
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τ7,ς εις την ’Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως δημοσιευομέ'/ης ύλης καί ρυθμίσεως θεμάτων 
άνασερομέ/ων εις την έκδοσιν καί κυκλοφορίαν τίύτης».

Προς ιήr Βουλήν των 'Ελλήνων

1. ’Από της ίδρύσεως τοϋ έλληνικοϋ κράτους κατεβλή- 
θη προσπάθεια όπως οί νόμοι, τα διατάγματα, καί άλλαι 
—ράΕεις τής εκτελεστικής εξουσίας έκτυποϋνται καί περιέρ- 
χωνται εις γνώσιν τοΰ κοινοϋ δι’ ενός επισήμου οργάνου. 
Μετά βραχεΐαν χρονικήν περίοδον καθ’ ήν ή δημοσίευσις 
τών επισήμων κειμένων έγίνετο διαδοχικώς διά των εφη
μερίδων «Ό φίλος τοΰ νόμου», «Γενική Έφημερίς τής 
Ελλάδος», «’Εθνική Έφημερίς» καί «Ελληνικός Μηνύ- 
τωρ», συνεστήθη. τον Φεβρουάριον τοΰ 1833 ή Έφημερίς 
τής Κυβερνήσεως, εις ήν ήρχισαν νά καταχωροϋνται πλήν 
τών νόμων καί διαταγμάτων καί άπασαι αί λοιπαί διατάζεις 
καί διακηρύξεις αί χρήζουσαι δημοσιότητας είτε λόγω τής 
φύσεως αύτών είτε κατ’ ειδικήν νομοθετικήν πρόβλεψιν. 
Ή διά τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως δημοσιευόμενη 
ΰλη διωγκώθη βαθμηδόν καί έπεξετάθη εις πλείστους άλλους 
τομείς τούς οποίους ή άνάπτυξις καί ό πολλαπλασιασμός 
τών κρατικών δραστηριοτήτων τών μορφών καί τών τύπων 
τής -οικονομικής ζωής καί-τών—κοινωνικών σχέσεων καί- 
άναγκών έδημιούργησαν. Κατά καιρούς έλήφθησαν διάφορα 
μερικώτερα ή αποσπασματικά μέτρα περιορισμού τής δη- 
μοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως ΰλ.ης, 
πλήν όμως ή διόγκωσις τής υπολοίπου ύλης καί ή προσθή
κη νέων κειμένων ειχε\'§'ώς άποτέλεσμα καί τήν διαίρεσιν 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως εις πλείονα τεύχη καί 
τον υπερβολικά μεγάλον αριθμόν τών κατ’ έτος έκδιδομένων 
φύλλων έξ έκαστου τεύχους. Ήδη έκδίδονται παραλλήλως 
κατ’ έτος οκτώ τεύχη τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, 
ή δέ εις ταϋτα περιλαμβανομένη ΰλη αυξάνει συνεχώς. 
Ενδεικτικούς άρκεϊ νά άναφερθή ότι ενώ κατά το έτος 1933 
το σύνολον τών στοιχειοθετηθεισών καί έκτυπωθεισών σελί
δων τών φύλλων τής Έφημερίδος' τής Κυβερνήσεως ήτο 
11.771 σελίδες, κατά τό έτος 1965 άνήλθεν εις 24.189 σελί-, 
δας καί κατά.τό παρελθόν έτος 1975 άνεβιβάσθη εις 49.182 
σελίδας ήτοι εντός είκοσιν ετών ή δημοσιευόμενη ΰλη ύιιερ- 
ετετραπλασιάσθη, μέ άντίστοιχα άποτελέσματα καί ώς προς 
τάς δαπάνας, προμήθειας χάρτου καί λειτουργίας τοΰ Εθνι
κού Τυπογραφείου. Άναλυτικώς κατά τεϋχος ή αΰξησις τοϋ 
άριθμοϋ τών σελίδων άπεικονίζεται ώς έξής :

... . , 1955 1965 1975 ..
Τεϋχος Α' 2.904 1.455 2.264
Τεϋχος Β' ............................ - 1.920 .6.438 13.314
.Τεϋχος Γ' ............................  1.770 3.154 4.706
Τεϋχος Δ' .............................. ............ 1.482 2.574
Π.Ν.Π.Δ.Δ............1.................. 517 1.342 1.790
Παράρτημα ........................... Ί.344- 1.310 2.020
Δελτίον Α.Ε. καί Ε.Π.Ε... ί 2.964 -·' 8.436 21.886
Δελτίον Ε.Β.Ι. ·. 352 572 . 628
«-·-.· f.

