
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέί :c νόμου «Βόνιχή Τπηοεσία Πληροφοριών·.

Προς ιη Βονλή ιων Ελλήνων

Με το —ροτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η ριζική χ/α- 
διοργάνωση ττ,ς Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που :- 
δρύ-Ψηχε με το άρ-υρο 1 του ν.δ. 2421/53. ως στρατιωτική 
υπηοεσία και χετατ: άπηκε σε αυτοτελή — ολετική υπηρεσία 
υπα-άμενη on ευ-ύειας στον II οω-Ψυπουργό. με το ν. 1415/ 
84. Η υπηρεσία αυτή με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ματονο- 
μάζετα: τε «Ε-ΰνιχτ, Υπηρεσία Πληροφοριών» (Έ.Υ.Π.).

Ο: σκοποί για τους οποίους η Κυόέρνηση χποφάσισε την 
ποοτεινό/ενη .ομουετιχή ρύύαιστ; είναι:

II αναμόρφωση της ίομης και του ρόλου της υπηρεσίας 
πληροφοριών. ώοτε να απαλλαγεί ατό το στίγμα της αντι- 
δημοχρατιχής .δραστηριότητας της του παρελ-ύόντος χαι να 
μπορέσει να χ/απτύξε: τη λειτουργία της σε κλίμα εμπιστο
σύνης χαι σεβασμού οε ατομικά χαι πολ.τιχά διχαιώματα των 
“λιτών. Σε αν το ατοόλετε: χαι η αλλαγή του τίτλου της.

Η εξυπηρέτηση της ε-Ψνιχής αττάλειας, αποκλειστικά αετό 
εξωτερικούς κινδύνους ώστε νά σιαφυλαχ-Ψε! η ε-ύνιχή ανε
ξαρτησία χαι η εδαφική ακεραιότητα της Χώρας. Άλλωστε 
το πρώτο όήμαγ/α περιοριτ-ύεί η δραστηριότητια της ΚΥίΠ 
στον τομέα της προστασίας της εάνιχης ασφάλειας ατό εξω
τερικούς κινδύνους. έγινε με τη-/ ψήφιση του ν. 1415/84 «Τ- 
πσγωγή της ΚΥ1Ι στον Πρωθυπουργό χαι άλλες διατάξεις» 
με τ;/ οποίο η ΚΤΙΙ υπή/ψη στ ευΨείας στον Πρωθυπουρ
γό χαι περιορίστηκα/ οι αρμοδιότητες της σε σχέση με αυτός 
που είχε με το ν.δ. 380/1969 «Περί της Κεντρικής Υπηρε
σίας Π ληροφορ ιών». Με τον επαναπροσδιορισμό χυτό της α
ποστολής τη; επιδιώχτηκε ο σαφής προσανατολισμός της στη/ 
προστασία τη: εψνικτις 'ασφάλειας νωρίς να ϊημιουργούνται 
πλέον παρερμηνείες όσον αφορά τη ρύση της αποστολής της.

Η όοΐίιμιαίσ εξέλιξη της /υπηρεσίας πληροφοριών οπτό 
στρατιωτική σε πολιτική, ώστε η συλλογή και αξιολόγηση 
των πληροφοριών να γίνεται με υιε-ύ'όΪΌυς που -ύα αξιοποιοόν 
τις συνςχείς εξελίξεις της επιστήμης χαι της σύγχρονης τε
χνολογίας. Οπότε όμως κρίνεται αναγκαίο λόγω της ιδιαι
τερότητας της φύσης της ΕΥΠ παρέχεται η δυνατότητα ορ
γάνωσης ορισμένων υπηρεσιών της με στρατιωτιχή ί ιάρ-Ψρω- 
ση χαι στελένωση.

Το νομοσχέδιο αποτελείται από 14 άρψρα.

Με το άρ·ύρο 1 χα-ύορίζετα: η νομική φάση της. ως υπηρε
σίας ασφαλείας γης Χώρας και ο νέος τίτλος της σε «Έ-Ψνι- 
χή Υπηρεσία Π ληροφοριών» (Ε.Υ.Π.).

Με το πούρο 2 χπΨορίζοντα: ο: αρμοοιότητές της ΕΤΠ 
που αποσ/.έπουν σύμφωνα. με τα παραπάνω στην κατοχύρωση 
της ασφάλειας της Χώρας.

Με το αρ-ύρο 3 ρυθμίζεται τ δασική rap-ύρωση των υπηρε
σιών της ΕΤΠ. ενώ η λεπτομερειακή οργάνωσή της προίλέ- 
πεται από το άρ-άρο 4 να κχύορισ-Ψεί με προεδρικά έοατάγμαπα 
που ύα εκδίδονται με πρόταση του Π ρω-ύυπουργοό. ή για ει
δικότερα νέααπα με αποφάσεις του. μη ίημοσιειυόμενες στηιν 
Εφημερίδα της Κυόερνήσεως λόγιο της φύσης τους. Με το 
πούρο 5 ορίζεται πολιτική ηγεσία της BY Π που χποτελεί- 
τα: από το Γεν. Διευύυντή χαι τους σύο Υποοιευώυντός, κα
θορίζονται Γ/τιστο:χα τα κα-ύήκοντά τους και λαμόάνετα: 
πρόνοια για το μεταβατικό στάδιο.

Μ: τα άρύρα C χαι 7 συγκροτούνται τα cue συλλογικά όρ- 
γχ/α που λειτουργούν στην ΕΤΠ. Το Συμβούλιο Πληροφο
ριών και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Με τις διατάξεις των 
άρ-ύρων χυτών ρυ-ύμίζονται η πύνύεστ και οι αρμοίιότητεσ 
-.«>·/ συμβουλίων.

Με τις μεταόατιχές οιατάξτις των άφλρων 8. 9 και 10, 
ρυθμίζονται μέχρι την έκίοση των προβλ-επομένων από το νο
μοσχέδιο προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξε
ων. όλα τα Ψέματα λειτουργίας, διοίκησης και προσωπικού 
της ΕΥΙΙ για το μεταόατιχό χρονικό διάστημα.

Με τη οιάταξη του άρύρου 11 προβλόπετα: η μη οημοσ:;- 
τττα των πσάάεων που αφοσουν την κατάσταση προσωπικού
της ΗΥ.Π.

Με το άρ-όςο 12 ρονμιζονται οριουενα -Ψέματα υπηρεσια
κής κατάστασης του στρατιωτικού και πολιτικού πρασωπικου 
που υπηρετεί στην ΒΓΠ .

Με το άρ-Ψιρο 13 ορίζοντα: ο: καταργούμενες οιατάξεις κα- 
Υώς και η όυνατότητα κατάργησης ή τροποποίησης με Ποο- 
είρικα Λιατχρματα. άλλων ίιατάξεων που αοοοούν την Ε.Υ. 
Π.. στο μέλλον.

Με το αρύρο 14 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του νό
μου.

Α’Ψήνα. 12 Μα·ου 1986 

Ο Υπουργός
Ποοείοίασ της Κυόέονησης

A. - Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΓΛΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
ΘΕΜΑ Ε'

Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών

1. NCΠΟΘΕΙ . ΛΙΑΤΑΓΔΕν υπ’ αοι-Ψ. 2421 
τη; 9/9 -Μα:ευ 1953 νΦΠό Α' 126)

Περί ιίρύσεως Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Κατη;~ή-Ψη ίι-α του άΐ-Ψσου 32 του κατωτ. Ν.Δ. 380/ 

1969.

2. ΝΟιΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ α?ι-5. 380

της 5/12 Δεκ. 1969 ιφΕΙΚ Α' 265)
Περί Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροοοφιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 
Αποστολή, — Αρμοδιότητες — Διάρ-ψρωσις.

Άρνρον 1.

1. Η οια του ΝΑ. 2421/53 ιίρυ-ψείσα Κεντρυχή Υπηρεσία 
Πληροφοριών (Κ.Υ. Π.) αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτη
τον Ληυ,οσιχ/ Υπηρεσία/ υπαγομενην υπό τον Πρω-Ψυπουρ- 
γόν :ιΐπετα: ίε εφεξής υπό των ίιατάξεων του παρόντος.

2. {Καταργήάηχε απο την παρ. 1 άρ-Ψρο 1 Νόμ. 1415/ 
1984. ΦΕΚ A' II. χιατωτ. αρι-ψ. 19).

' Af-Spev 2.

«I. Στη/ αρμοδιότητα της ΚΥΠ ανήχουν:

Α, Η συλλογή χαι επεξεργασία των πληροφοριών που 
αφορούν στη/ ε-5-ν:χή ασφάλεια της Χώρας».

Η παρ. I περίπτ. Α α και ρ χ/τιχαταστά-Ψηχε ως χ/ω από 
τη/ παο. 2 άσ-Ψί. I Non. 1415/1984 ίΦΕΚ A' II). (χα- 
τωτ. αρι·5. 191.'

Β) Η αντιμετώπισις της καταπχευαστιχής χασά της χώ
ρας δραστηριότητες ξένων οργάνων Πληροφοριών

Γ) Η ίιά-Ψ-εσις προ; εχμετάλλεασιν των εαεξειργοπμένων 
Πληροφοριών εις τα; ασκοίίας αρχάς χαι η προς πχύτας ει- 
σήγησις δια τη/ λήψιν των αναγκαίων μετρ .·■/ προς χ/τιμε- 
τώπισσ/ των «ιαγρ·αφο;υ.ένων εξ από·ύεως Βύνικής Ασφαλεί
ας. καταστάσεων.

Δ) Πάσα ετέρα οιασίήποτε φύσεως αποστολή, συναφής 
πάντως προς τας ανωτέρω, ήτις ανατίόετα: αυτή δι’ αποφα- 
σεως του Π ρω-ύ-χτουργού.

2. Εις την ΚΥΠ ανήκει ο συντονισμός εντός των. οι’ απο
φάσεων του Πρω-Ψυπσυσγού. ίιαγραφομένων πλαισίων, της 
δραστηριότητας αυτών των Υπηρεσιών Πληροφοριών και α
σφαλείας του Κράτους, εις ό.τ: αφορά τη/ δυνατότητα αυτών 
προς συλλογήν -/υπ: ίιά-Ψεσιν των πληροφοριών των ανασερο- 
μένω-ν εις τας οπό της παρ. 1 αρμοί'ότητας.
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S. Εν κχ.ρώ ζολέμοε ή ■ρενίχη\z εζ:ατρ>ατε-όαεως η ΚΤΠ 
ζαραλλήλως ζρος ιαφ εν zap. 3 του ζαρόντος άο-άροο αρμο- 
οιότητάς τη;. χχαλαμάανε: ως εζιτελείον Πληροφοριών. χ·α: 
τον αυντονιαμόν των όραττηριοτήτων αυτών των υζηρεαιών 
Πλτρορορ:ων του Κράτους, ζρος εξυζτςρέτηοιν των αναρ
χών του Αρχιοτρατηγου εν τω ζλαπίω των χατά νόμον οορμο- 
οιοτήτων του. χατά τα ο:' αζοράαεων αυτού opoXcy.Evz·,.

Το άρόρο 2 αντικατεατά-άη ως ανω ϊια του άρνρου 1 Ν. 
Λ. 75/1974 ίν.ατωτ. αρι-S. 7).

Αρόρον 6.
3. Η Κεντριχή Τζηρεαία Πληροφοριών (Κ.Τ.Π.) 

τείτα: εν. του Αρχηγείου ν.α: των Μονάδων υζοοτηρί
αυγν.ρο-
όεως.

2. Το Αρχηγείον ζεριλαμέενει: Γ ραφείον Αρχηγού. Δ'.ευ- 
-Δύναεις χ·α: Τμήμα Ασφαλείας.

Δ: αζοράαεων του Π ρω-άυζουργού ρυθμίζονται: α; Η ζε-
ρα:τέρω 5:άρό»ρωαίς. η οργάνωαις. α: αομοοιοτητες χα: η λει
τουργία των ν.ατά την ζροηγουμένην ταραγραυον υζηρεαιών 
χαι £) τα της αναζτύξεως. οργανώαεω; λειτουργίας χα. αρ
μοδιοτήτων των μονάοων υζοαηρίξεω; ως χα: τα της c:αλύ- 
σεωφ αυτών.

Άρόρον 4.
1. Της ΚΤΠ ζροίατατα: ο αρχηγός αυτής. Ούτος είναι 

ανώτατος εν ενεργεία Αξ.ωματ-.χός των Ενόζλων Δυνάμε
ων εζιλιαγόμ-ΐνος χα: τοζο-Δετούμενος αζοφάαεως του Π ρω- 
όυζουργού.

2. Ο Αρχηγός εζιχουρείτα: α-μ-εοως εν τη εχζληρώοε: των 
χαΑην.όντων του zap’ υζαρχηγοΰ χα: εζιτελάρχου. οίτ:νες 
ζροερχοντα: εχ των Ενόζλων Δυνάμεων. -/.α·. είναι ανώτατο: 
ή ανώτερο: εν ενεργεία Αξιωματικοί.

3. Ο Αρχτ,γόο_ της Κεντριχής Τζηρε·αίας Πληροφοριών.

α) Είνα: ούμ&οολος του Π ρωόυζο.ργού χαι του Αεχηγού 
Ενόζλων Δυνάμεων, ες’ όλων των Δεμάτων της αρμοδιότητός 
του.

