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. . ti-.vjv.r/o νομοτχεδ:c ετιχειρειτα: μια ολοχληρυ-- 

rT -η; ι,εγανωτη; 7.2: τη; λειτουσγια; τη; ivv- 
α.-ϊνατιχνς.του σν.οτο;είναι η δημιουργία ενός ορθολο- 

^τλαστο. οργανωτιχόυ r/ήματο;. ττη όά-ϊη χα: 
,-;i τι. ετοίου απςίϊ·· η χαθε Κυόέρνηση vs /.r.Tiys- 
;t2 χα: ατοτελετματιχα. . _

ίδιαιτεοή ετιοιωίη tjj -ομοτχεοιου ε_:ν·αι va ατοτε/.εσε: μια 
i\zt τηr ο r γ ανωτη ; χαι τη; λειτουργία; τη; χυ 

. -άουτια;. ω;. αφετηρία χα: θεμελιο της διοιχητι-
.. η; ν--λ·. του _(/α εχτυγ/ρονιτει. θφ χαταττηοε: 2-
-.7. · =· τέοε: τ:: χοντά j'tsv -ολίΤτ το χράτος.

I'. .... i..... - ;ττρ:ζ£Τ.α: T £ OvO Ουναφεί; μ-Τ2Τυ TOT. Ά2:
-••'.;y.2 2TrsiiV.Tts θέτεις; ii. ότι £ Κυόέρτηση —η '/.άθε Κυ·
ζι-.-.τττ,__w; όεγανό τη; τ/ώτατηΐ-ΚΛτευ»^ς χα: ί·.εύ-
.-/.ττ;' τ?ν Is. :2τν.; y.2: χαθόριτμού τηΓττολιτιχή; της χώ- 
... ,2 διαθέτει τη μεγαλύτερη* δυνατή λειτουργική
;.ι/.: γ:ϊ 7.τ: ατοτελετματιχότητα. '/.2: ρ,ί_οτι τρετε; να οια- 
.£Τ£; ένα ευρό οατμα δυνατοτήτων χςτ-νχ-Καμορφώνει. στο 
τλαίτ:r του Συντάγματος y.2: .των ·70μ·ωντ~τη. διάρθρωση της 

r.(.τη: τη: σύχοωνα μ: τις ;ΧΤ;αθαλλόμεν'ες συνθήκες. 
Μ χαθε Κ.ιίενητη τρίτε: να έχε: τη δυνατότη** ατό το νόμο 
: τροτοευόζε: το οργανωτικό τη; σχήμα. -τη^μέ-Sooo δ:ακ> 

ιεενηση; τον ετιλέγε: y.a: στον τρότο "άσκηση; τη; τολιτι- 
τή; £*ο.::2; τον της έχε: αναθέσε: ο λαός. .ΠΑ*αυτό αλλού η 
τυντα*-χοτ·.χή τάση έχε: αναγ-ωρίτε: ττην Κυόέρνηση ευρύ- 
τατη οργανωτική εσουσια.

Με όαση τ:; νέτε:; αυτί; το νομοσχέδιο τροτε:νε: ένα νόμο 
0Γ~χ-ι·7Τη; y.a: λειτουργία; των χυδερνητιχών οργάνων οχ: 
ε:α: Κυόέρνηση;. αλλά οτοιασδήτοτε Κυόέρνηση;. του λει- 
τουτγε: ττα τλαίσια τον Συντάγματος y.a: του Κοινοόυυλευ- 
τισμού. Ρυθ;ιίζσ-σα: γ:·α τρώτη φορά όλο: ο: οργανωτική· θε
σμοί να: ο: οργανωτ:·/.ές δυνατότητες. του τροόλέτε: το Σύν- 
ΤΓρια. ώττε κάθε Κυίίρνητη μτορεί να ετ'.λέγε: τ:ς ετ:μέρου; 
λύσειε. γ:α την καλύτερη και ατοδοτιχότερη λειτουργία τη;.

Ρ.αττ τη; μέχρι σήμερα νομοθεσία; ήταν ο νόμος 400/ 
197·>. « ( ντμος χυτ;;. τε τύγν.ρ:τη με την ταλα:ότερή του νο- 
εο-ύε::α. του τη- χαραν.τήρ:ζε η έλλετάη οτοοατοήτοτε συατη- 
υ-ατν/Λτηταο. ο:νολογ:τεού y.a: τυνοχή;. ατοτέλετε ένα όήμα 
εκλογτ/.ευτη; τη; οργά·-ωτη; τη; ν.υόερνηττ/.ή; λε’.τουργία;.
Κγ··-ε όμως τε μ:α ετοχή. του ο εν είχε ::αμοροω·5εί ν.χμμ:ά 

_ε :α ατο τη- εοατμογτ του νέου Συντά-ρματο;. ο-ύτε είχε 
τταλλαηε: η τολ:τ:·/.ή εαουτία ατό τον ταλ:ό τρότο λε:τουρ- 
V·■; τη;. : : α.υτο y.2: ο νομο; αυτός ταρθυσ:αζε:—ότως ά/ν.ω- 
ττ: το :::ο το Σύνταγμα του 1975 — τολλά κενά, ατά-
οε y.a: :υτ/.ε:τουργ·.ε;. αν.ομη y.2: χ-τ:τυνταγματ:·/.οτητο;. 
ι.-.'-τζ. όε χαραχτηρίζετα: ατό τ-εύμα μ:α; ολοχλτρωμένη;

ττ; χα: χ-τ:μετώτ:τη; τη; οργχ-ωτη; τη; χυό::νητ:χή; 
7.::το.:γ:α;. Εττ: τήμερα ο νόμο; αυτό; είνα: εντελώ; έεετε- 
:α:υ.Γ/ο;.

