
~ Έετί τοϋ· <r/t8ifj Νόμου «— ερί συβτάσεως. όργανώσεως ειχι 
λειτουργίας των ΰετηρεσιών τη; Προεδρίας τη; Δημοκρεε- 
τίχ;».

ΕΙΣ Η ΓΗΤίΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ

/7οός τήν Βονλην ιών ’Ελλήνων

Διά τοϋ άρθρου 33 ετχρ. 3 τοΰ νέου Συντάγματος ώρίιεθη 
ότι «νόμο; όριζε-, την ετρός τόν Πρόεδρον τής Αημοκρατ!:'.; 
κχτχβλητέχν χορηγίαν καί την λειτουργίαν των διά τήν 
έκτέλεσ-.ν των καθηκόντων του όργανουμένων ΰετηρεσιών». 
Καί ό μεν νόμο; τερί χορηγί::; τοϋ Π ροέδρου τής Δημοκρα
τία; ΰετιιγεται ατά Τ; άρθρου ,2 ετχρ. 1 τοϋ Συντάγματος 
εΐ; ’την '•.εμυδ.ότήτεί τ7;ς ‘Ολομέλεια; τη; Βουλή;, ό δέ 
Νόμο; ετερί όργανώσεως καί λειτουργίας των εταρά τώ Προέ- 
δρω τής Δήμο ιρχτίχς ϋ.θηρεσιών ίύνχτχι να εϊσχχθή καί 
εις τμήμα.

Τό ΰετοβαλλόμενον σχέδιον Νόμου ά' αφέρετκι εις τήν 
,όργάνωσιν καί λειτουργίαν των ΰετηρεσιών τής Προεδρίας 
τής Δημοκρατίας, ήτοι όλων εκείνων τών υπηρεσιών αΐτινες 
είναι άεταρχίτητον να συσταθούν καί να συνεργάζωνται εις 
μίαν οργανικήν ενότητα ττρός ΰετοβοήθησιν καί έετικουρίχν 
τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, ώς αρχηγού τοϋ κράτους. 
Ή ασκησις τών κατά τό Σύνταγμα αρμοδιοτήτων τοΰ 
Προέδρου τής Δημοκρατίας καί ή έττιβαλλομένη, έν τώ 

..μέτρω τών συγχρόνων αντιλήψεων, - εεχράστασις καί έμφά-- 
νισις τόσον έν τώ έσωτερικώ όσον καί εις τον τομέα τών 
διεθνών σχέσεων καθιστοϋν άναγκχίχν τήν σύστασιν τών 
υπηρεσιών τούτων καί τήν τελαισίωσιν αυτών ΰετό —ροσω- 
τεικοϋ άναλόγου ττρός τήν χίγλην τοϋ θεσμοϋ καί τήν ετρχ- 
κτικήν άντιμετώτεισιν τών καθ’ έκαστα τεροβλημάτων. Τά 
βασικά θέματα τά ότεοϊα έχει νά άντιμετωτείση ή νομοθετική 
κάλυψις τής^συνταγματικής τεροβλέψεως είναι τά ακόλουθα :

α) Τό οργανωτικόν σχήμα τό ότεοϊον θά τερέτεει νά άκο- 
λουθηθή, ήτοι ό τεροσδιορισμός τών έετί μέρους ύτεηρεσιών 
ή διάρθρωσις καί συσχετισμός αύτών εν όψει τών αρμοδιο
τήτων έκαστη;.

β) Ό καθορισμός τοΰ εις τήν Προεδρίαν τής Δημοκρα
τίας άνχγκχιοΰντος τεροσοντεικοΰ κατά κατηγορίας εντός τοΰ 
άπολύτως αναγκαίου άριθμοΰ τεροσοότεων καί ή ρίθμισις 
πάντων τών εις τήν κατά στάσιν ή τήν θέσιν τών ΰετηρε- 
τούντων ή ότεωσδήτεοτε τεαρά τη Προεδρία τής Δημοκρα
τίας άτεασχολουμένων.

γ) Τά θέματα τών κτιριακών έγκαταστάσεων καί τών 
σχετικών χώρων ώς καί τά θέματα έετιετλώσεως καί έςο- 
εελισμοΰ διά τών άεεαραιτήτοκ; μέσων λειτουργίας αύτών 
καί τών εις αύτάς εγκατεστημένου·/ ύτεηρεσιών.

