
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τον σχεδίου Νόμου «Περί άναδ:οργχ,ώσεως τής Κεντρι

κής ’Επιτροπής Νομοθετικής ’Εργασίας καί ρυ-δμίτεως
συναφών δεμάτων».

Πρός η)ν Βυνλήν Ίων Ελλήνων
Α. Δια τήν όσον το δυνατόν νομοτεχνιχώς άρτιωτέραν ϊιάρ- 

-δρωτιν καί σαφέστερα·/ οιατύπωσιν τοϋ κειμένου των διαφόρων 
προσχεδίων νομοδετικών έν γένει πράξεων, την προσαρμογήν 
τούτων εις το ισχνόν συνταγματικόν καθεστώς καί τήν αρμο
νικήν ενταξίν των εις τό όλον σύστημα τής νομοθεσίας-έν 
οψει των ταχ-δέντων ναό τής Κυβερνήσεως δασικών σκοτών 
καί τών γενικών αρχών αίτινες δέον νά διέτουν τήν έπιχει- 
ρουμένην ρύ-δμιπν επέβαλε τήν σύστασιν διαρκούς τίνος συλ
λογικού οργάνου, συμβουλευτικού χαρακτήρος, πρός έκπλήρω- 
σιν τού έρ_γκί.αούτου. Π ρός τον σκοπόν τούτον συνεστήδη ϊιά 
τού Ν.Α. 78/1974 ή Κεντρική ’Επιτροπή Νομο-δετικής ’Ερ
γασίας εργον τής όποιας., είναι:

α) Ό συντονισμός τής προπαρασκευής .τού έπιτελουμένου 
τή πρωτοβουλία τής Κνδερνήσεως νομοθετικού έργου καί ή 
παροχή οδηγιών νομοτεχνικής φύσεως πρός τους φορείς τής 
νομοθετικής, πρωτοβουλίας διά τήν άρτιωτέραν σύνταξιν τών 
Διιαφάρ ωκ αροσχεϊίωκ νομο-λετικών Αέν γένεΐ-πρ άξ εων.

β) Ή επεξεργασία τών έν προσχεδίω ύποβαλλομένων αυ
τή, ΰπό τών αρμοδίων ΰπηρεσιών, νομοδετικών έν γένει πρά
ξεων, πρός διατύτωσιν τού οριστικού κειμένου αυτών.
. γ) Ή έπίβλεψις τής κωϊικοαοιήσεως τής διοικητικής νο- - 

μοδεσίας; καί ή εισήγησις, παντός άναγκ.αίου μέτρου, διά τήν 
ταχυτέραν-καί πλήρεστέραν πραγμάτωσιν τούτης. :

δ) Ή έπσήμανσις τιρός τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν τής ανάγ
κης λήψεως νομοδετικών μέτρων-, προς κάλυψιν νομοθετικού 
κενού ή άρσιν συγκρούσεων ή άσαφειδν έν τή κειμένη νομο- 
•δεσία. . '

Η ’Επιτροπή αύτη, ουσα έννεαμελής καί σύγκροτηδεισα 
εκ δικαστικών λειτουργών, Νομικών Συμβούλων τού Κράτους, 
Κα-δηγητών Π ανεπιοτημίώ καί Άνωτατω// Δημοσίων Υπαλ
λήλων Ιλειτούργησε κα·3’ όλον το τρέχον έτος, τό δέ ΰπό ταύ- 
ττς έπ-.τελεσδϊν έργον υπήρξε, κατά πάντα, αξιόλογα/.

Ή έν τώ μεταξύ κτηδείσα πείρα έν συνδυασμω πρός τήν 
α/υγκνν έπιταχύνσεως τού έπιτελουμένου νομοδετικοΰ έργου 
ή.γαγον εις τήν άπόφασιν άναδιοργανώσεως τής- Επιτροπής 
διά τής αύξήσεως τών μελών αυτής άπό 9 εις 12 ώς καί διά 
τής παροχής τής δυνατότητας λειτουργίας της οΰ μόνον έν 
όλομελεία αλλά καί εις Τμήματα, αρμόδια διά τήν επεξεργα
σίαν ήσσονος σημασίας δεμάτων. .