Π Κυοερνητη με το τροτετ-όμενο νομοτχέο-.c ετ·χε:ρε: να 
ν α/ .·,ε: ο,'/.τ Τα ν.ε -ά του νόμου 400 1976 χα: να ο:ορ·3ωτε: 
τα τοα/.ματα του α;:οτο:ώντα; τη- τείρα τη; τρώτη; τε- 
τοαετο.τ αχυόερνητη; τη; χώρας.

Με αυτα τα :εόομέ·-2. με το νομοτχέοεο τροτείνετα:. γ:α 
τοωττ οο:α. ε-2; τλήρη; εχτελετττ/.ό; νόμο; του Συντάγμα 
το; γ:α :η·. χυόερνητ’.χή λε:ουργία. Ένα; νόμο;, του είνα: 
τρο:ν. j.:a: τυγχρονη; αντεληψη; •.".2 τον εχοημοχρατεομό τη; 
-'.αχυόερνητη; του χ,ράτου; χα: μ:ας :2·5:άς γνώτης τον ορ- 
■'α·.··,τ:χων τυ-νηχών χα: χ-αγχών τη; χώρα; μα;.

1 *το·- αοορα ττη ό:άρ·όρω:η του νομοτχεοίου. ν.χτχόάλλε- 
”’· τ:'Τταΰε:α μ:ας τυττηιυ.ατ’.χή; ο:άταςη: τη; ύλη;. τ:ν 
οχ· χο-ο ·5α ο:ευχολύνε: τη τυττηυατ’.χή ερμηνεία χα: εραρ- 
μο-η τον ό’ατάαεών του. αλλά χα: νΐ ταρέχε: τη όυνατοτη-

τα τε /.αν£ χυοερνηττχο λε:τουργο- -α ανευρ’.τχε τη ρυνμ:τη 
του τνχέητα ττην χ-ατηγορία ρυ-όμίτεων του <τνήχε: χατω ατό 
τον χ-τ:ττο:χο τίτλο χεοαλαίου χα: άρναοο.

1 ο νοαοτχέοιο ::α:ρε:τα: τε τεντε ν.εοάλαια. του αντ:ττο:- 
χουν ττ:; τεντε £ατ:χε; χατηγορίε; -δεμάτων του ρυ-ί*μ:7ε:.

1. Ιο Κεοαλαεο Α' χ-αοερετα: ττα τυλλογιχά όργχ-α τη; 
Κυοεονττη;: Ττουργ:χο Συμεού/.::. Κυέερνητ’.χό Συαοούλχ 
. ΚΓΣΓΜ .. Κυόερνητ’.χό Συχόουλ:: Ετωτερ-.χή; ΓΤολ'.τιχής 
χα: Ε·>ν:χής Άμυνα; ΚΤΣΕΑ). Ανώτατο Συμέούλ'.ο Ο:χο- 
ομ:χη; Πολ:τ:χής νΑΣΟΠ) χα: Ετ:τροτή; Τ-.μων χα: Ε:- 

Γοοηματων. τερ’.έχοντα; y.a: τ:; τχετ-.χέ; με τον του.::, αυτό 
ρυ-ύμ:;ε:;.

Ε·:::κότερα, με τον χα·άορ:ομό τη; ούν-όεοη; χα: με :η 
£μ:τη τη; λειτουργίας χα: των αρμε::οτήτων του Ττουργεχου 
Συμόουλίσυ. ττο τλα:τ:ο του Καταττατ’.χού Χάοτη.. -όετμο-λε- 
τουντα: χα: τυ ταρ·ατχ-ω τεττερα τυλλογ:χά όργατ-α. τα οτοία 
•Sa τυγ χε χρ: μ εν οτο :ούν τη γεν:χή τολ:τ:χή τη; χώρα;, .του 
χαράτοε: το 1’του.ργ:χό Συμόούλ’.ο. χατά το άρύρο 82 ταρ. 
1 του Συντάγηχατος. ατούς 5αα:χού; τομείς τη; χ,υδερνητ’.χή; 
τολ:τ:χης 'ΚΥΣΪ’Μ . •no'- τομέα τη; εςωερ:χή; τολ:τ:χη; 
χα: τη; ε·όν:χη; άμυνα; (Κ)'ΣΕΑ) χα: ατο·- οιχονομ'.χό το- 
υ.έα (ΑΣΟΠ χα: Ετ:τροτή Τ:μών χα: Ε’αοοηχάτων).