Σύνολον :'· 11.771 24.189 49.182
- * · · V · , . · * *- -

2. Έκ τοϋ πίνακος τούτου καθίσταται φανερόν ότι ό 
συσσωρευόμενος όγκος εργασίας εις τό Εθνικόν Τυπογρα- 
φεϊον παριστα . προβληματικήν τήν έγκαιρον έκτύπωσιν 
τών φύλλων καί διάθεσιν αύτών εις τό κοινόν καί δή εντός 
τής ημέρας καθ’ ήν χρονολογούνται τά φύλλα ταϋτα, ενώ 
έξ ετέρου επιβαρύνει ύπερμέτρως τάς δαπάνας λειτουργίας - 
του ν·/ οψει καί τής παρατηρηθείσης λίαν σημαντικής αύ- 
ξήσεως τής τιμής τοϋ χάρτου. Επίσης εϊναιΆτρακτικώς 
άδύνατος ή σύνταξις ευρετηρίων διά τήν ευχερή χρήσιν 
τών τευχών, ή δέ διαφύλαξις τών σειρών εις τάς δημοσίας 
υπηρεσίας καί τούς λοιπούς συνδρομητάς δημιουργεί ανυ
πέρβλητα προβλήματα χώρου. Εΐδικώτερον ή; μεγίστη αΰ- 
ξησις παρατηρεΐται εις τό Β' τεϋχος, ώς καί εις τό τεύχος 
Α.Ε. καί Ε.Π.Ε. 'Τπό τά δεδομένα ταϋτα αδήριτος προκύ
πτει ή ανάγκη άναθεωρήσέως τών διατάξεων περί ,δημο-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ. ΕΚΘΕΣΙΣ σιευτέας εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως όλης έπί τώ 
τέ/.εί περιορισμού ταύτης εις τά πλέον γενικού ενδιαφέρον
τος καί μείζονος σημασίας κείμενα τά προερχόμενα έκ τής 
έκτελεστικής έξουσίας, διότι βεβαίως περιορισμός τής νομο
θετικής ΰλης δέν είναι νοητός. “Αλλωστε, είδικώς ή ΰλη τοϋ 
Α' τεύχους δέν έχει παρουσιάσει δυσανάλογον διογκωσιν, 
παραμένουσα εις τά αύτά περίπου έπίπεδα.

3. Έκ τής ανωτέρω βασικής ανάγκης ή έρευνα τής 
νομοθεσίας τής άναφερομένης εις την Εφημερίδα τής Κυ
βερνήσεως οδηγεί Ας τήν διαπίστωσιν τής ύπάρξεως πλη- 
θύος νομοθετικών -ήκειμένων, χρονολογουμένων άάό τοϋ 
έτους 1833 καί μή δυναμένων εύχερώς νά συνδυασθοϋν 
ή κωδικοποιηθοϋν, έν οψει τών αποκλίσεων τών έπ$μέρους 
ρυθμίσεων καί τών (διαφορών εις τήν διατύπωσιν τέ?ν δια
τάξεων τούτων. Άήτό τοϋ 1833 μέχρι τής λήίεωςλτοϋ Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου . εΐκοσάς όλη νομοθετημά-Λον καί 
διαταγμάτων είχεν ώς άντικείμενον τήν ρύθμισιν τής εις 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δημόσιεύσεως τών πρά
ξεων τής νομοθετικής καί έκτελεστικής έξουσίας. Ή ένο- 
ποίησις, άπλούστευσις καί άναμόρφωσις τής κειμένης νομο
θεσίας αποτελεί, ώς έκ τούτου πραγματικήν άνάγκην καί 
είναι αισθητή τόσον, εις τάς δημοσίας υπηρεσίας τάς έκδι- 
δούσας πράξεις χρηζούσας δημόσιεύσεως, όσον καί εις τούς 
ό^υικουμένους ή τά δικαστήρια τά όποια έπιλαμβάνονται 
της εηιλύσεως σχετικών προς τάς δημοσιεύσεις διά τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως θεμάτων. . ; · ■
. 4. Ή εφαρμογή άλλωστε τής κειμέ/ης ώς άνώ νομοθε

σίας έχει προκαλέσει πλεϊστα ζητήματα έκ τών όποιων τά 
κυριούτερΛ έχουν δώσει άφορμήν εις τήν έκδοσιν άποφά- 
σεων τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας ώς καί τών πολι
τικών καί ποινικών δικαστηρίων. Τά θέματα ταϋτα άτελώς 
ρυθμιζόμενα υπό τών κειμένων διατάξεων ανάγονται τό 
μέν εις τήν ύποχρέωσιν δημόσιεύσεως τών κανοΑστικοϋ 
χαρακτήρος πράξεων τής Διοικήσεως, τό δέ εις τήν πρα-, 
γματικήν θέσιν εις τήν διάθεσιν τοϋ κοινού τών κι^θ’ ημέ
ραν έκδιδομένων φύλλων τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως 
καί δή έντός τοϋ χρονικού διαστήματος τής ήν ταυτα φέ
ρουν ημερομηνίας..-ή.-.ή . ·· .’.V· ' · ;.βΑ-V·.; % ’ ·.

