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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΓΙΣ
V

Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί Υπουργικού Συμβουλίου
καί -Υπουργείων».
Προ; τήν Βουλήν των ’Ελλήνων
"Εν έκ των σοβαρότερων νομοθετημάτων, τό διέπον τά
τής συνθέσεως καί τής λειτουργίας, έν γένει, τού Υπουργι
κού Συμβουλίου, δεν έχει είσέτι προσαρμοσθή προς τάς
ύφισταμένας άνάγκας, έν δψει τής, βάσει. τού ΐσχύοντος
Συντάγματος, όργανώσεως τής Πολιτείας. Εις την πλήρωσιν
τής ανάγκης ταύτης άποβλέπει το ύπό^ την ψήφον τής Βου
λής τιθέμενου σχέδιον Νόμου, αί κατ’ ιδίαν διατάξεις τού
όποιου έχουν έν γενικαΐς γραμμαΐς ως κάτωθι :

Διά τών άρθρων 8 έως 10 ορίζονται τά τού διορισμού,
τά τού όρκου, τά τών άρμοδιοτήτων καί τής άναπληρώσεως
τοΰ Πρωθυπουργού.
Ν >
Διά τού άρθρου 11 ορίζονται τά τών αντιπροέδρων τής
Κυβερνησέως, οίτινες δέον άπαραιτητως συμφώνους πρός
τό άρθρον 81 παρ. 1 τοΰ Συντάγματος νά είναι καί 'Υπουρ
γοί, καί τά τών άρμοδιοτήτων αύτών πέραν τών Ύπουργιγικών των καθηκόντων.