Στο ap-Spo 7 γίνοντ2: ο: αναγχαίε; ρυό-μίαει; γ·α τη Γραμ
ματεία του Ττουργ'.χού Συμβουλίου, ώατε να μτορεί να ανα- 
::οργανω·1/ε: ατό μία ατηρχαιωμένη. γραςε:οχρατ:χή χα: ατεί- 
ρα υτηρεο:;. τε έ·/α οημ:οοργ:χό αώμα ουα'.αατ:χή; τροταρα- 
αχευή; των ·5εμάτων χα: ετ’.χουρόα; τη; Κυίέρνηαης. χατά 
το τρότυτο αλ/-ων χωρων χα: αύμρωνα με τ:ς σύγχρο·/ες ανάγ- 
χες.

Τέλος, ττο άρ-5ρο 8 ταρ έχε τα: η ουνατότητα σε χά-όε Κυ- 
όέρνηαη να οιαμορρώνε: τα τυλλογιχά τη; όργχ/α σύαρωνα 
με την εςέλίςη των αντ:χειμεν:χών αυν-όηχών χα: με τη μέ- 
ύοοο άτ/.ηση; τη; χυόερνητ:χή; λε'.τουργία; του ετ'.λέγε:.

2. Το Κεοάλα'.ο Β' α'/αοέρετα: ττο·- Πρωύυτουργό. Στο 
άρ·&ρο 10 τυγχεχρμιενοτο:ε! με τληρότητα τι; αρμο::ότητές 
του. με 6άτε: το άρ-5.ρο 82 ταρ. 2 του Συντάγματος, του όρι
ζε: ότ: «εςασοαλίζε: την ενότητα τη; Κυόέρνηαης χα: χατευ- 
νύνε: τα; ενέργεια; αυτής χα: των οημοσίων εν γένε: υτηρε- 
c'.ciyv τρο; εφαρμογήν της χυόερνητ:χή; τολ:τ:χήρ).

,Τόαο με το άρ-Spc 10. όαο χαι με το άρ-5ρο 13. το οτοίο 
χαίορίζε: τ:; υταγόμενε; ττον Π.ρω-5υτουργό υτηρεαίες. τα- 
ρέχετα: η δυνατότητα τ' αυτόν να διαμορφώνει χα: να α·-αδ'.ορ- 
γανώνε: τ:; υττρεα:αχε; μονάδες, του τον ετιχουοούν ττο έργο 
του. Με αυτό τον τρότο ο: υτηρετίε; του Π εωύυτουργού. ατό 
υτοτυτώδε:; χα: χωρίς λε:τουργ:κότητα. μτορούν να εξελί: 
τοντα:. -χατά το τρότυτο όλων των τοοηγχένων χωρών, τ: 
εν α λείτουργ'.χό τύττημα ουτ:αττ:χη; ετ:χουρία; του λειτουρ
γήματος του Προέδρου τη; Κυίέρνητης.

3. Το Κεφάλαιο Γ’ ανοεφέρετα: ττο δ:ορ:τμό χα: την ορ- 
χωμοτία (άρ. 14). ττ:; αρμοδιότητες (αρ. 1(4 χα: 15), στην 
ευ-Sύνη χα: ττ:ς υτοχρεώσεις (άρ. 17 χα: 19), ττα ατυαέ:- 
02ττα (άρ. 18). ττη- τ-ατλήρωτη (άρ. 20), ττο τροόάόισμυ 
(άρ. 21) χα: ττ.; ·5έτε·.ς τω> μελών της Κυόερνητης χα: 
τω- Τφυτουργών.

Στο Κεφάλα:ο αυτό ρυθμίζονται, γ:α τρώτη φορά, όλα τα 
είδη των μονομελών χυόερνητίχών οργάνων, του τροΐλέτε: 
το Σύνταγμα. (Αντίτρόεδρο: της Κυόέρνησης, Ανατληρω.ές 
■Ττουργοί, Ττουργοί χωρίς χαρτοφυλάχιο, Γφυτουργοί), ο>- 
ττε να υτάρχε: ·;:ά χάΰε Κυόέρνητη η δυνατότητα να. χρητι- 
μοτο'.εί τους αντίττοιχους θεσμούς χατά την χρίση της. Γ- 
τ:τλέον εχσυγχρονίζετα: γλωτσ:χά χα: εναρμονίζεται με το 
Σύνταγμα ο θεομός το.υ «ιΤταυργού ταρά τω Π ρωθυτουρ- 
·;ώ» χαι τερ:ζρίζίτα·. η χρησιμοτοίησή του μόνο σε. τερίττωση 
του δεν υτάρχε: Ττουργός Προεδρίας χα: Αντιτρόεδρος τη; 
ίνυτέρνητη; (·άρ. 22 ταρ. 3).

