
ΕΙΣΙΙΠΙΤΙΚϊί ΈΚβΕΣίΞ

Επί τού σχεδ:cv νόμον «περ: άναδιοργανώσεως τών δημοσίων 
πολιτικών υπηρεσιών». ---------

Πρός χ'ην.ζΕ' Άναϊεωρψιχήν βουλήν ιών ’Ελλήνων

ϋί Οργανισμοί τον πλειστον τών Πολιτικών ’Υπουργε.ων 
/ρο/ολογουντα: άπό τού έτους 1Π00, ότε, βάσει τών έςουσιο- 
ιοτήσεων τον X. 3925/1959, επεδιωχΔη ή διά οργανωτικών 
.ιαταγματων άναδιοργανωσις τών Πο/.ιτ:κών Υπηρεσιών τον 
χράτονς. Λεν έπετευχΔη, τότε, ή έντος τή; ύπό τον νόμον 
.-αχΔεισης πρβΔεσμιας εκ.δοσις Οργα/ΐσμών δια τά Υπουρ
γεία Προεδρίας Κυόερνησεως, Εσωτερικών, Παιδείας καί 
Εμπορικής Χουτιλίας. 11 άναοιοργχ,ωσις τών τεσσάρων τού
των ’Υπουργείων έπερατώΔη κατα τήν διάρκειαν τής δικτα- 
τορίας δ:’ ιο'ίων νομοθετικών διαταγμάτων ή Πρω-υυπουργι-

Αλλά η άναδιοργα- 
ιτικάς Υπη-

προσωρινον.

ιάς μονάδας, τήν κατανομήν εις ταντας τών αρμοδιοτήτων 
ί τήν διοιμόρρωσιν τών κλάδων, Δέσεων καί ειδ.κ.οτήτων 
ν προσωπικού, διά τον όποιου αύται Δά έπανδρωΔούν.

root
εων αποφάσεων ύπο τύπον 
.ωσις αν τη πάν άλλο ή ήκολουΔησε τας διά το 
;εσίας παραδεδεγμένα; οργανωτικά; άρχάς καί. κατά το 
τλείστο/, ατυχείς πειραματισμούς κα: αυτοσχεδιασμούς περι- 
ίλαβεν. Γέλος, ε!ς τό Υπουργείο·/ Συντονισμού καί Προ
γραμματισμού, μετά τούς κατά τήν _ετταετ!αν άλλεπαλλή- 
ι.ονς με τασχηματ:σμον ς, τάς μετονοματ·.ας τον καί τάς σννα- 
/.ολονΔονσας άργανωτ'.κάς περιπέτειας, ή τήμερον ύρισταμένη 
/.ατάστασις άπο άπόψεως 'Οργανισμού είναι άσαρής καί πάν- 
:ως μή ικ.ανοποιητική.

Οντω. οι" όλα τά Πολιτικά Υπουργεία προκύπτει επιτα
κτική καί άμεσος ανάγκη εκσυγχρονισμού τών ’Οργανισμών 
των, έττ· σκοπώ άρ' ενός μέν προσαρμοργής των εις τήν, μετά 
τήν δεκαπενταετίαν σχεδόν διά τά π/.ειστα ές αυτών, σύγχρο
νον άνάπτνςιν καί οιαμόρρωσιν τών δραστηριοτήτων καί αρ
μοδιοτήτων των καί τήν εντός τον προσεχούς μέλλοντος νπο- 
/.ογιζομένην τοιαντην καί άρ έτερον εφαρμογής υγιών οργα
νωτικών άρχών όσον άρορά τήν διάρΔρωσιν αντών εις οργα
νικός 
καί 
τον

Εις τον ανωτέρω σκοπόν απόβλεπε: τό νπ’ όψιν σχέδιον, τό 
οποίον άκολουΔεί κατά βάσιν, τό σύστημα τον προαναρερΔέν- 
τος Ν. 3925/1959, ήτοι τήν, βάσει ειδικών καί συγκεκρι
μένων εξουσιοδοτήσεων, διά IIρ. Διατάγματος, έρ’ άπκξ 
εκδιδομένων εντός τακτής προθεσμίας άνασύνταςιν έξ νπαρ- 
χής όλων τών Οργανισμών τών Πολιτικών Υπηρεσιών τον 
Κράτους. Οΐ ’Οργανισμοί ούτοι Δά συνταχΔοϋν έν σχεδίω νπό 
τών κατ: ιδίαν Υπουργείων, πριν δέ προωΔηΔούν πρός έκ- 
δοσιν, Δά τύχονν επεξεργασίας νπό ενός ολιγομελούς κεντρι
κού συλλογικού οργάνου. ήτοι τού διά τού άρΔρον 6 σννιστω- 
μένον Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίας Διοικήσεως καί 
τούτο πρός έραρμογήν ενιαίων οργανωτικών άρχών καί ομοιο
μόρφου κατά το δννατόν διαρΔρώσεως καί διατνπώσεως τού 
περιεχομένον τών Οργανισμών.