Τό άρθρον 12 ορίζει τά Υπουργεία, καί καθορίζει όρθό'τερον τήν σειράν αύτών λ.αμβανομέης κατά τό δυνατόν
ύπ’ δψει καί τής ιστορικής παραδόσεως. ;Αί προσωνυμίαι
τών Υπουργείων παραμένουν κατά τό πλεΐστον ώς έχουν,
έπαναφερομένων τών άδικαιολογήτως μεταβληθεισών κατά
τά τελευταία έτη. Έξαιρετικώς τό μέχρι τοΰδε Ύπουργεΐον
Βιομηχανίας μετονομάζεται είς Ύπουργ. Βιομηχανίας καί
' Διά τού άρθρου 1 ορίζεται ή σύνθεσις τοΰ 'Υπουργικού
Ένεργείας ίνα τονισθή, ούτως, ή σημασία τήν όποιαν άποΣυμβουλίου, προσηρμοσμένη προς τό άρθρον 81 παρ. 1 τού
δίδέι ή Κυβέρνησις καί είς τόν τομέα τούτον δραστηριότητος
Συντάγματος, ήτις περιλαμβάνει τον Πρωθυπουργόν, τους
τού έν λόγω Υπουργείου. Έν τώ άρθρω τούτω άντιμετωτυχόν υπάρχοντας ’Αντιπροέδρους Κυβερνήοεως καί τούς
πίζεται καί τό θέμα τής άρμοδιότητος τών Υπουργείων
'Υπουργούς, έν γένει, ήτοι τόσον τούς Υπουργούς - προϊ
καί ορίζεται ότι ή άποστολή καί άρμοδιότης έκάστου τούτων
σταμένους 'Υπουργείων, όσον καί τούς άνευ Χαρτοφυλ.ακιου
θέλει όρισθή διά τοΰ όργανισμού αύτοΰ οστις, ώς γνωστόν,
καθώς καί τόν υφιστάμενον, τυχόν, 'Υπουργόν - αναπληρωτήν
θέλει έκδοθή μέχρι τέλους τού τρέχοντος έτους τό βραδύπροβλ.επόμενον μόνον εις ήν περίπτωσιν ό Πρωθυπουργός
τερον, βάσει τοΰ Νόμου 51/1975. Διά δέ τό μικρόν μετα
προΐσταται Ύπουργείου κατά τό άρθρον 13 παρ. 5._ Συμφώβατικόν διάστημα μέχρι τής ισχύος τών- νέων τούτων ορ
νως πρός τήν ρύθμισιν ταύτην οί 'Υφυπουργοί δέν άποτελούν
γανισμών θέλουν έξακολουθήσει ίσχύουσαι σχετικώς αί
μέλη τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου.
κείμεναι δι’ έκαστον Ύπουργεΐον διατάξεις, ήτοι κυρίως
' 'Διά των άρθρων 2 καί 3 ορίζονται αί αρμοδιότητες τού . αί σχετικαί διατάξεις τού Ν. Δ/τος 175/1973 αίτινες ώς
'Υπουργικού Συμβουλίου έν συναρτήσει πρός τάς διατάξεις πρός τούτο ρητώς διατηρούνται έν ίσχύι δυνάμει τοΰ άρθρου
τού Συντάγματος αίτινες προβλέπουν ρητώς τοιαύτας καί
30 τόΰ ύπό ψήφισιν νομοσχεδίου.
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ιδία τοΰ άρθ. 82 παρ. 1 δπερ άναφέρεται είδικώς είς τόν κα
Είς τό άρθρον 13 περιέχονται διατάξεις περί τής άναθέθορισμόν καί την κατεύθυνσιν τής γενικής πολιτικής τής
σεως τής διευθύνσεως τών Υπουργείων, περί τών Υπουργών
Χώρας. Έκρίύη ίε σκότιμον όπως παρααχε·£1ή εις τό Ύπουργ.
άνέυ Χαρτοφυλακίου, αί θέσεις τών οποίων ορίζονται είς
Σύμίούλιον καί ή ευχέρεια όπως συνιστά έπιτροπάς έκ των με
δύο, καί ρυθμίζονται ειδικά θέματα έν σχέσει πρός τήν πελών του πρός άντιμετώπίσιν είδικωτέρων θεμάτων, ύπηρερίπτωσιν καθ’ ήν ό Πρωθυπουργός προΐσταται καί Υπουρ
σιακής κυρίως φύσεως, έπί σκοπώ ταχείας περατώσεως τής γείου, οπότε προβλέπεται θέσις Υπουργού Άναπίηρωταΰ,
μελέτης τούτων καί αποφυγής τών δυσχερειών τής λειτουρ
ρυθμιζομένης καί τής περιπτώσεως τοΰ Υπουργού άναπληγίας πολυμελών συλλογικών δργάνων1. '..·.·■* ν 4,\
. .
. · - ρωτοΰ Συντονισμού.
Διά τοΰ άρθρου 4 προβλέπεται ή «Κυβερνητική Έτατροπή»
Τά άρθρα 14 έως 20 άναφέρονται είς τά τοΰ διορισμού,
ώς συγκεντρωτικόν κλιμάκιον τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου
τά τής όρκωμοσίας, τά τών γενικών καθηκόντων, τά τών
περιλαμβάνουσα τούς νευραλγικώτέρους τομείς τής Κυβερ
ειδικών υποχρεώσεων, τά τής ευθύνης, τά τών ασυμβι
νητικής δραστηριότητος. 'Η Επιτροπή αδτη ένεργούσα κατ’ .
βάστων καί τής έκπτώσεως, τά τής άπουσίας καί τών κω
' έξουσιοδότησιν τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου καί δή ώς
λυμάτων, τά τής άναπληρούσεως καί τά τής σειράς προβα
δργανον έπικουρίας τούτου, άποτελεΐ τόν όφθαλμόν αύτοΰ
δίσματος τών Υπουργών. Ή σειρά αΰτη έρίζεται μέν βάσει
έπί τοΰ όλου Κυβερνητικού έργου χωρίς ούδόλως έκ τής
τής κατατάξεως τών Υπουργείων άλλά παρέχεται είς τό
δραστηριότητός της νά έλαττοΰται ή γενική άρμοδιότης· τής
Υπουργικόν Συμβούλιο ν ή δυνατότης νά ρυθμίση άλλως
όλομελ.είας τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, ώς όργάνου κατευταύτην έάν ήθελε κριθή ότι σοβαρός /.όγος έπιβάλλει χούτο.
θονοντος την' γενικήν πολιτικήν τής Χώρας κατά τό'Σύν
Είς τό άρθρον 15 διευκρινίζεται ότι έκαστος Υπουργός
ταγμα. Είς τήν Επιτροπήν μετέχει καί ό κατά περίπτωσιν '
κατευθύνει τό Κυβερνητικόν έργον όπερ άντιστοιχεϊ είς
άρμόδιος 'Υπουργός.
1 Λ
τό Ύπουργεΐον του, δοθέντος ότι αί τυχόν παρά τώ Υ
Διά τοΰ άρθρου 5 συνιστάται ή «Οικονομική ’Επιτροπή» πουργείο) του διωρισμένοι Υφυπουργοί τελούν ύπό τήν παέκ τών Υπουργών τοΰ γενικωτέρου οικονομικού τομέως είς ρακολούθησιν αύτοΰ, χωρίς όμως έκ τούτου νά δύναται νά