Έκ τής άναδιοργανώσεως ταύτης προσδοκάται δασίμώς ότι 
ή Επιτροπή αΰτη Δελςι αποδώσει έτι άρτιώτερον έργον κατά 
τήν επεξεργασίαν τών προσχεδίων νεμο-3ετικών εν γένει πρά- 
ξεον. , ’

Β. Το υπό τής Ε Αναθεωρητικής Βουλής ψηφισδεν καί 
ΐσχύον άπό τής Ιίης ’Ιουνίου 1975 Σύνταγμα, θέσπισαν τάς 
δασικάς καταστατικάς διατάξεις, έπί τών όποιων, στηρίζεται 
ή όργάνωσις τού νέου δημοκρατικού πολιτεύματος-τής Χώρας, 
σνό.νεσε, περαιτέρω, εις τον συντεταγ-μένον νομοδέτην, κατά 
τήν συνή-δως, άλλως τε, άκολουδημενην ΰπό τών συνταγμα
τικών κειμένων τακτικήν, τήν δέσπισιν τών αναγκαίων ειδικών 
νομοδετημάτων διά τήν πραγμάτωσιν τών συνταγματικών επι
ταγών εντός τού πλαισίου τών ΰπό τούτων διαγραφομένων ορίων 
καί γενικών αρχών και τήν τελικήν διάμόρφωσιν τών Συν- 
ταγματικώς διαπλασσομένων -δεσμών. Τά νομοηδετήματα τού
τα, περιεχομένου εί-ε ουσιαστικού είτε διαδικαστικού, αναγό
μενα, ώς είναι φυσικόν, ςίς ποικίλα δέματα καί -δεσμούς, υπά
γονται εις τήν αρμοδιότητα διαφόρων 'Υπουργείων/· κα·3’ ό 
εξαντλούντο όλους τους τομείς τής νομο-δετικής ίράστηριό- 
τητος, ό δέ άρι-δμός των υπερβαίνει τά εκατόν. Άφ’ έτέρου, 
ώς είναι εΰνόητον, ή ώς άνω εις τον συντεταγμενον νομοδέτην- 
άνατεδείσα, κατά Συνταγματικήν επιταγήν; νομοδέτική δρα- 
στηριότης, λόγω τής φύσεώς της καί τού σκοπού εις ον απο
βλέπει, δέον όπως τελειω-δή επειγόντως, τοσοότφ μάλλον καθ’ 
όσον έκτος τής ανάγκης όπως ϊημιουργηδούν τό ταχύτερο·/ 
σύνδήκαι πληρότητες τού συνταγματικού καθεστώτος, εις πλεί-

στας περιπτώσεις ορίζονται εύ-δέως ύπ’ αυτού τούτου τού Συν
τάγματος τακταί προδεσμίαι, καί δή βραχεία!, πρός έκδοσιν 
τών οικείων «Συνταγματικών νομο-δετημάτων». Τούτων πάν
των παρέπεται άφ’ ένός ότι συντρέχει περίπτωσις όπως κινη- 
-δή επειγόντως ή διαδικασία συντάξεως τών νομοσχεδίων άτι- 
να -δά άποτελέσουν άντικείμενον τών κατά συνταγματικήν επι
ταγήν νομοδετικών ρυ-δμίσεων καί άφ’ ετέρου ότι δέον όπως 
έξασφαλισ-δούν α! άναγκαίαι προϋπο-δέσεις διά τήν κατά τό 
δυνατόν, νομικώσ καί ούσιαστικώς, πληρεστέραν καί νομοτε- 
χνικώς άρτιωτέραν διατύπωσιν αυτών, εξασφάλιζε, ίνης τής 
τχυτότητος τεΰ νομο-δετικοϋ πνεύματος καγ’ όν . οετώπισιν 
παρομοίων προβλημάτων, ομοιομορφίας δομής και ορολογίας 
καί συντονισμού ~ών παρασκευαζόμενων νομοδετικώ κειμένων 
προς τήν λοιπήν συναφή νομοδεσίαν.

