
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Στο σχέδιο νόμου «Αυτοτελής Υπηρεσία ενημέρωσης του 

Υπουργείου Εξωτερικων».

Προς τη Βουλή των Ελλήνωι

I. Για την αποτελεσματική προστασία των εθνικών μας 
συμφερόντων και την προώθηση και την προβολή των νΐ- 
c-εών μας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, χρίνε- 
ται αναγκαία η οργά/ωση μίας αυτοτελούς Υπηρεσίας Ενη
μέρωσης που θα επιφορτιτδεί με τη/ υλοποίηση των παρα
πάνω στόχων. Αυτή η οργανωτική μονοία -So έχει τη δυνα- 
τότητα να συνεργάζεται με κάθε υπηρεσία χαι ιδαίτερα τ:ς 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών χαι της Γενική; 
Γραμματείας Τύπου χα; Πληροφοριών ώστε να ύπαρχε: ένας 
σωστός προγραμματισμός χαι συντονισμός όλων ε,χείνων των 
ενεργειών που στοχεύουν στην αντικειμενιχή πληροφόρηση για 
τα εθνικά μας -δέματα στα πλαίσια της Κυβερνητική; Π ο- 
λιτιχής.

II. Στην υπηρεσία αυτή συνιστάτΐι μια θέση της χατηγο-
ρίας 5' ειδικών -δέσεων, δώδεκα θέσεις ειδικών συμόούλων, 
ειδικών σύνεργατών χαι επιστημονικών συνεργατών με σύμ
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χαι δέκα θέσεις μονίμων 
ίιοιχητι'χών υπαλλήλων. II οργάνωση της Υπηρεσίας, η διο'.- 
χητιχή χα: οικονομική εξυπηρέτηση καθώς χαι τα -δέματα 
προσωπικού —καθορισμός προσόντων, διαδικασία ηρόσλη- 
όης, βαθμολογική κατανομή -δέσεων μονίμων υπαλλήλων, 
αποδοχές— -δα ρυθμισθούν με απόφαση του Υπουργού Εξω
τερικών στα πλαίσια ειδικής νομο-δετιχής εξουσιοδότησης. 
Ειδικά για την στελέχωση της Γπηρεσίας προδλέπεται τ 
δυνατότητα πλήρωσης -δέσεων με απόσπαση υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με πλήρη υπηρεσιακή διασφά
λιση των αποσπωμενων υπαλλήλων για το διάστημά της 
απόσπασής τους. . ...

III. Έχοντας εκτιμήσει την o'/άγχη σύστασης αυτής της 
υπηρεσίας χρίνεται σκόπιμο να δοθεί ειδική νομοθετική 
εξουσιοδότηση για τη-/ ίδρυση ενός νομικού προσώπου δηυο- 
σίου δικαίου που -δα αναλάδει την επιστημονική μελέτη αλλά 
χαι την προβολή και υποστήριξη των ελληνικών συμφε
ρόντων στους διε-δνείς οργανισμούς χαι σε -δέματα εξωτε
ρικής πολιτικής γενικότερα.

Στα πλαίσια της προσπάθειας της χώρας μας για την 
προόολή των ε-δνικών μας -δεμάτων είναι φανερό ότι τώρα, 
περισσότερο από κά-δε άλλη φορά, είναι απαραίτητο να ιδρυ
θεί ένας δημόσιος φορέας ικανός, να προσελκύσει ειδικούς 
υψηλής στάθμης επιστή-ιονες κα-δώς και επαγγελματικά 
στελέχη στα/ τομέα της πληροφόρησης για την μελέτη xat 
παρακολούθηση των -δεμάτων εξωτερικής πολιτικής με τρό
πο ευέλικτο χα: επιστημονικά και πολιτικά τεκμηριωμένο, 
ώστε να εν.σχυ-δεί το έργο του Υπουργείου Εξωτερικών ακ- 
λα και άλλων συν αρμοδίων υπηρεσιών.