τήν οποίαν άνατίθεται, έντός τών ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμ συναχθή άνεύθυνον τοΰ Υφυπουργού ούτινος ή άντίστοιχος
βουλίου χορηγουμένων γενικωτέρων κατευθύνσεων, ή άντι- ■ εύθύνη ρητώς όρίζεταΐ έν άρθρο) 21 παρ. 3.
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μετώπιαις τών άνακυτττόντών κατά τήν άσκησιν’ τής όλης
Τά άρθρα 21 έως 24 άναφέρονται είς τούς Υφυπουργούς.
οικονομικής, δημοσιονομικής, έμπορικής, βιομηχανικής καί Δι’ αύτών ορίζονται "βασικώς, διά παραπομπής είς τάς
γεωργικής πολιτικής προβλημάτων καί ή έπεξεργασία τών
περί Υπουργών διατάξεις, τά τοΰ διορισμού, τής όρκωμο-'
ληπτέων επί τοΰ τομέως τούτου μέτρων. *
σίας, τής ευθύνης, τής άπουσίας, τών ασυμβιβάστων, τών
Αιχ τού άρθρου* 6 προβλέπεται ή καί ήδη λειτουργούσα κωλυμάτων καί τοΰ προβαδίσματος τών Υφυπουργών.,
Νομισματική ’Επιτροπή' άποτελουμένη έκ μελών τοΰ 'Υ Ή άρμοδιότης έκάστου Υφυπουργού ορίζεται, συμφώνως
πουργικού Συμβουλίου καί τού Διοικητοΰ τής Τραπέζης .πρός τά ύπό τοΰ άρθρου 83 παρ. 2 τοΰ Συντάγματος
'Ελλάδος, καί όρίζονται αί αρμοδιότητες αυτής έν δψει τών έπιτασσόμενα, διά κοινής άποφάσεως τοΰ Πρωθυπουργού
υφισταμένων άναγκών καί δεδομένων. Παρέχέται δέ πε καί τοΰ αρμοδίου Υπουργού. Είς τό άρθρον 22 ορίζεται καί
ραιτέρω' έξουσιοδότησις όπως ρυθμισθοΰν δι’. υπουργικών ό άριθμός τών Υφυπουργών κατά Υπουργεία, μέ κριτηαποφάσεων τά τής λειτουργίας καί τής γραμματείας αυτής.· ριον τάς ύφισταμένας σήμερον άνάγκας. Παρεσχέθη, όμως,
ή ευχέρεια (άρθρ. 22 παρ. 3) όπως συνιστώνται καί άλλαι
7 Δια τοΰ άρθρου 7 παρέχεται είς τόν Πρωθυπουργόν ή
εύχέρεια, όπως δι’_ άποφάσεών του έκδιδομένων άνευ δεσμεύ- θέσεις Υφυπουργών ή καί καταργοΰνταε ύφιστάμεναι τοΐαΰται άναλόγως τών έκάστοτε διαμορφουμένων άναγκών.”
σεως έξ άλλων κειμένων διατάξεων'συνιστά είδικάς έπι
τροπάς έξ 'Υπουργών ή βουλχυτών ή άλλων λειτουργών ή
Τό άρθρον 25 άναφέρεται είς τούς Γενικούς Γραμματείς"
καί Ιδιωτών έτι, πρός μελέτην ή άντιμετώπίσιν ειδικών θε τών Υπουργείων, είς τά τοΰ διορισμού, τοΰ βαθμού; τής
παύσεως καί τών καθηκόντων αύτών, ·
:γ
μάτων,
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Τα άρθρα 26 και 27 άναφέρονται εις τά της μεταβιβά- \
σεως 'υπό τοϋ Ύπουργοϋ της έξουσίας τοϋ ύπογράφειν
εντολή αύτοϋ, εις τά ύπ’ αύτόν κλιμάκια της υπαλληλικής
ιεραρχίας καί τά τής προσυπογραφής ύπό τούτων των παρ’
άνωτέρων κλιμακίων τελικώς ύπογραφόμενα, έγγραφα.
’Αποσαφηνίζεται, δέ, ότι ό μεταβιβάσας ’Υπουργός δικαιοϋ/
ται? ,έν πάση περιπτώσει, οποτεδήποτε νά άσκηση αυτο
προσώπως *την’ μετάβιβασθεϊσαν εξουσίαν του,’ ώς άλλως τε .
περί' τούτου έχει δεχθή καί ή Νομολογία τοϋ Συμβουλίου
■ Επικράτειας,'/ /' ‘
V
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Διά τοϋ άρθρου 28 ορίζονται τα τοϋ γραφείου τοϋ Πρωθυπουργοΰ,, δι’ άναφοράς είς το ήδη ίσχϋον Ν.Δ/γμα 217/
1974, ως καί τά των γραφείων των 'Υπουργών καί 'Υφυ
πουργών. ’-Λ,υ’ ^
- y~ ' -~:·.τ .
’· -/ ; ' V Τέλος εις τά άρθρα 29 έως 30 περιέχονται μεταβατίκαί
διατάξεις'αίτινες είναι άναγκαϊαι διά την θέσιν είς εφαρμο
γήν* Τοϋ' νέου Νομοθέτηματος.-ζ ;; /Τ/■*. ' \V//' 1
*"·>ί;·,ρ“_'ΐν*Τέ'·.':ί'
ν' ··■ ·■' " '·<
Γοιουτον είναι κατα τα κυρία σημεία του το περιεχομενον
τοϋ υπό την ψήφον τής Βουλής τιθέμενου σχέδιον Νόμου, .
δπερ έχομε την τιμήν νά παρακαλέσωμιν- δπως τύχη τής
ψήφου Αυτής.
.
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/' γ) ’Αποφασίζει iri πολιτικών δεμάτων γενικωτέρας ση-
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δ}-’Αποφασίζει έπί παντός δέματος άρμοϊιότητος τής Κυβερνητικής ’Επιτροπής καί τής Οικονομικής 'Επιτροπής, τό
όποιον δ Πρωθυπουργός -ήθελε παραπέμψει εις τούτο. . ··
ε) ’Επιλύει τυχόν άναφυομένας διαφωνίας μεταξύ Υπουρ
γών είς τάς. κατά τούς κειμένους νόμους, έν συμπραξει άσκουμένας αρμοδιότητας αυτών.
* ν
·''■>;
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Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον δΰναται, δί’ αποφάσεων του
δημοσιευόμενων διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως, νά
συνιστώ ’Επίτροπος έκ τών μελών του, είς τάς όποιας νά άν»
θέτη έκάστοτε την ίσκησιν περιωρισμένου υπηρεσιακού χαρακτήρος αρμοδιοτήτων αύτοϋ ή την μελέτην ή παρακολοάίησιν
ειδικών θεμάτων. .
’
' / ,.
, - · Ν ■
·._·.·. ..·