5. Έπί τοϋ- πρώτου θέματος τό Συμβούλιον τής Επι
κράτειας διά τής ύπ’ άριΟ. 2386/1970 άποφάσεώς του, 
ήν έκτοτε ακολουθεί παγίως (Σ.Ε. 1620/1973, 1250/1975, 
κ.λ.π.) έθεσε τήν αρχήν, ότι ή δημοσίευσις τών κανονιστι
κού χαρακτήρος πράξεων - τής Διοικήσεως γενικώς άντα- 
ποκρίνεται εις συνταγματικήν έπιταγήν καί είς τήνν δημο
κρατικήν άρχήν τής φανεράς δράσεως' τών συντεταγμένων' 
οργάνων τής πολιτείας. Ή δημοσίευσις δέ αΰτη δέον νά 
γίνεται διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως/" έκτος άν 
δι’ ώρισμένην κατηγορίαν πράξεων ό νομοθέτης προβλέψη' 
τήν δημοσίευσιν δι’ ,έτέρου προσφόρου μέσου,' προσιδιά- 
ζοντος εις τό άντικείμενον καί τον χαρακτήρα τών πράξεων 
τούτων. Έκ τής νομολογιακής ταύτης αρχής συνάγεται, ότι 
ό κοινός νομοθέτης, άγόμενος έκ τών τεχνικών δυσχερείων 
καί. τών-πρακτικών άνάγκών εις περιορισμόν'τής ΰλης τής

-Έφημερίδος τής Κμβερνήσεώς, όφείλει νά προβλέψη έτε
ρον πρόσφορον τρδπον γενικής γνώστοποιήσεως.^ών μή 
δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής 'Κυβερνήσεως 
πράξεων, ώστε αϋτομ νά δύνανται νά περιέλθουν εί^,γνώσιν 
τού κύκλου τών, ένδιαφερομέ/ων προς τούς όποιους απευ
θύνονται. ' ■ Λ ' ' |. .......

6. Έπί τοϋ δευτέρου θέματος, τό Συμβούλιον της Επι
κράτειας έχει ωσαύτως άπό μακροϋ χρόνου διαμορφώσει 
την άρχήν τής συμπτώσεώς τής ημερομηνίας έκάστου φύλ
λου πρός την ημέραν τής πραγματικής θέσεως αύτοϋ εις 
κυκλοφορίαν, ήτοι είς τήν διάθεσιν τοϋ κοινού (Σ.Ε. 2943/ 
1964ν 1358/1970, 59/1973, 2093/1973 κ.ά.). .’Οφείλει
δθεν ο κοινός νομοθέτης, προς τήρησιν τής άρχής .ταύτης, 
νά προβλέψη τρόπον διαθέσεως τοϋ φύλλου άπό τής ήμερο- 
μηνίας, ήν τούτο „φέρει,1 βάσει τών συγχρόνων ^"τεχνικών 
δυνατοτήτων, ώστε νά · μή δημιουργοϋνται νομικά προ
βλήματα καί άκυρότητες έκ τής τεχνικής δυσχερείας έκτυ- 
πώσεώς μεγάλου αριθμού φύλων εντός τής αύτής ημέρας^
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Εις τήν άντιμετώπισιν των ανωτέρω νομικών καί τεχνικών 
προβλημάτων, εις τ'ήν ένοποίησιν καί εκσυγχρονισμόν της
περί τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως νομοθεσίας, εις τήν 
άπλ.ούστευσιν καί άρτιωτέραν διάρθρωσιν των σχετικών 

.διατάξεων καί εις την έπίτευζιν οικονομιών τόσον εις την 
δαπάνην διά τήν αγοράν χάρτου όσον καί διά την λειτουρ
γίαν τοϋ Έθνικοϋ Τυπογραφείου, άποβλέπει τό παρόν σχέ- 
διον νόμου, ώς προς τάς έπί μέρους διατάζεις τοΰ όποιου 
έχομεν τήν τιμήν νά έκθέσωμεν τά άκόλουθα :