Είδικώτερον έπί τών κατ’ ίδιαν διατάσεων τού προτεινομε- 
νον σχεδίον εκτίθενται τά άκόλονΔα:

Έπί τον άρΔρον 1:

Διά τών διατάσεων τού άρΔρον τούτον παρέχεται έξον- 
σιοδότησις όπως διά Πρ. Διαταγμάτων, Ίρ’ άπας έκδοΔησο- 
μένων καν’ Ύπονργεΐον ή σνγκρότημα Υπηρεσιών αυτού ή 
αύτοτελή δημοσίαν νπηρεσίχ/, -ννταχΔούν έξ νπαρχής οί Όρ- 
γτ/ισμοί τών δημοσίων πολιτικών νπηρεσιών, πρός τόν σκο
πόν όρνο'/.ογιστικωτέρας καί άποδοτικωτερας όργσνώσεως έν 
γένει αντών. Καύορίζονται δεν ένδεικτικώς αϊ γενικά: άρχαί. 
αιτινες και -5ά κατεν-ύύνονν τό έργον τής επιδιωκομένης άνα- 
διοργανώσεως, ήτοι:, α) επιτελικός, κατά όάσιν. προσανατο
λισμός τών κεντρικών νπηρεσιών. δ) όργάνωσις τών περι
φερειακών νπηρεσιών, ούτως ώστε νά δν·/αται νά έκτελονν 
άποδοτικώς τάς διά τής διοικητικής άποκεντρώσεως άνατι- 
-3εμένας εις αντά; άπορασιστικάς άρμοδιότητας. γ) κατάρ- 
γησις περιττών υπηρεσιών, όπον δέν δικαιολογείται ή λει- 
τονργεια των. ή σνγχώνενσις όμοειδών τοιοντων πρός άρσιν

συγκρούσεων κα' σνγχύσεως αρμοδιοτήτων, δ ^"περιορισκος 
τής λειτουργίας συμβουλίων καί επιτροπών ή τής άρμοδιότη- 
τος τούτων, εις άς περιπώσεις μόνον καθίσταται πράγματι 
αναγκαία ή χρησιμόπΟιησις συλλογικού οργάνου, ε) άντικει- 
μενική έκτίμησις τώ> εις προσωπικόν αναγκών έκάστης υπη
ρεσίας. άναλόγως τής έκτάσεως καί τής ρύσεως τών αρμο
διοτήτων της, στ) ομοιόμορφος, κατά τό δυνατόν, διαδά-ύμι- 
σ:ς όμοειδών κλάδων προσωπικού, ζ) σνγχώνενσις όμοειδών 
κλάδων.

Έπί τού ap-Spov 2:
Διά τών διατάςεων τού άρνρον τούτον καθορίζεται τό περι

εχόμενό·/ τών δια τών ως ανω 11 ρ. Διαταγματω- σννταχ·>η- 
σομενων νέων Οργανισμών, οΥ ών ·ΰα καο/οριζωνται η εν 
γένει όργάνωσις τών κεντρικών καί περιφερειακών Υπηρε
σιών έκαστου Υπουργείου η συγκροτήματος υπηρεσιών αυτού 
ή αυτοτελούς δημοσίας υπηρεσίας, ή διαρβ/ρωσις αύτών εις 
οργανικά; μονάδας, αί άρμοδιότητες τούτων, ό καθορισμός 
τών κ/.αοων τού τακτικού προσωπικού ώς και ή οργανική εις 
μονίμους ή έπί οίαδήποτε σχέσει ·ύ~έσε:ς προσωπικού σύν-ύεσις 
κατα κατηγορίας, κ/.αοονς. οανμονς κα: ειδικότητας. Πε
ραιτέρω, παρέχεται εςουσιοδότησις όπως διά τών αύτών Διατα
γμάτων κανορισύούν ό κλάδος καί ό ίαύμός τών προϊσταμένων 
τών οργανικών μονάδων, ώς επίσης α: έρεςής λειτουργούσα: 
πάσης ρύσεως Επιτροπαί ή Συμβούλια, πλήν τών υπηρεσιακών 
{οικο-5εν νοείται, ότι. καταργουμένου Συμβουλίου τίνος η Ε
πιτροπής, ή αρμοδιότητας αυτών ·ύά άσκήτα: υπό μο<ου του 
Υπουργού ή τής αρμόδιας κατά νόμον αρχής, μόνον έρ~όσον 
αντη δεν έχε: άνατε-ύή, έν όλω ή εν μέσει εις έτερον Συμβού
λιο·/ ή Επιτροπήν).