■

λ

Άρθρον 3.
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Λειτουργία Υπουργικού Συμβουλίου.

•’Λ.

1.
Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον, δι’ άποφάσεώς του, δημο
σιευόμενης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, εγκρίνει
τον Κανονισμόν τής λειτουργίας αύτοϋ, δι’ ου ρυθμίζονται τα
τής καταρτίσεως τής ήμερησίας διατάξεως, προσκλ,ήσεωξ
’Εν Άθήναις τή 8 ’Ιουλίου 1976... , τών μελών αύτοϋ, διεξαγωγής τών συζητήσεων καί ψηφοφο
ριών, τηρήσεώς τών πρακτικών, τά τών καθηκόντων τοί
y.\ ;.'·:ν·"· 'Τ * ‘
'ό Πρωθυπουργός '.
</■ γς 'Δ*·.
Γραμματέως
αύτοϋ/ώς 'και πάσα άλλη ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή λεπτομεΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ/ Υ
^
pr.a.
■,.'//
·'.. ,;······■’.’ ΟΙ 'Υπουργοί
:·ν · 1 * ·.*: ..·
;/ 2. Τό .'Υπουργικόν Συμβούλιου εύρίσκεται έν απαρτία πα
Σύντονισμοϋ - Προγραμματιομοϋ Προεδρίας Κυβερνήσεως/ ρόντων, τούλάχιστοντ φϋ ήμίσε’ος. καί πλέον, ένός τών μελών
%'■ Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
’’ ’ Γ. ΡΑΛΛΗΣ
του, καί αποφασίζει διά-τής άπολύτου. πλειοψηφίας ?ρϋ συν
όλου τών παρόντων μελών'αύτοϋ. Έν περιπτώσει ΐσΒψηφίας
υπερισχύει ή' γνώμη υπέρ ης τάσσεται ό Πρωθυπουργός./..’
■/' 3. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας «ίς έκτακτους
σεις δύναται νά συγκαλή ραρ’ αύτφ τό Υπουργικόν
λιου ύπό την. Προεδρίαν του./ ,. ;
,. ,
r- ' :ν· /’· V. . **·.’·
I λ,·'"
.’ ' " ' : *
• '' Άρθρον 4:
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·Ύπο^^κ^Σϋμ^λίοιυ' καί Υπουργείων/ Γ "
, ν-' ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A'
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Άρ-Spov ι.
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όργανα.