7. Έν άρθρου 1 ορίζονται κατά γενικόν τρόπον, κατα- 
λαμβάνοντα πάσας τάς δυνατάς περιπτώσεις, αί νομικαί 
πράξεις της Πολιτείας, των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου κ.λ.π. ή καί ιδιωτών, αίτινες δημοσιεύονται διά τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Έκ τούτων αί κανονιστι
κού χαρακτήρος πράξεις τής νομοθετικής καί τής εκτελε
στικής εξουσίας προβλέπονται διότι ή δημοσίευσίς των άντα- 
ποκρίνεται εις τήν φύσιν αυτών, τής περιπτωσιολογικής 
αναγραφής των έχούσης διαπιστωτικόν βασικώς χαρακτήρα. 
Ή δημοσίευσίς τών ατομικού χαρακτήρος πράξεων προβλ.έ- 
πεται ΰπό τον όρον ότι άλλη- ειδική διάταζις τοϋ παρόντος 
σχεδίου νόμου ή άλλου νόμου επιβάλλουν τήν δημ.οσίευσιν 
τούτων διά τήν νόμιμον τελείωσιν καί τυπικήν όπαρξιν τών 
έν λόγω πράξεων. Διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου τού
του δίδεται τό περιεχόμενον τής δημοσιεύσεως ώστε νά 
καταστή σαφές εις τι συνίσταται αυτή. Βάσει τής διατά- 
ξεως ταύτης, τήν δημοσίευσιν συνθέτουν δύο στοιχεία, ήτοΓ' 
ή καταχώρησις τοϋ κειμένου καί έκτύπωσις τοΰ φύλλ,ου 
(άρχικώς εις δοκίμιον καί είτα εις μεγάλον αριθμόν αντι
τύπων') άφ’ ενός καί ή θέσις τοϋ φύλλου εις τήν διάθεσιν 
τοϋ κοινοϋ άφ’ ετέρου. Είναι εύλογον-ότι λέγοντες · θέσιν εις 
τήν διάθεσιν τοϋ κοινοϋ, έλευθέραν προσφοράν τοϋ φύλλου 
προς αυτό, έννοοϋμεν τήν εναρξιν τής έλευθέρας διαθέσεως 
τοΰ φύλλου καί ούχί τήν πλήρη έκτύπωσιν όλων τών άντι- 
τύπων τοϋ φύλλου. .· .'·· ·;_>· , ~.yr··. ν. '*Δ

8. Είς τό άρθρον 2 άπαριθμοϋνται όλαι αί πράξεις έκεΐ- 
ναι αί όποϊαι δεν χρήζουν δημοσιεύσεως διά τής Έφημερί
δος τής Κυβερνήσεως. 'Η άπαρίθμησις αύτη περιλαμβάνει 
περιπτώσεις πράξεων αί όποϊαι δεν έδημοσιεύοντο μέχρι 
τοϋδε, άλλά καί νέας περιπτώσεις πράξεων αίτινες εφεξής 
κηρύσσονται μή δημοσιευτέαι. Αί μή δημοσιεύόμεναι πρά·· 
ξεις έχουν ή καθαρώς τοπικόν ή έντόνως λεπτομερειακόν 
χαρακτήρα, ένω άλλων πράξεων ή μή δημοσίευσίς καλύ
πτεται υπό τής διά τοϋ τύπου δημοσιεύσεως, έξαντλούσης 
τήν δυνατότητα πληροφορήσεως τών ένδιαφερομένουν. ΑΙ 
πλεΐσται τών πράξεων τούτων αίτινές χαρακτηρίζονται 
νυν τό πρώτον ώς μή δημοσιευτέαι έπεβάρυνον τήν ύλην τοϋ 
Β' τεύχους, όπερ ούτω θέλει καταστή πλέον εύχρηστον. 
Εις τήν παράγραφον 2 ρυθμίζεται ή είδικωτέρα περίπτωσις 
τών άπορρήτων διαταγών τοϋ Υπουργείου Εθνικής Άμύ- 
νης. Είναι πρόδηλον ότι ή έξαίρεσις αΰτη έπιβάλλεται έκ 
τής. ιδιαιτέρας φύσεως τών πράξεων τούτων.