4. Στο Κεφάλαιο Α' ρυθμίζεται η οργανωτιχή διάρθροο- 
τη των Γτουργείων χα: της τού-ιτιχής ηγεσίας τους. Με τη 
ρύθμιση αυτή ετιδιώχεται η θέση των οργανωτιχών όάσεο-ν



για την προωδηση της οιοιχητικής μετκρεύδμ·.ση;. η αύξη
ση τη; λειτουργηκ.έτητα; στοο; διάρορους τόμε:: με τον 
περιοεισμό των μη αναγκαιων επικαλύψεων κσ την ουσιαστι
κοποίηση των συναρμοδιοτήτων κα: γενικά τη; συνεργασίσε 
στους διαρορου; κλάδους.

Στο άρδρο 23 καδορίζονται κ.ατα οαξη τα Υπουργεία. με 
όαση τ:; ελληνικέ; σονδήχε; διοίκησης. που έχουν διαμορ- 
ρωδε: στους διαρορου; κλάδους. ·/.2 την αρχή τη; ομοιογέ
νεια; των διοικητικών τομέων.

Με όαση Τ2 άρδρα 23 Χ2: 24 τον νομοσχεδίου ο: κυριότε- 
ρε; τόμε; επιρεροντα: :Τ2 εξή; Υπουργεία:

2; Το Υπουργείο Προεδρία; τη; Κυόέρνηση; περιλαμ
βάνει τον χόχλο αρμοδιοτήτων της Γενιχη; Γραμματεία; Γό
τθο Χ2ΐ I] ληροροριω- με την εποπτεια τη; Ραδιορωνία;— 
Τηλεόρασης, τον επιτελικό τομέα τη; δημόσια; διοίκηση; 
Χ2. τη διοικητ.κ.η μέριμνα των υπηρεσιών το- Πρωδ.πουρ- 
γού. Στ:; -κύριε; αποετολέ; αυτού του Υπουργείου είναι η δι
οικητική μετά;εύδμ'ιση σε όλα τα επίπεδα, η οργανωτή τη; 
πληρορορική:. η οργανωτή τον δημοκρατικού προγραμματι
σμού χα: γεν:χά η οργανωτή τον δημόσιου τομέα. Ατό το Υ
πουργείο αοτο μεταοέροντα: σε άλλα Υπουργεία ο: ασκοδιό- 
τητε; χα: υπηρεσίες εκείνες. ο: οπουε; χαδ ύλην δεν ανήχ.αν 
" τ -το Α δ λ τ τ: σ κ ο :. Νέα Γενιά. Ατό: η το; Ελληνισκός.
ΒΟΤ;.

0J Το Υπουργείο Εόνιχ-ή; Οικονομίας, χ.αδ ίστατα: Υ
πουργείο χάραξη; συντονισμού χα: εποπτείας τη; οικονον.'- 
χής πολιτική; σε όλου; του; τομεί; χα: κλάδους τη;. Μετα- 
ΐρέροντα: ατό αστό ο: εχτελεττ:χέ; αρμοδιότητες των τομέων 
Ιεμπορίου χα: έιομηχανίας στα αντίστοιχα Υττομργεία, ενώ 
ταλέντα: υπό τον έλεγχό του ο τομέα; τη; Εμπορική; Ναυ- 
τ:λ:α; χα: του Τουριτμού. Ειίίχώτερα, το μέχρι σήμερα Υ
πουργείο 0μ“ο?:κής Ναυτιλία; οργανώνεται τε αυτοτελτ 
Γενιχή Γραμματεία, η οτοία δα τροετοιμάτε: τη σύνδεση αρ- 
μοο’.οτητων χα: υπηρεσιών του λιμενικού τώματο; -χα: των 
άλλων σωμάτων ασραλείας του Υπουργείου Εσωτερικών χα: 

‘-δημόσια; Τάξης.

γ· Στο Υτουργειο Εσωτερικών εντάσσεται το μέχρι σήμερα 
Υπουσγείο Δημόσια; Τάσης, ω; αυτοτελή-; Γενική Γραμμα
τεία. Η υταγωγή αυτή στηρίζεται στη σύγχρονη αντίληδη 
οργάνωση; του κράτους, όλων σχεδόν των Δημοκρατιών, όσου 
δεν υπάρχουν αυτοτελή Υπουργεία Δημόσια; Τάξη;.

δ) Στο Υτουργείο Υγεία; και Πρόνοια; εντάσσεται τ: 
Υτουργειο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ω; αυτοτελή; Γενική; 
Γραμματεία, για να καταατε: δυνατή η άσκηση ενιαία; κοι
νωνική; τολιτική; υγείας, τρόνοια; κ.αι ααοάλισης.

ϊ · Στο Υτουργείο Δικαιοσύνης μετασέροντα: ατό το Υ
τουργείο Προεδρίας τη; Κυόέρνηση; το Ελεγκτικό Συνέ
δριο χα: ατο το Υτουργείο Οικονομικών ο: Νομικέ; Υτηρε- 
σίε; Διοίκηση;. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ω; ανώτατο διχ.σ- 
ττήριο. και ο έλεγχο; των δατανών ταυ ν.ράτου;. χ.αδω: κ.αι 
ο: Νομικέ; Υπηοεσίεο τη; Διοίχ.ηση; ανήχ.ουν αναμοίδολα 
στον ευρύτερο χώρο τη; Δικαιοσύνη; διασφαλίζεται α~οτε- 
λεσματικότερα τ ανεξαρτησία τη; λειτοργία; του;.

