εκ τοϋ γεγονότος, 

στι τυΠτυ τυγχάνουν οι κονπμ ι κυς αυτοσυντήρητοι * ϋμγαν: πμο Γ 
ούδάλυς ίη ι μαράνοντσς τ-'ν Κμοτ ι καν .Ίροϋπολογ ι ορόν.

Κατόπιν της εκδόσευς του Συντάγματος του στους 
19G3 καί τοϋ καν*εφαρμογήν νσύτου 3.Δ. 1233/72 τό ’ίλεγκτι- 
καν Συνεδρίαν κατέστη άμμουιον δια τον ελεγχσν τυν οιαχοιρι- 

σευν τϋν ΰς σνυ ’ 3μγανιομί3ν.
Διά τοϋ upL!pcu G too Κ.Δ* 03/3-13-74 οι έν λόγο» 

'Οργανισμοί σζπμόι’ησαν της ΰς cvw αρμοδιότητες τοϋ 'ίλεγκπ- 

κοϋ Συνεδρίου, χυρίς ομυς να καϋοριοϋ^ καί το αρμόδιον δια 

την tιενόμγειον του διαχειριστικού έλεγχου όργανον.

Διά της πκροάσης τροπολογίας cnavn^opovTu: εν 
ίσνυϊ α{ υπό του Συντάγματος του 10 G 3 καταργηΡεΤοαι δ ι γ.· τό

ξο ι ς κερί 61 οχε; ρ ι στ ι κης εποπτείας καί ελεγχου τΟν σν λόγ-ο 

'Οργανισμών παρά τοϋ 'Υπουργού 'εμπορίου, καλυπτόμενου ουτυ 

του νομουετ ι κσϋ κενού, το οποΤον κατάλιττεν ο Κόμης 35/1974.

/


