
Έζί τού σχεδίου νόμου «ζερί έξοικ.ονομήσεως ένεργείας».

Ποό; την Ε' Άναύεωρψικην Βουλήν τών Ελλήνων
1. Atά τού ζροτεινομένου σχεδίου νόμου, λόγω τής ύφιστα- 

μένης έζί ζαγκοσμίου κλίμακος ενεργειακής κρίσεως, άναγνω- 
σίζεται ή άνάγκη λήψεως ζεριοριστικών μέτρων εις τήν 
κατανάλωσιν ηλεκτρικής ένεργείας καί υγρών κραυτίμων ζρός 
έξοικονόμησιν ένεργείας. Το ορεον καί ή έκτατις τών μέ- 
τ;ων αύτών δεν καθορίζονται εις το ζροτεινόμενον σχέδιον 
νόμου άλλα μόνον το είδος καί ή μορφή αύτών καί τούτο διότι 
τά λαμδανόμενα έκάστοτε μέτρα δέον νά ζροσαρμόζωνται ζρός 
σάς διαμοροουμένας συν-3ήκας ζρός ζρόληψιν ενδεχομένων 
δυσμενών έζιζτώτεων έκ τής άλογίστου καταναλώσεως ενέρ
γειας έζί τής έ-3νικής οικονομίας καί εΐδικώτερον έζί τού 
ισοζυγίου ζληρωμών. Προς τούτο διά τού άρ-9ρου 1 τού ζρο- 
τεινομέναυ σχεδίου νόμου, έξουσιαδοταΰνται τό μέν 'Τζουργι- 
κόν Συμβούλιου οζως, διά ζράξεών του άζοφασίζη τήν λήψιν 
συγκεκριμένων μέτρων ύζοχρεωτικής καί άμέτου εφαρμογής 
ζρός έξοικονόμησιν ένεργείας, ό δέ 'Τζουργός Συντονιτμού 
καί Προγραμματισμού μετά τών κατά ζερίζτωτιν αρμοδίων 
Τζουργών οζως ρυθμίζουν ζάτας τάς αναγκαίας λεζτομε- 
σείας έφαρμογής τών ζράξεων τού 'Τζουργικού Συμβουλίου. 
Τέλος έξουσιοδοτείται ό 'Τζουργός Βιομη-/ανίας όζως. δι’ 
άζοφάτεών του έκδίδη κανονισμούς χρησιμοζοιήτεως ένερ- 
νείας ζαρά Βιομηχανικών καί Βιοτεχνικών Έζιχειρήτεων.

2. Διά τών άρ3ρων 2 καί 3 τού ζροτεινομένου σχεδίου 
'όμου σκοζεΐται ή ζρόληψις καί ό κολασμός τών ζαραδάσεων 
ή τής μή συμμορφώσεως ζρός τά λαμβανόμενα f-ίτρα, διά τής 
τυμζληρώσεως τής κείμένης νομοθεσίας καί έζιβολής έζί 
τών ζαραβατών ζοινικών κυρώσεων, ζροστίμων, διακοζής 
ρεύματος, άφαιρέσεως άδειας όδηγήτεως καί άδειας κυκλο
φορίας αυτοκινήτων.

3. Διά τού άρ-Spou 4 τού ζροτεινομένου σχεδίου νόμου κυ- 
οούται ή ΰζ’, άρι-3. 59/29.3.1975 ζράξις τού 'Τζουργικού 
Συμβουλίου «ζερί εισαγωγής τής 3ερινής ώρας» ώς μέτρου 
έξοικονομήσεως ηλεκτρικής ένεργείας.

4. Εις τούς άνμτέρω, έν γενικαίς γραμμαίς, έκτε-3έντας 
σκοζούς άζοβλέζει- τό ζροτεινόμενον σχέδιον νόμου.

Έν Ά-λήναις τή 21 Άζριλίου 1975 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί λή-όεως μέτρων έςοικονομήσεως ένεργείας.
Άρ·5ρον 1.