9. Είδικωτέρας μνείας χρήζει ή καθιέρωσις ώς μή δημο- 
σιευτεων τών κανονιστικών πράξεων τών νομαρχών καί ή 
σαφής καί έξαντλητική ρύθμισις τής δημοσιεύσεως ή μή 
τών πράξεων αίτινες άναφέρονται είς τήν υπηρεσιακήν 
κατάστασιν τών δημοσίων λειτουργών, δημοσίων υπαλλή
λων καί υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Είς τήν εισαγωγήν τής έξαιρέσεως τών κανονιστικών 
άποφάσεων τών νομαρχών (περί τής καθιερώσεως ετέ
ρου τρόπου δημοσίας γνωστοποιήσεως καί τηρήσεως ή άνευ- 
ρέσεώς αυτών πραγματεύονται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 3 
παρ. 1 καί τοϋ άρθρου 10 παρ. 4 τοϋ προκειμένου σχεδίου) 
ώδήγησεν ή διαπίστωσις ότι είς ούδέν κράτος τής Δυτι
κής Ευρώπης αί πράξεις αυτοί δημοσιεύονται διά τής κεν
τρικής ^Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως άλλά κυκλοφορούν 
ώς-εγκύκλιοι." Είναι γνωστόν ότι έκ τοΰ άκολουθουμένου 
σήμερον συστήματος δημιουργ·εϊται σημαντική χρονική 
καθυστέρησις άπό τήν λήψιν καί ύπογφαφ-ήν τής άποφάσεως 
υπό τοϋ νομάρχου μέχρι τής αποστολής της είς τό Έθνι-' 
κόν Τυπογραφείου καί τής πραγματικής δημοσιεύσεως της

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Επίσης είναι γνω
στόν ότι καί όταν δημοσιευθοϋν, το γεγονός τούτο, τό όποιον 
καθ’ έαυτό έπάγεται σημαντικωτάτας νομικάς συνέπειας 
ένίοτε δέ καί ποινικάς εύθύνας, παραμένει άγνωστον είς τήν 
περιοχήν τών άπομεμακρυσμένων νομαρχιών, μέχρις ότ.υ 
φθάσουν είς αύτάς τά πέριέχοντχ τάς δημοσιευθείσας απο
φάσεις φύλλα. Τέλος αί άποφάσεις τών νομαρχών ούσαι 
έγκατεσπαρμέναι είς τήν δλην έκτεταμένην ύλην τοφ Β' 
τεύχους δυσχερώς άνευρίσκονται τόσον ΰπό τών δημοσίων 
υπηρεσιών όσον καί ΰπό τών διοικουμένων.

Τά θέματα τής καταστάσεως τών δημοσίων λειτουρ
γών καί υπαλλήλων εΐχον καταστεί άντικείμενον άλλεπαλ- 
λήλων ρυθμίσεων. "Ηδη διευκρινίζεται σαφώς ποΐαι πρά
ξεις παραμένουν υποχρεωτικούς δημοσιευτέαι. Είς τάς πρώ- 
τας περιελήφθησαν μόνον αί άναφερόμεναι είς τήν δημιουρ
γίαν ή τήν λ.ύσιν τής υπαλληλικής κ.λ.π. σχέσεως ώς καί ο ί 
βασικαί μεταβολαί τής ύττηρεσιακής καταστάσεως. Δέον 
νά ληφθή ΰπ’ δψιν ότι οί χρησιμοποιούμενοι όροι έλήφθησαν 
έ>; τοΰ υπαλληλικού κώδτκος άφοροϋν όμως καί εις πάσαν 
ταυτόσημον μεταβολήν ήτις ενδεχομένως είς έτερον εΐδτκίν 
νομοθέτημα Οά έλ.άμβανε διάφορον ονομασίαν (ώς λ.χ. 
οσάκις άντί τοΰ όρου διορισμός γίνεται χρήσις τών όρων 
κατάταξις ή ονομασία, τό πρώτον γινομένη είς ένα κλ.άδον 
ή σώμα ή υπηρεσίαν). Ώς προαγωγή νοείται πάσα άνύ-, 
ψωσις βαθμολ.ογική ή μισθολογική, ώς άργία δέ τόσον ή 
δυνητική όσον καί ή υποχρεωτικούς έπερχομένη. Ώς εντά
ξεις νοούνται προδήλους καί αί έκάστοτε προβλεπόμεναϊέπα- 
νεντάξεις. Είς τήν άπόλ.υσιν περιλαμβάνεται πάσα πράξις δι’ ής 
έπέρχεται ή διαπιστοϋται ή λύσις τής υπαλληλικής κ.λ.π. σχέ
σεως ανεξαρτήτους τοΰ νομικού λόγου τής λ.ύσεως ταύτης.