At εξουσιοδοτήσεις ανται είναι όμοιαι, κατά βάσιν, πρός 
τάς τού npor/αφερ-ύέντος Ν.. 3920/1959. Ή μόνη ουσιώδης 
διαφορά είναι ότι ήδη προ' έπετα: καί ή δυνατότης τής 5α- 
•ύμολογικής ά·/υψώσεως υφισταμένων οργανικών -υέσεων. νπό 
ειδικούς καί συγκεκριμένους περιορισμούς σαφώς καί άναλντι- 
κώς διαγραρομένους, εν παρ. 2 περίπτωσις γ' ^υποπεριπτώσεις 
αα, ββ καί γγ) τού άρ·ύρον 2 τού σχεδίου. Ή παροχή τής εύχε- 
ρειας ταύτης είναι πλέον ή επιβεβλημένη, διότι’ άλλως μετά 
πάροδον Ιοετίας περίπου άρ’ ότον, ώς έλέχ·υη. χρονολογού-- 
τα: ο: περισσότεροι άπό τούς ίτχύοντας σήμερον Οργανισμούς, 
κατά τήν διάρκειαν τής όποιας γενικώς μέν α: δραστηριότη
τες καί αρμοδιότητες τών Κρατικών ’Υπηρεσιών άνεπτύχνη- 
σαν, ή εΞειλήχ-ύησαν. ή δέ εφαρμογή τον ·3εσμού τής διοικητι
κής άποκεντρώσεως 'δημιούργησε νέας όργχ/ικάς άνάγκας εις 
τάς περιρερεκαικάς υπηρεσίας τά περιθώρια τής έπιχειρηύη- 
σομένης ά·/αδιοργανώσεως -3ά ήσα·/ λίχ/ περιωρισμένα καί 
δέν ·3ά ήτο έκ τών πραγμάτων δυνατόν νά επιτευχθούν ο: 
δι αυτής έπιδιωκόμενοι σκοποί.

Διά τής παρ. 3 τού αυτού άρ·3ρου λαμόάνετα: πρό'Οΐα. όπως 
εκ τής διαμορφωσεως τών κλάδων τού προσωπικού έκαστου 
Υπουργείου μή ίιγούν οπωσδήποτε οι ήδη ύπηρετούντες ύπά’/.- 

ληλοι.

Επί τού άρ·3ρου 3.

Μετά τήν, διά τών έρ’ άπας Πρ. Διαταγμάτων τής 
παρ. 1 τού άρ-Δρου 1, έκδοσιν τών νέω·/ Όργχ/ιτυάύ·/ τών 
'Υπουργέίοκ/, Δά πρόκυψη, εις τό μέλλον, ανάγκη όπως 
έπιφέρω·/ται at έκάστοτε. ένδεικ'/νόμεναι ά·/απροσαιρ'υΛγαί 
αυτών, ησσοτ/ος μέν σημασίας, πλήν άνσγκαίαι λόγω τής 
φυσικής διαρκούς έςελίςεως καί διαμοιρρώσεως τών αρμο
διοτήτων καί δραστηριοτήτων τών Υπηρεσιών. Εις τούτο 
αποβλέπει τό ύπ’ όψιν ap-Spo·/ 3, διά τού όποιου παρέχεται 
διαρκής έςοοσχιδότησις όπως διά Π. Διατχρμάτων γίνων- 
ται αί ά·/απροσαρμογαί ανται, έπί τή βάτει τών έκάστοτε 
διαμορροτυμένων ύπηρ-εσιΧΛων χ/οτγκών.

Ή έπί τού προκειμένου όμως παρε*χομένη εςονσιοδότησις, 
λόγω τον ότι άρ’ ενός μέν -Sa είναι διαρκής καί άρ’ έτέροο 
-5ά άπο&λέπη εις ήσσα/ος, ώς έλέχΔη, σηεασίας χ/απτροσαρ- 
μονάς. είναι, έν συγκ.ρίσει πρός τήν τού άρ-υρου 1, σϋσιωδώς 
περιωρισμέτ/η. Ούτω δι’ αυτής, δέν ·$ά είναι δυνατή ή κατέ 
βχ3μό·/ χ/ΰψωσις τών Δέσεων. ’Επίσης δέν Δά είναι δννπστ 
ή ά·/αυ.όρφωσ:ς τών κλάδων τού προσωπικού, όντως ώστε νο



μη οιχτχρ σκσεται η υπηρεσιακή κατάστασι ς βύτοΰ’ τέΆς 
έκ τής δυνατότητος δ:αρΔ-ρωτ”.κών μεταδολών καί τροπο- 
ποιήσεως αρμοδιοτήτων εξαιρούνται αί όργανι/καί μονάδες επι
πέδου Γενικής ΛιευΔύνσεως καί τσύτο ίνα ύπάρχη σταΔεφόν 
καΔεστώς ώς πρός τάς (δασικά; τχύτας οργανικά; μονάδας 
τών ’Υπουργείων.

