ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
τού Σχεϊίου Νόμου «περί συστάσεως ΣυμβουλίουΈνερ"202 τώ 'Τπουργείφ Συντονισμού 2.2: Προγραμματι σμού».
νείας

Ποός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βον/.ήν τών Ελλήνων

I. Διά τού παρόντος σχεϊίου νόμου αναγνωρίζεται ή. ανάγκη
τού ενεργειακού
προβλήματος ϊια τού
,τιαι τωπίσεως
ισμού μιάς μακροχρονίου ένεργεισκής πολιτικής. έξα:2/.: ,οΰσης επάρκειαν των ϊιάςόρων μορτών ένεργείας κα!
;υς εΰνοϊκωτέρους ϊιά την εθνικήν οικονομάν ορούς.
2. Ε!ϊ:κώτερον ϊιά τον καθορισμόν τής ανωτέρω βολι
κής θεωρείται αναγκαία ή, κατά προτεραιότητα, μελέτη
Ξιοποιήσεως των υφιστάμενων εγχωρίων πηγών ένεργείας,
παρακολουθησις των τεχνολογικών και οικονομικών έξελιεων εις τον τομέα τής ένεργείας, ή έξειϊίκευσις έ—ιτττηόνικού καί τεχνικού προσωπικού, ή κατάρτισις μακροπροθέιου προγράμματος τής παραγωγής καί καταναλώσεως- τών
ατόρων μορςών ενεργεί ας εις την Χώραν, ή λήψις μέτρων
ιολήψεως τών μολύνσεων τού περιβάλλοντος έκ τής χαρα
υγής καί χρησιμοποιήσεως τών ϊιάςόρων μορςών
ένερίας.
3. Διά τού παρόντος σχεϊίου νόμου, σκοπείται ή ΰποβοήησις τής Κυβερνήσεως εις την χάραξιν τής μακροχρονίου
•εργειακής πολιτικής, ϊιά τού ύπό τών άρθρων 1 καί 2
νιστωμένου παρά τφ 'Τπουργείφ Συντονιιμού καί Προγραμιτισμού, ώς υπευθύνου ϊιά τον έναρμονισμόν τών μέτρων ο’ι.νομικής πολιτικής, εΐϊικού γνωμοϊοτικού συλλογικού έργο
υ καλουμένου «’Εθνικόν Συμβούλιου Ένεργείας» (Ε.Σ.Ε.),
μοϊίου νά μελετά καί νά είσηγήται την χαρακτέαν ένερix/.ήν πολιτικήν έπί τή βάτει τών ύπ’ αυτού έκπονουμένων.
λετών καί αχεί ίων προγραμμάτων.
4. Διά τού προτεινομένου σχεϊίου νόμου προς ϊιευκόλυνν τού έργου τού Ε.Σ.Ε. συνιστάται γραμματεία καί τριλής Εκτελεστική ’Επιτροπή, εργον τής όποιας είναι ή
οπαρασκευή τής εΐσηγήοεως τών εις τούτο άγομένων θε
τών.
5. Επίσης ϊιά τής παραγράφου 5 τού άρθρου 2 τού προνομένού σχεϊίου νόμου αντιμετωπίζεται ή τυχόν άϊυναμία
-έτης καί επεξεργασίας εΐϊικών θεμάτων άρμοϊιότητος
ύ Ε.Σ.Ε. ϊιά τής παρεχομένης ϊυνατότητος
άναθέσεως
ν μελετών τούτων εις ήμεϊαποΰς ή άλλοϊαποΰς έμπειρουμονας.
Ί. Εις τούς ανωτέρω, έν γενικαίς γραμααϊς, έκτεθέντας
οπούς, αποβλέπει το προτεινόμενον σχέϊιον νόμου.
Έν Άθήναις τή 28 Μαίου 1975
Οι Υπουργοί
'τονισμού καί Προγραμματισμού
Π. ΠΑΠΑΛΗΓ,ΟΓΡΑΣ '

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Βιομηχανίας
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

