
'Κπ: τοΰ σχεδίου νομού «περί κωδικοτοιήσεως των ΐσχυουσών
ίιαταξεων επί τών ά ακουμένων αρμοδιοτήτων ύπό των Υπη
ρεσιών τού 'Υπουργείου Εμπορίου».

Πρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων
*. Το Υπουργείου Εμπορίου εις τήν προσπάθειαν τοΰ έκ- 

υυγχρονιομοΰ τών 'Υπηρεσιών αύτοΰ, έχει άποδεχθή τήν ΰπο- 
βληθείσαν ύπό υπαλλήλου του μελέτην καί υιοθέτησε τό διά 
τής μελέτης ταύτης προταθέν Σχέδιον Νόμου.

Τό Σχέδιον τοΰτο μετά τήν επεξεργασία·. του ύπό τών αρ
μοδίων οργάνων έχει διαμορφωθή ώς τό έπισυναπτόμενον Σχέ
διον Νόμου, τού όποιου χαρακτηριστικά στοιχεία είναι τά άκό- 
λουθα:

'Η κωδικοποίησις κατά άντικείμενον τών ΐσχυουσών διατά
ξεων τών άρμοδιοτήτοσν τοΰ 'Υπουργείου Εμπορίου, αίτινες 
ανέρχονται εις 360 ττερίττου νομοθετήματα, χρονικής έκτάσεως 
άπό τοΰ έτους 1914 μέχρι σήμερον.

Ό καθορισμός τοΰ τρόπου τής κωδικοτοιήσεως και η πε- 
ριοδ κή άναθεώρησις ταύτης.

Η συγκρότησις και τήρησις τοΰ βασικού αρχείου τών κω- 
δ κοποιήσεων.

2. Είδικώτερον διά τοΰ άρθρου 1 καθορίζονται τά άντικεί- 
μενα και ό τρόττος κωδικοτοιήσεως ώς κα'. ή συνταςις ευρε
τήριο·; ΰληςτΔιά τού άρθρου 2 ορίζονται τά·όργανα τά όποια 
έχουν τήν ευθύνην τής κωδικοτοιήσεως και καθιερούται ή 
υποχρεωτική τήρησις και συγκρότησις τοΰ αρχείου τών κωδι
κοποιήσεων.

Διά τοΰ άρθρου 3 καθορίζεται ή περιοδική έπανάληψις τής 
κωδικοτοιήσεως καί διά τοΰ άρθρου 4 ορίζεται ότι αί κωδικο- 
Γοιονμεναι διατάξεις αναγράφονται εις τό τέλος έκάστης κω- 
δικοποιήσεως.

3. Επί τή βάσει τών προαναφερομένων στοιχείων διά τοΰ 
ιτροτεινομένου Σχεδίου Νόμου επιδιώκεται:

Ή πραγματοποίησις τής κωδικοτοιήσεως τών διατάξεων 
τών αντικειμένων δράσεως τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορίου.

Ή συγκρότησς τΰ αρχείου τών ΐσχυουσών διατάξεων, τό 
όποιον σήμεοον είναι ανύπαρκτον.

Ή περιοδική άναθεώρησις τής κωδικοτοιήσεως.

Τέλος ή δυνατότης ορθής ένημερώσεως καί καλυτέρας έξυ- 
πηρετήσεως τών συναλλασσομένων πολιτών ή άλλων 'Υπηρε
σιών, ώς καί ή διευκόλυνσις τοΰ έργου τών υπαλλήλων καί 
τών Υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου.

'Εν Άθήναις τή 1 Φεβρουάριου 1977

Ό 'Υπουργός Εμπορίου 
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Ιίερί κωδικοτοιήσεως τών ΐσχυουσών διατάξεων έπί τών 
ασκούμενων αρμοδιοτήτων υπό τών Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουρ
γείου 'Εμπορίου.

Άρθρον 1.

t. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει 
τοΰ 'Υπουργού Εμπορίου κωδικοποιοΰνται αί διατάξεις τής 
ίσχυούσης νομοθεσίας τών αρμοδιοτήτων τών Υπηρεσιών τοΰ 
Υπουργείου ’Εμπορίου έπί τών Εισαγωγών. ’Εξαγωγών, Αυ

τονόμου Σταφιδικού Οργανισμού (ΑΣΟ), 'Εθνικού 'Οργανι
σμού Καπνού (ΕΟΚ), Διεθνών Εκθέσεων καί Διεθνούς Έκ- 
θέσεως Θεσσαλονίκης, "Επιμελητηρίων. 'Εμπορικών ’Αντι
προσώπων, Γενικών 'Αποθηκών, Χρηματιστηρίων 'Εμπορευ
μάτων καί Χρηματιστηρίου 'Αξιών ’Αθηνών, ’Αθεμίτου 
Ανταγωνισμού. Πωλήσεων έπί πιστώσει. Μεσιτών 'Αστικών