Η σύσταση, τ, επωνυμία, η έδρα, οι ειδικοί σκοποί, η ορ
γάνωση και στελέχωση αυτού του νομικού προσώπου θα ρυ- 
-δμισ-δεί μ: προεδρικά διατάγματα ενώ ειδικά και λεπτομε
ρειακά -δέματα θα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 
Εξωτέρικων.

Με όμοια διατάγματα είναι δυνατόν οι αρμοδιότητες τη,ς 
υπηρεσίας που συνιστάτα: να ανατεθούν στο νομικό πρόσωπο 
που ιδρύεται.

Αθήνα, 9 Οκτώ όρη 1984 
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτοτελής Υπηρεσία Ενημέρωσης του Υπουργείου
Εξωτερικών.

’ Αρθρο 1.
1. Συνιστάται αυτοτελής υπηρεσία ενημέρωσης που εντάσ

σεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Σκοπός της είναι ο σχεδίασμά; και η εφαρμογή προγραμμά- 

"ων πληροφόρησης για τα εθνικά θέματα στα πλαίσια της 
Κυβερνητικής Πολιτικής.

Η Υπηρεσία αυτή συνεργάζεται κυρίως υε τις υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γεν.χής Γραμματείας 
Τύπου και Πληροφοριών και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία 
και μελετά, εισηγείται και εφαρμόζει μετά από πρόταση του 
Υπουργού Εξωτ-ρικών. τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για 
τον έλεγχο και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων.

2. Στην υπηρεσία αυτή συνιστώνται :
α) Μία -δέση της κατηγορίας ειδικών -δέσεων, δ.
6) Δώδεκα θέσεις ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών 

και επιστημονικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης.

γ) Δέκα θέσεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων διοικητικών 
καθηκόντων.

Άρθρο 2.
1 Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που δημοσιεύε

ται στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως ορίζονται:
α) Η οργάνωση της υπηρεσίας.
6) Τα προσόντα, η διαδικασία πρόσληθης και τα ειδικά κα

θήκοντα του προσωπικού της περίπτωσης δ' της παραγράφου
2 αυτού του άρθρου.

γ) Τα προσόντα, η δα-δμολογική κατανομή των -δέσεων σε 
ειδικό κλάδο και η ειδική διαδικασία πρόσληψης του προσωπι
κού της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

δ) Η οικονομική εξυπηρέτηση της υπηρεσίας.
2. Η πλήρωση όλων των θέσεων της παραγράφου 2 γίνε

ται είτε με διορ σμό. με απόφαση σου Υπουργού Εξω'.εο κώ·'. 
είτε με απόφαση από θέση του Δημόσιου τομέα του άρθρου 1 
παράγρ. 6 του Ν. 1256/82, είτε με ανάθεση καθηκόντων με 
πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του προσ- 
λαμδανομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτεοικών 
και του κατα περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 3.
1. Η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που υπηρετεί 

μ: απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων σε -δέσεις αυτής της υ
πηρεσίας διέπεται αναλογικά από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 
1299/8Σ*, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 παρ. 2 και
3 του Ν. 1320/83, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 
παρ. 6 του Ν. 1400/83 κατά παρέκκλιση a to οποιχδήποτε 
άλλη διάταξη.

2. Οι αποδοχές του προσωπικού της παραγράφου 2 περ. δ 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του Ν. 1320/83.

Οι αποδοχές του προσωπικού της παραγράφου 2 περ. γ ορί
ζονται ανάλογα uc τις αποδοφές των υπαλλήλων. Δ’Οικητιχώ- 
Κλάδων του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 
131 του Ν. 419/76. ' , _ :
3. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών αυτής της υπηρε

σίας δικαιούται όλες τις προσαυξήσει: των αποδοχών που 
προδλέπονται από το Ν. 419/76, για την περίπτωση που το 
προσωπικό υπηρετεί στο εξωτερικό.

Άρθρο 4.
1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 

Υπουργού Εξωτερικών συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό τη