(ϊ) Ή κατάρτισις μακροπροθέσμων προγραμμάτων ώς
προς την παραγωγήν καί ϊιάθεσιν τών - ϊιάςόρων μορφών
ένεργείας προς συντονισμόν τής έν γένει ένεγειακής .πολι
τική; εις τήν χώραν.
γ' Ή συγκέντρωσις στοιχείων έπί τής πορείας τής έκτελ7έσεως τών έπί μέρους προγραμμάτων παραγωγής καί ίιαθεσεως ένεργείας ύπό τών ϊιάςόρων ένεργειακών ςορέων,
ώς καί στοιχείων άςορώντων τά ένεργειακά αποθέματα τής
χώρας.
ϊ) Ή παρακολούθησις τών τεχνολογικών καί οικονομικών
έξελίξεως εις τόν τομέα τής ένεργείας έν γένει.
ε) Ή μελέτη άξιοποιήσεως υφισταμένων πηγών ένεργείας
καί ή προώθησις ερευνών ϊιά τήν άνακάλυψιν νέων πηγών
ένεργείας.
στ) Ή μελέτη καί είσήγησις έπιβολής μέτρου προλήύεως
τής μολύνσεως καί άλλοιώσεως τού περιβάλλοντος έκ τής
παραγωγής καί χρησιμοποιήσεως τών ϊιάςόρων μορςών ένεργεΓας.
ζ) Ό προγραμματισμός έξειϊικεύσεως επιστημονικού και
τεχνικού προσωπικού εις τάς ϊιαςόρους μορςάς ένεργείας.
η) Ή συνεργασία μετά άναλέγων προς τό Ε.Σ.Ε. Όργανισυών άλλων Κρατών, ώς καί ϊιεθνών όσγχ'ίτμών ένερ
γείας.
θ) Η μελέτη καί είσήγησις έπί παντός άλλου θέματος
σχέσιν εχοντος πρός τήν ενέργειαν, αύτεπαγγέλτως ή ές’ όσον
παραπεμςθή εις τό Ε.Σ.Ε. ύπό~τού Πρωθυπουργού ή τού
'Τπουργού Συντονισμού καί Προγραμματισμού.
ι) Ή άνάθεσις μελετών εις τρίτους ές’ οίουίήποτε θέ
ματος σχέσιν εχοντος πρός τήν ένέργειαν.
3.
Πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών αυτού έν τώ κύκλω τών
άνωτέρω άρμοϊιοτήτων του, τό Ε.Σ.Ε. καί ή Εκτελεστική
Επιτροπή αυτού τελούν έν στενή έπαςή καί συνεργασία μετά
τών ένεργειακών ςορέων καί οργάνων.
Άρθρον 2.
* ί. Τό Εθνικόν Συμβούλιον Ένεργείας συγκροτείται έκ
τών κάτωθι:
α) Ενός μέλους προερχομένου έκ τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού, μετά τού άναπληρωτού του.
£) Ενός μέλους προερχόμενου έκ τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Π ετρελαίου, μετά τού άναπληρωτού του,
γ) 'Ενός μέλους προερχομένου έκ τού Κέντρου ’Ατομικής
Ενεργείας «Δηυ,όκριτος», μετά τού άναπληρωτού του,
2) Ενός μέλους προερχομένου έκ τού 'Τπουργείου Βιο
μηχανίας, μετά τού άναπληρωτού του,
ε) Ενός μέλους προερχομένου έκ τού 'Τπουργείου Μετα
φορών καί Επικοινωνιών, μετά τού άναπληρωτού του,
στ) Τεσσάρων εως έξ προσώπων, άτινα ώς έκ τής είϊικότητος, τού κύρους καί τής πείρας των ϊύνανται νά συμ
βάλλουν εις τό εργον τού Ε.Σ.Ε.
2. 'Απαντα τά μέλη τού Ε.Σ.Ε. ορίζονται ϊιά κοινής
άποςάσεως τού Πρωθυπουργού κσί τού 'Τπουργού Συντονι
σμού καί Προγραμματισμού έπί τριετεί θητεία. Καθ’ όμοιον
τρόπον βρίζονται έπί τριετεί θητεία ό Πρόεϊρος καί ό Άντιπρόεϊρος τού Ε.Σ.Ε.'έκ τών μελών αυτού.

3. Συνιστάται Εκτελεστική ’Επιτροπή τού ώς άνω ’Εθνι
κού
Συμβουλίου Ένεργείας, εργον τής όποιας είναι ή προopt συστάσεως Εθνικού Συμβουλίου Ένεργείας παρά τφ
παρασκευή τής είσηγήσεως τών ειίς τό Ε.Σ.Ε. άγομένων θε
'Τπουργείφ Συντονισμού καί Π ρογραμματισμού.
μάτων καί οίαιϊήποτε άλλαι άρμοϊιότητες ανατίθενται εις
αυτήν ύπό τού Ε.Σ.Ε.
Άρθρον ι:
Ή ’Εκτελεστική Επιτροπή τού Ε.Σ.Ε. άποτελείται έκ
1. Συνιστάται παρά τώ 'Τπουργείφ Συντονισμού καί Προτριών μελών χυτού όρίζομένων ϊιά άποςάσεως τού 'Τπουρ
μματισμού συμβούλιον ύπο την ονομασίαν «Εθνικόν Συμγού Συντονισμού καί Προγραμματισμού καθ’ όμοιον 2έ τρό
λιον Ένεργείας» (Ε.Σ.Ε.) τό όποιον άποτελεϊ τό άνώπον βρίζεται καί ό Πρόεϊρος χυτής έκ τών μελών της.
:ν γνωμοϊοτικόν όργα/ον τής Κυίερνήσεως επί πχ/τός
4.
Παρά τώ Ε.Σ.Ε. λειτουργεί Γραμματεία ϊιά τήν εν
εγειακού θέματός.
γένει έξυπηρέτησιν χυτού, ό προϊστάμενος τής βποίας βρίζε
ΕΠς την άρμοϊιότητα τού Ε.Σ.Ε. ανήκουν είϊικώτερον
ται ϊι’ άποςάσεως τού 'Τπουργού Συντονισμού καί Προγραμ
ιξής θέματα:
ματισμού προτάσει τού Ε.Σ.Ε. Τό προσωπικόν τής Γραμμα
α) Ή μελέτη καί είσήγησις έπί τής ακολουθητέας ένερτείας,· συμπεριλαμβανομένου καί τού προϊσταμένου αυτής, άποακής πολιτικής.
τελείτα: έξ “υπαλλήλων προσλαμβανόμενων ϊι’ γποςάσεως τού

