
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσέως Θεμάτων τινών 
της Γενικής Γραμματείας Τύπου καί Πληροφοριών».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Ώς προκύπτει έκ των διατάξεων τοϋ διέποντος την Γε
νικήν Γραμματείαν Τύπου καί Πληροφοριών Ν.Λ. 744/ 
1970 «Περί υπαγωγής της Γενικής Λιευθύνσεως Τύπου 
καί Πληροφοριών τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερ
νήσεως ύπό τον Πρωθυπουργόν, μετονομασίας καί όργανώ- 
σεως αυτής» ή όλη όργάνωσις τής 'Υττηρεσίας ταύτης έτέ- 
λει ύπό ειδικόν καθεστώς, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων 
τοϋ 'Υπαλληλικού Κωδικός.

Έν τούτοις, τό καθεστώς τούτο, τό όποιον έν πολλούς 
δικαιολογείται ώς έκ τής φύσεως τοϋ άνατιθεμένου εις την 
Γενικήν Γραμματείαν Τύπου καί Πληροφοριών έργου, είχεν 
αρκετάς δυσμενείς συνέπειας ώς προς την λειτουργίαν τής 
'Υττηρεσίας ταύτης, λόγω τών θεμάτων άτινα έδημιούρ- 
γησε τοσον εις τήν Διοίκησιν όσον καί εις τούς ύπηρετοϋν- 
τας υπαλλήλους ή νομική κατάστασις μεγάλου τμήματος 
τοϋ προσωπικού αυτής ύπηρετοϋντος, είτε επί συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου, είτε ώς εκτάκτου δημοσίου δικαίου είτε 
επί άναθέσει έργου. ,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ώς καί εις τά Γραφεία Τύπου ’Εξωτερικού, τοποθετώντα 
ώς προϊστάμενοι μή μόνιμοι ύπάλληλοι, ούτως ώστε νά 
παρέχηται ή δυνατότης τής έπανδρώσεως τών Θέσεων τού
των διά τών κατά περιπτώσεις καταλληλοτέρων προσώπων.

Διά τοϋ "Αρθρου 5 άποσκοπεΐται ή πλήρωσις τών ύπό 
τοϋ έκδοθησομένου ’Οργανισμού τής Γενικής Γραμματείας 
Τύπου καί Πληροφοριών προβλεφθησομένων μονίμων θέ
σεων ύπό εις τήν ύπηρεσίαν τούτων ύπηρετοϋντος προσω
πικού επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή άναθέσει έρ
γου. Ούτως, οι μέν έχοντες συμπλ.ηρώσει διετή συνεχή ύπη
ρεσίαν μονιμοποιούνται τή αιτήσει τών, μετά γνώμην ει
δικής επιτροπής, οι δέ μή έχοντες τήν ύπηρεσίαν ταύτην 
διορίζονται, έφ’ όσον επιτύχουν εις έσωτερικόν διαγωνι
σμόν. Διά τής ώς άνω ρυθμίσεως θά δυνηθοΰν νά μονιμο
ποιηθούν καί νά ύπαχθοϋν εις τάς διατάξεις τού Υπαλλη
λικού Κώδικος οί ήδη ύπηρετοϋντες εις τήν ’Εσωτερικήν 
'Υπηρεσίαν τής Γενικής Γραμματείας Τύπου καί Πληρο
φοριών ύπάλληλοι. Διά τού αυτού άρθρου ρυθμίζονται άνα- 
κύπτοντα έκ τής μονιμοποιήσεως Θέματα, ώς τοϋ βαθμού 
διορισμού, άρχαιότητος διοριζομένων κλπ., κατ’ άναλογίαν 
τών προβλεπομένων ύπό τών διατάξεων τών Ν.Δ. 4193/ 
1961 καί 169/1969, δΓ ών έγένοντο μονιμοποιήσεις τών 
εις τό Δημόσιον ύπηρετούντων έκτάκτων ύπαλλήλων.

:—- Εις- τήν έπίλυσιν τών άνακυψάντων -θεμάτων_ αποβλέπει 
τό καταρτισθέν σχέδιον νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων 
τινών τής Γενικής Γραμματείας Τύπου καί Πληροφοριών, 
τό όποιον, έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλώμεν ύπό τήν ύριε-ι 

·. τέραν έγκρισιν. ' . .
Διά τού. νομοσχεδίου τούτου τροποποιείται τό διέπον 

τό ύπηρετοΰν παρά τή Γενική Γραμματεία Τύπου καί Πλη
ροφοριών καθεστώς καί λαμβάνεται μέριμνα, όπως τό με- 

, γαλύτερον ποσοστόν των ύπαλλήλων, τόσον εις τό Εσω
τερικόν όσον καί τό. Εξωτερικόν, ύπηρετεΐ εις μονίμους 
θέσεις καί' διέπεται ύπό τών ■ διατάξεων τού Υπαλληλικού 

.'Κώδικος, διαφυλλασσομένης τής δυνατότητος προσλήψεως 
. προςωπικοϋ έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου μόνον εις θέσεις 
όπου τούτο καθίσταταΓ απαραίτητον ώς έκ τής φύσεως 

■ τών άνατιθεμένων καθηκόντων καί τών άπαιτουμένων εΐδι- ■ 
κών προσόντων. '· . ■■ ·■·.

Ούτω, διά τών έπί μέρους διατάξεων τού ύπ’ 6ψιν Σχε
δίου Νόμου προβλέπονται τά κάτωθι : ' -

- Διά τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή δυνατότης έπαυξήσεως 
τών ύφισταμένων Θέσεων άφ’ ενός μέν ’ πρός τακτοποίησιν 
τοϋ ύπηρετοϋντος έκτάκτου προσωπικού, άφ’ ετέρου δέ 

. πρός κάλυψιν τών εις. προσωπικόν άναγκών ·τής ύπηρεσίας. 
Ή διά τής αυτής διατάξεως έμφανιζομένη αύξησις τών.θέ
σεων τοϋ προσωπικού κατά 374 θέσεις δεν είναι πραγμα
τική, δοθέντος ότι, λόγω "τής ύπό τών επομένων διατήξεων 
τοϋ νομοσχεδίου προβλεπομένης μονιμοποιήσεως ήδη ύπη
ρετούντων ύπαλλήλων ή πραγματική αύξησις τών θέσεων ' 
άνέρχεται μόνον εις 121 θέσεις. ' · ,'

Εις τό Άρθρον 2 προβλέπονται εις γενικάς γραμμάς τά 
δυνάμενα νά άνατεθοΰν εις Ειδικούς Συμβούλους τοϋ ή Υ
πουργού καθήκοντα, πρός έκπλήρωσιν τών ύπό τής 'Υπη
ρεσίας έπιδιωκομένων σκοπών, καί ρυθμίζονται τά τής έρ- 
γασιακής των θέσεως καί μισθοδοσίας Θέματα.

Τό Άρθρον 3 ρυθμίζει τά σχετικά πρός τά καθήκοντα, 
το καθεστώς παροχής ύπηρεσιών, τήν άντιμισθίαν καί τήν 
παράλληλον άσκησιν δικηγορίας, τών προσλαμβανομένων ώς 
Ειδικών Νομικών Συνεργατών, πρός άντιμετώπισιν κυρίως 
άναγκών άναφερομένων εις τήν ^παρακολούθησιν τής Νο
μοθεσίας καί Νομολογίας περί Τύπου, δημοσιογραφικού . 
έπαγγέλματος, μέσων ένηριερώσεως,. πνευματικής ιδιοκτη
σίας κλπ.

Τό Άρθρον 6 ρυθμίζει Θέματα αποδοχών τών ύπηρε
τούντων είς τά Γραφεία Τύπου ’Εξωτερικού ύπαλλήλων, 
κατ’ άναλογίαν τών ΐσχυόντων έπί ύπαλλήλων τού Διπλω
ματικού Κλάδου ·τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών καί παρέ
χει τήν ευχέρειαν "νά άσκήται τό είς τά Γραφεία Τύπου 
’Εξωτερικού άνατεθέν έργον, ύπό ύπαλλήλων καί έκτάκτων 
συνεργατών αυτών, άπόφευγομένης τής δαπάνης συστάσεως 
νέων τινών Γραφείων Τύπου ’Εξωτερικού. Λόγω έλλείψεως 
βαθμολογικής καί μισθολογικής άντιστοιχίας πρός τούς 
ύπαλλήλους τής Κεντρικής Υττηρεσίας, αί κρατήσεις. έπί 
τής άποζημιώσεως τών έκτάκτων συνεργατών διενεργοϋν- 
ται δΓ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας, Κυβερνήσεως,. 
καθοριζούσης άντιστοιχίαν ποσού άποζημιώσεως καί βα
θμού τής Κεντρικής 'Υττηρεσίας. . · ·

Τό Άρθρον 7 άποσκοπεΐ είς τήν τακτοποίησιν τού είς τά 
Γραφεία Τύπου Εξωτερικού ύπηρετοϋντος έκτάκτου προ-- 
σωπικοΰ, έπί έργασιακή σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δι- . 
καίου, δοθέντος ότι διά τών Γραφείων Τύπου ’Εξωτερικού 
έξυπηρετόϋνται διαρκούς φύσεως ύπηρεσιακαί άνάγκαι του 
Κράτους, ώς δέ έκ τής μακροχρονίου ύπηρεσίας τών πλεί-' 
στων ύπηρετούντων είς τάς έν λόγω ύπηρεσίας ούτοι χα
ρακτηρίζονται κατά τήν παγίαν νομολογίαν τών Δικαστη
ρίων ώς τακτικοί ύπάλληλοι. . *_ ·' '* ' ’ ··
; Είς τό Άρθρον 8 προβλέπεται περί τών είς τό έξωτερι- - 
κόν προμηθειών καί μισθώσεων κατ’ άναλογίαν τών διά 
τό 'Υπουργείον ’Εξωτερικών προβλεπομένων. ·,

Διά τού Άρθρου 9· γίνεται ειδική πρόβλεψις άναγραφής 
τών είς τάς διατάξεις αύτού περιεχομένου δαπανών είς τόν 
Ειδικόν Προϋπολογισμόν τής Γενικής Γραμματείας Τύπου 
καί Πληροφοριών. ·'· — ·;■ ··..· '·, >: ' '■1

Είς τό άρθρον 10 ρυθμίζεται’ είδικώς ή συγκρότησις 
των ’Επιτροπών διενεργείας διαγωνισμών καί παραλαβών 
προμηθειών. ,· '
■' Καί τέλος διά τής μεταβατικής διατάξεως τού Άρθρου 
11 τού Σχεδίου προβλέπεται ό τρόπος άναθέσεως μελετών, 
έρευνών ή καί άλλων έργασιών ύπό τήν μορφήν τής συμβά- 
σεως μισθούσεως έργου. . >

Διά τού Άρθρου 4 δίδεται ή ευχέρεια, όπως είς Διευ
θύνσεις καί Τμήματα τής Γενικής Γραμματείας Τύπου . 
καί Πληροφοριών, ών ή άρμοδιότης άπαιτεί ειδικά προσόντα, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ,;

Έν Άθήναις τή 15 ’Οκτωβρίου 1976 

, Οί Υπουργοί, I

Προεδρίας Κυβερνήσεως ··. Οικονομικών