1. Διά ζράξεων τού 'Τζουργικού Συμβουλίου, δημοσιευο- 
ενων διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως, δύναται νά 
ζοφασίζεται έκάστοτε ή λήψις μέτρων ύζοχρεωτικής καί 
υ,εσου εφαρμογής, ίσχυόντων γενικώς ή έφ’ ώρισμένων κατά 
ZTr.7c?!3:? ζεριζτώσεων, ζρός έξοικονόμησιν ένεργείας.

2. Τά ζερί ών ή ζροηγουμένη ζαράγραφος μέτρα δύναν- 
χι να άφοροΰν εις τήν έςοικονόμησιν :

α) ηλεκτρικής ένεργείας, διά τής έζιβολής ζαντός είδους 
οριορισμών εις τήν κατανάλωσίν ηλεκτρικού ρεύματος, ζερι- 
αμβανομένων τού καθορισμού ορίων καταναλώσεως, τού δια- 
ορισμού τών τιμολογίων άναλόγως αυτής, τής έζιβολής 
εριορισμών εις τον φωτισμόν τών ζρο-3ηκών φωτεινών έζι- 
ραφών, κτιρίων έν γένει, οδών, ζλατειών καί λοιζών κοινο- 
ρηστων χώρων, ώς καί τού χρόνου ένάρξεως καί ζέρατος 
ης λειτουργίας τών ζάσης φύσεως καταστημάτων, δημοσίων 
εαματων καί ηλεκτροκινήτων συγκοινωνιακών μέσων.

β) υγρών καυσίμων διά τής άζαγορεύσεως τής άζοκρύ- 
ψέως ή άζοταμιεύσεως ή- τής χρήσεως τοιούτων ζρός ώρι- 
σμένον σκοζόν, τού ζεριορισμού τής δια-ύέσεως αύτών, ώς καί 
τής μειώσεως καταναλώσεως ύζό έργοστασίων, έργαστηρίων, 
ηλεκτρικών έγκαταστάσεων, καταστημάτων, έν γένει, γρα
φείων καί ζάσης φύσεως έζιχειρήσεων. οικιών, δημοτικών 
καί κοινοτικών καταστημάτων, ιδρυμάτων, ώς καί αυτοκινή
των καί οχημάτων ζαντός είδους καί ζάσης κατηγορίας, 
•ύεσζιζομένων ζρός τούτο καταλλήλων οίασδήζοτε μορφής 
ζερι ορισμών.

3. Διά τών ώς άνω ζράξεων τού 'Τζουργικού Συμβουλίου 
δύναται εις είδικάς ζεριζτώσεις νά ζροβλέζωνται έξαιρέ- 
σεις έκ τής έφαρμογής αύτών.

4. Διά κοινών άζοφάσεων τού 'Τζουργού Συνοντισμού καί 
Προγραμματισμού καί τών κατά ζερίζτωσιν αρμοδίων 'Τ
ζουργών, δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερ
νήσεως, ρυθμίζεται ζά-σα άναγκαία λεζτομέρεια έφαρμογής 
τών κατά τάς ζροηγουμένας ζαραγράφους έκδιδομενων ζρα- 
ξεων τού 'Τζουργικού Συμβουλίου.

5. Ό ’Τζουργός Βιομηχανίας δύναται, δι’ άζοφάσεών του, 
νά έκδίδη Κανονισμούς χρησιμοζοιήτεως ένεργείας ζαρά Βιο
μηχανικών καί Βιοτεχνικών Έζιχειρήσεων έζί τώ τέλει έξοι- 
κονομήσεως αύτής. Διά τών Κανονισμών τούτων ρυθμίζον
ται ζάσης φύσεως -ύέματα έν σχέσεΓ”ζρός~τάς ενδέδέίγμένας 
έγκαταστάσεις, τόν τρόζον, χρόνον καί όρους λειτουργίας 
αύτών ώς καί τήν συντήρησιν καί τόν έλεγχον λειτουργίας 
αύτών.