Έπί τού. άρΔρου 4.

Ή παρατηρουμένη σήμερον ίιασπορά έμοειδών ή παρεμφε- 
ρό>ν άρμοδιοεήτων εις τελεί ον ας φορείς καΔιστά δυσχερή την 
άσκησιν ομοιομόρφου πολιτικής, επιφέρει σύγχυσιν αρμοδιο
τήτων, προκαλεί άδυναμίαν <ε?ς τους πολίτας ώς πρός τήν 
άναζήτησιν τής αρμόδιας υπηρεσίας, προκαλεί ά/ομο:όμορφον 
νομυ-Δετικήν ρύΔαισιν. Επιβάλλεται, ώς έκ τούτων, όρΔολο- 
γική άνχ/.ατανσμή τών έν λόγω αρμοδιοτήτων μεταξύ τών 
’Υπουργείων. Διά τού άρΔρου τούτου παρέχεται ευχέρεια μετα
φοράς αρμοδιοτήτων, ώς ικαί σονατών προς τάς μετα-ρερο- 
μενας αρμοδιότητας υπηρεσιών μετά τών διά τατότας τιρο- 
όλεπομένων οργανικών Δέσεων καί προσωπικού, άπό 'Υπουρ
γείου εις.. 'Υπουργείον ή οίανδήποτε αυτοτελή δημοσίαν υπη
ρεσίαν χαί αντιστρέφω;, έττ> σκοπώ αρσεως τών υφισταμέ
νων επικαλύψεων.

Έπί τοϋ άρΔρου 5.

Κατά τήν όφισταμένην σήμερον έσωτεριχήν δ-.άρΔρωσιν τών 
'Υπουργείων υπάρχουν πολλά παραδείγματα, όσου ό άριΔμος 

__τών ΔιευΔύνσεων αί όποίαι ΰπάγσντ»--ύπό ένα Γενικόν Διευ
θυντήν υπερβαίνει τάς 10, είς τινας δε περιπτώσεις φΔάνει 
τάς 10 ή καί 18. Το φαινόμενο/ τούτο άντίχειται, ώς γνω
στόν, εις βασικήν όργανωτιχήν άρχήν. χατά τήν ότοίαν ή «έκτα- 
σ:ς έποπτείας» (SPAN OF CONTROL) ένος Προϊστα
μένου "δεν δύναται νά ΰπερόή ώρισμένον άριΔμόν υφισταμένων 
όργανιχών μονάδων. Ή οργανωτική αυτή αδυναμία αντιμε
τωπίζεται σήμερον εις τήν τράςιν είτε διά «Άναττληιρωτών 
Ρενεκών ΔιευΔυντών» (π.χ. Γενική ΔιεύΔυνπις Φορολογίας, 
Γενικόν Λογιστήρισν ' Κράτους), είτε διά «Προϊσταμένων 
Υπηρεσιών» (Υπουργείον Δημοσίων “Εργων), ήτοι ‘διά άνω- 
τάτων υπαλλήλων, οίτινες όρίζονται ώς Προϊστάμενο: όμά- 
δος Διευθύνσεων. Εις άμμοτέρας όμως τάς περιπτώσεις οΐ 
ανώτατο: αυτοί υπάλληλοι. καίτοι υπαγόμενοι ΰπό Γενικόν 
Διευθυντήν, έχουν τον αυτόν με εκείνον βαΔμόν, ήτοι τον Ιον.