β) Είνα: ε:οηγητή; μετά ψήφου ε:ς ττ εν άρ-Sp. G του ζα- 
ρόντος Σ·υμτούλ:ον Πληροφοριών χαι Αοααλείας. 
γ) Κέχτητα: εζί του υζό τας διαταγάς του. υζαγομένου ζρο- 

αωζιχοΰ ::χα:ο;οτ:αν: Δ:ο:χητού Σώματος Στρατού. Λ:ο:χη- 
τού Στόλου. Δ:ο:χητού Ταχτιχής Αεροζοριχής Δ:ο:χήοεως. 
Αρχηγού Χωροφυλακής, Αυτονομίας Πόλεων χα; Λ'.μενίχού 
Σώματος. δ:α το ζροοωζιχόν το ανήχον αντ'.ττοίχως εις τον 
Στρατόν Ξηράς. το Ναυτικόν. την Λεραζορίαν. την Χωροφυ
λακήν την Αττυνομίαν Πόλεων χα: το Λ:μτν:χόν Σώμα.
ζροΤαταμένο-υ δε ανεξαρτήτου υαηρετίας χατά τα; χιτώνας 
διατάξεις χα: τας δ;’ αζοράαεων του Πρω-όυζουργού εκχω
ρούμενα; εχάττοτε αρμοδιότητας. εζ: του ζολιτιχού ζροοω- 
ζοχαύ. Προς τούτο:; είνα: αρμ65:ος ο·α την έκδοσιν των ζά- 
αης φΰαεως αχετιχών ζράξεων χα: αζοράαεων.

5} Κέχτητα: διχαιοδοοιαν Διοιχητου Μεγάλης Στοατιω- 
τιχής Μονάοος ως ζρος την ίγχο:τ:ν χα: χαταλογιαχόν οα- 
ζανών χα: την διαχείριο'.ν χα: 5:αγραρήν των εν γένι: υλι
κών.

4. Ο Αρχηγός ττ.ς ΚΤΠ δύναται ο: αζοτάτεώς ταυ. κυ
ρ ου-χένης υζό του Π ρωώυζοωργού. να μεζαόιόάζη ωρ'.υμένας 
αρμσδ ιότττά; του εις τον Τζαρνηγόν ή τον Βζιτώλάρχην ή 
ε:ς Αιετυόυντήν Διευΰύνοεως.

5. Τα. Αρχηγόν ελλεόζοντα, αζόντα ή χω/υυόμινον ανα- 
τληρο! ο Τζαρχηγό; χυτής.

Ά ο όρον 5.
1. Α: αναγχαία: δια την λειτουργίαν της ΚΤΠ ζ:υτώυε:ς 

ίαρύνουτ: τον ζρούζολογ:υμόν του Κράτους. Η ΚΤΠ. χ-ατ’ 
έτος χαταοτΐζε: ιδιτ- ζρούζολογιουόν. όυτ·.ς εγχρινόμενβς υζό 
του Πρωόυζουργαύ. ζρουαρτάτα: χα-S’ ο όώος ενεχρίόη ε:ς 
τον το Γούτον του Τζουργείου Εΰν.χής Αμόνης Π7Ε)ΘΑί υζό 
ί::ον φορέα, εχτελιίτα οε μερίμνη της ΚΤΠ ο:α του ζαρά 
τω Τζουργείω τούτω Είϊ’.χού Λογ:υτηοίου.

2. Δ:’ οτζοοάυεων του Π ρωόυζουργοό ρυόμίζοντα: τα της 
οενανώτεωο χα: λε:τονυ*':αυ τη,ο Γ>:χονοα:χή: υζηοευίαο της
Κ.Τ. Π.

3. Π : :αχεί-:υ:ς χα: α,.χαοολό-'ητ·.τ των χονίυ/νίων των μή 
χατοντυαίομενων οαζανεόν. ευόμ’.ζετα: ·ο:α χανον:οτ:χής ^ 
φ,άυεως ταυ Π ρωόυζουργοό.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΔΕΊΤΕΡΟΝ
Συμέοΰλ'.α.

Συμίούλ'.α Π ληροφοριών.

Ap-SfOv 6.

1. Παρά τη Κι'ΤΠ λειτουργεί Συμόούλιον Π ληρ ;φορ:ών. 
υυγχροοοΰμενον εχ:

α) του Αρχηγού χυτής.
β) του Γιν.χον Δ’.ευ-άυντού Εόνοχής Α ο ο α/.ε: 2 ς χα:
γ ι του Τζαρ-χηγου του Αρχηγείου Ενόζλων Δυνάμεων.

2. Ε:ς το Συμόουλιον τούτο ούνατα: ο:’ αζοφοόυεως του 
Πρω'όυζουχ'ού να μετέχουν άνευ ώήρου χα: έτερα ζρουωζα. 
ανήχοντ;· ε:ς Τζηοευίαο αυχολουυ.ένας με τη-; αυλλογήν ν.α: 
εχμετάλλευυιν των ζληροφορ:ών ή οζωτοήζοτε υχετιζαμένας 
με τα; εζοο'.ώςε:; ή την αζουτο/.ήν της Κ.Τ. Π. Δόναν τα: 
εζίαης να χαλού'.τα: χατόζον αζοφάυε·ως ταυ Συαόουλίαυ εχ- 
ο:5ομένης τη ειυηγήυε: του αρχηγοο της ΚΤΉ όζως ·υυμ· 
μετέχωα: ετς τούτο χυμάοολετυτυ/.ως χα: έτερα Κροοτ:ν.ά όργα
να ή ώ.λα-ζρόυωζα, ουνάμενα να ενιυχύω-υ: το έργον του Συμ
βουλίου. Χαέτ ε·.υτ"·ητού εν τω Συχόουλίω εχτεύ.εί ο Αοχηγός 
τη·; ΚΤΠ.

3. Το Συμόούλ'.ον τούτο υ,υνε.οχοα>ενον τη ζρουν.λήσε: του
Αρχηγού της ΚΤΠ. τνντονίζε: τας ενεργεί ας των αρυοόίων 
αρχών Ε-όνοχής Αοφαλείας χα: Πληροφοριών, ζρος οτντιμε- 
τώζιαιν των διαγραοομένων ίάαε: των οιαόεαίμων ζλχροφο- 
ρ:ών ν.αταττάτιων των χναφ-εροχένων ε:ς την Εόν.χήν Αο<ρά- 
λε:αν.

Άρόρον 7.
(Αντιχατεατάόη οια των έιατάζεων του Νόμου 326/197(·. 

y-ατωτ. αριό. 9).

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΤΡΙΤΟΝ
Π (οοσωζ:χόν

Αρόρσν 8.
Το Προαωζιχόν της Κ.Τ.Π. συντι>ετα::

α) εξ αξ:ωματ:χών. ov-Suzααζιττών χα: οζλιτών των Ε
νόζλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασεαλείας χα: του Λ: μεν ι
χθύ Σώματος.

6) εχ μονίμου ζολ:τ·.χού ζροαωζ'.χ.ού.
γ) εχ ζροαωζιχού ζροαλαχέχνομένου εζ: εργααιαχή αγήτη 

ιϊιωτΓχού ϊ:χαίου.
5Τ εα αζετζασμένου ζολ:τιχού ζροαωζ:χ.ού εχ των Τζουρ- 

γείων. Κρατικών Τζηρεαιών. Νομικών Π ροαώζων Δημεαμυ 
Δ:χα:ου χα: Οργαν.αμών Κο:νής ωφό/,ε'.ας.

Άρόρον 9.

1. Η τοζο-όέτητη του εν εϊαο. α του ζροηγουμένου α*. '■ρου 
zpoaoxztxo0. ενεργείτα: 5:α χο;νών αζοεάαοων του Π ρω·5ν- 
ζαυργού χα: του ο:χειου Τζουργεύ. εν.ί'ίομένων μετά χο:νην 
ε:τήγηα:ν του Αρχηγού της Κ ν.Π. αφ" ενός, χα: του Αρχη
γού των Ενόζλων Δυνάμεων ή των Αρχητών των Σωμάτων 
Ατφαλείας ν.α: του Λ:μεν:χού Σώματος χατά ζερίζτωτ;" αφ 
ετέρου.

2. Η ϊύνίζμ:; του ζροαωζ:χού τούτου χα-όορ'.ζετα: εχίττ^ 
τε υζο των συνταττομένων υζό της Κ.Τ.Π. ζ:ναχων τυν-Si- 
σεως. εγχ,ρινσμένων ζαρά του Π ρω-όοζουργού. ,Αότη τ:ατί- 
-5ετα: ζαοά των οτ/υείων Αρχηγείων των Εύνόζλο.ν Δυνάμεων, 
των Σωμάτων Ασφα)νε:ας χα: του Λιμενιχού Σώνατος. εζαυ- 
ξανομένου αντ;ττοίχως του αρΆμού των αργχυιν.ον -υετει·?ν 
των μονίμων αξιωματικών χα: υζαξίοιματιχών. Η το:χ;τη ι- 
ζαύξητ:; τυντελείτα: ϊια χο:νής αζοφάαεως του αρμοδίου χυ
τά ζερίζτωτ:ν Τζουργού χαι του Τζουργού Ο:χονομ:χ.ών.

3. «Ο χρόνος υζηρεαίας των ζαρά τη Ι\ΤΠ υζηρετούντων
αξιωματικών χ/όυζατζ'.ττών χα: μονίμων υζαξιωματιχων
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των Ενόπλων Δυνάμεων. των Σωμάτων Ασπαλείχς και του 
Λιμενικού Σώματος λογίζεται δια πχσαν συνέπειαν ως χρό
νος πραγματικής υπηρεσίας διανηδείς εν τω κλάδω. Οπλω 
και Σώαχτι εις ο ζνηκοον aax δε y.x ως γοόνος διοική ?;ι·.·.* 
ή ειδικής υπησεσιχς. εν τω un αυτών κ.ατεχαμιένω όχ-δ-υχυι..

U τα:. 3 α/τικ.κτχστκ-δίίσχ δια του ασ-δσ. 3 Ν.Δ. 371/ 
1970 ι κατώι. χρ:·δ. 3). χ/τικχτεστά-δη ως άνω. αφ ης 
νζγ.ζζ. δια τ:υ ά:-δρ. 3 NJ. 10-9, 1971 (χατωτ. αρι-δ. 3).

Άρά-ρον 10.

Η απόσπασις των εν εδαφ. δ' too άσ-δσ. 8 πολιτικό- χαι 
λοιπών υπαλλήλων συν τελείται. κατά τ-αρέχχλιαιν ατό πατης 
ισχυούσης επί το: αντικείμενου τούτου γενικής ή ειδική* δια- 
-άξεως. χαι ασχέτως χρονικήσ διαο-χειας της. δΓ .-σοοά- 
σεως τ» Π ρω-δυπουργεύ εκδιδομένης τί προτάσει τον Αρχη
γού -της Κ.Υ.Π. U χτόνο: ττ.ς χποσπάσεώς των. λογίζε
ται δια πάσα/ συνέπειχ/ ως διανυ-δείς εν τη υπ’ αετών χατε- 
χομένη οργανική ·δέσει.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
θέσεις Π ροϊοπαμένων.

'ApSpov 11.

1. Ως Διεν-δυνσαί των Δ/νσεων τον Αργηγείοο της Κ 7’. 
Π. τοτοδετσέντα: χ/ώτεροι εν ενεσγεία Ααιωματιχεί των Ε
νόπλων Δυνάμεων.

2. Ως προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δ/νσεων τον Αρ — 
χηγείου. τοποέλετσύνται εν ενεργεία Ααιωματιχοί των Ενό
πλων Δυνάμεων, των Σωαάτων Ατρα.· είας χαι του Λιμενι
κού Σώματος.

3. Ως Διοιχητα: των Μονάδων Υποστηριξεως ν.α· Υπο- 
μοναοων αυτών τοπο-δ-ετουνται εν ,ενεσγεια Αάιωαχτικοι των 
Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Η τοπσόέτησις Αξιωματικών ως Διευόυντών. Π:·., 
ϊσταμένων ή Διοικητών ενεργείται ανεξαρτήτως του ία-δμού 
ον ,χέχτηνται. οι υπ’ αυτούς υπηρεττύντες πολιτικοί υπάλλη
λοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Γενικαι Διατάξεις.

'Αρ-δ-ρσν 12.

1. Δια Β. Δ/των εχδιδοαένων τη προτάσει του Πρω-So- 
πουργοό άνευ περιορισμού εκ των διατάξεων του ΓπαΧληλι- 
χσύ Κώδικες χαι παντός άλλου συναφούς Νόμου, ϊηεοσιεευ
μένων δε εις την Εφημερίδα της Κυδερνήσεως ρυδα όζοντα::

α) τα των οργανικών -δέσεων του Πολιτικού Πσβσωπι- 
χού της K.V.Π..

-) 72 γ>5ς ϊιαρύρώσεως το>ν χατα κατηγορίας, κλάδους 
χαι ία-δμούς. τα απαιτούμενα δια την κατάλ-ηψιν -αοτώ - τυ-
'Ζ’.Ύ.ί 7.2: CT-*2:27T'.7.7 "ZZZZO'rZX LXZ 7-21 ~άζΊ tzl TOV Γ/Τ:Χΐ1-
μένον τον τον λτττομε ρει-α.

Εξε-όδη το ΒΑ. 506 της 4>/4 Αυγ. 1970 (ΦΕΚ Α' 
162) περί συστάσεως τακτικών -δέσεων πολιτικού προσωπι
κού πασά στις Κ.Υ.Π ,. δΓ ου συνττώντα: 1361 σαχτικαί -δέ
σεις. Και σο ΒΛ. 734 στ-ς 30 Νοεμ,/8 Δεκ. 1971 (ΦΕΚ 
Α 2η3 «πεσ: σνυπληρωσεως δ-στάσεων σινων του Β. Δ/ 
τος 506/1970 «περί συστάσεως ταχτικών -δέσεων Πολιτικού 
Προσωπικού παρά τη Κεντρική Υπηρεσία Πληρορορ-όν,,.

Συστή-δηχαν -χαι νέες -δέσεις (25 Ηλεκτρονικών Κλάδου 
API και 33 Γεν. Αναλυτών -/.λάσου ΜΕ1) από το Π Δ 
643/25—29 Οκτ. 1982 (ΦΕΚ Α' 132).