10. · Διά τοϋ άρθρου 3 άντιμετωπίζεται τό θέμα τής δι’
ετέρου τρόπου γνωστοποιήσεως είς τάς υπηρεσίας καί τό. 
κοινόν τών πράξεων αίτινες κατά τό άρθρον 2 χαρακτηρί
ζονται ώς μή δημοσιευτέαι διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. Ή. προσπάθεια ήτις κατεβλήθη είς τήν δια- 
τύπωσιν τοϋ άρθρου 3 έγκειται είς τήν άνεύρεση/ τρόπων - 
άπλ,ών καί συγχρόνων, προσαρμοσμένων δέ πρός τό ίδιαί- ' 
τερον άντικείμενον καί τον κύκλ,ον τοΰ ένδιαφέροντος έκά- 
στης κατηγορίας μή δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως πράξεων. \

11. Διά τάς κανονιστικοϋ χαρακτήρος πράξεις τών νομαρ
χών προβλ.έπεται δημοσίευσίς αυτών διά τοΰ τοπικού τύπου 
καί διά τής έκθέσεως αυτών είς έμφανή χώρον τών οικείων 
υπηρεσιών έντός φακέλου ή βιβλίου οντος προσιτού είς 
τό κοινόν. Ή καταχώρησις αΰτη εις έμ^ανές μέρος προε- 
κρίθη τοϋ άναχρονιστικοΰ συστήματος της τοιχοκολλήσεως 
όπερ μόνον είς περιωρισμένην υπηρεσιακήν κλίμακα δύνα- 
ται νά χρησιμοποιηθή άποτελ.εσματικώς. Διά τοΰ ανωτέρω 
τρόπου δημοσιεύσεους έπέρχεται ταχύτατη ένημέρωσις τοΰ 
κοινοϋ καί παρέχεται εις πάντα ένδιαφερόμενον ή δυνατό- 
της νά προμηθευθή αμέσως αΰτούσιον τό κείμενον τής άπο-. 
φάσεως καταβάλλων μόνον τήν άξίαν τοΰ χάρτου ή φωτο
αντιγράφου, άνευ άλλης δαπάνης. Αί είς τήν παράγραφον 3 
άναφερόμεναι πράξεις άποτελοϋσαι έν τή ουσία αύτών δια
τάξεις τής εσωτερικής υπηρεσίας, γνωστοποιούνται δι’ εγκυ
κλίων καί διά τοιχοκολλήσεως, ένω αί έν παραγράφω 4, 
έχουσαι ενδιαφέρον διά τό κοινόν, δημοσιεύονται καί διά 
τοΰ τύπου συμφώνους πρός τάς περί τούτων είδικάς δια
τάζεις. Αί έν παραγράφω 5 πράξεις, έχουσαι άτομικόν χα
ρακτήρα, ένδιαφέρουν μόνον τάς άρμοδίας πρός ένέργειαν 
ή πρός γτνώσιν υπηρεσίας καί τά συγκεκριμένα νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα είς ά άφοροϋν δι’·,. £ καί κοινοποιούνται 
άτομικώς πρός ταϋτα. . ...τ·,-.. / ^ ,-

12. 'Χπό τοΰ άρθρου 4 προβλέπονται αί περιπτώσεις 
καθ’ άς κατηγορίαι τινές δημοσιευτέων διά τής Έφημε
ρίδος τής Κυβερνήσεως. πράξεων δημοσιεύονται όΰχί αΰ- ' 
τούσιαι άλλ,ά έν περιλήψει. Ή πρακτική αΰτη ήκολουθεΐτο 
ήδη διά τάς ΰπό στοιχ. β' τής παραγράφου 1 πράξεις είς 
άς ήδη προστίθενται καί αί άποφάσεις περί νοηλ.ογήσεως 
πλ,οίων λόγω τοΰ. πανομοιότυπου τοΰ περιεχομένου αυτών.
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13. Εις τό άρθρον 5 ορίζονται τά τεύχη τής Έφημερί

τυπώσεως των σχετικών διατάξεων καί όρθολογιστικω- 
τέρας κατανομής τής ύλης εις αμφιβόλους περιπτώσεις.

14. Διά τοϋ άρθρου 6 ρυθμίζονται τά θέματα τά άνχφε-

Προεδρίας της Κυβερνήσεως ή έξουσιοδοτουμένους υπαλ
λήλους τοϋ 'Υπουργείου τούτου. Ήδη ή ρηθεΐσα άρμοδιό- 
της περιέρχεται εις τον Υπουργόν Προεδρίας τής Κυ
βερνήσεως δυνάμενον νά μεταβίβαση ταύτην εις τούς Ύφυ-· 
πουργοΰς κ.λ,π. Διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 6 τίθεται ερμη
νευτικός κανών δι’ άμφιβόλους τινάς περιπτώσεις.

15. Τό άρθρον 7 περιέχει τάς διατάξεις τάς άναφερο-
μένας εις την έκτύπωσιν καί θέσιν εις κυκλοφορίαν των 
φύλλων τής Έφημερίδος-πης-Κυβερνήσεως. Διά τής ρητής 
έπιλύσεως των σχετικών προβλημάτων σκοπεϊται ή έξάλει- 
ψις τών αιτίων άτινα πλειστάκις εις τό παρελθόν έδημιούρ- 
γησαν δυσχερείας καί νομικάς ακυρότητας. Ή είσαγο’μένη 
ένταϋθα καινοτομία έγκειται εις την δυνατότητα χορηγή- 
σεως φωτοαντιγράφου τοϋ δοκιμίου ή φύλλου όπερ έχει 
καταχωρηθή εις φάκελον όντα 'προσιτόν εις τό κοινόν 
(άντί τής τοιχοκολλήσεως ήτις δέν άνταποκρίνεται προς τάς 
σημερινάς συνθήκας καί την έκτασιν τών έκτυπουμένων 
σελίδων). Μόλις τό δοκίμιον φθάση θεωρημένον καί έγκε- 
κριμέ·;ον εις τό Εθνικόν Τυπογραφεϊον ή έκτυποϋται πα
ρούσα λαμβάνον την ημερομηνίαν τής ημέρας καθ’ ήν γίνεται 
τούτο. νΗ, άν τούτο δέν είναι τεχνικώς εφικτόν, λόγω αρι
θμού σελίδων, ή τής ώρας τής ημέρας τίθεται άμέσως εις 
την διάθεσιν τού κοινού διά φωτοαντιγράφων άτινα έχουν 
την αύτην ΐσχύν ώς καί τά έκτυπούμενα έν συνεχεία φύλλα. 
Πάντως άφ’ ής στιγμής τό φύλλρν ή τό δοκίμιον καταχω
ρηθή είς τό φάκελλον εις χώρον προσιτόν εις τό κοινόν, τού 
γεγονότος τούτου βεβαιουμένου επί τού φύλλου ή τού δοκι
μίου, ύφίοτταται τό βασικόν στοιχειον τής δημοσιεύσεως, 
τουτέστιν ή θέση εις την διάθεσιν'τού κοινού καί δή δχι 
μόνον προς άνάγνωσιν άλλά καί διά την χορήγησιν άντιτύ-- 
που ή φωτοαντιγράφου. . . ‘ '

16. Ύπό τοϋ άρθρου 8 επαναλαμβάνονται έν συντομία'
διατάξεις τών πρώτων περί τής Έφημερίδος τής Κυβερνή
σεως νόμων, άναφερόμεναι εις την δυνατότητα έκτελέσεως 
τών δημοσιευτέων πράξεων καί είς την αναγραφήν τών στοι
χείων τής δημοσιεύσεως είς τά έγγραφα κοινοποιήσεως 
τών αυτών πράξεων. Διά τής παρ. 1 τίθεται ό βασικός· κα
νών τής διά τής δημοσιεύσεως είς την ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως άποκτήσεως τής τυπικής ισχύος τών δημο- 
σιευομένων πράξεων, συνέπεια τής οποίας είναι ή ουσιαστική 
έφαρμογή αυτών, ήτοι ή έκτέλεσίς των. Πρό τής τοιαύτης 
δημοσιεύσεως δέν υπάρχει πραξις, άλλως ή πραξις αυτή 
είναι νομτκώς ανυπόστατος δι’ ό καί δέν δύναται νά γίνη 
λόγος περί έκτελέσεως αύτής. Μόνον άφ’ ής ή πραξις δημο- 
σιευθή- αποκτά τυπικήν ΐσχύν* άλλως έκτελεστόν χαρακτή
ρα, δύναται δέ νά έχη καί αναδρομικήν ουσιαστικήν ΐσχύν, 
άναδραμικά αποτελέσματα, οσάκις τούτο έπιβάλλεται ή 
επιτρέπεται υπό τού Συντάγματος καί τών συναδόντων προς 
αύτό νόμων (π.χ. άρθρον 78 παρ.'·3 τοϋ Συντάγματος). Ή 
άναδρομική ισχύς αφορά πάντοτε τά έννομά. αποτελέσματα 
τής πράξεως καί ούχί την ύπαρξίν της είς τον κόσμον τοϋ 
δικαίου ήτις θεμ,ελιόΰτάι όριστικώς είς την δημοσίευσίν της. 
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι ή-τυχόν άπαιτουμένη ατομική 
κοινοποίησις τής δημοσιευόμενης πράξεως δέν άποτελεϊ 
συστατικόν όρον τής ύπάρξεως αυτής, άλλα συνοδεύεται 
ύπό τής ύποχρεώσεως τής αναγραφής τών στοιχείων τής 
δημοσιεύσεως, ώστε ό δικαιούμενος νά λαμβάνη γνώσιν 
καί τούτων. ‘ ' ».ί. - ; .·· ΐ

τών έπί καταβολή τοϋ αντιτίμου των.
18. Διά τοϋ άρθρου 10 παρέχονται αί άναγκαΐαι έξουσιο- 