’Εξ άλλου, παραλλήλως ττρος τάς Γενικά; ΔιευΔύνσεις 
αΐ όποίαι υπάρχουν εις έκαστον 'Υπουργείον, χτάρχει καί 
άριΔμος ’Ανεξαρτήτων Ύπηρεσιών, μεγαλύτερος ενίοτε τών 
δ, αΐ όποια: υπάγονται απ’ εύΔείας υπό τον Γενικόν Γραμ
ματέα (π.χ. 'Τπηρεσίαι προγραμματισμοΰ, έργα/ώσεως, έκ- 
παιδεύσεως, διοικητικού, οικονομικής έξυπηρετήσεως, νομο- 
Δετικού συντονισμού, σχεδιάσεως έκτακτου ανάγκης)· αί ανε
ξάρτητο: αύτα: Υπηρεσία: ονομάζονται συνήύως «Γενικαί 
Υπηρεσία:», έχουν δέ ώς κοτ/όν χαρακτηριστικόν ότι (ϊοη- 
Δονν τάς Γενικά; ΔιευΔύνσεις «γραμμής» εις τήυ έπιτέλεσιν 
τού έργου των. Και ένταύΔα εχομεν το άντιοργα/ωτικόν φαι- 
νόμενον, έ Γενικός Γραμματεΰς νά προίσταται άμέσως ΰπερ- 
μέτρως μεγάλου άριΔμού όργα/ικύν μονάδων.

Προς ορΔολογικήν άντιμετώπισιν τών οργανωτικών τούτων 
προβλημάτων. προόλέπετα: διά τού ϋπ’ δψιν άρ-ύρου 5 τού 
σχεδίου ή κοΔιέρωσις ενδιαμέσου όργανικού όαΔμού, μεταξύ 
1ου καί 2ου βαΔμοΰ, ήτοι όργοτυικού (δαΔμοΰ «Άναπληρωτοΰ 
Γενικού ΔιευΔυ/τοΰ».

Οΐ όργαυικο: ούτοι Άναπληρωταί Γενικοί Διευ-ύαυταί -5ά 
προΐσταντα: είτε όμάδος Διευθύνσεων (ή ανεξαρτήτων Τμη
μάτων ή Γραφείων) έντός Γενικής τι·/ος Διευ-ύύνσεως. είτε 
τών προχυαφερ-ύεισών «Γενικών Υπηρεσιών», ή ·ύά επικου
ρούν τόν Γενικόν Διευύυντην, επί 1ω βα-ύαώ.

ότι ό ενδιάμεσος ούτος έαύμός 
ούτον Δέσεις') δεν Δά άποτελή

Πάντως διευχρινίζετα 
(χαί αί άντίστοιχοι πρός 
άναγκαίως δαΔμίδα τής ίεραρχιχής κλίμα/.ος όλων τών Δη
μοσίων Υπηρεσιών, άλλά μόνον εκείνων εις τάς όποιας ή κα-

Διέρωσίς τευ κρίνεται-άυαγκαία προ; κάλυψιν τών προεχτε- 
Δέντων όσγανωτικών κενών χαί μετά, ϋπο π-νεϋμα άχρως φει
δωλόν. στάύμισιν τών υπηρεσιακών άναγχών.

Περαιτέσω. προβλέπεται. ότι εις τόν Ιον δαΔμόν (Γενικού 
Διευ-ύυντοϋ προάγεται Αναπληρωτής Γενικός ΔιευΔυντής. 
έφ’ όσον έχει διαυύσει διετή υπηρεσίαν εις τον δαΔμόν τούτον. 
Διευκρινίζεται, έν προκειμένω ότι εις ήν περιπτουσιν ό κατέ
χουν τήν Δέσιν τού Άναπληρωτού Γενικού ΔιευΔυντού δέν 
έχει συμπληρώσει έν τώ όαΔμώ τούτφ διετή υπηρεσίαν, ή έπι 
1ω βαΔμώ Δέσις (Γεν. Δ/ντού) Δά παραμένη κενή, μή ουνα- 
μένων νά κριΔούν διά τήν Δέσιν ταύτην επ; όαΔμώ 2ω υπάλ
ληλοι, οίτινες. κατά ρητήν διάταξιν (άρΔρ. 5 παρ. δ) τού 
σχεδίου, κρίνονται διά τον Ιον δαΔμον μόνον εφ όσον οεν ΰφι- 
σταται έν τώ οικείου κλάδου Δέσις Άναπληρωτού Γενικού 
Δ/ντού ή οί κατέχοντες τήν Δέσιν ταύτην δέν κρίνονται ώς 
προακτέο: κατ’ έκλογήν.

Τέλος, διά τού ΰπ’ οψιν άρΔρου λαμίάυεται πρόνοια διά 
τους ήδη έπί όαΔμώ 1 ω Άναπληρωτάς Γενικούς; ΔιευΔυν- 
τάς ή Προϊσταμένους 'Υπηρεσιών, ούτως ώστε νά άποφευ- 
χΔή οϊαδήποτε έκ τής νέας ρυΔμίσεως μείωσις αυτών. Προ- 
όύάπεται μάλιστα ότι ούτοι τοπούετούνται εις Δέσεις Γενι
κού ΔιευΔυντού έπί βαύμώ 1ω, άμα τή κενώσει των, ανεξαρ
τήτως χρόνου υπηρεσίας εις τόν όαΔμόν τού Άναπληρωτού 
Γενικού ΔιευΔυντού. τούτο δέ ΐνα μή καταστή δυσμενεστέρα 
ή Δέσις τών ήδη ύπηρετούντων έπί 1ω όαΔμω Αναπληρωτών 
Γεν!κών_Δ-ΐίυ·ύυ*1'τών _ή Π ροϊσταμένων Υπηρεσιών, καΔ’ όσον 
•ούτοι. κστά τάς ίσχυούσας διατάξεις τού Υπαλληλικού Κώ
δικες, Δά ήδύνατο νά καταλάβουν Δέσιν έπί δα·3μώ 1ω υπαλ
λήλου (Γενικού ΔιευΔυντού), ώς έχοντες ήδη συμπληρώσει 
τετραετή υπηρεσίαν έν τώ 2to όαΔμώ.

Έπί τοϋ άρΔρου 6.

Διά τού άρΔρου τούτου συνιστάται παρά τή Γενική Διευ- 
Δύνσει Δημοσίας Διοικήσεως τού Υπουργείου Προεδρίας 
Κυόερνήσεως έπταμελές Γνωμοδοτιχον Συμόούλιον, ώς μόνι
μον συντονιστικόν όργανον. δά τήν εφαρμογήν ενιαίων οργα
νωτικών άρχών έπί Δεμάτων άναφερομένων εις τήν όργάυου- 
σιν έν γένε: τής δημοσίας διοικήσεως καί τήν κατάστχσιν τού 
προσωπικού αυτής.

Βιδικωτερον. εις τό συμόουλευτικόν τούτο οργαυον Δά άνα- 
τεΔή άφ’ ένος μέν ή επεξεργασία τών συνταχΔησομένων ύπό 
τών Υπουργείων σχεδίων 'Οργανισμών, όά-ει τού ύπ: ό·3:ν 
σχεοιου νομού, προς εφαρμογήν χύτού ύπό ένιαΐον π-ζεύμα καί 
επι τή όασε: ενιαίων επίσης οργανωτικών άρχών. άφ' έτέσου 
;έ ή γνουμοδότησις έπί παντός έν γένε: οργανωτικού Δέμα- 
τος η Δέματος άφορώντος εις τήν κατάστασιν τού προσωπι
κού τή; δημοσία; διοικήσεως, τό όποιον ήΔελε κριΔή σκό- 
πιμον όπως άχΔή ενώπιον αυτού ύπό τού 'Υπουργού Προεδρίας 
Κυόερνήσεως ή τής Γενικής ΔιευΔύνσεως Δημοσίας Διοική- 
σεως.

Επί τού άρΔρου 7.

Διά τού άρΔρου τούτου προόλέπεται ή καΔιέρωσις συστή- 
'.χ2Τ°ϊ βραόεύσεως. ήΔικής άλλά καί υλικής, διά πάσαν άξιό- 
λογον πρότασιν ή ;χελέτην ύποόαλλομέ·/ην ύπό υπαλλήλων έξ 
ίδιας πρωτοόουλίας καί άφορώσης εις τήν όελτίωσιν έν γένε: 
τής άποοοτικοτητος τής Υπηρεσίας, ώς π.χ. τήν άπλούστευ- 
σιν των οιατικασιών. την όελτίωσιν τών μεΔοδων οσ*^ασίας. 
τή·/ καλυτέραν χρησιμοποίησιν τών εις τήν διάΔεσιν ττς 'Υ
πηρεσίας μέσων. . s

Επ: τού άρΔρου 8. ν

Διά τήν^ άποτελεσματικωτέραν καί ταχυτέραν ένημέρωσ:ν, 
επαφήν και συνδεσιν τών Υπουργών μετά τών ΰπ’ αυτών 
εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καί δη
μοσίων όργα/ισμών ή επιχειρήσεων προόλέπεται. διά τού 
ΰπ όψιν άρΔρου. ή παρ έκάστω Ύπουργείω άπόσπασις ένος 
υπαλλήλου έσ έκαστου και μέχρι πεντε κατ’ άνώτατον όσιον 
εν συνόλω υπαλλή/-ων τών νομικών τούτων προσώπων, όρ^α» 
νισχών ή επιχειρήσεων.
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'Erl τού «'Siου 9.
Διά τού άρυ-ρου τούτου σ/.οχειται f, χαροχή τής εύχερείας 

= ΐς τον Πρωύυχουργόν. όχως τάς έχ: τών Όργχ-ισμών καί 
Ιδρυακτων εν γενει του Ν· Δ/ τοτ 5/2/'19/Ο «χέρι οργα- 

νώσεως. δ:αρ·3ρώσεως. λειτουργίας καί αρμοδιοτήτων τών 
αάττς κατηγορίας Νομικών Προσώχων, Οργανισμών κλχ.» 
άμοδιότητας αύτοϋ μεταίιόάζη καί είς Ύουχουργόν χαρά τώ 
Ύχουργείω Προεδρίας Κυσερνήσεως, καύ' όσον. τό γε νϋν 
έχον, ή ττερ: ή; ό λόγος ευχέρεια χεριορίζετα: μόνον είς Υ
πουργούς.