Άρ-3ρον 2.
1. Ή ζαράβασις τών διατάξεων τών κατά τό ζροηγού- 

μενον άρ·3ρον έκδιδομένων ζράξεων τού 'Τζουργικού Συμβου
λίου, τιμωρείται διά φυλακίτεως μέχρι δύο μηνών καί διά 
χρηματικής ζοινής χιλίων (1000) έως 50.000 δραχμών, 
έζιφυλασσομένης καί τής έφαρμογής ζάσης κείμένης διατά- 
ξεως. δΓ ής ζροβλέζεται ή έζιβολή βαρυτέρας ζοινής.

At διατάξεις τού ζροηγουμένου έδαφίου έφαρμόζονται καί 
έζί τών κατά τάς ζαραγράφους 4 καί 5 τού άρ-3ρου 1 τού 
ζαρόντος έκδιδομένων 'Τζουργικών Άζοφάσεων.

2. Τά ζερί ών ή ζρουηγουμένη ζαράγραφος τού ζαρόντος 
αρ·3ρου άδικήματα διώκονται αύτεζαγγέλτως, άρμόδιαι δέ 
ζρος ίεβαίωσιν τούτων καθίστανται καί αί οίκείαι Άστυνο- 
μικαί ή οίαιδήζοτε ετεραι άρμόδιαι κατά ζερίζτωσιν Άρχαί.

Άρ·3ρον 3.
1. Π <άσα κα3’ ύζοτροζήν, συντελουμένη έντός τού αυτού 

έξαμήνου ζαράβασις τών έν έδαφίω α' τής ζαραγράφου 2 
τού άρ·3ρου 1 τού ζαρόντος διατάξεων, βείαιω·3είσα δι’ άμε- 
τακλήτου καταδικαστικής άζοφάσεως κατά τό άρ·3ρον 2, λο
γίζεται ώς ά·3έτησις ανειλημμένης έναντι τής Δημοσίας Έ- 
ζιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού συμβατικής ύζοχρεώσεως τού 
οικείου καταναλωτού καί δύναται νά συνεζάγεται τήν ύζό τής 
ώς άνω Έζιχειρήσεως διακοζήν, κατά τήν κρίσιν αύτής, τής 
ζαροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρις έζτά ημερών, έξαιρέ- 
σει τών ζεριζτώσεων ειδικών συμβάσεων μετά τής ΔΕΗ ή 
τού Δημοσίου ρυ-3μιζουσών τά τής ζαροχής ηλεκτρικού ρεύ
ματος εις τούς αντισυμβαλλομένους.

2. Έν ζεριζτώσει άμετακλήτου καταδίκης συμφώνως τώ 
άρ-3ρω 2 τού ζαρόντος, δύναται, δι’ άζοφάσεως, τού 'Τζουρ
γού Μεταφορών καί Έζικοινωνιών ή τού οικείου Νομάρχου, 
ένεργούντος κατά, μεταβίβασιν τής σχετικής άρμοδιότητος 
συμφώνως ζρός τάς κειμένας διατάξεις, νά διατάσσεται ή 
άφαίρεσις έζί χρονικόν διάστημα μέχρι δέκα ζέντε (15) ημε
ρών τής άδειας όδηγήσεως τών ζαραβατών οδηγών αυτοκι
νήτων, κατά τήν κρίσιν δέ τής αρμόδιας άρχής καί τής ά
δειας κυκλοφορίας τού οικείου αυτοκινήτου.

3. At οίκείαι είσαγγελικαΐ άρχαί ύζοχρεούνται όζως γνω- 
στοζοιούν άμελλητί εις τάς ζρός έζιβολήν τών κατά τό 
ζαρόν άρ-3ρον κυρώσεων αρμόδιας κατά τόζον 'Τζηρεσίας 
ζάσαν κατά τό άρ·3ρον 2 άμετάκλητον καταδίκην, συναζο- 
στέλλουσαι καί άντίγραφον τών ζρακτικών τής δίκης.