Με το ΠΔ. 358/13—22 Σεπσ. 1983 (ΦΕΚ Α' 1291 
συστή-δηχαν 94 -δεσεις Γενικών και Ειδικών αναλυτών κλά- 
£ων ATI ΑΤ2 και ΜΕ1.

Με το Π.Δ. 119 8—8 Μαρτ. 1983 (ΦΕΚ Α’ 36) σι>- 
στή-δηκαν χαι νέες -δέσεις Γενικών Αναλυτών ΑΤΙ. Ειδικών 
Αναλυτών ΑΤ2. Ηλεκτρονικών API. Γαδιοτηλεγρτφητών 
ΑΡ3 και Γεν. Αναλυτών ΜΕ1.

2. Ο: διορισμοί, προαγωγαί. αετού εσείς, εντάξεις, μετα
τάξεις και απολύσεις του Μονίμου Πολιτικού Προσωπιχου. 
Ενεσγυυνσαι τι αποφάσεων τον Πρωδιυπουργοο μετά κ.σισιν 
του οικείου κατ’ αρ-δρο 7 Γπ-ηρεσιαχ.ου Συμόουλίο..

ο. At τοποδετησεις και αποσπάσεις και αι πόσης ρύσεως 
μεταόολαί πλην των εν παρ. 2 του παρόντος άο-δφσυ αναοε- 
ρομένων. ενεργούνται κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατά
ξεων δι’ απορρήτων αποφάσεων του Αρχηγού της Κ.Υ.Π.

4. Η τήρησ-.ς των εν γένει απ.οα-εων και λοιπών πρά
ξεων των άρθρωσών το Πολιτικόν Προσωπικόν της ιΚ.Υ. 
Π. και τας κα-S έκαστον μεταβολάς του. ανήκει εις τη» 
αποκλειστικήν αρμοδιότητα αυτής.

Αρ-δρο* 13.
1. Αι .κεναί -δέσεις του τακτικ-ού πολιτικού προσωπικού 

πληρεύνται άνευ πεσιορισεού τινός r/. των ισχυουσών διατά- 
τάξεων του Υπαλληλικού Κώδικος κα παντός άλλον Νόμου 
δια διαγωνισμού, όστις ενεργείται υπό της Κ.Υ.Π. κατόπιν 
χ.τ-.τάσϊως του Π ρωδιιπουργού εκσισομένης μετ' εισήγησιν 
του Αρχηγού της.

Δια της αποφάσεως τούτης κα-δορίζονται αι υπό πλήρωσιν 
-δέσεις, τα εξεταζόμενα κατά περίπτωσιν μαιδόματσ τα της 
συγκροτήσ-εως και συν-δέσεως της εξεταστικής επιτροπής, 
τα της εξαγωγής των αποτελεσμάτων κα: πάσα ετέρα επι 
του αντικειμέ-υου τούτου λεπτομέρεια.

2. Κατ' εξαίρεσιν των εν τη προηγούμενη παρτ.γσάτο ορι- 
ζομένων επιτρέπεται ο διορισμός -εις οργανικας Sεσείς πολι
τικού προσωπικού της Κ.Υ.Π. κα: άνευ σιοη-ωνισμού εάν 
κατά -την ελε-υ-δέ:αν εκτίμησιν του Π ρωδυπουργαύ. υσιστα- 
νται λόγο: προς τούτο. Η εν τη περιπτώσει τούτη εκ.ισομε- 
νη απόφασις του Πρω-S υπουργού χ.α-δορίζει τας πληρωτεατ 
άνε,υ διαγωνισμού -δέσεις, την διαδικασία·/ επιλογής των υ
παλλήλων. προς δε -/.αι ειδσχ.ήν επιτροπήν εκ τριών τουλά
χιστον μελών ήτις δέλει προέλδει εις την επιλογήν 'σύ ην.

Ά^λδβσ» 1 4
1. Οι διορισμοί του Πολιτικού Προσωπικού ενεργούντα: 

εν τω εισαγωγεκώ δα-δμώ εκάσπου κλάδου.
2. Οι διοριζόμενο: διανύουν διετή δοχ.ιμασίαν. κατά την 

διάρκειαν της οποίας υποχρεωτικός φοιτούν πασαλλήλω: 
προς την άσκησσ/ των κα-δηχ.όντων των εις τινα των παρ-ά τη 
Κ.Υ.Π. λειτοοργουσών Σχολών, εάν οφίτταντα: τοιαότα. δια 
τον κλικ ο» των.

3. Οι δόχ.ιμο: δύνατα: να απολύσ-τα-, δι’ ακαταλλτ/.ότητα 
δια πράξεως του Π ρω-δοπσαργσύ.

4. Εντός τριμήνου από της συμπύ.ησώτεως της Δετούς δο
κιμασίας οι δόκιμοι οι ευσοκίμως αποροιτούντες εκ ττς ως 
άνω Σχολής ε.φ: όσον ελειτούργησε τοιαύτη. μυονιμοπσιούνται 
εάν κρι-δώσιν ως χ.ατάλληλοι δια πράξεως του Πρωδ.πουρ- 
γού εκδισεμένης μετά γ'-ώ-ετν του χ.ατ άρ-δρ. 7 οικείου Συν 
όουλίου. Οι εχ. ττύτω" σοσινόυυε-νοι ως μη μονιμοποιττεο: απο
λύονται -καπά ττν αυτήν διαδικασίαν.

5. Η σειρά χσχανότητος σων χ.πτά την προηγούμενη/ πα- 
ράγρααον μσνιμοπο·.ουμέ·/ων κα-δορίζετα: αναλόγως του χρό
νου του διορισμού των. της σειράς της εν τω διαγωνισμό 
προσλήύεως επιτυχίας των. της επ.σόσεώς των κατά την < 
ταις Σχσλαίς της Κ.Υ. Π. φοιτησιν. και της εν γένει επ'σό- 
σεώς των κατά τη·/ εο.πλήρωσιν των κα-δηρώντων των. δια 
πσσξεωο τσυ Πσωίδυπνυργού εχ.δ-eoμένης μετά γνώμη·/ του 
κατ’ άρ·δ. 7 οικείου Υπηρεσιακού Συμίουλίου.

' Αρ-δ-σον 15.

Εις πεπιπτώσει: ·χα-δ ας α: παρά τη Κ.Υ.Π. κεναί ορ- 
γανσκαί -δέσεις του ταχιτιχ.ού προσωπιχ.ού δεν δύνατα: να χ.α- 
τατοδούν δια προα-,-ω-τς των πα: χυτή υπηρετούν των λόγω
χκαταλληνΑτχπ ο ς ή χ/επ αρκεί ας χυτών, ή ελλειύεως των 
κατά τας οικείας οργχυ-.χ.άς διχτάξεις απαιτουο,ενων τυπι
κών προς προαγωγήν προσόντων, δεδαισκιένης δι’ ηπιολογη- 
μόντς γνώμης του οικείου Υπηρεσεοεκού ΣμυΔουλίου. δια δε 
τας -δέσεις του εισαγωγικού όα-δμού δεν χ.-ρίνστα: σκάπιμσν

Κ . ■; 7 ....
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χζτά την ελκ/δεραν τον IIρωδι/πονργού εχτίμησιν ή 2:2 

διορισμού πληρωαί; των. αύτα: επιτρεπετο: όπως πληρού-
ντα: οια μετχταξεω; i/πχλλήλων εξ βλίτων δημοσίων >πη- 
οοσιων ή νομικών ποοσωπων δημοσίου ίixxiov επί τω συπώ 
τ μισδολογιχώ; αντιστοιχώ Βαδμω. Η τσιχύτη μιτάπαξ:; 
τ/ατά ^apexatXw'-v από πατη: ιτχνούση; επί το. χ.τιτ.ειμένον 
τούτον ίιχτάξεω; τον Τπαλληλιχού Κώίιχο; χαι παντός 
άλλον Νόμον, Βι-ενεργείτα: μετά γνώμη/ τον "/.αν άοδρ. 7 
οιχεΚν ΤπηρεσΓαχού Σι/μόουλίον δια τ.οτ/ή; πράξεω; τον 
Π ρωδνπονργον 7.2: τον αρμοδίου 7.2τά πεοίπτω::·. Τπσ.ρ- 
γού.

Άρδρον 16.

Μόνιμο: υπάλληλοι ή ι/πηρέται τη; Κ.Τ.Π. οί.τ/ες διαρ- 
/Λντη; τη; Trap" χυτή υπηρεσίας των χρτνονται ο;: μη πλη- 
αούντες τα; χ/αγτυαία; προύποδέσε:; προ; διατήρηση χυτών. 
χετατάσοονται δια πράξεω; τον Πρωδυπουργον εχδιδομένη; 
χετσ γνώμη, τον 7.ατ’ άρδρ. 7 οιχεΐον Τπηρεσιστ.ού Σνμ- 
όονλιον ει; ομοιόδαδμον χενήν οργανικήν δέσιν ετέοα; δη- 
χοτια; υπηρεσία; δια την χατάληψιν τη·; οποία; απαιτού- 
ντα: τα αντϊ ή παρεμαερή προσόντα προ; Τ2 διατι-δέχενα 
υπό τον μετατασσόμενου.

Άιρδρον 17.

Δια χ,-πνονιαμού χ·α τ αρ τ:ξομένον vac τη; Κ.Τ. Q. χα: 
εγχρινεμένον νττό τον Πρωδυπονργον. χαδορ ίξοντα: αι πέριαν 
τον Ττσαλληλιχού Κώδιχο; επι Βαλλόμενα: εις το μόνιμον 
προσωπωοόν τη; Κ.Τ.Π. υποχρεώσει; τ.α: περιορισμοί. ω; 
7.2ΐ κι επι Βαλλόμενα·. χυτώ Βαρύτερα: αναγχαιa: xv σώσεις, 
δια την α·5έτησιν των χαδηχόντων τον χαι ιδία ττς τηρή- 
τεως των τ.ανόνων εχεμυ/δεία; 7.2: ασραλείας.

' Αρόρον 18.

«Α: μ/έχρι τη; ενάρξεω; τη; ισχύος τον Ν.Δ. 380/1969 
ισχύουσαι διατάξει; τον Τ.παλληλιχού Κώδιτ.ο; χα· παντός 
ά/./.ον συναοούς νόμον περί οργχ/ώσεως. διαρδρώσεω: 7.2'. 

λειτουργία; των Δη-εοσιων Πολιτικών Τπηρεσιών .7.2: τον 
Πολιτικού Προσωπικού αυτών εξx/.ολουδούν y.a: ερεξής
εφαρμοζόμενα: ω; μέχρι τότε ίσχυον σ-υμπλτρωμάτΐ7.ώ;. y.a: 

όσον χύται δεν χ/τίχετ/ται πσος το Ν.Δ. 380' 1969. το 
Χ.Δ.571/ί 970. τα; διατάξει; τον παρόντος τα: πασσν ετέ-
:χ/ Bioi7.TTi7.Tv ή κανονιστικήν πράξιν. 2/ ων ειδικώς σοδ
ιάζονται ετ.οκττοτε τα τη; οργανώσεως. διαρδρώσεω; τ.2: 
,ειτονργία; της Κ.Τ.Π. 7.α: -δεμάτων τον Πολιτιχού Προ- 
Γωτιτ.ον χυτή:):.

Το άρδρ. 18 χ/πχατεστάδη ω; άνω 2ια τον άρδρ. 2 Ν.Δ. 
1029/1971 (χατωτ. αριδ. 5).

'Αςδρ ον 19.

1. Δ/ αποράσεω; τον Πρωδυπουργοί επιτρεπετο: η επί 
τγέτε: ιϊιωτινχν Βια,χίον τρότ/.ηύ:;: s’) μέχρι; 100 τννεε- 
■ατών ϊνναμενων ω; ετ. τη; επατημα/Γ/.ή; ή τεχνιτ.ή; μορ- 
νωτεω;. τη; εμχειρία; χα: των εν γόνε: ιχανοτήτων των να 
"—Γ/οιτ/ ατηρεοια; ει; ειίιχά δέματα αρμοοιότητο; της 
Κ.7.Π.. τ.α: Β'ι μοχρι; 130 τεχνιτών εργατών ή ντηρετών 
γεετίομένω·/ εχΐ ημερομιαδίω.

2. Εν χννϊρομή /.ατά τη/ ελενδέραν τον Π ρωδναοναγον 
ν/.τιμηαιν. ετ.τάχτον ή χιττετειγού-ης ανάγτ.η; τ χ/τιμετώ- 
τιαις τη; οταοία; — :όά/δ.ε· την ενίτχνττ; τον τχ/.τιτον τρο- 
αωτΓ:7.αν τη; Κ.Τ.Π. αρο; ίιατήεητιν αυτή; εν δννατότητ: 
ε-Λ-αληρώαεω; τη; χτοττο/.τ; τη;, ετ-ταέτετα: τ, εα: ryrax: 
ίιωτιχον Β:7.α ίο ν χοόον.ηδ·.; μέχρι; 100 αταλλήλων. Ούτο:
::α.ηαοα/τα: χαδ όαε/- χρόνον ϊταρχεί η έχτχ/.το; T/rrr.r. 
ιν ονοεμεα 2ε “ριττωαε: τέραν τω·/ Βύο ετών.