Συμβάσεων. Εμπορικ.ών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτε
χνίας. Ανωνύμων Εταιρειών καί Τραπεζών. Εταιρειών Πε- 
ριωρισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), 'Ορκωτών Λογιστών, Ιδιω
τικής Ασφαλίσεως καί Κεφαλαιαγοράς. Άγορανομικοΰ Κώ- 
δικος. Λαϊκών Αγορών καί Κεντρικών .λαχαναγορών. Προ
στασίας Καταναλώσεως Εγχωρίου Λιγνίτου. Υγρών Καυσί
μων και Υγραερίων. Τιμών Φαρμάκων. Μέτρων καί Στα
θμών. Κρατικών Προμηθειών καί Εκτελωνισμοΰ Κρατικών 
Εφοδίων. Συγκεντρώσεως καί Ελέγχου Διαχειρίσεων Γεωρ

γικών Προϊόντων. Ελτιοδεξαμενών καί Σιταποθηκών τοΰ 
Δημοσίου. Διαχειρίσεως Κρατικών Εφοδίων καί Εφοδίων Φι
λανθρωπικών Οργανώσεων. Εις εκάστην κωδικοποίησιν ποο- 
σαρτάτα: καί ευρετήριο·; τής ύλης κατά λεξικογραφικήν σει- 
ΐ*'>·

2. Διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τοΰ 
Υπουργού Εμπορίου δένονται νά όρίζωνται καί έτερα αντι

κείμενα πρός κωδικοποίησιν. κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόν
τος νόμου.

3. Κατα την κωδικοποίησιν τούτην έπιτρέπεται ή μεταβολή 
τ.-ς σειράς τών άρθρων, παραγράφων καί έδαφίων αυτών.

Άρθρον 2.

Ή κωδικοποίησις συντελείται τή ευθύνη τής καθ’ ύλην 
αρμόδιας Διευθυνσεως τοΰ 'Υπουργείου, έν συνεργασία μετά 
τ:ΰ Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού, τό όποιον τηρεί τά 

.πρωτότυπα σχέδια τών Προεδρικών Διαταγμάτων τών κωδι
κοποιήσεων.

Άρθρον 3.

1. Η κωδικοποίησις αΰτη περιοδικώς επαναλαμβάνεται μέ 
τάς έν τώ μεταξύ μεταγενεστέρας τροποποιήσεις ή συμπληρώ
σεις. Κατά τά λοιπά ισχύουν αί διατάξεις τοΰ. παρόντος νό
μου.

2. Η κωδικοποίησις αντικειμένων, έφ’ ών ύφισταται συναρ- 
μοδιότης μεθ' ετέρου 'Υπουργείου, συντελείται έν συνεργασίφ 
μετά τών αρμοδίων Υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Εμπορίου καί 
τοΰ συναρμοδιου τοιούτου.

Άρθρον 4.

Εις άρθρον μόνον καί έν τέλει έκάστου έκδιδομένου Διατά
γματος Κωδικοτοιήσεως, κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, 
αναγράφονται αί σχετικά! έν ίσχύι πρός κωδικοποίησιν διατά
ξεις έκάστου άντικειμένου.
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Άοιθ. 6/2/1977
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικού Λογιστήριο.'; τοΰ Κράτους (άρθρον 75 — παρ. 1 
τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ Υπουργείου 
Εμπορίου «περί κωδικοτοιήσεως τών ΐσχυουσών διατάξεων 

έπί τών άσκουμένων αρμοδιοτήτων ύπό τών 'Υπηρεσιών τοΰ 
Υπουργείου ’Εμπορίου».

Εκ τών διατάξεων τοΰ <!>ς άνω σχεδίου -«μου δι’ ών: 
α) παρέχεται εξουσιοδότησες όπως διά Π. Δ/των έκδιδομέ- 
νων προτάσει τοΰ Υπουργού ’Εμπορίου κωδικοποιοΰνται αί δια
τάξεις τής ίσχυούσης νομοθεσίας τών αρμοδιοτήτων τών Υ
πηρεσιών τού 'Υπουργείου ’Εμπορίου καί β) ορίζονται τα όρ
γανα τά όποια έχουν τήν ευθύνην τής κωδικοποιήσεως κλπ., 
δεν προκαλεϊται δαπάνη τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού.

Έν Άθήναις τή 15 Ιανουάριου 1977

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