Κυβερνητική Επιτροπή.
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1. Σινιστάται ((Κυβερνητική Επιτροπή» άποτελίομένη έν
τών: . . - ■
■ · .
. . ■

’*

α) Πρωθυπουργού, ώς Προέδρου.
β).’Αντιπροέδρων τής Κυβερνήσεως.
., ·
’. ■ γ) 'Υπουργού Συντονισμού.·': .
, . ·
Το 'Υπουργικόν. Συμβούλιου άποτελείται έκ τού Πρωθυ·.
δ) 'Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.
/
πόυργοϋ, τών.’Αντιπροέδρων τής Κυβερνήσεως καί τών Ύ- .
ε) ’Υπουργού Εξωτερικών.·
.’
■
πουργών", περιλαμβανομένων κάί τών αναπληρωτών καί άνευ .
στ) 'Υπουργού Εθνικής. Άμήνης, καί
χαρτοφυλακίου Υπουργών.
... λ.
ζ) 'Υπουργού Οικονομικών, ώς μελών.
.ισλ.Λ ν- /Συνθεσις ‘Υπουργικού Συμβουλίου.· '

περιστά
Συμβού
.
ν" ’ ** '
'' f ’
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2. Τής Κυβερνητικής Επιτροπής μετέχουν έκάστοτε. κα
λούμενοι
προς τούτο ύπό τοϋ . Π ρωθυπουργού, καί οι αρμόδιοι
'Αρμοδιότητες ’Υπουργικού Συμβουλίου. ·
‘κατά περίπτωσιν έπί τοϋ συζητουμένου θέματος 'Υπουργοί.
1.
Τό Υπουργικόν Συμβούλιου έχει τάς άκολούθους αρμο
3. 'Η Κυβερνητική 'Επιτροπή, ένεργοϋσα έν τφ πλαισίω
διότητας:
·. --J · .
λ: .. . · ;................. ·
'.
τών αποφάσεων καί κατευθύνσεων τοϋ 'Υπουργικού Συμβου
α) Συζητεί καί αποφασίζει επί τών κατά τό Σύνταγμα καί
λίου, αποφασίζει έπί’ τών προς εφαρμογήν τοϋ προγράμματος
τούς κειμένους νόμους ύπαγομένων είς αύτό θεμάτων, έπ! τών
τής Κυβερνήσεως ληπτέων γενικής σημασίας μέτρων 'καί
έκδιδόμένων, τή προτάσει αύτοϋ, προεδρικών διαταγμάτων καί. παρ οκού-θυθεί, έποπτεύει καί συντονίζει τήν εφαρμογήν αύπράξεων νομοθετικού περιεχομένου, ώς καί έπί παντός άλλου
τών ύπό. τών αρμοδίων 'Υπουργείων. ' Γ
. ·ι
θέματος/τό όποιον ήθελε φέρει ενώπιον αύτοϋ ό Πρόεδρος
4.
Τά
τής
ϋ.ειτουργίας
καί
Γραμματείας
τής
Κυβερνητικής
τής Δημοκρατίας κατά τό άρθρον 38 πυρ. 3 τού Συντάγματος ·’
Επιτροπής ορίζονται έκάστοτε δι’ αποφάσεων τοϋ II ρωθυποϋργοΰ. ν
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Άρ-θρον 5.
ί.; Συνιστά/αι’ «Οικονομική. Επιτροπή», άποτελουμένη έκ
-- 6)_Καθορίζει . καί κατευ-θύνει ςήν γενικήν πολιτικήν τής
τών ά) ’Υπουργού
Υπουργού Συντονισμού,’
Συντονισμού, ώς Προέδρου, β) ΟίκονομιΟίκονομΓΧώράς, συμφώνως προς τούς ορισμούς τού Συντάγματος καί / κών, γ) · Γεωργίας, δ) Βιομηχανίας, ε) Εμπορίου, στ) ’Ερτών^μέ>ν,/γΓ,
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γασίας. ώς μελών,Τή,ς Επιτροπής/ μετέχουν μετά ψήφου καί