3. Ο: χχτά τα; τροηγονχένα; >:ατάςει; τρο:λχε*α/όμε- 
ο: 2το·/ να εχωτ: τνετέ/.ηεω-/ένον το 21 ον έτο; y.a· να ·ετν

αχωττν ντεαότ το 63ον έτο; της ηλιτ.ία; των ε·/.τό; εά-/ 
τνντίτνοντιν εααιαΓΓ·7.οί χατά την y.p-τιν τον Π ρωδντο-νε- 
•'ον λογοι εχιία/.λοντε; τη/ ατό τον ττ/ά/c r τούτον ταεέν.-

χίλτσιν. ότε δ£»ν να δοοαϊο/.ογήοα: ειδικώς τούτο ε'· ττ τε:: 
αρ/οαλήδαοτς χοοοαοε·: τον Πε/ωδντονργα.,

4. Αι χτοδοχα: των χατά τα; χαε. 1 y.a: 2 τον ταροντο; 
•άρδοον τιροσλαμ^ανομενων ροδαίςοντα: δ*β τ,οιντ; ατοοατεω; 
τον Π ρωδντο^ργού r.ai τον Τχονργσύ Οιχοτνομιχών.

Άιρδρον 20.

Δ:·α χράξοω; τον Πρωδντονργού 2ά/ατα να νταγετα: 
εις τας διχτάξει; τον άρδρ. 33 τον Νάμ. 2828/1934 
«τερί χορηγήοεω; χναατο/.ή; τρααεά.εύαεω; ει; εοέορον; εν 
ε.ττΓτρατιενσε·.)). το τάαη; χατηγορέα; τροοωτια.όν τη; 
Κ.Τ.Π. Το τροαωτινό-/ τούτο τροετιχτρατεύετα: ή ετιατρα- 
τενετα: εν όλω ή «ν μέρε·ι αναλογώ; των αναη/.ώ- τη; 
Κ.Τ.Π. δια τράςεω; του Ποωδντονργον.

Άρδρ ον 21.

1. Το τατης χατηγορια; τροοωτιχόν τη; Κ.Τ.Π. ντοχρεον- 
τα: να ταρέχη τα; ατηρετία; τον. ανάγτ.η; rx/τροχούτη: 
χα: τ.α,τά τα; αργία; τ.α: εεαμεαί/εον; ημέρα;, τ.ατά τα; 
νυχτερινά; ώρα; ω; τ.α: τέραν τον δια τα; /.οιτά; Δηεο· 
αία; Ττηρειαία; τ.χδοριζομενον ωραρίου ηχερτ.ειν, ατοααχο· 
Λτηεως.

2. Δ·.’ ατοοάαεων τοο Αρχηγού της Κ.Τ.Π. τ.αδορίΐε- 
τα: ο αριδμές των ντάλλήλων ω; τ/α: α: ημέρα: τ.α: ιόρα: 
εργααίας τον οτοχρβουμενον ει; την τνατά την τροηγονχένη. 
ταράγρ-ζρον ατατχόληετ/ τροαωτιχού.

3. Δ>’ ατοοάαεω; τον Π ρωδντονργοό χβ: τον Ττονργού 
των Οιχονομεχών χχδορίζετα: η χχταίλητέα ατοζηείωο:; 
δια την χατά τη/ ταρ. 1 τον ταρόντος ντεοωριττ.ήν ατζτχό- 
λητιν.

Άρδιρον 22.

ί. Ει; το ταρά τη Κ.Τ.Π. υτηρετούν τάαης ν.ιζτηγορία; 
τροσωτιχά/ ταρέχετα: λόγω -ηνςηχένη; εν ττ ετ.τληρωαε'· 
των χαδηχόντω// τον εξ ττόδεω; εχεμνδεία;. ε.δύ/η; τον. 
ετί’δοχα «·νδηλτ/ν ίαδοιον εοδύντι; τ.α: ααςαλείας». εν. 30^ 
ετί τον δααιτ.ού μιαδον ή τον ηιερη/ιάδίον.

Η αληδή; έν-/ο:α τη; ταρ. 1 είναι ότι. το >τ' χυτή; τρο- 
(Axoaucvov ω; χαταόαίδ.όμενον ετίδομα υψηλού δαδμού εν- 
δννη; χαι ααςαλείας παρέχεται μόνο εις το εν άρδρ. 8 ναό 
ατοιχ. ί. γ τ.α: 2 τροοωτιχόν (άρδρ. 2 Ν.Δ. 371 /Ί970. 
χατωτ. αριδ. 8).

2. Δια χοινης ατοοάοεω; τον Π ρωδυτανργού χαι τον 
Ττονργού Oa/w/av-ixoT/ ετιτρέτετα: ότως χορηγέ τα: ετίδο- 
μα ετιτόνοο εργασία; ει; όοον; των νταλλήλων τη: Κ.Τ.Π. 
χαι ί·.’ όοον χςόνον ταρέχονν τη/ εργασίαν των ντό οννδτ- 
τ.ας τ.αδιοτώοα; τχύτγν ιδιαττέρω; χοτιώδη τ.α: ετίτο·/ο·/. 
Αι τ:οϊττοδίοε:; τη; ταροχη; τον ετι’άματο; τούτον χα: τον/ 
ττοοττών αυτού, ut, δα/άιοενο'/ εν ονδεμ·ά τεριττωοε: να ντ: 
δτ το 30λ- τον ίαοιχού μιοδού. τ.χδορόξοντα: δ:α ττ: αυτή: 
ατοαατεως.

Άρδρον 23.

ί. Παρά τη Κ.Τ.Π. οννίοτώντχ Σχολά! Βατιτ.η; Εν.τα·- 
δεύοεω; τ.α: Ετιαορρώαεω; τα.' Πολιτττ.ού Προτωτιχον αυ
τή;. Η ενδότ.ιμο; ατοαοίτηοι; εν. των Στολών τούτων αττο- 
τε/χ’ αροσότ. προαγωγή;, μόνο εν ττ, Κ.Τ.Π.

2. Δ:’ χτοοάσεω; τον Ποωδνπονργού ρνδχίξο·/τα::
ζ) Τα τον δ·.?αχτιτ,ού προαωταχον των χατά τη/ προηγού

μενη/ πα: άγραρη/ Σχολών,
•ίΐ Τα ττς εισαγωγή; χα: τον χρόνον σπονδών εν αντα::.
γΊ Τα των ::2αχτέων ν-α: εξεταστέων ααδτμάτων.
21 Παν έτερο1/ δέιια χ/αγονιε*/ον π; τη/ εν γ'1·:· οργά

νωσα/ χα: λεοτονογιαν τω1/ Σχολών.

3. Το προσωπσ/.όν ττ,; Κ.Τ.Π. Βύνατα: να μετετ.ταιΒεύ-- 
τα: εις Σνολάς τοτ. ΕΆτλων Δυνάμεων ή Κρατιν.ώ1/ Τπη- 
οεσιών η Οργοτν·παών χατά πα οοιξόαενα 2·.’ αποσάσεως του 
Παωδ·υπον:γον £Τ.Β:Βονέ·/η; χατά περέπτωτιν.

4. Άπαντα τα Ανώτατα ΕχπαιΒε-ατιν.ά Ιο:·'·.1-τα "τ: 
Χώρα; μποχοεούντα: όπω; 2έχσ/πα: χαπόπιν αποσάτ-ω: τοο
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Π ρωΔοτονργού νχχλλήλονς τη; Κ.Τ.Π. too; ταρ ζν.ολού- 
Δηχ.ν ωριαμενων μαΔημάτων s:a την ετνμόρρωσίν των.

ΆρΔρον 24.

]. Οι χαρά τη; Κ.Υ.Π. η μεριμνη τχντη; εχτζ-.εενεμενο: 
ή μετεν.τa;όε νόμ εν ο: ντάλληλο: υτοχρεούντα:. μετ; την :ν- 
ταίϊεντίν των να ντηρετήτονν ταρ αντη. ετί τρετία·/ μεν. 
ερ’ ότον η εζααίοευ::; Β’.ήρχετε μέχρ:ρ ενό; έτονε. ετ: τε- 
νταετίαν s=. ε®' όνο» η εχταίοεναΐ; νχ-ερόη το ετο;. Εν τι- 
ρ:ττωο·ε αΔετη-τεω; τη; νχο-χρεωτεώ; των τϊάτν.ς μεν. ντο- 
χρεούντα: να εχτττοέΟ,ουν εντέρ τριμήνου = :; το Δημότιο- 
τα; ληρΔείαα; ν.ατά τον -/οίνον τη; εχχα-.οεύοεώ; των 2X0- 
Βοχά; -/.a: αχοζημ:ώτε:; εν γόνε·, ως χα τα έροεα εχχα:- 
ϊεύτεώ; των. χωλνοντα: ;ε ετί τενταετίχ/ να ;·.ορ:οΔούν 
ε:; άλλην Δ ία ον χαρά τω Δημοτίω ή Op-pr/tsaxo Τ:χ:χή; 
Αντοϊ·.ο:χή?εω;. ή άλλιο Χομ:χώ Π ροαώτω Δην.ο::ου Δ:- 
χαίου ή ΓΒρύματ; εχ:χορηηονμένω χιό τον Δημοοίον ή ετ- 
χε-ρήτε: χο:νή; ωρελείχ;.

ΆρΔρον 25.
Ε:ς ά; χε?:χτώαε:; τροολετετα. η εν το> ταροντ: X. 

Δ/τ: έκοβα:; χανονοοταχών τράρεων. α: τράρ::; αυτα: ω; 
ν.α: α: εχ::Βόμενα: ατομ’.χού χα-ραχτήρο; ών ρυΔμίζοντζ: 
Δέματα οτωτεήχςτε χ/ετ:ζόμενα ττρος την λε-τονρ-ραν τη; 
Κ.Τ.Π. -/.α: το χροαωταζόν της τυγ-χάνουα’.ν αχόρρητο:. -/.α: 
δεν οημ®ρ:εύοντα·. ε:; την Ερημε;::α τη; Κνόερνήτεω; 
εχτός εάν άλλως εν τω ταρόντ: ε::τ/.ώς ορίζεται.

ΆρΔρον 26.

Ο: -/νατά τα; οτατάξεις τον ταρόντο; μεταταττόνενο: 
ε:; την Κ.Τ.Π. ή ερ αυτής ε:ς άλλα; Δηρχοαίας Υτηρε- 
σίας. ΕςαχολουΔούν νταγόμενοι ε:ς τα α*ραλ:®τ:·/.ά ταμεία 
τα ααραλίζοχτα το τρβοωχ:κόν της υτηρετία; ε:ς τν μέχρ ·. 
τη; μετατάρ-εώ; των αχήηοντο. Δύνχτα: όαω; να ατραλ:- 
σΔούν ε:ς τους »ραλ:ατ:*/Λ0ς ρορεί; τη; νττηρετία; ε:; ήν 
με τοττάταοντ a:.

Μεταί ατν/.α! Διατάξε:;.

ΆρΔρον 27.
1. Κατά την τρωτήν εραρμογήν τον ταρόντο; X. Δ/τος, α: 

χναταΔητόμενα: B:a too -αζτ' άρΔρ. 12 Β. Δ/το; Δέτε:;
ταζταχών νοοα/Α.ήλων χχ: ντηρετων. τληρουντα: εντά-
ςεως ε:ς τούτα; των υταλλήλων οέτ'.νες οτηρετονν ν.ατά 
την ίηχοτίενΟΓν τον ταρόντο; εν τη Κ.Τ.Π.. -/.α: εμονμο- 
το:ήΔηταν ε:; τα; τχΑτ:χά; Δίνει; τα; αυοτα-Δείτα; Βνζ 
τον Νόμ. 2794/1954 ω; ούτο; αννετληρώΔη ;·.α τον άρΔρ. 
30 του Νομ. 4464/1965 y.a: τον ντ’ αρ-.Δ. 531'1962 Β. 
Δ/τος. ε:; το Ττονρ-ηείον ΕΔν.α,ή; Αμνύνης. Ούτο: μετατάτ- 
τοντα: χατοΒχοαίω: ετ αυτού Bwxa··. τον τζαίντο; ε:; την
Κ.Τ.Π.

2. Η ζατα την τροηνονμένην ταράηραοον ίνταά:; ενερ- 
■ρείτα: τα: η τε·.ρά αρ-/α:ότητος των ενταταομένων ζαΔορί- 
ζετα: ο:’ κτοράτεω; τον ΠρωΔντονργον εα.ο:5ομένη; εντί; 
ία μηνών ατό τη; ϊημοτ:εναεω; τον ταρόντο; μετά τνχρω- 
'•’Τ' ·η·«3μη-> ετ-.τροτή; αταρτμομίνη; εν. τον Τταο/η-ρον τη; 
Κ.Τ.Π.. ω; ΠροίΒ-ρον. ενό; Νομ’.ζον Συμίοάλον τον Κρά
τους y.a: των Δ'.ενΔνντών της. Χρέη ε::η-ρητον άνεν ψήρον 
ταρα τη ετ:τροτή εοοτελν! χ'ώτερ;; αα'.ων.ατ:ν.ί;. γραμν,α- 
τεν; ίε ανώτερο; ή -/.ατώτερος.

Τα μέλη τη; Ετιτροτή; y.a: ο: εττ/.οαροόντες χυτήν Btopi 
ζονται ϊ: ατορά-εω; του Π ρωΔυτουργοί.

Η χ<(ι)τέρω τροΔετχία ταρετάΔη ;:a του άρΔρ. 
571/1970 (χατωτ. ap-.Δ. 31 μίχ?·. 30 law. 1970.

7 Χ.Δ.

Κα: τερα:τι'ρω :·-α του 
41 μέ·/ρ: 30 Αχ,'·. 1970.

Χ.Δ. 589/1970 ' ν.ατωτ. χ;1 ·3.