Ή έπίτευξις τών ανωτέρω σκοπών Βέν ήτο δυνατόν νά έπι- 
διωχ-δή έπιτυχώς διά τής κατά τό σύνηδες σύστημα έπί τής 
τρεχούσης νομοπαρασκευαστικής κα-δ’ 'Υπουργεία * εργασίας 
άκολουδουμένης τοτκτικής, οΰδέ διά τής Μονίμου -Κεντρικής 
’Επιτροπής Νομο-δετικής Εργασίας ήτις, έχουσα.τήν εΰδύνην 
τοΰ συντονισμού τοϋ έπιτελουμένου τή πρωτοβουλία τής Κυβερ- 
νήσεως νομο-δετικοϋ έργου, είναι ήδη αρκετά βεβαρημένη έκ 
τού τρέχοντος νομοδετικοΰ έργου, περαιτέρω δε έπιβάρυνσις 
ταύτης -δά ήγαγεν είς σοίαράν έπιβράδυνσιν τοϋ όλου νομοδε- 
τικοϋ έργου τής Κυβερνήσεως. Έν όψει τούτων μόνον διά τής 
δημιουργίας ειδικής, έπί τφ σκοπίρ τούτω, προσωρινής νομο
παρασκευαστικής υπηρεσίας απαρτιζόμενης έκ καταλλήλων 
ειδικών επιστημόνων, έπικουρουμένων ΰπό επαρκούς εις άρι- 
-δμόν βοηδητικοΰ προσωπικού δέλει καταστή δυνατή ή έγκαι- 

' ρος καί όοατά δόκιμον τρόπον. άντιιμετώπισις τοϋ δυσχερούς 
τούτου ^δέματος, όπερ αποβαίνει έτι πολυπλοκώτερον λόγφ 
τής μεσολαβησάς- ; κατά τήν παρεμβλη-δείσαν έπταττιαν, τών 
δικτατορικώς κι/ΐ ερνησάντων τήν Χωράν, νομο-δετ·. ης αναρ
χίας καί πολυνομίας καί δή έπί -δεμάτων ρυ-δμισ-ύΤν'.μν διά 
τών άποκληδέντων «-δεσμικών νόμων» άπτομένων, πλε-.στων 
άρ^δρων τού Σ/υντάγμαπος καί ήτις χρήζει ταυτοχρ-; ---ου έκκα- 
-δαρίσεως.

Γ. Εϊδικώτεσον, έπί τών κατ' ίδιαν διατάξεων του προ- 
τεινομένου οχεδίου νόμου:

α) Διά τοϋ άρ-δρου 1 δι’ ου άντικα-δίστανται αϊ παρ. 1 καί 
3 τού άρ-δρο^» 2 τοϋ Ν.Δ. 78/74 αυξάνονται τά μέλη τής Ε
πιτροπής άπό 9 εις 12, προστι-δεμένων ένός Πάρέδρου τοϋ 
Σ.τ_Ε., ενός Έφέτου τών Διοικητικών Δικαστηρίων καί ένός 
Νομικού Συμβούλου τού Κράτους καί ορίζονται τά τής Γραμ
ματείας τής ’Επιτροπής.

β) Διά τοΰ άρ-δρου 2, δι’ ου άντ./α-δίσταται τό άρ-δρον 4 
τοΰ Ν_Δ.· 78/1974, ορίζεται ότι ή *|·/πιτροπή συνεδριάζει έν 
όλομελεία καί εις δύο τμήματα κσ ρυ-δμίζονται τά συναφή 
πρός τήν λειτουργίοτ/ οιΰτών ·δέματτ

γ) Διά τών άρ-3ρων 3, 4, 5 καί Ιί βρίζονται τά τοΰ τρό
που ορισμού’ τών: Εισηγητών κατά τήν έπεξεργασίαν τών νο
μοσχεδίων, τά τής άποζημιώσεως τώ > μελών τής ’Επιτροπής, 
τά τής έσωτερικής όργανώσεως αυτής καί παρέχεται έξουσιο- 
δότησις .διά τήν κωδικοποίησιν τών περί Κεντρική, ’Επιτρο
πής Νομοθετικής ’Εργασίας κειμένων διατάξεων,