δ) Τά θέματα οικονομικής διαχειριστώ; καί τών τεάσης 
φύσεως αετοοοχών τοϋ ετροσωετικον.

ε) Ή ρύθμισις ειδικών θεμάτων καί ή εταροχή έςουσιο- 
δοτήσεων ττρός άντιμετώτεισιν τών λεεετομερειακών ζητη
μάτων εσωτερικής λειτουργίας τών ΰετηρεσιών τής Προε
δρίας.

Διά τήν σίντχςιν τοϋ ύτεό τήν κρίσιν ΐής Εθνικής Άντι- 
ετροσωετείας νομοσχεδίου καί έν τή τεροστεαθεία άντιμετω- 
τείσεως τών άνωτέρω θεμάτων έλήφθησχν ύτε’ όψιν συγκρι- 
ττκώς ή ίσχύουσα οργάνωσες τών αντιστοίχων ΰετηρεσιών 
εις χώρας τής Δυτικής καί Κεντρικής Εύρδιετής, ώς ή Γαλ
λία, ή ’Ιταλία, ή Δυτική Γερμανία καί ή Αύστρία.

Ή οργάνωσες τών ΰετηρεσιών τής Προεδρίας τής Δημο
κρατίας εν Γαλλία άνταεεοκρινομένη εις τήν αύτόθι ΰεεό 
τοΰ Συντάγματος καθοριζομένην ιδιαζόντως έςέχουσαν θέσιν 
τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας καί τήν κρατούσαν εταρά- 
δοσιν. είναι μάλλον εκτεταμένη καί εεερίετλοκος, θά άετήτει 
δέ καί οικονομικήν έεειβάρυνσιν μή χνταετοκρινομένην εις 
τάς ελληνικά; συνθήκας καί ετραγματικότητας. Πλέον άεελοϋν 
εμφανίζεται τό ιταλικόν σύστημα όργανώσεως, τό όεεοϊον 
έν συνδυασμό) καί ετρός τό γερμανικόν καί το αυστριακόν 
έλήφθη βασικώς ΰεε’ όψιν διά τήν κατάστρωσιν τής οργα
νωτικής δομής τών ΰετηρεσιών τής Προεδρίας, Καί τούτο

έγένετο έν αναφορά ετρός τάς έκ τοΰ ήμετέρου Συντάγματος 
έετιβαλλομένας κατευθύνσεις καί τά ές αΰτοΰ διχγραφόμενα 
ετεριοριστικά ετλαίσια. ’ Γετό τά δεδομένα ταϋτα τό υίοθε- 
τηθεν οργανωτικόν σχήμα εταρουσιάζει ενότητα, λιτότητα 
καί λειτουργικήν άετλότητα. ώστε νά ίκχνοετοιώντχτ αί 
θεμελιώδεις όργχνωττκχί άρχαί καί άετοφεύγωνται ετερίτταί’ 
δαετάναι. Ειδικούτερον χί έτί 'μέρους δΐάτάςενς τίΰ'νοόόσχέ-- 
δίου έχουν εις γενικά; γραμμάς ώβ άκφλόύθοόέ : η' · ν '

■ -'V ·■ εε^>
Διά τοϋ άρθρου I τοϋ νομοσχεδίου καθορίζεσαι ο έκ,.τρϋ 

Συντάγματος συναγόμενος σκοετός τών ΰετηρεσιών. τής Πρρε.γ. 
δρίνη τής Δημοκρατίας. . .. .

’Εν άρθρω 2 διαγράφεται το οργανωτικόν σχήμα τών 
ΰετηρεσιών τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας ετεριλαμβάνον 
ές Γραφεία, άτινα τελούν ΰετό τήν ένιαίαν διεύθυνσ-,ν τοΰ 
Γενικού Γραμματέως τής Προεδρίας, ,.^'ά .γρρα^εψα 
ροϋνται εις τμήματα, άτινα^κχθορίζόντ^^είςτ 
φους 2. 3, 3 καί 6, ενώ εις τήν εταράγραφον 4 γίνεται η 
εντχςις εις τό στρατιωτικόν γραφείόν ήτώύ 'ΰτ.χ^ετιστών :άύ!ί 
ή ΰεταγωγή τών εταρά τή Προεδρία τής Δημοκρατίας στρά-' 
τιωτικών μονάδων.

Είδικώτερον τά ώς άνω γραφεία είναι τό ιδιαίτερον γρα- 
φεΐοντοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας, τό νομικόν γρχφεΐον, 
το διπλωματικόν γραφεΐον, τό στρατιωτικόν γραφεϊον, τό 
γραφεϊον διοικητικών ΰετοθέσεων καί τό γραφεϊον οΐκονο- 

- μικών-ΰττοθέσεων-Λί αρμοδιότητες τοΰ ,ΐίρρέδρρ'ιί τήίλνΑνΤΪ 
μοκρατίας κατά βάσιν είναι ή ετδλιίικής.-.φ-ύσεωςε^ν-τήίισόγ/ 
ΰετό τοϋ Συντάγματος ειδικούτερδν'.διαγραφομέχςυν:σλϊισίων 
καί τταρεχομένων ευχερειών, ή νομικής φύσεως, άνσχ,τνκρν—, 
νόμεναι έ—ίσης εις τά έκ τοϋ Συντάγματος άετορρέονΐα 
καθήκοντα καί δικαιούματα αύτοΰ, συμετληρούμεναι καί άετό 
δραστηριότητας έθιμοτυεεικής φύσεως είτε έν τώ έσωτερικώ · 
είτε έντός τοΰ ετλαισίου τών διεθνών σχέσεων. .-Η. νομική; 
άντιμετώετισις τών έ μ φ εω ι ζ ο μ έ νω ν , /J ς μ άρ ω ν κμί όή- κμρ/.^ς.^ 
ή ετροεργασία διά τήν ύετογρχφήν τώννΝψόμων,:^αί δίιμτ^'έμΐεέε 
tojv ΰεεό τοΰ Προέδρου τή ς . Δ η μοκ ρ.ατί μ ς -ήν α ρ ίβηρμι ι· εψς.ί, 
τό Νομικόν Γραφεϊον τοϋ όεεοόου [εερο'κεεάμενος ετροβλέεέφσ^ι-^ 
νά. είναι εις ανώτατος δικαστικός λειτουργός ;ήεΑφηγητής,,ι 
τής Νομικής Σχολής, δυνάμενος ώς έκ τοΰ κύρους'καί τής.* 
ετείρας του νά εεαράσχη άσφαλή κατά τό δυνατόν έχέγγυα. 
άντικειμενικής καί ένδελεχοΰς έρεύνης διά τήν σύμφωνον 
ετρός τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους άσκησιντών ετροεδρικών:. 
καθηκόντων. Τά θέματα ένημερώσεως, καί. ψΟ'υυ,οτυ.ερίμς,-άνή-^ 
κουν. άναλόγως τοΰ τομέως εις ον .ά.vαφέβovτα^sμϊς.μ.ά.-&α-, ^ 
φεία διετλωματικόν, στρατιωτικόν, τύετου. ίκαί,.δημοσίών,ψ 
σχέσεων. . ..

Εις τό άρΟρον 3 καθορίζονται με σα'φήνςρ.ν καί όςτην Ινεσ.ι. 
ετληρότητα αί αρμοδιότητες τοΰ ετροϊσταμένού.' των · ύετη-’ 
ρεσιών τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας ώς καί μιας εκάστης ' 
ές αύτών.
Ί’ετό τοϋ άρθρου 4 ετροβλέετονται αί έκ τής' Προεδρίας 

τ·ής> Δημοκρατίας έΐαρτώμεναι ΰετηρεσίαι. 'ΛνταςΝ^ύΰετη-^ ^ 
ρεσίαι αΐτινες άνήκουν διοικητικώς εις τήν■ ρρνάνωσιV ά/.- .'· 
/.ojv δημοσίων ΰετηρεσιών ή οργανισμών καί ή’ συνεργασία 
τών όετοίων είναι άεταραίτητος διά τήν εεληρ'ότήία 'τής άνέέι- 
μετωετίσεως τών άναγκών τής Προεδρίας? 0ΰτ4ΐίς'νή· Δίϊύ-.'Μ 
Ουνσις ’Ασφαλείας Υψηλών Προσώετων άετδτελεϊ''μονάδα '■ 
τής Νωροφυλακής έχούσης κατά τόν οργανικόν αυτής Νόμον 
καί τήν εύθύνην τής άσφαΰ.είας τοΰ άρχηγοΰ τόϋ κράτους: 
καί τών ΰψηλών ετροσώετων. Αί λοιεταί ■ συνεργαζόμεναί 
ΰετηρεσίαι είναι ή τοΰ Νομικού ,Σ υ μ 2 ου ή ί ο υ - μομ Ινρεςεορς 
ή Ί’ετηρεσίχ ’ Εντελλομένων Έςόδςον.-το.ϋ 'Αφμυρ'ρείου^Ο,ί?-^ 
κονομικών καί τοΰ ΓΙ αρέδρου ^ τοϋ_, ’ Ελεγκτ-κ,οϋ ■ Συνρδρέομ. [ j 
Τέλος ετροβλέετονται καί FV<$?ix'

":.'7Τί·ιτ*.
Έν άρθρω 5 ορίζεται ή ΰετηρεσιακή Οέσις τοϋ Προϊστα

μένου τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας. Οϋτος είναι μετα
κλητός δημόσιος λειτουργός έ'χων τόν βαθμόν τοΰ Γενικού' · 
Γραμματέως, ώς καί έν Γαλλία καί ’Ιταλία. Τ ά καΟήν.ον-έα 
τοϋ Γενικού Γραμματέως ετροβλέετετάί' οτΐ Άύ'λϊ'εϊϊ' λ*ά ά'/α-έώ 
τεθούν καί εις έν ένεργεία άνούτατον'δ'.άϊαστικό'Γ' ή' άλλον » 
δημόσιον λειτουργόν ή άνούτάτον δημόσιόν' ΰ.τά?.ληλη'λΆ
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Εις το άρθρον 6 καθορίζονται αί κατηγορία·, τού προσω- 
—ικοΰ τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας. Το προσωπικόν 
τούτο περιλαμβάνει δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους 
ΰπηρετούντας κατ’ άνάθεσιν καθηκόντων, υπαλλήλους υπη
ρετούνται κατ’ άπόσπασιν τοποθετουμένους κατα τας οικείας 
διατάξεις, μετακλητούς υπαλλήλους, στρατιωτικούς καί προ
σωπικόν επί σχέσεt ιδιωτικού δικαίου. Διά τήν χρησιμο- 
ποίησιν συνταξιούχων τού δημοσίου λαμβανεται προνοια 
σαφούς ρυθμίσεως τής θέσεώς των καί των ύπό τούτων 
δυναμένων νά ληφθούν αποδοχών κατά τρόπον ένιαΐον καί 
ομοιόμορφον. Αί πρόσθετοι άπολαυαί των τελευταίων καθο
ρίζονται είε χαμηλότερου επίπεδον από εκείνο το όποιον 
δύνανται νά έξιχθούν βάσει τής διακριτικής εύχερείας ην 
παρέχει προς·-πήν Διοίκησιν ή κειμένη περί χρησιμοποιή- 
σεως των συνταξιούχων εις δημοσίας υπηρεσίας νομοθεσία.

Εις τό άρθρον 7 ορίζονται αί θέσεις τού προσωπικού. 
Πλήν τής θέσεως τού Γενικού Γραμματέως αί θέσεις αύται 
είναι εν συνόλω αί έςής :

2. θέσεις δικαστικών λειτουργών ή καθηγητών. ·
3 θέσεις διπλωματικών ύπαλλήλων.
1 Οέσις έκ τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους
9 θέσεις αξιωματικών, ύπαξιωματικών καί οπλιτών τών 

Ενόπλων Δυνάμεων.
1 θέσις αξιωματικού Α.Π.
50 Θέσεις μετακλητών ή ύπηρετούντων κατ’ άπόσπασιν 

ύπαλλήλων.
70 θέσεις προσωπικού έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου 

ήτοι σύνολον, μετά τού Γενικού Γραμματέως, 137 θέσεων. 
'Ο άριθμόφ τών ύπαλλήλων καί τού έπί σχέσει ιδιωτικού 
δικαίου προσωπικού ύπελογίσθη έν οψει κυρίως τών περιε
χομένων εις τήν διαχείρισιν τής Προεδρίας τής Δημοκρα
τίας κτιρίων, χώρων καί εγκαταστάσεων. Τά κτίρια ταϋτα 
είναι γνωστόν ότι αποτελούν ΐδιαζούσης ποιότητος καί ση
μασίας δημόσια κπήματα τά όποια πρέπει νά προστατευ- 
θούν άπό πάσης φθοράς καί νά τυγχάνουν ιδιαιτέρας φροντί- 
δος. Οϊκοθεν δέ νοείται οτι τό ώς άνω σύνολον τών θέσεων 
έτέθη ώς ανώτατου όριον δυνάμενον νά καλυφθή έάν καί 
έφ’ όσον ΰφίστανται ή δημιουργηθούν έν τοϊς πράγμασιν 
αί σχετικαί άντικειμενικαί άνάγκαι. Ούτως ώρισμένον βοη
θητικόν προσωπικόν δύναται νά προσλαμβάνηται έποχιακώς 
ή περιστασιακώς, ώς συμβαίνει λ.χ. εις περίπτωσιν έπι- 
σκέψεως ξένων αρχηγών κρατών.

Εις τό άρθρον S ορίζεται ό τρόπος πληρώσεως τών εις 
τό προηγούμενου άρθρον θέσεων έν οψει καί πής διατάξεως 
τού άρθρου 35 παρ. 2 τού Συντάγματος καθ’ ήν αί πράξεις 
διορισμού τού προσωπικού τής Προεδρίας τής Δημοκρα
τίας δεν χρήζουν προσυπογραφής.

. ’Εν άρθρω 9 ορίζεται ποιοι είναι οί προϊστάμενοι τών 
κατά τό άρθρον 2 γραφείων τής Προεδρίας ώς καί ό τρόπος 
άναπληρώσεως αυτών.

Ύπό τού άρθρου 10 προβλέπονται αί κατηγορία·., ειδι
κότητες καί θέσεις τού έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
υπαλληλικού, έργατοτεχνικού καί βοηθητικού προσωπικού.

Έν άρθρω 11 καθορίζονται γενικώς τά τών αποδοχών 
τών έν τη Προεδρία τής Δημοκρατίας διοριζομένων λει
τουργών καί ύπαλλήλων.

Ύπό τού άρθρου 12 προβλέπεται ή παροχή εξόδων παρα- 
στάσεως εις άπαν τό προσωπικόν το ’υπηρετούν παρά τη 
Προεδρία τής Δημοκρατίας καί τούτο έν οψει τών ηύξη- 
μένων δαπανών καί αναγκών άψογου έμφανίσεως τού προ
σωπικού τούτου ώς καί έν οψει τού γεγονότος ότι οί ύπη- 
ρετούντες εις τήν Προεδρίαν τής Δημοκρατίας δέν μετέχουν 
εις έπιτροπάς ή συμβούλια ουδέ έχουν άλλας προσθέτους 
άπολαυάς.

Έν άρθρω 13 ρυθμίζονται τά τών οδοιπορικών έξύδων 
διά τάς μετακινήσεις έντός έδρας 0Γ άναφοράς εις τήν γενι
κώς ίσχύουσαν νομοθεσίαν.

Διά τού άρθρου 14 άντιμετωπίζεται ή παροχή έπιδόματος 
ύπερωριακής άπασ/ολήσεως εις τούς παρά τή Προεδρία 
τής Δημοκρατίας ύπηρετούντας διοικητικούς υπαλλήλους,

ήτοι τούς μετακλήτούςΎΓ κατ* άπόσπασιν·, κατ1" αναλογίαν 
προς τά κρατούντα εις τάς λοιπάς δημοσίας ’υπηρεσίας άνευ 
όμως περιορισμού ώς πρός τούς δυναμένους νά έργασθούν 
ύπερωριακώς ή τάς ώρας τής ύπερωριακής άπασχολήσεως 
κάτω τού άνωτάτου ορίου. Τούτου έξαιρούνταί ρητώς ό 
Έενικός Γραμματεύς καί οί Διευθυνταί τών Γραφείων ώς 

ηύξημένον επίδομα έξύδων παραστάσεως.
15 ρυθμίζονται άπαντα τά θέματα άποδοχών 

τού έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού καί είδικώ- 
τερον τών οδηγών αυτοκινήτων καί καθαριστριών. ’Επίσης 
εις τό αυτό άρθρον προβλέπεται ή χορήγησις έπιμισθίου 
το όποιον εις ώρισμένας είδικάς περιπτώσεις δύναται νά 
έξιχθή μέχρι 6.000 δραχμών μηνιαίως, έφ’ όσον τούτο 
δικαιολογείται έκ τής εύθύνης ή τής σπουδαιότητος τών 
καθηκόντων, ώς π.χ. προκειμένου περί μεταφραστών, άρχι- 
τεχνίτου οχημάτων, ή έπιπλοποιού κ.λ.π. καί έν οψει τής 
ποιότητος τών ’υπηρεσιών, αιτινες παρέχονται ύπό προσώ
πων ηύξημένης πείρας καί ίκανότητος.

Διά τού άρθρου 16 προβλέπεται ή ϋπαρξις ιδιαιτέρου 
υπηρεσιακού καί πειθαρχικού συμβουλίου διά τό προσω
πικόν τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας καί ορίζονται τά 
τής συγκροτήσεως αύτού.

Διά τού άρθρου 17 άντιμετωπίζονται τά θέματα οικονο
μικής διαχειρίσεως τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας. Εΐδι- 
κώτερον προβλέπεται ή ύπαρξις ιδιαιτέρου τμήματος δαπανών 
εις τον κρατικόν προϋπολογισμόν, ορίζεται ό κύριος δια- 
τάκτης διά τήν διενέργειαν αυτών, σύνιστχτάί π αγία προκα
ταβολή διά τάς τρεχούσας δαπάνας. Προβλέπονται πλέον 
άνεκτικά όρια διά τήν σύναψιν συμβάσεων προμηθειών ή 
έκτελέσεως έργων εντός λογικών πλαισίων, τηρουμένων 
κατά τά λοιπά τών σχετικών διατάξεων περί δημοσίου 
λογιστικού. Αί θεσπιζόμενα’, αποκλίσεις είναι λογικαί καί 
άπαραίτητοι διά τήν τρέχουσαν λειτουργίαν τών υπηρεσιών 
τής Προεδρίας αί όποια: άντιμετωπίζουν ΐδιαζούσης φύσεως 
δαπάνας διενεργητέας ώς έπί τό πλεΐστον έντός βρα/υτάτου 
χρονικού διαστήματος. Επίσης προβλέπεται ή ύπαρξις 
ειδικού κονδυλίου δΓ απροβλέπτους δαπάνας μή δυναμένας 
νά ένεργηθοΰν ύπό τούς περιορισμούς τών διατάξεων περί 
δημοσίου λογιστικού.

Έν άρθρω 18 ρυθμίζονται τά θέματα έκτελέσεως έργων 
προσαρμοζομένων τών σχετικών διαδικασιών προς τήν ιδιο
μορφίαν τών ’υπηρεσιών τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας.

Ύπό τού άρθρου 19 προβλέπονται τά κτίρια, αί εγκατα
στάσεις καί οί χώροι οϊτινες άνήκοντες εις το δημόσιον 
περιέρχονται εις τήν διοίκησιν καί ευθύνην τής Προεδρίας 
τής Δημοκρατίας. Έκ τών εγκαταστάσεων καί χώρων 
τούτων μέρος μόνον πρόκειται νά χρησιμοποιηθή διά τήν 
έγκατάστασιν τού Προέδρου τής Δημοκρατίας ένώ έτερον 
μέρος δύναται νά διατεθή διά τήν έγκατάστασιν τού Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως καί τών παρ’ αύτώ υπηρεσιών καί 
διά τήν φιλοξενίαν υψηλών προσώπων. * Η ενιαία υπαγωγή 
όλων αύτών τών χώρων εις τήν Προεδρίαν τής Δημοκρατίας 
καθίσταται αναγκαία διά τήν άπλουστέραν καί οΐκονομικω- 
τέραν διαχείρισιν καί λειτουργίαν τών έγκαταστάσεων. άπο- 
φευγομένης τής δημιουργίας παραλλήλων όμοιων υπηρεσιών 
καί ώς έκ τούτου καί προσθέτουν δαπανών. Διά τού αύτού 
άρθρου παρέχεται ή δυνατότηε τής χρήσεως άνευ ανταλ
λάγματος ή καί τής αγοράς πραγμάτων τά όποια εύρίσκονται 
προ τού 1967 εις τούς χώρους τούτους καί ανήκουν εις τήν 
ιδιωτικήν περιουσίαν τής τότε βασιλικής οικογένειας κατό
πιν σχετικής άπ’ ευθείας συμφωνίας μετά τής έχούσης τήν 
διαχείρισιν αύτών έπιτροπής.

Ύπό τού άρθρου 2<Ι παρέχονται εξουσιοδοτήσεις πρός 
τον Γενικόν Γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας 
πρός ρύθμισιν ειδικών λεπτομερειακών θεμάτων άτινα δεν 
είναι σκόπιμου καί ευχερές νά ρυθμισθούν άπ’ εύθείας έν 
τώ Νόμω. Ή το’.αύτη έξουσιοδότησις ευρίσκει έρεισμα εις 
το άρθρον 43 παρ. 2 τού Συντάγματος.

Έν άρθρω 21 περιέχονται αί τελικαί καί μεταβατικά·, 
διατάξεις καί άντιμετωπίζονται θέματα δημιουργούμενα έκ 
τής Οέσειος εις έφαρμογήν τού νέου τούτου περί Προεδρίας 
τής Δημοκρατίας Νόμου.

λαμβανοντες 
Έν άρθρω
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Το'.οΰτον πίναt τό περιεχόμενο*/ τοϋ υπό την κρισιν της 
€Εθνική? Άντιττροσωττείκς τελεμένου σχεδίου νόμου, ουτ'.νο; 
εχοαεν την τιμήν νά Σηττσωμεν τήν έ~ιψηφισιν.

Έν ’Αθήνα1.; τη 2(> Αύγουστου 1975 
Οί Υπουργοί 

Ποοεδοίας Κυόεονήσεως
γ! ΡΑΛΛΗΣ

Δικαιοσύνης Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ε. ΛΕΒΑΈΤΟΓΑΟΓ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συστάσεως. όργανώσεως καί λειτουργίας τών υπηρεσιών 
τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας.

"Λούρον I.

Σύστασις.

Παρά τώ Προέδρω τής Δημοκρατίας συνιστάται αυτοτε
λής δημοσία υπηρεσία. ύπό τόν τίτλον «Προεορία τής Δη
μοκρατίας» σκοπόν έχουσα τήν ΰποβοήύησιν καί έπυπηρέτη- 
σιν ~τού Προεδρου" τής Δημοκρατίας, εν τή ενασκήσει τών 
κατά το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων καί καθηκόντων αυτού.

"Λούρον 2.

Διάρύρωσις. γ?

1. Ή Προεδρία τής Δημοκρατίας γελούσα ύπό τήν διεύ- 
ύυνσιν τού κατά το άρύρον 5 τού παρόντος Νόμου Γενικού 
Γραμματεως αυτής, διαρύρούται όργανικώς ώς άκολούύως: 

α) Ιδιαίτερον Γραρεϊον Προέδρου 
,3) Νομ ικον Γρ ας εϊον, 
γ) Διπλωματικόν Γραρεϊον 
δ) Στρατιωτικόν Γραρεϊον 
ε) Γραρεϊον Διοικητικών " Υπούέσεων 

ττ) Γρασείον Οικονομικών Υπούέσεων.

, 2. Τό Ιδιαίτερον Γραρεϊον τού Προέδρου τής Δημοκρα
τίας τεριλαμόάνε:: 

α) Τμήμα Τύπου 
ρ) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.

3. Τό Νομικόν Γρασείον περιλαμβάνει: 
α) Τμήμα Χτόμων καί Διαταγμάτων
3) Τμήμα Χαρίτων.

4. Εις το Στρατιωτικόν Γρασείον ανήκουν ο! Υπασπισταί 
τού Προέδρου τής Δημοκρατίας καί υπάγεται ή Προεδρική 
Φρουρά καί ή Διμοιρία Μεταρορών.

5. Το Γρασείον Διοικητικών Υπούέσεων περιλαμβάνει: 
α) Τμήμα Προσωπικού
,3) Τμήμα Γραμματείας

γ) Τμήμα Διοικητικής Μερίμνης 
δ) Τμήμα Μεταρορικών Μέσων.

6. Τό Γρασείον Οικονομικών Υπούέσεων περιλαμβάνει: 
α) Τμήμα χρηματικής διαχειρίσεως 
pi Τμήμα προμηθειών καί διαχειρίσεως υλικού.

Άρύρον 3.

Αρμοδιότητες.

1. Ό Γενικός Γραμματεϋς τής Προεδρίας προισταται 
άπασών τών εις τήν Προεδρίαν τής Δημοκρατίας άνηκουσών 
υπηρεσιών καί τού εις ταύτας άνήκοντος διοικητικού προσω
πικού. πζρακο/υευύεΐ δέ καί συντονίζει τήν λειτουργίαν τών 
εκ ταύτης έσαρτωμένων υπηρεσιών.

2. Εις τό Ιδιαίτερον Γρασείον ανήκει ή άμεσος έίόυπη-
ρέτησις τού Προέδρου τής Δημοκρατίας εις άπαντα τά προ
σωπικά αυτού ύέματα. ό χειρισμός τής προς αυτόν άπευύυ- 
νομένης άλληλογραρίας. ή ρύύμισις .τών ύεμάτων τών άνα- 
σερομένων εις τάς προσωπικά? έπασάς καί δημοσίας έμρα- 
νίσεις καί μετακινήσεις τού Προέδρου ώς καί ή παρακολού- 
ύησις τού ημεδαπού καί άλλοδαποϋ τύπου καί τών λοιπών μέ- 
σων-ένημερώσεως,------- ------------------------- --------:-------—-—-------

3. Τό Νομικόν Γρασείον έχει ώς έργον τήν μελέτην καί
είσήγησιν επί πάντων τών ύεμάτων τών άναρερομένων εις τήν 
άσκησιν τών κατά τό Σύνταγμα νομούετικών καί εκελεστι- 
κών αρμοδιοτήτων τού Προέδρου τής Δημοκρατίας καί· εις 
τήν ύπ" αύτοϋ άπονομήν χάριτος. .............

4. Τό Διπλωματικόν Γραρεϊον εχει” ώς έργον τήν τρέ- 
χουσαν παρακολούύησιν καί ένημέρωσιν τού Προέδρου1 τής 
Δημοκρατίας έπί ύεμάτων σχετιζομένων προς τάς διεύνείς 
σχέσεις ώς καί τήν ρύύμισιν παντός ύέματος έύιμοτυπίας 
συνασοϋς πρός τάς έπασάς τού Προέδρου μετά εκπροσώπων 
πενών Κρατών ή πρός τάς τυχόν μεταβάσεις αύτοϋ εις πέ
νας Χώρας.

δ. Τό Στρατιωτικόν Γραρεϊον έχει ώς έργον τήν τρέχου
σα^ ένημέρωσιν τού Προέδρου έπί ύεμάτων στρατιωτικής ρύ
σεως ώς καί τήν ρύύμισιν παντός ύέματος έύιμοτυπίας άνα- 
γομένου εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις.

6. Εις τό Γρασείον Διοικητικών Υπούέσεων άνήκουν τά 
έν γένει ύέματα τού προσωπικού, τηρήσιεως πρωτοκόλλου 
διεκπεραιώσεως καί άρχει ου, τής διοικητικής μερίμνης καί 
έποπτείας τών κτιρίων καί εγκαταστάσεων τής Προεδρίας 
τής Δημοκρατίας, συντηρήσεως καί διαχειρίσεως υλικού, οχη
μάτων., έπ ίπλων καί σκευών ώς καί ό χειρισμός πά/των τών 
συνασών τεχνικών ύεμάτων.

7. Εις τό Γραρεϊον Οικονομικών Υπούέσεων ανήκουν τά 
ύέματα καταρτίσεως τού προϋπολογισμού, χρηματικής δια-χει- 
ρισεως. .μισύοδοσίας τού προσωπικού, προμηύείας υλικών καί 
έπίπλων ή σκευών καί πληρωμής τών πάσης ρύσεως δαπανών.