'ΑρτΔβον 2S

1. Η ένταρ:; των υεταταττονένων ε:ς την ΚΤΠ. 
το τροηγοάυ.ενον άρΔρον μονίμων νταλ/.ήλων. τυντελομχένη

μι τον ίχΔαόν όν οντο: ζατέμουν -/.ατά τον χρόνον τη; ::ενερ-

ζατηρ'Ο::ζ; -/.α: ν.λάοον; ε: ον; ::αΔέτθον τα ζατα τα; οι- 
ζεία; ορ-,·α<·.ζα; ;:ατάάε:; ατα:τούμενα τντ:ζά ζα: ουτιαττ:- 
ζα τροταυτα τλη/ εζείνον τη; ηλ:ζία;. τη; ε/.τα:οενσεω; ζα· 
μετε·/.τα:;ε·ντεω;. ε:; Σχολά; τη: ΚΓΠ ε:; ζλάοου; οε τη; 
Α α.ατη-·ορ:α; ττνγ::ννο: ανώτατη; τχελη; ααχέτω; 4!έ:ζό- 
τητ:; τον χτνχίον των. ν.ετα χννεχτίμηοτν χατά τη-υ ελενΔέ- 
ραν τη; Γ..τ:ρ:ττ; ενταάεωε ζ::::ν. τη; να: των εντα«οζε- 

ων ::ατ:Δεζένη; μ:ρρώ:εω;. εαε:::ζεν;εω;. τείρα; ζα: των 
εν γι'.ε: ::.αν;τητων τω··. ::τ α; ονμτερνλαν.όά-υετα: -/.α: η 
τα;; τ ·. νταλληλο η.-;αγΛ;ε··η ζ.'7.·.ζΙ·τζ·.; τον ετ:όαλλομένου 
εν τη :·/τληρ:.:ι: το^ έρ','Ον τον. ζζάήζοντο; τη; τηρητεω; 
των ‘/.ανονοί. εχι.·.ν·νε:α; ατνα/.ε:α;.

2. Κατ' εάα::ε;:ν των εν τη τροη-ρεναενη ταρχρεάρω ορ:- 
ζο;.·.:·ω·. η ενταα:; οννατα: α χνντελεαΔή ζα: χ.; όχόμόν a-
νωτερον ν.ατά ένα ή ούο τον χατά την ένταα:ν ζατεχομένον 
ναό :ω ■ νταλλήλίνν τρ:; :ε ζα: ε:; την Β’ χατηγορίαν άνεν 
ετολντηρίον μεαης r/ολή;. ε: έτον ούτ:: ζατά την ν.:ίτ:ν τη; 
ί;τ:τρ:τη; εντάαεω; ::αΔέτ:ν-.· :::α:τέρω; ηναημένα τα ω; 
ανω οντ:α;τ:ζά τροοόντα.

3 Ο: ενταταίν εν ο: ε:; τον όν ζατέχονα: ζατά την ;ημ;;:- 
ε.τνν το. ταρόντο; ΒαΔμόν λογίζοντα· ::α τάταν σννίτε:χ/ ω; 
ναταλαβόντε; τούτον αρ' ον χρόνον αχενεμήΔη χντο:; ζατά 
:α; ζε:μίνα; οιατάρε:; εν τη εα ή: μιτατάταοντα: υτηρειια.

4. Ετό τα εν ταρ. 1 ττ;:χ·ία ζανονίζετα: ζα: η αε:ρά ομ- 
χα:ότητο; των εν τω αντώ όα.Δμώ ζνταττομένων.

■·5. Ο: ζατά τα: ::ατάά::; το. Χτόμον 2794/1951. τον 
άρΔρον 30 τον Χόμον 4464/65 ζα: τον Β. Δ/το; 531/62 
μον:μ;το:ηνέντε; Ε:ο:ζο! Κρυττο-,ράρο: εντάαοοντα:. τηρού
μενων ζα: των εν τα:; τροηχαυμενα:; ταρχ-ράρο:; 5:αλαμία- 
·.'.μένων. ε:; ζ/.άοον. ζατηχορίαν ζζ: ΒαΔμόν ετ: τη όάαε: τώ' 
τντΓ/νών ζα: ουτ·αττ:ζών των τροτόντων ζα: τον χρόνον της 
ντηρεοία; των λογμομένου ά·>εν τερ:ορ:7μ·ον εν. των ζεομόνων 
::ατάςεων ο:α την ατονομήν τον όαΔμον. Εά-/ εζ της όζ-Suo- 
/o-j:7νή; των εντάαεω; ετέρχετα: μείωτ:ς των ζατά την ίη- 
μο;:ευ::ν τον ταρόντος ::χα:ενμέν<·>ν απ»οχών y.a: ετ Εσχά
των εν γίνε:, οντο: ερΧΛολουΔούτ: λαμίάνχ/τες τχύτα μέχρ: 
τη; ο:α μετχρενεττέρων χνρήαεων εα:τώσεώ; των».

Η ταε. 5 χντ’.ζατεττάΔη ως άνω :να ταυ άρΔρον 3 Ν.Δ. 
571 Ί970 ζατωτ. αρ:Δ. 3Ε

6. Εάν ζατά την ο:α τον ταροντο; άρΔρου τροόλεχομένην 
ένταα'.ν τροζέψωτ: ζατά ΒαΔαό-/ τ7-εονάζοντε; τον αρ:Δμον 
των ορχχ/τ/.ών ύέτεων ο: ζατά την ζαΔορ:χ5ησοα·ενην αε:ρχ; 
αρχα:ότητο; νεώτερο: τηρχύντα: ω; ντεράρ:Δμο: ζχοα/νχμόά- 
νοντχ; τα; τρώτα; y.ivoav:ivz; ε·. τω ονζείω όαΔμώ ορχχ/:- 
ζα; νέτε:;.

ΆρΔρον 20.

1. ”Ο;ο: εζ των εν ταε. 1 τον άρΔρον 27 μονίμων υταλ-
λήλων ζα· ντηρετών ίεν ήΔε'/.ον ζρ:Δή ω; ενταζτέο: ε:; ορ-
-ρα>:ζά; νέτε:; τη; ΚΥΠ λό*;ω α/.αταλληλότητό; των. χυ- 
ντ-ομένη; ζατ' ελευΔέ:χ/ ζρ·τ:ν τη; Ετττροτή; εντάξεω;. 
r/. τη; ζαΔό/ ον εν.τταήτεω; των τροοόντων των ω; τχύτα Β:α- 
ρ·ρ:ροντα: ε:; τα; ο:ζεία; ορ*;χν:ζά; ί:ατάρε:; ζα: τη-> zap. 
! τον τροηιγονν.ένον άρΔρον Β:' ντάλληλον ταρίχοντα ντηοι- 
τ α: ε;.τ·.ττε.τ·.ζθν χαραζτηρο;. μετατάττοντα: Βνα τράρεω: 
τον ΠρωΔ.τον:·;:ύ ζατα τα εν άρΔρω 16 τον τχρόνο; ορι
ζόμενα.

2. ’Λ.να τη εντάοε: των ντταλλή/.ων ζατά τα; ο’.ατάρε:; 
τον ταεο/το; ζαταρ-ρουντζ: εζ των o:a των Νόμων 2794 54 
•/α: 4464 65 ζα: τον υτ αρ:Δ. 531/ 62 Β. Δ/το; χυοταΔε:- 
:(·>/ ταρά τω ΥΕΘΛ Δέτεων. :ο·άρ:Δμο: ζα: χ/τίττο:χο: τρο; 
ενταχΔηοομέ/ον;.

ΆρΔρον 30.

!. Εάν μετά την ενταρ:-/ τι·>ν ζατά τη.' ταρ. 1 τον άοΔρον 
27 μονίμων νταλ/.ήλων ή-Δελαν τα:αν.είνε: ζεναί ορ*ρχ/:ζα: 
Δίτε'τ. ταύττ* ο:ορ·'£;·.~.-: ο: τροϊ'/.ητνίντε; ταρά τη Κ. 
Υ.Π. ν; ο:χυόη-οτε τχί::ν εημ'.οίον ή :0:ωΤ4ζού otzaiov μέ-
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γζ: της ί’ιτς Νεεμ. 190S χα: ετηεετούντες χατά την τημο- 
σίευσιν τ&ε ταρόντος έχταν.τοτ ετάλληλοι. χλην των ανηχό- 
ντων εις τα; χατηγορ :α; α:τινετ εια τοε άρΔροε 1 ταρ. 2 τοε 
Ν.Δ. 1 (>9 1 \ 901' τερ' ταχτοτε:το'εω: των εχτάχτων ειταλ- 
λήλων των Δημοσίων Γττ,τεσιών χα: ΝΠΔΑ «εξ αιροόνται 
της μονιμςτοιήσεως. εξαίρεσε: των οεηγων αετοχινήτων. οι- 
τ:νες οδηγεί νενιμετοιεύνται. U: ειχαίούμενο: μον ιμοτοιήσε- 
ως. εταδεΓ/.λοον τη τεεί αετής αίτησίν των εντός ειμήνοε 
ανττρεττιχής τρεΔεσμίας. αρ'/εμένης ατό ττ,ς δτρεσιεάσεως 
τεε ταρόντες ε:; τη;· Εετμερίεα της Ινεδερνήτεως. Η τρο- 
Δετμισ stjtt, εύνατα: να ταααταΔ ή ΐ· ατοεάσεως τεε Πρω- 
Δντοε·ργού εηνιετιεοομενης ε:ς ττν Εςημερίδα της Κνσερνή- 
ττως ετ: ε.*ο ε:τετ: μήνες.

2. υ ε:εσ:σμό; των χατά την τ ροηγομμέ νην ταεάγεαρον 
εχτάντων. ε:τ:νες τάντως τι-Δεντα: ε:ς το αριστερόν των χατ 
άεύ.ρ·εν 27 μετατατjcatvur·*. ως ·/.»·. η -ένταξες αυτών ε;ς χια- 
τηγορίαν. ν.λάεεν χα: έαΔμόν y.a: c τροσειορισμός της σειράς 
αρχαιότητάς των. σε··· τελείται εια χράξε-ως τον Π εωΔετοερ- 
;εέ. εχε'.δεμένης μετεί σύμεωνον γνώμην της χατ άρΔρον 27 
Ετιτροτής εντάξεως. εε αρμοξεμένων ετ: τούτων των διεττά- 
ξει·;ν τε. άεί εε. 2 ταρ. 1. εεάς. α' χα: η'. 4 έως 8 ν.α: 10. 
να: των ά.ρύεων 7 -/.ε: 8 ττυ Ν’ Α. 169/1969 ειτό τας ατ/.υ- 
..εόΔου-ς τχεεχχλίτε:ς. :α) Α:α τον τοιεατεν τιερ:τμόν εεν 
:zyy ασιν α: γε· ιχα: ή ειειχαί τερ: εείεε ηλ:χίας ε:σόεοε ε:ς 
τη/ ει.τηαεσίαν :·ατάξ·ε:ς. οεεέ εύνατα: να βτοΐ&λβση χώ λέιμα 
η νη εε:τηείς των ε:ς τας τεαεά τη ΚΤΠ λειτοεργοόσας 
Σ/ολάς y.a: ό) εύνατα: να ενταγΔωτ'.ν εις χλάεοες A’ yja- 
τηγορίας ~-.jy.zjys·. Ανώτατης Σγολής ασχέτως ε:διχότη- 
τες τσ.-χίεε ή ε:ς την Β’ χατηγορίαν y.a: ετάλληλοι μή ό
ζοντος ατελετήριον Μέσης Στολής εχταιδεότεως εε·' όσον 
/.ατ: την ζρίπν της τ.τρετής εντάξεως λαμόανομένης ετ’ 
:ψε: της ε, τη εχτελέσει των χαΔηχόντων των ετιδειχΔεισης 
εμπειρίας y.a: ιχανότητος Δεωρούντα: ετεαραχίς ε:α την υτη- 
εετ:χ/.

3. Ο: εε. των εν.τά'/.των ε: ο’.εΛ'εήτοτε /,ότον αή μενεμοττοι- 
:ύμενε: ως y.a: ε: τεριλαμεανόαενε: ε:ς τας εξαερεομένας ατό 
της νε/ταε.τε-'ήτεως -/.αττ—Όαίας -/.ατά τα οριξόμενα εν ταρ.

. εύνατα: να ατελυ·ύώε:ν εντός ότοες ατό της εημοετεύτεως 
■εε ταεόντες /.αμεάνεντες τητ/ ε:α την τερίττωτ:·/ της ατρο- 
:εετ;:ήτεε '/.ατα-ρηελέας της ευμόάεεως τεοί/.ετοχόνην υτό 

■;υ αεΑεεε !2 ταρ. 4 τεε Ν.Α. ]09/1969 ατεξηχίωτ:'/. άύ.- 
,ως :ε:ατηρεύντα: εν τη οτηεεεία ε:ετόμενο: ατό των ορ:σμών 
ων άρύε. 4 ταρ. ) μα: 2.3 ταε. 3 ν.α: 12 ταρ. 4 του Ν.Α. 
09/! 90S. Ο: εχταχτο: εάτο: εε" λεγίξοντα: ε:ς τα.·ς εν άρ
ει·.· 19 tct ταεόντες ■::α/.αμέχ·τνόνετς.

’ Αρ-ύρεν 81.

:'1ένε: της εχεότεως τε·.··. χατά τε ταεά/ Ν.Α. χάνον:ττι- 
wv τράξεω'· τεε: εεηονώε'εως τηε ατηεεεέας εξχ/.ελου-ύεΑ 
ν εε.τρμεξεαενα: y.a: ετ: τεε αντ:με·.μ£νου τεετο- :τχύοαεα:

-;ε ναν ε:ατα£·:ε. ν.αύ εετ- εεν χ/τ:τ:-ΰεντα: ε:ε τας ε:α- 
:ξ::ς τεε ταεόντες Ν. Α τες.

Άε-ύρεν 32.

μτ:ε-λααεεμενων των εν τω τρεηηεε-χένω αε-ύρω εε:ξεμόνων 
αταργειτα: τ: Ν.Α. 242! 33 ι'τεε: :ερΑεως Κεντριη-ής Τ- 
νρεε-ας Πληεετεριών» ατό της :~/-ες του ταεόντες ως χα: 
ατα α··./.η ε:αταξ:ς αντ:χε:μένη ε:ς τούτο.

Λεύρο· 33.
]| :Γ/-ε τε- ταεόντες αρνετ;:: ετε: της ετμοαεευτεώς του 

ε ττ. ]· εταεειεα της Κ.εερνηετωε.

3. ΝΟΜΟβ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ατ’ αεΑ. 371 
της 27 Μαΐοα/2 Ίοο/. 1970 (ΦΕΚ Α’ 125'

-εε: αα·όεντ:χήε ερμηνείας, τροτοτοιήαεως χα: ααμτ) ηρω- 
εεως δ:ατάαεών τ:νων του Ν.Α. 380/Ί 969 «τερ: Κεντρ:- 
χης Ττηρεαίας Π ληροοοριών».

Άρ·&ρον 1.
Λντ:χ*νεττατα: αε ής ίεν.εεν η ταε. 3 τεε άεάε. 9 Ν.Α. 
29 ί 969. ανωτ. αρ·Α. 2',Γ

’Αρ-όρον 2.

(Ερμηνεύεται η ταρ. 1 του αράρ. 22 Ν.Δ. 380/1969,.

Άρ&ρον 3.

.Α'.τ:χα·ύ:ττατα· η ταε. 5 τοε ά?·όρ. 28 Ν.Δ. 380/1909;.

ΆρΔρσν 4.

Α: ε:ατάξε:ς τεε Α.Ν. 516/1948 
εεεε,νης των εημ. ετα/./.ή/.ων». εεν 
τοε τροϊωτ:-/.:ύ της Κ.Γ.Π.

Άρ·&ρον 5.

1. Μ:χεοεί/μ.. ε: ώ·- ε. :χ ρ ο ε ω τ ογ ρ α εήεάηταν τερεά της
Κεντρεχής Ττηρεαίας Π /.ηρ·ε·;ερεών όηηραοα ή σημειώματα 
ως χα: τα εχ τούτων εν.ειεόμενα αντίγραεα ή οωτοαντίγραρα. 
ε: ετε- τ 2χε:όε·.α τούτων εεόα:ούτα: ετό τοε αρμοϊίοε χατά 
τας ο'.χείας οιατάξεις νταλλήλοε της Ττηρεσίας. eyoos'.v α-
7.:;ε:7.τ:7.τν ;^vaj.!v 7.2: 2r:^ irr.v T.'poc το τ.?<ύτότνττον.

2. Δ:’ ατοείτεως τοε Πρωύετευρηού. μη εημοσιεεομένης 
ε:ς την Εσημερίεα της Κυόερν-ήσεως. όέλοασ: ρεΔμ'.σόη τα 
της εχχαόαρίσεως των Αρηείων της Κεντριχής 1 τηρεσιας 
ιΐ/.ηρορορβών.

’ Α ε-όρσν 6.

‘. Το άρ-όρον 2 τοε ΝΑ. 385/1969 ctv ε.ριρμόζετα: «.τί- 
τροαληψεως τροαωταχοε ετό της Κ.Τ.Π. ατό τχότιν :5·ωτ!- 
χεύ όιχαίοε.

ΆριΔρον 7.

Η ατό της ταρ. .2 τοα άρίρ. 27 τοα Ν.Δ. 397/1969 ορ:- 
νομενη τρο-όεσα.:α εχεόσεως της τερ: εντάξεως ατοςάσεης 
τοε τ;;σωτ:ν.οε της Κ.Γ.Π. ταρατείνετα: μέχε: της 30 
Ιοαν. 1970.

Άρ-όρον 8.

1. Δ: ατοοασεως τοε Π ρω-όατοαργού εχϊιοομένης άνεα τε- 
ρ:ορ:;μο.' εξ ο-.ατεττοτε ειατάξεως ετ:τρέτετα: η εια το 
τρ.αωτ.'.χόν τη: Κ.Γ.Π. μείιος-.ς τοε χατά την ταρ. 2 τοε 
όρόρ. 1 τοε Ν.Δ. 533/1970 «τερι τροαηωγής αταλλή/.ων 
χα: χαταργήσεως της οιαχρίσεως των χλάόων εις χε<τρ:ν.ούς 
χα: τεεεοεεειαχοεςιι ορ:ξομ.ό·/οε χατά τερίττωσιν ελαχίατοε 
y/ρόνοε ατηρεσΑς ε:ς -όάσεις εχτός τωνν ορίων της τέως -Δ:ο:- 
χήαεο)ς Π ρωτεαούςης. ερ όσον α: Δέσεις αύται εν σαγτ.ρίαε: 
τρος το σύνο/.ον των αντιστοίχων Δόσεων τοα οιχείοα χλάεεε 
εεν ςταρχεύν ειό την αεμτλήεωαιν τοα αταιτοαμόνοα χατά 
τεριττωαιν ■/:όνοε ατό των ατα/.λήλων τοε ν./.άεοε τοΆεε.

2. Δ: ατοράσεως τοε Π ρωΔατοαργοά εχοιδομένης άνεα τε- 
ρ'-ορισμού εξ οιασεήτοτε ειατάξεως. οιατιστούται η σανερομη 
των ατό τοα εεαο, ί' της ταε. 4 τοα άρΔρ. 1 τοα Ν.Δ. 533/ 
1970 χαΔοριξσμενων τραηματιχών γεγονότων ίιά την μη ε- 
ςαεμεγήν των opirar.oy/ των ταρ. 1 χα: 2 τοε άρΔροα τού- 
τοε ετί τοε τροεωτιχεύ της Κ.Γ.Π.

Ά-εΔσον 9.

Η :τ/ες τοε ττρόντος άρ-/ετα.. ετεοε εν αατώ οεν ορίξετα: 
άλλως, ατό της εητεοσιεύσεώς. τοε εις την Εσημερίεα της 
Κεέερνήσεως.

4. ΝΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ατ' αριΔ. 589 
της 6/13 Ιοελ. 1970 ίΦΕΚ Α' 152)

Περί ταρατάσεως της τροΔεσμία: εντάξεως χατά τας δια
τάξεις τοε Ν.Δ. 380 Ί 969 τοε τροσωτιχοέ της Κεντει-
ν.ής Γτηρεσίας Π λήρος ερεών,

ΆρΔρσν μόνον.

1. Η ατό της ταρ. 2 τοε άρΔτ. 27 τοε Ν.Δ. 380/1969 
ι,τερ: Κεντριχής Γτηρεσίας Πληροοοριών» οριξςχΚ/η τροΔε-
Ζ·Χ'.7. £7.CC3tG)C 7Τ,Ζ ZT.OCZZZUZ Ztz': εντάξεως 70'J ~ρΟ7ω7’.*Α0·-·

«τζερί tAZ'f/ou νοαιμί- 
zyyjjv* £cxpacrpr;v ετ::



1

■η; Κ.Υ. Πως αντη χαοετά-δη ::a TOO άο-δο. 7 τον Λ.Δ.
571/1970 χαραχείνεσα: *Λ2: αν-δ :ς : '-2 TOO -2TCVT0-C 27Γ0
~*,ς Αηςεως της υμ·. ye-γ τι τη; 1 Or; Au- . 1970.

■ Η :σχν; τον χάρ TC 0 άρχετα: arc της οημοτιεΰαεως
TC*J ε ι; την Εφημέριέ α της Κνέερνήσεως.

5. ΝΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ νχ' 2?!δ. 1029 
τη; 10/15 Νοεμ. 1971 ΦΕΚ Α' 232)

Περί σ-Λχλη,ρώσίως ::α:άςεων τ·.,ων τον Ν.Δ. 380/1969 
«"ερ: Κεντριχ-ης ϊχηοεσιας Πληροφοριών».

Άρδρσν '.

1. Α: μετά την εναρί:ν :τχνο; τον Ν.Δ. 380/1969 «χερί 
ιΚεντρ:/.ή; Υχηρεσία; Πληροσοριών», εχοοδεισα: χα: εοεςή; 
-δεσχιζόμενα: γεν-.χαί ή ε:ίrxx: ει2τάςει;. ΐ: ων ρυ-δμίζεντα: 
-δέματα αναγόμενα εις την οργάνωσιν χα: λειτουργίαν των 
Δηχοσιων Πολιτιχων Τ*χηρετων ή εις την χατάττασ-.ν χα* 
•δέσιν τον Προσωχιχον των. 2εν εφαρμόζοντα: εχ: τη; ΚΥΠ 
Χ2! τον εν γένι: Πολιτ:χ:ύ Π ροσωχιχού τη; χο-δ ο μεεο; 
ίεν σνμ6:ί όζοντα: χρο; τα ίιατάαε ; τον Ν.Δ. 380/1969 ή 
■ατντό; ετέρου νομοδετήματο; ε:;:χώ; ρνδμίζοντος Τ2 τη; 
ΚΤΠ χα: τον Π ολ:τ:χοό Προσωχιχον τη;, αναφορά; ε:; 
τα εν λόγω νομοδετή-ματα. ή εχεχτάσεως της εοαρμογτ; 
αντων εν ολω η εν μέρε: χα: εχ: τούτοο. ί;α Β. Δ/των εχ.;-.- 
ϊομενων τη χροτάσε: τον Π ρωδϋχοιιργον.

Άρδρον 2.

Αντ:χα-5ίττατα: το άρ-δρ. 18 τον Ν.Δ. 380/1969 
(ανωτ. αρι-8. 21.

Άρ-δρσν 3.

(Αντ'.χα-δίστατα: η χαρ. 3 τον άρ-δρ. 9 τον Ν.Δ. 380/19G9. 
αφ’ ης ίσχνσεν (ανωτ. αρ:δ. 2).

Άρδροτν 4.

Η ισχύ; του "Βρόντε; αν2τρέχει εις τον χρόνον ενάρςεω;
της :σχύος τον Ν.Δ. 380/1969.

6. ΝΟΜΟΘ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜ1Α νχ' αοι-δ. δ 

τη; 2/2 Οχτ. 1973 (ΦΕΚ Α’ 2591

Περί ρνδαίσεω; -δεμάτων τινών αρορώντων εις την Κεντρ:- 
χήν Τχηρεσίαν Πληροφοριών.

Η Κ.Υ.Π. ντάγετα: εις τ ον Π ράείρον τη; Δημοχρατία;. 
Το Ν.Π.Δ. τούτο χατηργήδη ?ιά τον άρ-δρ. 6 Ν.Δ. 267/ 
1974 (τόμ. 1 σελ. S4.231. ε:’ ον η Κ.Τ.Π. νχήχ-δη αχ εν- 
·δε·ας ε:ς τον Πρω-δνχονργόν.

7. ΝΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ νχ' ?<-δ. 7δ 

τη; 27/27 Σε—, 1974 (ΦΕΚ Α' 267)

Περί χντΓχαταστάσεως χα: σνμχληρώσεως ϊιατααεων τ:νων 
τον Ν.Δ. 380/1969 «χερί Κεντριχή; Τχηρετίας Πληρο
φοριών».

Άρ-δρον 1.

Αντ-.χα-δίτ.2τα: τ; άρ·δρ. 2 Ν.Δ. 380/1969. α·«·κ. αρ-.δ. 2 ι 

Άρδρον 2.

Το Ν.Δ. 380/1960 εααχολον-δεί ισχΰον χατά τα λοιχά
ω; ετε:οχε:τ-δη χα: τννεχληρώ-δτ τούτο μεταγενεστερως.

Άρ·δρον 3.

Η :σχύ; τον χάροντες άρχετα: αχό της οημοσιεύσεοι; αυτού 
;./ τη; Εφημερίες; τη; Κνόερνήσεως.

fc. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
ΠΡοΕΛΡ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρι-δ. 002.3/4 Ί 1.71041 
τη; 1 ρ.εν./ΐδ Ι,νλ. 1975 ΦΕΚ Β' 743)

Περί χροω-δηοεω; -δέσεων I ' Κατηγορία; της Κεντρ:χής 
Γχηρεσία.; Πληροφοριών.

Εχεντε; νχ ό·δε: :
1. Τα; ίιατάςε:; :
α; Των ·άρ·δ·ρ. 1 χα: 2 τον Ν-όμ. 4464/6δ «χερί τροχε- 

ι.ειησεως όιατααεων τ:νων τον Υχαλληλ-.χεύ Κώειχε-ς χλχ.»
ρ) Ιον Ν.Δ. 380/69 «χερί τη; Κεντρ-.χής Υχηρεσία;

ΓΊ ληροφερ-.ών».
V * Τον αρ-δρ. ; χαρ. ό τον Ν.Δ. 216/74 <:χερί σνστάσεως 

Υχενργειον Πρεεερία; Κνσερνήσεως».
'5.) Τον Β.Δ. 506/70 «χερί σνστάτεω; ταχτικών δέσεων 

χελ:τΓχ:ν χρεσωτιχού χαρά τη ΚΥΠ».
ε) Τον αρ·δρ. 43 τον Νόμ. 22/75 «χερί ρνόμίσεω; -δεν.ά- 

των χαταττάτεω; των σημεσιων ειοϊχητχχών νχαλλήλων χα: 
νχαλλήλω- Ν.Π.Δ_Δ.».

2.-Τη; νχ χρε-δ. ΔΔ6/3-1/76/6724/2.6.75 εγχνχλ:ον
τη; Γεν.χή; Δ'ενδννϊεω; Δημετία; Δ:ο:χήαεως. ιρχερ: χ2- 
ροχής οεη·ρ:ών εχ: τη; εφαρμογή; ενίων ·::ατάΔεω«/ τον Νόμ. 
’22/75», αχοφατίζαχεν :

Κλάοο; Γ1 Κλητήρων — Αχενδ'ηχαρίων:

Άρ-δρεν μόνο,ν.
1. Εν τω Κλάεω Γ1 Κλητήρων — Αχοτδηοοαρίων :νν<- 

οτάχα: .μ·2 -δετι; εχ: 6α·δνω 7ω. εχ: αντ:ττο:χω μεεώοε: τω- 
ήίη νφ:τταμένων -δέσεων εχ: ία-δμοίς 1:1ω έως 9ω.

2. Κατόχ-.ν των ω; ά’<ω μεταβολών η οργανιχή σύνδεα:; 
τεν ΙΟ.άεον Γ1 Κλητήρων — Αχο-δηχαρίων. ορίζετα: εφ«-
ςή; ως χάτω·δ: :

Εχ: ί-α-δμ-οίς ίΐω έως 9ω -δέτε:; 9
Εχ: ία·δμώ βω -δετ·.; 1
Εχ: ϊααδ'ν.ώ 7ω -δίσις 1

Σννολεν -δέσεων 1*1

9. ΝΟΜΟΣ νχ' α::δ. 326 
της 24/29 Μαίεν 1976 'ΦΕΚ Α" 128)

Περί τν—άτεω; χα: ανν-δέσεως των Υχηρ&αεαχών Σνμίεν- 
λίων της Κεντρ’.χής Υχτσεχίας Πληροφαρτόχ-.

U Νόν.. 326/1976 ααχαργή-δηχε αχό την χαρ. 7 άρ-δρ. 
14 Νέε. 1199/1-1 Σεχτ. 1981 ίΦΒΚ Α' 237). ο οχείες
—ε άτ-δε. 14 αντον χτοόλέχε: χα: την σύσταση των νέων 
τναίονλί-ω·-. Βλ. άε·δ:. 14 Νέε. 1199/81 (χατωχ. αρ:-δ. 
18).

10. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡ. 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αρ·.-δ. 002.3/14/Ρ.80538 
της 20 ϋχτ./Ι Νοεμ. 1976 ι ΦΕΚ Β 1338 ι 

Π ε:ί εεταχ-οε-άς -δεσεων ε:; Ινλαεεν; «ΑΡ» 1 χενργ. Π ...- 
ί>ρίας Κνέεμ-νήτεως.

1. Μετασέρομεν εχ τω*- Κλάσων icAT» α-χ*. τη εχ τε-· 
χρώη/ Κ/.άτεν Α1 Γεν.χ.ών Αναλυτών, εις τσνς Κλχτεν; 
«ΑΡ» τη; Κεντριχή; Υχηρεσίας Πληροφοριών τα: χάτω·δ: 
•3 -δέζτε-.ς.

■j ι ,Εχ: εανμει; 3ω—2ω -δεσες μια (-1)
τ) £χ! όατδμΑ; 5ω—4ω Γδέσε-.ς ‘άδτ (2)
2. Α: -/.ατά :ε ως ανω μεταεερομενα.: -δ-έσε:; λογι,οντα:

-. ,τ^ ^- ανήχενσα: ε:; τν- σνν-.ττωμενον χροσωφχέ^ν Κλα-
εεν «ΑΡ 2 Δ’ΛΓχητιχόν».

3. Εκ τα δέσεις τίντας εν-τάσσοντα: ο: χατά^την οημε- 
-!Γντ:ν -ης χαεονση; νχηρετανντες μόνιμοι νχάλληλο: της 
ΚΥΠ. -ε:' Γ/ήχό.τες ε:; την -μέχρ: τε-δϊε Α' Κατηγορίαν 
χα: χίχτημένο: χτνχίον Π α^αγωγιχής Αχαέηωατ.



11. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κλάδο·- AT ν.ϊ·.

— 8 —

Αα:ν. ΟϋΔο.ΊΟ/Ρ.81853 τη; 11 Ον-./
27 Sit-μ. J 976 ΦΕΕ Β' 1425}

Τi ϊ;■ τροωΔήτεω; Δέαεω. Κλάδων «ΣΕ» τη; Κεντρ :χή; 
Υτηρετία; Π ληρο^οριών.

ΆρΔρον μόνον.

Κλάδο; ΣΕ 1 Κλητήρων - ΑττοΔην-αρίων.

1. Ε- τι» Κλάδω ΣΕ 1 Κλητήρων - ΑτοΔηχαρίων -εν:- 
ιτζτα: μία (1 1 ε:εέτ: Δέ::; ετί δαΔμώ 7ω εζ! αντιστοιχώ 
με:ώσε: των ήδη ερεσταμένων ετ: όαΔμο:; Ιίω έω; 8ω.

1 iviyjjiv Αναλυτών
2u-.ii..·.

2. Κατότ:ν της ως άνω μεταόολη; a: opfavrxa! Δένε:; 
οαύμοίς 2ω-3ω τοε Κλάδον ATI I εν·.κώ·< Αναλυτών ααί-

μ.ντα: ι;ς 9.

:-ί. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ετ α?:Δ. 522 
της 13/18 Ιοεν. 1977 (ΦΕΚ Α’ 170)

ΓΙοεί ν.αταργήαεω; ν.α: τεττάτεω; ταν.τ:χών Δέσεων Πολι- 
τ:ν.θε 11 ροαωτζΛΟε ταρά τη Κεντρ:ν.ή Γζηρεσία Πλη- 
ρ.ο·ο::ών.

Εχοντα; εζ όψε::
1. Τα; δ:ατάξε:;:

2. Κατόζ'.ν των. ω; άνω μεταόολών η οργανική σύνΔεσ:;
'· W - Κλ.άδοε ΣΕ 1 Κλτ/τηρων - ΑαοΔηχαρίων Cf ίζΐτα:
ως χα::ωΔ: :

•Er·: όα-ύμοίς 11 ω εως 8ω ->έ:ε:; εννέα (9)
Lr: ΔαΔμώ 7ω Δέτε:ς δύο (2)

Σ wc/.-c.-ν Δέτεων νΛ 17.2 (11)
3. Β or’ ζρ:Δ. 002.3/4/Π. 71041/1.7.75 ημετέρα ν.ο:νη 

ozcpac·.; ίΦΕίΚ 743/13.7.75 τεύχος Β') «πεερί ζροωΔ r- 
σεως Δέσεω; Κλάδων ΣΕ τη; ΚΥΠ» ν.αταργείτα:.

12. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ χλ αρ:Δ. 906 
τη; 6/31 Δεν.. 1976 (ΦΕΚ Α’ 358)

Περί χαΔορασμοε τον τύζο. χα: τον τερ:εχοαένοε τη; εζεε- 
Δύνοε δηλώσεως των υο ο:ανδήζοτε τχ·εζ:ν διοριξομένων 
ή -τροαλαμδα ομένων ζολιτ:χών υζαλλήλων βρμοδ:ότητε; 
τη; Κεντρική; Υζηρεσία; Πληρορορ’.ών.

Έχοντες irr' όψε: :
1. Τ'ζ; ·δ:ατάξε·.; των άρΔρ. 1 χα: 2 τον ΝΑ. 64/1974 

«τ.ε?ί των στοιχείων τη; ατομικής -/.α: ο:7.σγεν«:ασ.ήί χατα- 
ετάζεω; των δημοσίων λειτοεργών, ω; ν.α: ελέγχεε τη; zt- 
ττεω; ζρος το δημοκρατικόν ζολίτεεμα τη; Χώρα; χατηγο- 
τ:ών τ:νων εξ αετών».

2. Τα; ό:αταξε:ς τοε άρΔρ. 2 rap. 5 τον Ν.Δ. 216/74 
ίτερ: οεατάτεως Υζουργειου Προεδρίας Κυδερνήσεως».

3. Την or αριί. 828/1376 γνωμοδότησ:·, του \Σνμ&ουλίςε 
η; Βζιχρατείας, ζροταετε: τοε ημετέροε Υζουργού Γίροε- 
ρία; Κείερνήτεω;, αζεραζίταμεν :

ΆρΔρον μόνον.

ί. Ο τυζο; ν.α: το ζεριεχεμενον τη; υζεεΔύνου δηλώσεως, 
τ:; ε.τοδάλ/.ετα: rpo τοε οιορισμοε ή τη; rpo-λήΔεως ra
re; εζούηριοε rpo; διορισμόν ή ζρότληΔιν ω; δημοσίου 
ε:το.ργού η εζαλλήλο., χατα την έννοιαν τοε άρΔρ. 1 τοε 

04 74, ε:; τη. Κεντρ:7.η.ν Υζηρεπαν Πληροροριών. 
αΔεριξετο: ω; ο.το; ζεοελεζετα: εζό τοε υζ αρ:Δ. 410/ 
;;75 Π. Δ το; crop! χαΔορετμοέ τοε τατοε χα: τοε τεεριε- 
ομενοε τη; ετεεεενο. εη/.ωτεω; των εττοψηριων rpo; δίο- 
:Γμόν ή τροε.'.τ·>.ν ω; οημοτιων πλ:τ:7.ων αταλλή/οιίν ε:ς 
ο Vroupfoiev Ε·εν.7.ή; Αμενη; ν.α■ τα; Υτητετία; των θ
είων α: αρμοί:ότητε; αναοεεοντα: ε:; την Εάν.ν.ήν Άμ-ε- 
ανιν

α Ί ο. a: Sr c j trap. 1 τοε Ν.Δ. 380/1969 «rep!
ττ·; Κεντρ :ν.ής 1 ττρεεια; II ν.ηροοοριών».

ί) Τοε 2Σ νρθ_ι ! i.Top. ί; τοε Ν.Δ. 1029/19ΤΊ «αερί
τέμτ.ληρώτεως :::ατάξεων τ:νων τοε Ν.Δ. 380/1969».

γ) Τοε 2CVpC.' 2 (rap. 5) τοε Ν.Δ. 216/1974 «τερί
ττααεως 1 χΕΩργε :οε Ποοεδρία; Κεδερνήαεω;».

2. Την ωχ a::·ε. 503/1977 γνωμοδότττιν τοε ’Σεμόοελίοε
τη; Er:v.p 2τε:2ς. τροτάεε: τοε Υτοεργού Ιίροεδρία; Κε-
'ειρνήοεω; 2ΧΕΧ2Γτααμ.εν:

'Ap-S'pcv μόνο·:.
1. Εν. των ό:α τοε Β'.’ Δ/το; '506/1970. ω; τοό-το σενε- 

αληρω-έ η μετα-,-ενεττερω;. τντταΆίτών τατ.τίνεων -εόοεων 
ταν.τν/.οέ ΤΙολ:τ*.7.«έ Π ρ·:αωπ7.οέ rapa τη Κεντρεν.η Yrrr 
εε;:α 11 ληεοοο: :ω, .ν.α τ αργούν τα ι τρεί; (3) Δότε:; er!
ία.μο:; i 1 ω-8ω τοε 1\λ::δοε ΣΕ] Κλητήρων Αττο-ύην.αοίων.

Σεν:ατώντα·: εις τον Κλαίον ΜΕ5 Ιεχν.-χων Είδεχών 
Ale των τη; ω; ανω Ταηρεοία; τρεί; (3) Tav.Tiy.ai ·5εαεις 
er: ta-ύμ'θί; 10ω-6ω. rpCTT'.-ύέαενα: ε:; τα; ήδη υριατα- 
μενα; ενιαίας τειαετα; τοε Ινλάδοε τούτοε.

15. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΡΧΗΓΟΓ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΕΑΣ

Α ο :-S.. Φ. 560/600/ΑΔ. 417873 
τη: 27 Αε-.-./JO Σε^. 1977 (ΦΕΚ Β' 864)

Ιίορ: αντ:7.αταττάεεω; ν.α: τ-μτληρώτεως δ:ατά.ξεων των
.r αρ:·ύ. 30204/3.1.56 ν.α: 21479S./23.5.68 arooa- 
τεω, <ιτερ: Σαγναοτήτεος ν.α: Λειτοεργίας Κέντρου Εχ- 
ra δεέεεως Αξιωματικών Πληροφοριών (ΚΕΑΠ) χα: 
τοε Κανονατμού Λεετομργίας αετού αντιατοίχως».

16. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ or' ατ:5. 131 
τη; 6'22 Φεδρ.· 1979 (ΦΕΚ Α' 32)

Περί Γ.ττατεω; ταχτικών Δότεων Πολ:τ:χού Π ρ-εαωπν.ού 
rapa τη Κεντρ:ν.ή Υτηεετια ΙΓ/.ροροριών δια την ροονιμο- 

Γ.οιητ.ν εκτάκτων οτεαλλή/.ων κ.ατ εοατιεογήν τοε Non.
765/ 197 S.

17. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΤΝΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Λο:ύ. Φ. 504/1-1 ΟΛΑ Π. 410103 
ττ; 24Τ4 Φεόρ. 1979 (ΦΕΚ Β' 194)

Περί καΆριτμτύ των οργονικκόν -ύετεων των Μονίμων Αξ:-

2. Ιην δτ;εχτ:εετ:ν ν.α: εκτελετ:. τοε ταεόντο; α/ατίνε- 
εν ε:; τον Υπεργόν Π ροεδεία; Κεόερνήτεω;.

ί ο. ΛΠΟΊμΣΙΣ ΥΠ/ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
ΚΥΒΕΡΧΗΣΕΩΣ

Α::·ύ. 002.3 5 'Σ. 67949 
τη; 11 Μαίοε 1 Ιοεν. 1977 (ΦΕΚ. Β’ 516)

εε: μεταοορά; ύετεω; εν. ν.λάδοε ΑΡ ε:; Κλάδον AT ε:; 
την Κε τρ:χή· Ί'πηεετίαν Πληροοεριών.

1. Μεταρόροε.εν την αρ:αταμενην μίαν κενήν -Seaiv er! 
νόμοι; 2<->-8t) τοε Π ροαωρ:νού Κλάδοε ΑΡ2 Διοικητικού.

ωματιχών τη; Π ελε.μ:κή; Αεροτο:ία; αοε τροόλετοντα: 
ττοε; Πίνακες Οργανώοεως κ.α: Ιή.'.χού ΠΟΥ' της 
Κεντρ:κ.ής Υτηρετία; Π ληρορορ:ών (ΚΥΠ).

18. ΝΟΜΟΣ or' ατι·ύ. 1199 
της 1/1 Σεττ. 1981 (ΦΞΚ Α’237;

Περί ρε-ύμ!τεω; Δεμάτων χαταατάτεως υταλλήλων τοε Δτ- 
μοαίοε. .των Ν.ΠΑ.Δ.. των Ο.Τ.Α. χα: άλλων τ:νών :ε- 
ναςών διατάξεων.

Γτηρεαιαν.ά—ΠειΔαρχιχά Σμμδούλια Κ.Υ.Π.
Βλέτε ςεγ/ώνεετη των άνω Σεμίουλίων ~ην 470.1/14/ 

1259342/1982 'ΦΕΚ Β' 438' Ar. Yr. ΕΔν. Αμύνης.
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ΆρΨρον 14.

1. Εες την Κεντριχην 1 τηρεαεαν Πληροφοριών τον:ττω- 
ντα: ϊύο οττ,ρετεαχά τομόοόλ:α. εν τενταμελές χαε έν τ::·λ£- 
λές. Το τεντααελές είνα: αρμό':ον ο:α την χρίτ:, των :τ: 
όαΨμο’.ς δω εως 2ω οταλλήλων. ως χ.α: ο’.α την τοοχ·'ω*·ην 
ε:ς τον δον άαψμόν των :τ! ίαψμώ Οω οταλλήλων. τ'. :: 
τρεμελές ό'.α την χρετεν των λο’.των οταλλήλων.

2. Το τενταμελές οτηρεαεαχόν τομόοόλιον τοντί-Ψετα::

α> Εχ τον Γταρχηγοό ή Ετετελάρχοο της Κεντρ :χή; V- 
τηρετίας Π ληροφορεων. ως Προέέροο.

ρ) ΕΞ ενός Σομόοόλοο τοο Ελεγχτεχοό Σονεοτεοο.
γ) ΕΞ ενός Σομόοόλοο τοο Ντο.:χοό Σομόοολίο; τοο ΙΫρά- 

τοος, χατι
2) Εν. οόο μονίμων οταλλήλων της Κ:.τ: εχής Υτηρετίας 

Πληροφοριών ζ~: δω ή 2ω η ανωτέρω όαόμω.
3. Το τρ'-μελές οτηρετ:αχόν τομόοόλιον τοντέψετα::
α) Εν. τοο Ετετελάρχοο της Κεντρικής Υτηρετίας Π λη- 

ρ εφοριών -/.a: εν ελλείψει τοότοο εν. τοο αρχαεοτέροο Αεεοόο- 
ντοό ΑεεοΨόντεως. ως Π ροέέροο.

• , ΕΞ ενός Σομόοόλοο η Π αροοροο τοο Χομεχ.οό Σομόοο- 
λίοο τοο Κράτους, χα:

γ) ΒΞ. ενός μονίμοο υταλλήλου της Κεντρικής Υτηρετίας 
Πληρο?ορ·.ών εττ; 3ω ή 2ω ή ανώτερο) όαψμό).

4. Το πενταμελές οτηεετ'.ακόν τομόοόλιον τυνεϊρεάζεε πα
ρόντων απάντων των μελών τοο. ό’.2 οε την λή·1:ν ατοφάτεων 
ή έχόοτεν γνωμοοοτήτεοιν αταετείτα: ατόλοτος πλειοψηφία.

ο. Κατά τα λοετά εφαρμόζονται α: οεατάΞε:; των άμψρ.
1 χχ. ‘2 τοο νόμ. 22/1975 ιάρψρ. 4 χα: Γ) τοο τ.ο. 01 ί / 
1977). ως χα: τοο άρψρ. 3 τοο εοτοό νόαοο ν.α: τοο άρψρ. 4 
τοο νόμ. 51/1975 «ττερ: αναοεοργανώτεω; των τημοτίων τ:- 
λετεχών οτηρετ'.ώνΐ). ως ταύτα ετροτοτοεηΨηταν ο:α των ;:α- 
τάΞεων της τα:. 1 τοο άρψρ. δ τοο νόμ. 855/1979 »τερ: 
ρυΨμίτεως Ψεμάτων τενών οργανώτεως χα: λειτουργίας οτη- 
ρετ’.ών τοο Βημοτίοο (άρψρ. fi τοο τ.:. 011/1977. ως τοότο 
ετχόε: μετά το άρψρ. δ ταρ. 1 τοο νόμ. 855/1979'·.

6. Τα υπό των ταρ. 2 χα: 3 τοο παρόντος άρψεου τροόλε- 
τόμεναε οτηρετεαχά τυμόοόλεα ατχοόν χα: έργα οτηρετ: αχών 
τεεψαρχεχών τομόοολίων χατά τα οριζόμενα ε:ς τας ο:ατά- 
Ξεες των άρψρ. 146 χα: 165 τοο νόμ. 1811/1951. ως αντ:- 
χ.ατεττχψηταν οττό των ϊεατάξεων τοο αρψρ. 11 τοο νόμ. 
417/197·6 «περί επαναφοράς εν ετχόε των τεεψαρχεχών ο:α- 
τάΞεων τοο Υταλληλεχοό Κώίεχος χλτ.» ίάεΨτ. 221 τ.ο. 
611/1977).

7. Ο νόμ. 320/1976 «τερ: τυττάτεως χα: τυνψέτεως των 
Υτηρεαιαχών Σομόοολίων της Κεντρεχής Υτηρετίας Πλη-
rccc 5ΐων y.2T2::γε:τ2ΐ.

Γ: 2 τ:ς λε:- ές ό:ατάΞ εις ςλ. τε μ. 24 ζ:\. 316.. 840.

19. ΝΟΜΟΣ οτ* ο:τ:Ψ. 1415
της 7/7 Φεό: 1984 ' Α' 11)

Γ «2γωγτi της Κ.Υ'.Π. ττον Π ρω Soto 2Ζ^Κ 7.21
2/»/»ες τ-.αταα *» —: · * » ·

- ΑρΨρον 1

1. Η Κεντρ::χή Υτητετία Πλη,- r· ~ r *■ · ων Κ.Υ. Π.: ατο-
τΐλΐ:: 22τετελη ·πελ:τ'.7.ή ■JT.TZZ7'.2 ro*j -■Σ2-;:τ 2! 27 εοΨείας
στον 11 οω-Ψοτοοτγό.

Η ταρ. 2 το:ο άρψρ. 1 too Ν.Α. 380/’ ί 969 uZZZZ:: Κεντρ:-
χής Υτηρετίας Π ληροτο C ’.ών») 7.2“Γ2ργ·ι1-.2·

<0 (Αντεχαψ·:ττττ2: τ; -2_:. 1 rs■ Ζ'ΤΖ. 7. ; 7.2: *: «*?. 2<·. \ * » · *' > A > A . I, ..Αν. J I... Ο . . #. A · A v v . . A
TOO N.A. 380/1969. ΦΕΚ A' 265.' too είχε αντεχατατταΨ:! 
ατό το άρψρ. I Ν.Α. 75/19741.

3. Με Π. Α/γμα. τοο εχοίοοτα: με τρότατη τοο Π :ι.»Ψ υ
πουργού. ταντάταετα: οτγανετμός της Κ·/τρεχής Υτηρετίας 
Πληροφοριών (Κ.Υ.Π Ά Με το 3/γμπ 2οτό:

α' Αναίεπρψρώνονταε. τορη/ωνεόοντα: ή χ.ατχογο’Κτα: ο: 
Ττητεαίες τηςΚ.Τ.Π. χα: χαψορίζετα: η οργαν<·>τ:χτ τοος 
?:άρ-5ρωαη. ο: αρμο;:ότητες χ.α: η τόνψετή τοος :: τροτ<·>- 
Τίχό...._____ ____________

ρ) ΑναϊιαρΨρωνοντα:. σογγωνεόοντα:, κνεατωντα: ή χα- 
ταργούντα: χλάόο: χα: ->ε?ε:ς χάνε χατηγορίας. όαψμοό χα: 
εεόεχότητας, μάνεμοο ή με οτοεαΞήτοτε σ^ετη τροαωτ’.χοο χα: 
χαψερέζεταε η αόνΨεση χα: η χατχ/οαή οε οργαν:χές .νέτεις 
χατά χλάϊο χα: εΆιχότητα χαΨώς 7.α: η αναμόρτωαη. χ.α 
τάεγητη χ.αε ϊόττααη τολλογ:ν.ων οργάνων.

γ; Ρο-Ψμέζετ2: χάύε Ψέμα τχετεχό με την οτη:ετ:2χή Χ2- 
ταττααη των οταλλήλων τοο αναχόττε: ατό την εφαρμογή 
των ίεατάΞεων αοτών των Π. Α/των.

ο) ΚαΨορίζοντα: τα ε:ο:χά τροαέντα χά-5ε χλάοοο ή ε::·- 
χότητας. ο: εεααγωγεχ,ο: όαψμο: χ.ά-όε χλαεοο χ.α: τα α.τ:- 
ττοι/α τροαόντα. ο: όροι 5εορ:αμοό τε χ.χίέναν ατ τ.τοο; χα· 
χάψε τγετιχ.ή λεττομ*ρε:α.

ε) ,ΚαΨορίζετα: ο χλάίος. ο ίαψμος τε^ν 3έ:οε·.ν. τα το-
χόν ατα*. τευαενα τζζζοντ2 η ίε:ιετττες ■τευ “γοιττ 2xcvcj ττ;
Κ.Υ.Π. y.ai των τ:ρθί^τ2μ€νων των -j“ηεετ: 2ν.ώ - της rxcva-
3ων χαΨώς χ.α: ό.τ: αφορά την 2ν2πλήρωτή τε-Γ.

Με τε 3/γμ.α αοτής τη; ταρ arc ε ε · vr £τε-τ:εεο-
τείΤ2! ο Π ρωΨοτοοργός να ρο'5:χΙ;·'. ε •.^:7.ετε:2 ·3εα2τ2 υ.ε
ατόφααή τοο. μέαα στα όρ:α της ταρατάνω εξοοτιοοότητης. 
Ο ΠρωΨοτοοργός μτορε: να μεταό'.όάζε: με ατόφατή τοο τε 
Υτοοργό τες χο: votco λ ε ο τ: χ έ ς τοο αρμο?:ότητε: τοο ατοροον 
-Ψόματα της Κ.Υ.Π.

ΆρΨρον 2.

(ΠαοατίΨετα: ττο τόμ. 1. τελ. 84. 313).
ΆοΨρον 3.

Η ετχύς αοτοό τοο νόμοο αρ·/:ζε: ατό τη ΞημοαίΓοτή τοο 
στην Εφημερίοα της Ινοόερνήτεως.

20 Π ΡΟΕΑΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ or' αρ:Ψ. 234 
της 14722 Ιοον. 1984 (ΦΕΚ Λ' 95ί

ΚαΨοριαμός ανωτάτοο ορίου ηλ:χάας τροτλήψεως τροσωτ:- 
χο.ό ττην Κ.Υ.Π . .με αόμόατη εογααίας εοιωτ:χοό οεχαεοο 
' Πρίζετα: το 45ο έτος/

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ε/Ψνεχή Υτηρετία Πληροφοριών.

ΆρΨεο 1.

Τ’.τλος — Υταγωγή.

Η οτηρεαία με τον τίτλο «Κεντρεχή Υτηρετία Πληρε>φο- 
ρεών» τοο εορόΨ-ηχε με το άρψρο 1 τοο ν.ο. 2421/53 «Περί 
εορότεως Κεντρεχής Υτηρετίας Πληροφοριών» μετονομάζε
τε: τε «Έψν-χή Υτηρετία ·Πλη?οφορ:ών» (ΕΥΠ). ατοτελε,ί 
αοτοτελή τολ:τ:χή οημάτ:α οτηρεαία με ατοττολή την ατφά- 
λε:α της Χώρας χα: οτάγετα: ατεοΨείας ττον ΠρωΨοτοορ- 
γό. Στην ΕΥΠ τον:ττώντα: Ψέτη Γεν'.χοό ΑιεοΨοντό χα: οόο 
Υτο2:ενΨοντών.

Άρψρο 2.
Έργο.

1. Στην αρμοοεότητα της ΕΥΠ αντ,χε: :
α. Η τολλογή. ετεΞεργατία ν.α: ο:χ/ομή ττες ερμόοεες αρ- 

/ές των τληροφοριών τοο αφορούν την ε-Ψνεχή ατφάλεεα της 
Χώρας.

ρ. Η αντ’.μετώτίτη της χατατχοτεοτεχής τε όάρος της 
χώρας οραττηρεότητας Ξένων οργάνων τληροφορεών.

γ. Ο τοντονεαμός. ττα τλαίτεα των ατοφάτεω. τοο ΕΨν:-
7.ού Σομόοολίοο ατφαλείας χ.α: τοο Π ρωΨοτοοργοο. των τρα- 
ττηρεοτήτων όλων των οτηρετιών τληροφορεω/ χα: ατφα/.ε:- 
ας τοο Κράτοος ττον τομέα της τολλογή; χα: ΚάΨετης των 
τληροφορ:ών τοο έχοον τχέτη με τα αντεχείμεν: αρμοτχότη- 
τ=ς της.

ο. Οτοεαοήτοτε άλλη τοναφής με τες τεο τάχο ειτ'ττε/.η 
τοο της χ/ατίΨετα: ατό το ΣομΨοόλεο ΕΨνεχ.ή; Ατφαλεεας 
ή τον Π ρω'ψοτοοργό. ' τ;3λίϋ·:


