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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

KA I ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ε π εξερ γασ ία σχεδίου

Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος,

π ρ ο εδ ρ ικ ο ύ δ ια τά γ μ α το ς

Πρόεδρος του Ε' Τμήματος
Α. Ντέμσιας,

«Ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο

Σύμβουλος

επάγγελμα του Δικαστικού

Δ. Βασιλειάδης, Πάρεδρος

Επιμελητή και την άσκησή του,
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν.
3919/2011 “Α ρχή της
επαγγελματικής ελευθερίας,
κατάργηση α δικαιολογήτω ν
περιορισμών στην πρόσβαση και
άσκηση επ α γ γ ελ μ ά τω ν ” (Φ.Ε.Κ. Α '
32/02.03.2011)»

Εισηγητής ο Πάρεδρος,
Δ. Βασιλειάδης

Πρακτικό

Σ υ νεδρ ιά σ εω ς

Το Τμήμα συνήλθε με την ανωτέρω σύνθεση στις 30 Ιουνίου 2011, με
την παρουσία και της Γραμματέως Π. Μερτζανάκη, για να επ εξεργασθεί το
ανωτέρω σχέδιο προεδρικού

διατάγματος,

το οποίο

διαβιβάσθηκε

στο

Συμβούλιο της Επικρατείας από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης με

./.

-

12

-

A p iB u o c 126/2011
σχεδίου.
9. Με το ν. 3919/2011 αίρονται οι αναφερόμενοι στο ά ρ θ ρ ο & π ο ^ ?
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και 2 αυτού περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση ε π α γ γ ε λ μ ^ τ Μ ^ .οι _ V
e'*·

^V V ·: “*

% ν ■
*Λ -

οποίοι προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, η ουσιαστική δεΝ^γ-ύ£;~·:
των ρυθμίσεων αυτών του νόμου αρχίζει,

κατά το άρθρο

10 παρ. 2,

τέσσερις μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Κατ’εξαίρεση, όμως, ο αυτός νόμος με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4
χορήγησε εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος για τον
καθορισμό των διατηρούμενων σε ορισμένα επαγγέλματα περιορισμών,
εφόσον η διατήρησή τους δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, το δε είδος και η έκταση των περιορισμών σέβονται την αρχή
της αναλογικότητας (πρβλ.

Π.Ε. 174/2007

Ολομ.),

και όρισε τετράμηνη

προθεσμία από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 2.3.2011, για την
έκδοση του διατάγματος αυτού με σκοπό την εντός συγκεκριμένου και
σύντομου χρονικού διαστήματος

ρύθμιση του ζητήματος. Ο σκοπός αυτός

του νόμου ικανοποιείται, κατ’αρχήν, όταν το εκδιδόμενο κατά το άρθρο 2
παρ. 4 του ν. 3919/2011 προεδρικό διάταγμα προταθεί εντός της ανωτέρω
αποκλειστικής προθεσμίας από τους συναρμόδιους Υπουργούς και τύχει
επεξεργασίας
Επικρατείας,

εντός

της

αυτής

προθεσμίας

από

το

Συμβούλιο

της

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό διάταγμα θα δημοσιευθεί

σε συντομότατο χρονικό διάστημα,

ήτοι εντός των αμέσω ς επόμενων

ημερών από την ημερομηνία της επεξεργασίας του. Ως εκ τούτου, κατά την
έννοια και το σκοπό των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4
του ν. 3911/2011, στην περίπτωση αυτή, επιτρεπτώς ορίζεται ως χρόνος
έναρξης της ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεω ν η ημερομηνία κατά την
οποία εκπνέει η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία που τέθηκε από τις
εξουσιοδοτικές διατάξεις.

Κατά συνέπεια, η σχετική προσθήκη που τέθηκε

στο άρθρο 3 του σχεδίου, κατά την οποία η ισχύς του αρχίζει «πάντως από
την 2α Ιουλίου 2011» είναι νόμιμη, καθίσταται όμως περιττή, αν το υπό
επεξεργασία σχέδιο δημοσιευθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.
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Η παρούσα γνωμοδότηση εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2011.