στ Στο Υτουργείο Παιδεία; και θρησκευμάτων μετα- 
ρέροντα; ατό το Υτουργείο Πολιτισμού τα ιστορικά αρχεία 
και οι όιό/.ιοδήκες. για να αναόπδμιστονν με την ένταξή 
του; στο σύστημα ταιδειας.

ζ' Το Υτουργείο Πολιτισμού διευρύνεται σε ολοκληρω
μένο τομέα τολιτιστική; τολιτική;. Μεταοέρονται σ' αυτό: 
ατό το Υτουργείο Προεδρία; τη; Κυόέρνηση; ο: Γενιν.έ; 
Γραμματείες Ατόδημου ΕΓ/./.ηνισμού x.2i Αθλητισμού χ.α: ο:
υτηρεσιε; Νέα: Γενιά:, του αναόαδμίζοντα: σε αυτοτελή 
Γενική Γραμματεία, και ατό το Υτουργείο Παιδεία: χα: 
•θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Λαϊκή; Ετιμόρρωσηε.

η Στο Υτουργείο Χωροταξία; — Οικισμού χ.αι Περι- 
δάλλον—: τροσκσλλάτα: το μέχρι σήμερα Υτουργείο Δημ> 
σίων ’Ε:-<ov. του οσγανώνεται σε αυτοτελή Γενική Γραμμα
τεία. Στα τλαίσια το.. Υτουργείου αυτού δα τροσχωρήσε: η 
κ.άδετη ατοχ,έντοωση της κατασκευή: των δημοσίων έργων.

δ) Το Υπουργείο Βιομηχανίας — Ενέργεια: και Τεχνο- 
/.ογια; κ.αλύττε: τρεις ζωτικούς τομείς: τον τομέα του μέ
χρ: σηαορα Υτομργείου Ενέργεια; κα: Φυσικών Πόρων, τον 
τ.υεα τη: όιομτ.χανια; — όιοτεχνια; και τον τομέα του κα- 
ταργουμενου Γτουργείου Έρευνα; κα: Τεχνολογίας. Ο τε
λευταίο; αυτό: τομέα; εντάσσεται στη/ υτηρεσισ τη; ανμ- 
ττυξιαχ.ή; τολιτική·;. ω; Γενική Γραμμκτεία.

Στο Υτουργείο Εμτορίου μετασέρεται ατό το Υτουρ- 
γεί·. ίνάνικη; Οικονομία; ο τομέα; του εξωτερικού εμτο- 
σιου. του αναόαΔμίζεται σε Γενική Γραμματεία, και·ο τομέα; 
των τρομηΔειων. Έτσι ο ευρύτερο; τομέα; του εμτοριο^ 2- 
τοκτά ολοκληρωμένη οργανωτική μορςή.

12 Τέλος, για την ατοτελεσυ,ατικότερη άσκηση τη; κυ 
όερνητική; τολιτική; στο νησιωττ/.ό χώρο του Αιγαίου, ιδρύε
ται αυτοτελές Υτουργείο Αιγαίου. Με αυτό τον τρότο τί-όετζ: 
υτό την άμεση οροντί:2 τη; Κυόέρνηση; ο ε-ύνιχ.ο; αυτό; 
χεύρο; με την ιδιαίτερη στ/χασία του. χ.αι Τ2 ιδιαίτερα, λόγω 
του νησιωτικού του χαραχ.τήρα, τρο&λήματα. Το Υτουργείο 
Αιγαίου ·όα εχει ουσιαστικέ; αρμοδιότητες για όλα τα -δέματα 
τη; τεριοχής.

Στο άρδρο 2ο ρυδμίζονται τα δέματα του αοορούν στους 
Γενικού; Γραμματείς κ.αι οριοδετοάνται ο: αρμοδιότητες
τους, με ατλοτοιηση της γραρειοκρατίας στο χώρο αυτό, α- 
τέναντ: στους Γραμμ-ατείς -του τροϊσταντα: Γενικών Γραμ
ματειών κα: στους Ειδικού; Γροομματείς.