δ) Τέλος, διά τοΰ άρ-δρου '7 προβλέπετα: ή σύσ. στις προ
σωρινής ειδικής Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικήν Επιτρο
πής, ώς καί ή διά τήν σύνταξιν Κωδίκων νόμων . τ τών έν 
παρ. 2 αΰτοϋ δεμάτων, σύστασις ειδικών πενταμω.ών ’Επι
τροπών κατά τά ώς άνω ΰπό στοιχ. Β' διαλαμβανόμενα.

Δ'. Αί διά τού προτεινομένου νομοσχεδίου τροποποιούμενα! 
διατάξεις τοϋ ΝΑ. 78/1974 έχουν ώς άκολούδως:
- α)· Παρ. ί και 3 άρ-δρου 2 ΝΑ. 78/1974·: -ν. .

1. Ή Επιτροπή συγκροτείται: ;
α) Έξ ένός (!) Συμβούλου τής ’Επικράτειας, ώς Προ

έδρου αυτής.,
β) Έξ ένός (ί) ’Αρεοπαγίτου ή Έφέτου.
γ) Έξ ένός (1) Συμβούλου ή Πάρέδρου τού Ελεγκτικού 

Συνέδριο». . j. - - ν



Q

δ) Εξ ένός (1) Παρέδρου τμ Συμβουλίου τής Επικρά
τειας. ** ·

ε) Έξ ένός (1) Νομικού Συμβούλου ή Π αρέϊρου τού Νο
μικού Συμβουλίου τού Κράτους.

στ) Έκ δύο (2) καθηγητών Πανεπιστημίου ή άλλης ’Α
νώτατης Σχολής.

ζ) Έκ δύο (2) έν ένεργεία δημοσίων διοικητικών υπαλ
λήλων ctti βαθμφ 3ω και ανωτέρω.

3, Παρά τή Επιτροπή ύφίσταται Γραμματεία, ής τό προ
σωπικόν άποτελείται:

α) ’Εξ ενός (1) υπαλλήλου Α' κατηγορίας έπί βαθμφ 
3ω ή 2ω.

β) Έκ δύο (2) υπαλλήλων Α' κατηγορίας έττε δαθμοίς 
5<j> ή 4φ.

γ) ’Εκ δύο (2) υπαλλήλων Α'' κατηγορίας έπί δαθμοίς 
8φ ίως 6φ.

2) Έκ δύο (2} υπαλλήλων Β' κατηγορίας έπί δαθμοίς 
ΙΟφ έως 6φ. h ,

ε) Έξ ένδς (1) υπαλλήλου Γ' κατηγορίας tr.i ίαθμψ 
12φ εως 6φ».

β) Άρθρον 4 Ν.Δ. 78/74:
«Άρθρον 4.

- - 1. Ό Πρόεδρος διευθύνει τάς εργασίας τής Έπνφοπής, 
ορίζει τους ςΐσηγητάς έπί τής επεξεργασίας των είσαγομέ- 
νων προσχεϊιων ή των προς συζήτησιν δεμάτων, κατευθύνει 
τό' ύπό τών ειδικών νομικών συνεργατών έπιτελούμενον έργον, 
καταρτίζει. Την ήμεβησίαννδιάταξιν, έπικυροί τά πρακτικά 
τών, συνεδριάσεων-τής Επιτροπής καί. είσηγεΐται εις τον Ύ- 
πουργδν’τ^Γά · τφ ' Πρωθυπουργό) πάν πρόσφορον μέτρον* διά 
τήν ταχυτέραν καή άρτιωτέράν έκτέλεσιν τών εργασιών τής 
Γυπιτροπής·.·, J ;; y ,/ .· Λ;;*’. .·}' -Λ/ -

Ό Πρόεδρος'τής Επιτροπής κατά τήν ,λήξιν έκαστου έτους 
συντάσσει έκθεσιν περί τών ήργασιών τής ’Επιτροπής καί τής 
συμβολής» καί' έπιδόσεως τών μελών. αυτής.

2. Τον Πρόεδρον έλλείπτιντά, ά£$ντ* ή κωλυόμενον άνα- 
πληροΐ ό ανώτερος κατά βαθμόν, .μεταξύ δέ όμοιοβάθμων ό 
αρχαιότερος εν τφ-βαθμφ έκ τών ισοβίων δικαστικών λειτουρ- 
μών μελών τής ’Επιτροπής.

3. Των συνεδριάσεων τής ‘Επιτροπής μετέχει οσάκις κρί-
νη τούτο αναγκαίον ό ’Υπουργός παρά τώ - Π ρωθυποοργώ. 
οπότε καί προεδρεύει,τούτης. ,.
.’ 4. Ή ’Επιτροπή τελείJiv απαρτία παρόντων πέντε^(·5) έκ 
τών μελών αυτής. Ή μή συμπλήρωσις τής συγκροτήτέως τής 
’Επιτροπής διά πάντων τών έν άρθρφ 2 παρ. 1 μελών αυτής 
δεν κωλύει τήν λειτουργίαν τής Επιτροπής, έφ’ όσον κατά 
τάς συνεδριάσεις ύφίσταται ή ώς άνω απαρτία.

5. Εις τάς συνεδριάσεις τής Επιτροπής μετέχει ΰποχρεω-
τικώς εκπρόσωπος τής Υπηρεσίας ή τών ’Υπηρεσιών έξ ών 
προέρχεται, ή εις τάς οποίας αφορά τό συζητούμενον προσχέ- 
δ·.ον ή ειδικόν -θέμα. Έφ’ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμον εις 
τάς ώς είρηται 'συνεδριάσεις δύναται νά παρίςτανται μετέ- 
χοντες τών συζητήσεων καί οί καθ’ όλην αρμόδιοι Ύφυπουρ-'- 
γοί ή Γενικοί Γραμματείς, ώς και οι παρά τώ οίκείω ’Υπουρ
γείο) ύπηρετοΰντες Νομικοί Σύμβουλοι ή Πάρεδροι τού Νο
μικού Συμβουλίου τού Κράτους. Ή παράστασις τών τελευ
ταίων δύναται νά ζητηθή καί ύπό τού Προέδρου τής Επι
τροπής. -

6. Ό Πρόεδρος τής ’Επιτροπής δύναται, έφ’ όσον συντρέ
χει περίπτωσις. νά ζητή όπως παρίτταται κατά τήν συζήτγ- 
σιν τού προσχεδίου εκτός τών ανωτέρω καί εκπρόσωπος "τού 
Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους οριζόμενος ύπό τοΰ Γενι
κού Διευθυντοΰ αύτοΰ».

γ) Παρ. i άρθρου 5 Ν.Δ. 78/74:
«1. Ώς Εισηγητής έπί έκαστου είσαγομένου προσχεδίου 

ορίζεται ύπό τοΰ Προέδρου τής Επιτροπής εν έκ τών μελών 
αυτής, έπικουρούμενον ύπό τίνος τών ειδικών νομικών συνερ
γατών, είς,ους και διαβιβάζεται εγκαίρως τό ώς άνω προ
σχέδιου μετά τών συνοδευόντων τούτο στοιχείων προς διάτύ-

πωσιν έγγράρου είσηγήσεως, τόσον ώς προς τό σύνολον όσον 
καί ώς προς τάς έπί μέρους διατάξεις αύτοΰ».

δ) Πιρ. 4 άρθρου 7 Ν.Δ. 78/74: y
«4. Εις τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τής Κεντρικής Επι

τροπής Νομοθετικής' Εργασίας παρέχεται ειδική μηνιαία 
άποζημίωσις τό ύψος τής όποιας καθορίζεται διά κοινής άπυ- 
φάσεως τών Υπουργών ποφά τώ Πρωθυπουργό) καί Οικονο
μικών, μή ίσχυούσης έν προκειμένφ τής διατάξεως τού άρ
θρου 7 παρ. 2 τού Ν’Δ. 4352/1964 «περί διατάξεων άρθ
ρωσών τούς δημοσίους υπαλλήλους κλπ.». Ή ανωτέρω άπο- 
ζημίωσις δύναται νά περικόπτηται κατά τό ήμιτυ ή καί νά 

»διακόπτηται, έφ’-όσον μέλος τι κατά βεβαίωσιν τού Προέδρου 
ήθελεν άπόσχ*( αύτοβούλως τών εργασιών τής Επιτροπής 
έπί δεκαπενθήμερον καί άνω». Τ, 

ε) Παρ. ί άρθρου 9 Ν.Δ. 78/74:'
«1. Διά Προεδρικού Διατάγματος έκίιδομένου τήπροτά- 

σει τού ’Υπουργού ρταρά τφ Π ρωθυπουργφ μετ’ εΐσήγησιν τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής. Νομοθετικής' Εργασίας καθορίζονται 
τά τής εσωτερικής λειτουργίας καί έν γένει άσκήσεως τών 
αρμοδιοτήτων ταύτης, τά τής συνεργασίας καί συνδέσεως έν 
γένει ατύτής μετά τών οικείων Υπηρεσιών, τά τής έσωτερι- 
κής διάρθρώσεως καί λειτουργίας τής "Επιτροπής, ώς καί 
πάσα έτέρα αναγκαία λεπτομέρεια».

Έν Άθήναις τή 10 ’Ιανουάριου 1976 
Ό Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άναδιοργανώσεως τής Κεντρικής "Επιτροπής Νομοθε

τικής ’Εργασίας καί ρυθμίσεως συναφών
Άρθρον 1. - .

At παράγραφοι 1 καί 3 τού άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 78/1974 
«περί συστάσεώς Κεντρικής Επιτροπής Νομοθετικής: Εργα
σίας κλπ1.», ώς έτροποποιήθη διά τού άρθρου 11 τοΰ ΝΛ. 
216/1974 «περί συστάσεώς Υπουργείου Προεδρίας Κυβερ
νήσεως» αντικαθίστανται ώς εξής:.

«1. Ή. ’Επιτροπή συγκροτείται: 
α) Έξ ενός (1) Συμβούλου τής "Επικράτειας, 
β) . Έξ ένος (1) ’Αρεοπαγίτου ή Προέδρου Έφετών ή 

Έφέτου.
γ) .Έκ δύο (2) Παρέδρων τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικρά

τειας.
δ). Έξ ενός (1) Παρέδρου τού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
«) ’ Έξ ενός (1) Έφέτου τών τακτικών διοικητικών δικα

στηρίων.
στ) Έκ δύο (2) Νομικών Συμβούλων ή Παρέδρων τού 

Νομικού Συμβουλίου' τοΰ Κράτους.
ζ) Έν. δύο (2) καθηγητών ή υφηγητών* νομικών ή πολι- 

τικών επιστημών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών ’Ιδρυμάτων.
η) Έκ δύο (2) δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων έ-"ι βα

θμό) 3φ καί ανωτέρω, έν ένεργεία ή συνταξιούχων.
Πρόεδρος τής Επιτροπής είναι ό εκ τών μελών .τύτής 

κατά βαθμόν ανώτερος, ‘μεταξύ δε όμοιοβάθμων ό αρχαιότε
ρος έν τω βαθμφ, έκ τών ισοβίων δικαστικών λε:τ· .ργ<Τι·<
ό αμέσως δε επόμενος τούτου είναι ’Αντιπρόεδρος αν . »

3. Παρά τή ’Επιτροπή ύφίσταται Γραμματεία .υρ-
γοΰσα κατά τάς περί ταύτης διατάξεις τού ύπ’ ά; ΤΟ/
1975 Π. Δ/τος «περί διάρθρώσεως τού Ύπουργεπ ε-
δρίας Κυβερνήσεως καί ’Οργανισμού Υπηρεσιών τ αύ
τοΰ». ·. -

Άρθρον 2.
Τό άρθρον 4. τοΰ Ν.Δ. 78/1974 0yj;>.vSi - 

έξής:


