
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

τοϋ σχεδίου Νόμου «ττε;·. έκττληρώσεως των ορών τη: 
ορεας σου Παντελή Ρατττάρχη ττρόε το Ελληνικόν 

,ημόσιον».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

. Διά τοϋ ύττό κρίσιν σχεδίου επιδιώκεται ή εκπληρωσιε 
οοων τής υπό τοΰ Π αντελή Ραπτάρχη δωρεάς τερός τό 
ηνικόν Δημόσιον τής έπιχειρήσεως έκδόσεως τοϋ «Διαρ- 

- Κωδικός Νοαοθεσίας». τής νενομένης αποδεκτής διά 
ΰπ’ άριθ. ΓΪ 4512/1951/11.6.1977 άποοάσεως τοϋ

ουργοϋ Οικονομικών.

*0 «Διαρκής Κώδιξ Νομοθεσίας » είναι μία συστημα- 
κα'ι συνεχώς ένημερουμένη συγκέντρωσις καί ταςινό- 

■ις τής Νομοθεσίας κατά θέματα. Είναι ή μόνη συλλογή 
-οία περιλαμβάνει ολόκληρον τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν 
διά τοϋτο αποτελεί τήν πλέον εϋχρηστον ίσως πηγήν 
τήν διαπίστωσιν τής νομικής ρυθμίσεως είς συγκεκοι- 

ον θέμα. ’Αποτελεί ό «Διαρκής Κώδιξ Νομοθεσίας» 
ον χρήσιμον λόγω ακριβώς τής καθολικότητος και τής 
ττηματικότητος, μέ τήν οποίαν έχει συνταχθή καί συνε

τέ ένημεροϋται. Ιδιαιτέρως τονίζεται ή χρησιμότης τοϋ 
:..αοκοϋς Κωδικός Νομοθεσίας» διά τάς δημοσίας ύπηρε- 
κς Οπό τών όποιων τυγχάνει εύρείας χρησιμοποιήσεως.

3. Ή δωρεά περιλαμβάνει :

α) Τόν τίτλον καί τά δικαιώματα πνευματικής ίδιοκτη- 
τ καί έκδόσεως τοϋ «Διαρκοϋς Κωδικός Νομοθεσίας» 

τοϋ ένημερωτικοϋ αΰτοϋ περιοδικοϋ «Πανδέκτης».

-,) Τό άρχεΐον προτύπων, τό όποιον χρησιμοποιείται διά 
ταχεΐαν .καί άνευ έξόδων έκτύπωσιν τών ένημερώσεων.

,·) Τά μηχανήματα. έπιπλα καί σκεύη τής έπιχειρήσεως.

·>) Τήν άποθήκην τόμων, οση θά είναι αΰτη κατά τήν 
:ραν τής παραλαβής τής έπιχειρήσεως.

71ς προκύτττει άπό τόν ’Ισολογισμόν ή έπιχείρησις έχει 
τια έσοδα άκτώ έως δέκα (&—10) εκατομμύρια δρχ. 
καλύπτει έξ ολοκλήρου τά έξοδα τής έκδόσεως.

. *0 δωρητής ώς όρους τής δωρεάς έθεσε :

) Τήν συνέχισιν τής έκδόσεως τοϋ «Διαρκοϋς Κώδικος 
ιοθεσίας» καί τήν έξυπηρέτησιν δΓ αΰτοϋ 6χι μόνον τών 
οσίων υπηρεσιών, άλλα καί τοϋ εύρυτερου νομικοϋ κοι-

) Τήν διατήρησιν τοϋ προσωπικοϋ, τό όποιον έργάζεται 
τόν «Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας» καί είδικώττοον τήν 
σληψιν τούτου είς τό Δημόσιον, έπί σχέσει έργασίας 
ιτικοϋ δικαίου, τήν άναγνώρισιν τής προϋπηρεσίας του 
τόν δωρητήν διά τήν άπόληψιν άποζημιώσεως, κατά τάς 
τάξεις τοϋ ν. 2112/1920. είς περίπτωσιν άπολύσεως καί 
.ς αί άπο/αυαί του μή είναι έλάσσονες τών όσων τό προ- 
τικόν λαμβάνει παρά τοϋ δωρητοϋ.

. Είς τά καθ’ έκαστα άρθρα τοϋ σχεδίου Νόμου τίθενται 
'/ΐατάξεις αί άναγκαΐαι διά τήν έκπλήοωσιν τών όρων τής 
εας καί τήν συνέχισιν τής έκδόσεως τοϋ «Διαρκοϋς 
δικός Νομοθεσίας» καί τοϋ «Πανδέκτου». Πρός τοϋτο, 
.στάται παρά τή Γενική Διευθύνσει Δημοσίας Διοική- 
ς, τοϋ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, «Γρα- 
-ν Διαρκοϋς Κοίδικος Νομοθεσίας», καθορίζονται οί 
. έκδόσεως τοϋ «Διαρκοϋς Κώδικος Νομοθεσίας » καί τοϋ 
χνδέκτου» καί ρυθμίζονται τά θέματα τοϋ προσωπικοϋ 
δωρηθείσης έπιχειρήσεως έν δψει τών σχετικών όρων τής 
εας. έξασραλίζεται τό Δημόσιον άπό τυχόν χρέη καί έκ 
βάσεων δεσμεύσεις τοϋ δωρητοϋ καί άοήνεται νά καθο- 
ή δι’ άποοάσεως τοϋ 'ΐπουργοϋ Προεδρίας Κυβερνή- 
ς ή ήμερομηνία κατά τήν όποιαν θά άναλάβη τό Δημόσιον 
έκδοσιν τοϋ «Διαρκοϋς Κώδικος Νομοθεσίας» καί τοϋ 

χνδέκτου » είς τρόπον ώστε νά έχουν ληφθή έν τώ μεταξύ 
τά μέτρα τά όποια θά εξασφαλίσουν τήν άπρόσκοπτον

συνέχισιν καί τήν επιτυχή διεξαγωνήν τοϋ χνχλχμβχνο~ 
μενού έργου.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

Περί έκτΛηρώιεως τών όρων τής δωρεάς τοΰ Παντελή Ρα- 
ττάρχη πρός τό Ελληνικόν Δημόσιον.

Άρδρον 1.

Έκπλήρωσις όρων δωρεάς.

Ή έκπλήρωσις τών όρων τής δωρεάς τοϋ Παντελή Ρα- 
πτάρχη πρός τό 'Ελληνικόν Δημόσιον, γενομένης αποδεκτής διά 
τής υπ άρι-5. Π. 4512/1951/11.6.1977 άποράσεως τοΰ Υ
πουργού Οικονομικών, (ΦΕΚ 45/1977. Παρ/μα), ώς καί ή 
διαχείρισις αύτής άναπί·ό«ται είς τό ΎπΟυργείΟν Προεδρίας 
Κυόερνήσεως (Γενικήν Διεύόυνσιν Δημοσίας Διοικήσεως).

’Αρι&ρον 2

Σόστατις Γραφείου Διαρκούς Κώϊικος Νομοθεσίας.
Άρμοϊιότης.

1. Παρά τή Γενική Διευόύνσει Δημοσίας Διοικήσεως τού 
'Υπουργείου Προεδρίας Κυόερνήσεως συνιστάται Γραρείον 
«Διαρκούς Κώδικος Νφ/»ύ<ϊσίας» (Δάν,Ν.), ύποηρόμενον άπ- 
εύύτίας είς τόν Γενικόν Διευθυντήν ή Άναεάλνρωττην Γενικόν 
Διευθυντήν τής αύτής Γενικής Διευόύνσεως δι’ άπΟφάσεως 
τοϋ Υπουργού Προεδρίας Κυόερνήσεως.

2. Ή άρμοδιότης τού Γ\»ρείσυ «Διαρκούς Κώδικος Νεμυούε- 
σίας» ανάγεται είς τήμ εκδοσιν. σύνταξιν, έκτύπωσιν, έεόλκ- 
δεσίαν), διά-ύεσ.ν, διακίνησιν, τήρησιν μηΤρώο-υ συνδρομητών 
τοϋ «Διαρκούς Κώδικος Νομοθεσίας» (Δ.Κ.Ν.), καί τών 
κατά περιόδους έκδιδομένων ενημερωτικών αυτού φύλλων υπό 
τόν τίτλον «Πανδέκτης», ώς καί εις πάσαν άλλην συναφή πρός 
τά ανωτέρω εργασίαν.

Άρ-άρον 3.

Προσωπικόν.

1. Τού γραφείου «Διαρκρϋς Κώδικος Νμμόδώσίας» προιστα- 
ται μόνιμος υπάλληλος έπί όατύμώ 5ω ίως 2ω τοΰ Κλάδου ΑΤ2 
Ειδικών έπί τής ΔημΟτίας Διοικήσεως ή τού Κλάδου ΑΤΙ 
Διοικητικού τής Γενικής Διευύύνσιως Δημοσίας Διοικήσεως 
τοΰ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυόερνήσεως.

2. Αί είς προσωπικόν άνάγκαι τού γραφείου «Διαρκούς Κω
δικός Νομοθεσίας» καλύπτονται:

α) Έκ τών παρά τή Γενική Διευθύνσει Δημοσίας ΔιΛκή- 
σεως τοΰ Υπουργείου Προεδρίας Κυόερνήσεως ύπηρετούντων 
Νομικών Συνεργατών κατά τάς διατάξεις τού άρ-Spoo 42 
παρ. 1 περίπτ. α' τοΰ Π. Δ/τΟς 770/1975 «περί διαφύρώ- 
σεως τοΰ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυόερνήσεως καί 'Οργανισμού 
'Υπηρεσιών τινων αύτοΰ» καί τού άρ-Scco 3 τού Π. Δ/τος 
935/1975 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως Π. Δ. 
770/1975 «περί διαρ-όρώσιως τοΰ Υπουργείου Προεδρίας 
Κυόεενήσεως καί ’Οργανισμού Υπηρεσιών τινων αύτοΰ».

ό) Έκ τοΰ ,κατά τό άε-άσον 5 τού παρόντος Νόμου προσλαμ
βανόμενου προσωπικού.

Άρ-όρον 4.

Όροι έκδόσεως
Διαρκούς Κώδικος Νομοθεσίας. ;

1. Τά έσοδα έκ τής αωλήσεως τού «Δ.Κ.Ν.» καί τοΰ 
«Πανδέκτου» είσάγονΤαι ύπό ίδιον κωδικόν άρι·βμόν εές τόν