δοτήσεις διά τήν όλοκλήρωσιν τών είσαγομένων ρυθμίσεων.
19. Εις τό άρθρον 11 περιέχονται αί καταργούμεναι 

διατάξεις. Προς άρσιν πάσης άμφισβητήσεως καί διά τήν 
οριστικήν έκκαθάρισιν τής παλαιάς νομοθεσίας αί μέχρι 
τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου εΐσαχθεϊσαι νομοθετικά', 
διατάξεις ή διατάξεις κανονιστικών διαταγμάτων, αιτινες 
-άναφέρονται εις τήν ύλην τής Έφημερίδος . τής Κυβερνη- 
σεως, καταργοϋντάι ρητώς, ώστε διά τήν κατά τό άρθρον 
10 τοϋ σχεδίου προβλεπομένην κωδικοποίησιν παραμένει 
έδαφος συσχετισμού . καί συμπληρώσεως διά τάς απο τοϋ 
1945 καί εφεξής είσαχθείσας διατάξεις.

έπερχομέναςμεταβολάς.___  ____
Τοιοϋτον είναι είς, γενικάς γραμμάς τό σχέδιον νομού 

οπερ έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλ,ωμεν είς τήν Εθνικήν 
’Αντιπροσωπείαν είσηγούμενοι την έπιψήφισιν αυτού.

Έν Άθήναις τή 1976
Φ* / »< Ό 'Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως
* Γ. ΡΑΛΑΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ' ΝΟΜΟΥ . ■'
Περί τής είς τήν Εφημερίδα τής Κυίερνήσεως δημεσιευο- 

μένης ϋλ^ης ααί ρυθμίσεως θεμάτων άναφερομένων είς τήν 
έκδοσιν καί κυκλοφορίαν τούτης.

- ·: ' Άρύρον ι
1. Δια τής Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως δημοσιεύονται:
α) Οί κατά τό Σύνταγμα κυρούμενοι καί έκδιδόμενοι νό

μοι, ό κανονισμός τής Βουλής καί αί τροποποιήσεις αυτού, ώς 
' καί αί ύπό τούτου προβλ.επόμεναι ώς δημοσιευτέαι. πράξεις 

τής Βουλής ή τοϋ Προέδρου αύτής.
β) Τά Προεδρικά διατάγματα είτε κανονιστικού είτε ,άτο- 

μικοϋ χαρακτήρες, αί κατά τό άρθρον 44 παρ. 1 τοϋ Συν
τάγματος πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ώς καί τά διαγ
γέλματα τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας.

γ) Αί κανονιστικού χαρακτήρες πράξεις τοϋ υπουργικού 
συμίουλ.ίου. τού πρωθυπουργού καί τών υπουργών ή υφυπουρ
γών. ώς καί οίευδήποτε ετέρου συ/.λογικού ή ατομικού οργά
νου τής Διοικήσεως. έπιφυ/,ασσομένων τών διατάξεων τού 
άρθρου 2-τού παρόντος. . ·, . ;' ·

. δ) Αί ατομικού χαρακτήρες διοικητικά: πράξεις, ή δημο- 
σίευσις τών όποιων, είς πλήρες κείμενον ή έν περιλήψεις προ- 
ίλέπεται ύπό ειδικής διατάξεως νόμου. .·'

ε) Πράξεις δημοσίων επιχειρήσεων, εταιρειών, ιδρυμά
των ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τών 
όποιων ή οημοσίευσις διά τής Έφημερίδος τής Κυόερνήσεως 
προδλ,έπετα; ύπό ειδικής διατάξεως νόμου.

2. "Η δημοσίευσις τών ώς άνω κειμένων ένεργεΐτα: διά κα- 
ταχωρήσεως αυτών είς φύ/.λ.ον ένός τών κατά τό άρθρον 5 
τευχών καί τής θέσεως είς τήν διάθεσιν τού κοινού τού φύ/.-
λ,ου τούτου κατά τά έν άρθρωή7 .οριζόμενα, γύ' 1 ..·

■ή; f-'/'r'·’ ■ 'Αρθρον*2 ν' ■ '4:-·:· ■-·.■
. . 1. Δέν δημοσιεύονται διά τής Έφημερίδος τής Κυίερνή- 
σεως: ·’ · ·· ·· · . · * ···" - ·'·'··- - ’.- '·

α) Αί κανονιστικού χαρακτήρος πράξεις οίουδήποτε έκ τών 
ύπό στοιχειον γ’ τής παραγράφου 1 τού προηγουμένου’ άρθρου 
οργάνων τής Διοικήσεως διά τάς οποίας ειδική διάταξις