Στα άρδρα 2C και 27 ρυδμίζονται ια δέματα του ατο- 
ρούν το δεσμό τη; Γενικής Γραμματεία;, του. με το τροτε1- 
νόμενο νομοσχέδιο, ατοκ.τά ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Η Γε
νική Γραμματεία καδίστατα: ρητά αυτοτελή·; υτηρεσία κα: 
ατοτελε: δεσμό χ.άδετης ατοκέντρωση:. Εχ.τό; ατό τη σύ
σταση ενός σημαντικού αριδμού Γενικών Γραμίματειών. τα- 
ρέχετα: η δυνατότητα χρησιμοτοϊηση; του δεσμού σε ευρύ
τερη κλίμακα, ώστε ομοιογενείς κλάδο: τη; δημόσια; διοί
κηση; να ατοκ.τήσοον λειτουργική αυτοτέλεια κα: να ατοδε- 
τμευδούν ατό τον κεντρικό γραφειοκρατικό μηχανισμό του 
Υτουργείου.
'■/ Με το άρδρο 28 εισάγεται x.at ρυδμίζετα: ο -δεσμό; Διοι
κητικού Τομέα ω; διοικητική διασύνδεση; ομοειδών υτηρε- 
σιών ν.α: των μετακλητών Ειδικού Γραμματέα, ο οτοιο; τ·- 
δετα: ετικεεαλή; του Διοικητικ,ού Τομέα. Ο Ειδικό; Γραμ
ματέα; εκλέγεται είτε ανάμεσα ατό του; υτηρετουντε; στη 
Διοίκηση και γενικά τον δημόσιο τομέα, είτε κα: έκτος Των 
υτηεεσιών δημοσίου. Για το σημαντικό αυτό λειτούργημα εναρ
μόνιση; κα: συντονισμού της λειτουργία; συναρών ή οίλοει- 
δών υτησεσιακών μονάδων, μτορεί να ετιλεγονται ο: :κ.ανο- 
τεσοι ατό εκείνου; του διαδέτουν τουλάχιστον ττχ/ιο Ανώτα
τη; Σχολή; κα: ειδική τείρα. Μΐ αυτό τον τρότο καδισ-.α- 
τα: δυνατή η αξιετοίηση ιχ.ανών υταλλήλων. του ρδειεονται 
ή ταραμένου·- αναξιοτοίητο: σε τεριορσμάζου; τομείς.

Με το άρδρο 2(ϊ ρυ-δμίζετα: με τληρότητα κα: διευρύνεται 
τ δυνατότητα μεταδίόαση: αραοδιοτττων. Ο μέχρι σήμερα 
τεοιοεισμό: τη; δυνατότητα: αυτή; στη μεταδιόαση μονο τοο 
δικαιώματος υτογραρή: «με εντολή Υτουργούι; είναι ανεταο- 
χ.ή: για μια ουσιαστιχ.ή μεταόιδαση ευδυνών ν.α: για χ.α-δεττ 
ατοχ.έντοωση των γρχοειον.ρατιχαύν εξουσιών too 1 τουργοο 
κα: του Υσυτουσγού. Με τη νέα ρδδμιση ετιτυγχάνετα: μια 
ουσιαστιχ.ή ατοχ.εντεωτη τρο; τα κάτω, με ατοτέ7-·εσ;χα τη 
μείωση τη: γραρειοχ.ρατία:.

Με το άρδοο 3Π αναδιοργανώνεται ν.α: αναμορρώνετα:
αλήσως ο δεηχό; των Γραρειων των Υαουργών κα: των Υ- 
ουαουργών. Ατό γραρεία του υπολειτουργούσαν στο τοεριδώ- 
ριο των δημόσιων υπηρεσιών, χ.αδιστανται υπηρεσίες, που επι
κουρούν αποκλειστικά χ.α: μόνο στα χ.αδήχ.οντά τους τα με/.η 
τη; Κυόέρνηση; χ.α: του; Υουπουργού; κα: προσοέσουν ουσια
στική υπηρεσία. Στα Πολιτικά Γραρεία εντάσσονται ν.α: ο: 
ειδικοί σύμίουλο: ν.α·. ειδικοί συνεργάτες. Με τη σχετική ρύ- 
δμιση ελέγχεται πλήρως απο το Υπουργιχ.ο Συμόουλιο σε 
ολόκληρο το χώρο τη; Κυόέρνηση; ο αριδμό; των δεσεων 
και του προσωπικού των Γραρειων αυτών, ενώ α: τη διάταξη



ο

τον άοφρον 3ο ταρ. S τροόλετετα: r, αντοάνχα:η χατάργητη 
όλων των Φέτεων τ,αόονλων χα: τνν-εργ-ατών των Ττο .:- 
-·ε:ω<.

Με tc :ό:ο αρφρο (SO zap. 8’’ τνν-ττωντα: γ-τα τρωτή 
-- ; - τ:;:τ Φ ε τε:; ό-.ο-.χ.ητ-.κών νταλλήλων —,α ζ.άΦε Γεν'·/.: 
]'ς;η.ματεα. τον τληρωνοντα: με ατότταττ νταλλήλων το, 
ότμοτίον η νομ-.χω- τροτωτων τον όημ.οτ:ο- τομέα. Η τρ> 
ελε-ir; αντή ήταν αναγ-χαία γ:α την ντοόοηΦητη των Γεν.κών 
Γραμματέων ττο τολντύνΦ-ετο έργο τον;, ο: οτοίο: εαντηρε· 
τονντα: μέχρ: τήμερα ;χε αντ:χανον·.7.ό ·/.21 ταράνομο τροτο.

3. Το Κεφάλαιο Ε' τερ-.λαμόάνε: τ:; γεν:χέ; χα: τελ'.χέ; 
ατανόε:; τον νομοτχεοίον. Με τ:; ::ατά·όε:; χυτέ; ρυΦμ:

"0VT21 Τ2 ;χεΤ202Τ!·/.2 ”τ,τή;χ2Τ2 τον 2I000VV ΤΤ2 VO:JT2U£V2 
Γ:2:ε:2 των Ττονργ-ών -/.2'. Τ; ντονργ-ών ν.2: ττ:; ν;:ττάμ.·- 
• ε; ΦεΤε:; τυμέονλων άρ. 31). καλΰττονται ορ-.τμένα κενά 
7.2'. αντ-.μετωτίζοντα: τροόλήματα τη; νομοΦετία; τ·/ετ·.7.2 
χε τον; μετακλητού; νταλλήλον; ^αρ. 32 7.2: 33). Γελο; 
ε;ο.τ:ο:οτε:τ2: το Γτονργτκό Σνμόούλ-.ο 72 ν.ατζρτήτε: ένα 
τλήρη κανον:τμό λε:τονργ-!α;, όχ: μόνο για το Ττον;γ:ν.ό 
Σναόονλ:ο αλλά γ:2 όλα τ2 7.υδερνητ-.7.ά όργ-ανα. τολνμελή 
ν.2'. μονομελή.
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Ο ΠρωΦντονργό; 7.2: Ττονργό; ΕΦν:κή; 'Αμνν2;

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠαΠΑΝΛΡΕΟΓ 

Τα Μέλη
τον Ττουργ:χον Συμδουλίον

Π 202 τω Ποω-Φντονονώ χ2>. Εργατίας
Α. ΤΣ0ΧΑΤΖΟΠ ΟΓΛΟΣ
Προεδρία; τη; Κυδέονηστ,ς

Α. ΛΑΖΑΡΗΣ
Εξωτερ-.κών

I. ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΠ ΟΤΑΟΣ
Ε·ν»ν>χή; Ο'.ν.Ο'/οαία;, Ο:χονοκ:κών -/.αι Βατοο-.χή; Ναντιλία;

ΓΕΡΑΣ.' ΑΡΣΕΝΗΣ
Ετωτερίχών

Α. ΚΟΤΤΣΟΓΤΩΡΓΑΣ
Λημοτίων Έργων. Συγκοινωνιών 

7.2: Χωοοτατίαε. O'.x'.tuov /.α: ΠεοΆάλλοντο;
Ε. ΚΟΤΑΟΤΜ Π ΗΣ '

Τγείαο 7.2: Π :όνο:2; χα: Κο-.νωνιχών Ατο-αλίτεων
Γ. ΡΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΣΧΕΛ10 ΝοΜΟΤ
Κνόέρνητη 7.2: Ιν. όερνητ-.χα Όργανα 

ΚΕΦΑΛ.Α10 Α'.

ΣΤΑΛΙΝΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΆρΦρο I.

Σννφετη 7.2: λε:το.ργ:α το- Ιτονργ’.ν.ον Σνμόονλίον.

!. Γο i τονρ'·:·/.: Σ-μόούλ:ο ατοτε/.είτα:. ανμοωνα με το 
αρ-νεο 8! ταρ. 1 τον Σ-'-ταγματο;. ατό τον ΠρωΦντονργ-ό 
7.2; το.; 1 τονργο.; ττο-; οτο:ον; τερ:/.αμόάνοντα: 7.2: ο: 

Ανατ/.ηρωτε; 7.2: ο: '/ωρ:; χαρτοφυλάκιο Ττονο-::. (J: Αν- 
τ:τροε:ρο: τη; Κνοερνητηε είνα: μέλη τον Ττονργ-.χον Σνμ- 
όον/.-.ον 7.2: όταν ατα/./.άττοντ::: ατο τα 7. αφτ7.οντ2 τον Τ- 
το-ργον. τ-μοωνα με το α:Φρε 13 ταρ. 4.

2. Ο: 1 ο-τονργο: οεν ατοτε/.ονν με/.η τον Ττονργιχον
Σνχ; ον/.Ό-.

3. Το Γτονργοχο Σ-μόονλ:ο :.γχα/.ε:τ2: ατό τον Πρω- 
Φντονργ-ο η τον Ανατληρωτη τον 7.2: δρίτχετα: τε 2Τ2ϊτ:2 

όταν είνα: ταρόντα Tov'/.ay.TTOv τα μ:-ά μέλη. Ο: ατοράοε:; 
λαμόανοντα: με την ατόλ.τη τλε:οφη;:α των ταρόντων με- 
χών. Σε τε::ττωτη :τοφηο:2; ντε::τχνε: η γνώμη ντε: τη; 
οτο:α; ψήο:νε ο Πρω-λντονογό;.

4. Ο Π ρωΦντονργό; μτορε: να τρον/.αλέτε: να -νμμετα- 
αχονν τε τννεορίατη τον Τ: ;νρ*;:χον Σνμόονλίον χωρί; : :- 
χα'.ωμα ψητόν Γτντονργοί η να ταρενρίτν.οντα: άλλο: :η;χό- 
σ:ο: λε:τονργ·οί.

Άρύ-ρο 2.

Αρμο::ότητε; τον Ττονρ—.ν.ον Σ-μόον'/.ίον,

α. ΚαΦορΑε: χα: ν.ατενΦννει. χατά το άρ-Spo 82 ταρ. 1 
τον Σννταγματο;. τη γεν.χή το/.:τ:χή τη; χώρα; τνμ,οωνα 
με τον; οροτμούς τον Σννταγματο; χα: των νόμων.

ο. Ατοτατίψε: -;:α το/.:τ:χά Φέματα γεν:χότερη; τημαοία;.

Ατοοατίψε: γ:α χάΦε Φέμα 2ρμοο:ότητ2ς χ.νόερνηττχών 
ετ:τροτων ή για χάφε Φέμα αρμοοοότητα; ενό; ή τεριττοτέ-
ρων Ττονργών τον ταρατέμτε: τ αντό ο Π ρωΦντ&νρ-ρό;.

U: τχεττχέ; ατοτάτε:; τον Ττονργ-.χον Σνμόονλίον ντοχα- 
Φ-.ττονν τ:; ατορατε:; των αρμοο-.ων ορρΆων.

ο. Ατχεί χάνε άλλη αρμο::ότητ2 τον τροόλέτε: το Σύνταγ
μα 7.2: ο: νόμο:.

ΆρΦρο 3.

Κνόερνητ'.'/.ό Σνμέούλ-.ο.
Atxr:ocvv7^

ΜΙΛΤ. Π Α Π ΑΊΏΑΝΝΟΤ
&νν:ν.ή; Π α:όε:α; χα: θρητχενμάτων 

χα: Έοευνατ χα: Τβχνολογία;
Α. ΚΑΚ/ΜΑΜΑΝΉΣ

Γ«ωο-·άας 
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Πολ:τ:τμχ;·ύ χα: Ετ'.ατημών
Α. - Μ. ΜΈΡΚΟΤΡΗ

Ενέρ',ε:ατ χα: Φντ:χών Πόαων
Ε. ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ

Εμτο ο ίον
X. ΑΚΡΓΠΔΗΣ

Δηιχόαια; Τάαης
Α. ΤΣΟΤΡΑΣ

Ανατληρωτη; Ττον:--ό; Βςωτεριχών άλλα τνλλογ·.7.ά y.jiz
Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ 4. Το Ιννόερ νητ:*/.:

ματεία. η οτοία 2-CT
Ανατληρωτη; Ττουογό; ΕΦν.χή,; Άμυνα; 11 ρω-υντονργ-ον */.α: τ

Α. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ τον 0:ν.ονον.:7.ού Γ:α=

1. Το Κνόερνητ-.χό Σνμόοόλ:ο (ΚΤΣΤΜ) ατοτελείτα:

α.· τον ΠρωΦντο.ργο. ω; Προεόρο 
όί τον Ττονργ-ό Προε:::2; τη; Κνόέρνηαη; 
γ] τον Ττονργό ΕΦν.χή; Ο'.χονομία;
:) τον Ττονργ-ό Ενωτερ-.χών χα: Δημόν.α; Τάαη; 
ε) τον Ττονργ-ό Τγ-εία; χα: Πρόνο:α;.
2. Στ:; τννεόρ:ά;ε:; τον Κνόερνητ:χον Σνμόονλίον μτο- 

ρεί να μετέχονν χωρί; -ψήοο. νττε:2 ατό τρό-χλητη τον Πρω- 
Φντονργ-ον. χα: άλλα μέλη τη; Ιν-όέρνηττ;. Τοντονργοί. Δ:- 
c-.χητέ; Τρατεψών. εμτε:ρο·γνώμονε; ν.α· άλλο: ϊημότ-.ο: λε>- 
τονργ·ο: χα: γ-εν-.ν.ά λε:τονργ-οί τον :ημότ:ον τομέα.

3. Το Κνόερνητ-.χό Σμχόονλ:ο. ενεργών τα; ττο τλαί·τ:ο 
των ατοοάτεων χα: χατενΦ-νντεων τον Ττονργ-.χον Σναόον- 
λίον. ατο;ατ-.ψε: γ-.α χάΦε Φ-έμα γ-εν-.χότερης τημαοία;. ταίρ- 
νε: τα μέτρα τον είνα: αναγ-χαία γ:α την ε&αρμογ-ή τη; χν- 
όερνητ:ζή; τολ-.ττ/.ή; χα: ταραχολονΦεί χα: τυντονίζει την 
ε;αρμογή των ατοοατεών τον 7.2: των ατοοάτεων τον Ττονρ- 
γ-:χον Σνμόονλίον ατό τα μέλη τη; Ινν&έρνητη; χα: ατό τα

ίχά όργχ/α.
ναόούλ’.ο εάντηοετείτα: ατό Γοανν