Έχί τοϋ άρθρου 10.

Τέλος, διά τοϋ άρθρου τούτου καταργοϋνται α! διατάξεις: 
α) τής χερίχτώσεως γ' τής χαρ. 1 τοϋ αρ-ύρου 15 τού Ν.Λ. 
825/1971 «χερί όργχ;ώσεως.γ/,λ“. τοϋ Υχουργείου Προε
δρίας Κυσερνήσεως». δ’.ά τών όχοίων χροεβλέχετο μετάτα- 
ξις είς τό Υχουργείον Προεδρίας Κυσερνήσεως ύχαλλήλων. 
έξ άλλων Ύχουργείων. νομικών χροσώχων δημοσίου δικαίου, 
οργανισμών κο:νής ώοελείας κλχ. καί β) τής χα
ρ αγράς ου 1 τού άρύρου 2 τοϋ Ν.Λ. 314/1974 «χερί συμχλη- 
ρώτεως τού Ν. Λ/τος 207/1974 «ττερε τροχοχοιήσεως καί 

^συμχληρώσεως τής χερΠΎχουργικοϋ Συμβουλίου καί Ύχουρ- 
γειων νομοθεσίας κλχ.», δ:’ ών έχιτρέχεται μεταρορά οργα
νικών -Δέσεων μετ' ισαρίθμου χροσωχικού άχό Ύχουσνείου είς 
'Γχουργείον.

Έν Α-3ήνα:ς τή 24 Άχρ ιλίου 1975 

Οί Ύχουργο:

Προεορίας Κυσερνήσεως Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Β. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΚΑΤΑ ΡΓΌ’Τ Μ ΕΝ AI ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

Δ:ά τοϋ άρ-λρου 9 χαραγρ·. 4 τοϋ Σχεδίου καταργοϋνται αί 
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1096/1972 «χερί διατάξεών τινων αρθ
ρωτών είς τά Ιδρύματα καί Όργανισαούς έν γενει τού Ν.Δ. 
572/1970», έχουσαι ώς ακολούθως:

( «1· Η έχοχτεία καί ό έλεγχος έχί χάντων τών χερί ών 
το Ν.Δ. 572/1970 «χερί όργανώσεως, διαρ-Δρώσεως. λει
τουργίας κα: αρμοδιοτήτων τών χάσης κατηγορίας Νομικών 
Προσώχων, Όργανιτμών καί Έχ'.τροχών, εν τή Διοικήσει 
τών όχοίων μετέχει ό Βατιλεΰς ή μέλος τής Βασιλικής Οι
κογένειας», Όργανιτμών καί 'Ιδρυμάτων, ασκείται ύχό τοϋ 
Π ρω-3 υχουργοϋ, δυναμένου δ:’ άχοράσεως του να μεταβιβάζη 
το δικαίωμα τούτο είς Ύχουργόν.

2. Είς χερίχτωτ:ν μεταβιβάσεως ύχό τοϋ Π ρω-υυχουργοϋ 
τοϋ /.ατά τήν χροηγουμένην χαράγραρον δικαιώματος έχο- 
χτείας καί έλέγχου Οργανισμού ή Ιδρύματος είς 'Υχουρ- 
γόν, ό Π ρω-ύυχουργός διατηρεί τήν αρμοδιότητα τυμχράίόεως 
είς τον δτορ’.τμόν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αύτοϋ διενεργού- 
μενον διά κοινής αυτών άχοράτεως.

3. 'Ως έχοχτεία καί έλεγχος τών Κεντρικών κα! Περιφε
ρειακών Τχηρετιών τών εν χαραγράροις 1 'Οργανισμών καί 
'Ιδρυμάτων νοούνται:

α. Ή έγκριτις τών χροϋχολογιτμών καί τών άναμορρώ- 
τεων αυτών.

,3. Ή έγκριτις τών άχολογιτμών αυτών.

γ. Ό ειδική εντολή τοϋ άτκοϋντος τήν έχοχτεία·; οικονο
μικός καί διαχειριττικός έλεγχος αυτών.

Άρ·3ρον 2.

Ή ΐτχΰς τοϋ χαρόντος άρχεται άχό τής δημοσιεύσεώς του 
εις τήν Έρημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Διά του άρ-ύρου 10 χαραγρ. 1 τοϋ Σχεδίου καταργοϋνται 
αί διατάξεις τοϋ άρ-3ρου 15 χαραγρ. 1 χερίχτ. γ' Ν.Δ. 825/ 
1971 «χερί όργανώτεως, λειτουργίας καί αρμοδιοτήτων τοϋ 
Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως».

ί ·
Αί καταργούμεναι διατάξεις, έχουν ώς άκολού-ύως:

μι_1. Διά Βασιλικών Δία ταγμάτων, έκδιδομένων χροτάτε: 
τού Π ρωνυχουργοΰ καί τού Υχουργοϋ Οικονομικών, άνευ 
χεριοριτμοϋ τινός έκ τών διατάξεων τού Ύχαλληλικοϋ Κώ
δικες (Ν. 1811/51) καί χαντός άλλου τυναρούς νόμου, ρυ
θμίζονται :

γ. Τά τοϋ καν ορισμού τών όρων χληρώσεως τών -Δέσεων, 
δυναμένης νά συντελεστή καί διά μετατάξεως ύχαλλήλων 
έξ άλλων κλάδων τού 'Υχουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως 
ή εξ άλλων δημοσίων ύχηρεσιών ή νομικών χροσώχων δημο
σίου δικαίου ή όργαν σμών κοινής ώρελείας ή τραχεζών. II 
τοιαύτη μετάταξις ένεργείται κατά χαρέκκλισιν άχό χάσης 
ίχ/υούσης γενικής ή ειδικής διατάξεως, διά κοινής άχοράσεως 
τού Π ρωύυχουργοΰ καί τοϋ αρμοδίου κατά χερίχτωσιν 'Υ- 
χτυργοϋ. έκδιδομένης μετά γνώμην τών οικείων 'Υχηρεσιακών 
Συμβουλίων καί δημοσιευόμενης διά τής Έρημερίδος τής 
Κυδερνήσεως. Ή μετάταξις αϋτη συντελείται είς τον ον κέ- 
κτητα: ό. μετατασσόμενος βα-υμόν ή είς τον εισαγωγικό·;, έάν 
ούτος κέκτηται βα-υμόν κατώτερον τούτου. Εν χεριχτώσε: 
κα-3’ ήν δεν ϋρίστατα: βαθμολογική άντιστοιχία. ή μετάταξις 
συντελείται είς βα-ύμόν ανάλογε ν -χρός- τήν -ύεσιν ήν κατείχεν 
ό μετατασσόμενος έν τώ έξ ού μετατάσσεται νομικώ χροσώχω 
ή όργαν ισμώ ή τραχέζη. έν όύει καί τής χρουχηρεσίας ώς 
καί τών άχοδοχών ας έλάμβοτ;εν ουτος. Διά τών αυτών Β. 
Διαταγμάτων δύνατα: νά όρίζωνται τά χροσόντα τών μετα
τασσόμενων ώς καί ή διαδικασία καί τά όργανα έλέγχου χρος 
διαχίστωσιν τής συνδρομής τούτων. 0! μετατασσόμενοι ή μετα- 
ταγέ·;τες μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ χαρόντος δένονται, κατ’ 
έχιλογήν των, είτε νά έξακολου-3ήσουν ϋχαγό;υ.ενοι είς τά 
ταμεία έχικουρικής άσραλίσεως καί χρονοίας τής ϋχηρεσίας 
έξ ής μετατάσσονται, είτε νά ϋχαχ-ύοϋν είς τά τοιαϋτα τής 
ϋχηρεσίας είς ήν μετατάσσονται».

Διά τοϋ άρ·3ρου 10 χαραγρ. 2 τοϋ Σχεδίου καταργοϋνται 
αί διατάξεις τής χαραγρ. 1 τοϋ άρ·3ρου 2 τοϋ Ν.Δ. 314/ 
1974 (ΦΕΚ 43/.Α/15.2.74) «χερί συμχληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 
267/1974 «χερί τροχοχοχοιήσεως καί συμχληρώσεως τής 
χερί Ύχουργικοϋ Συμβουλίου καί Ύχουρ*;είων νομοθεσίας 
κλχ», έχουσαι ώς άκολού-ύως:

«1. Έχιτρέχεται ή μεταρορά οργανικών -ύέσεων μετά ίσα- 
ρί-ύμου χροσωχικού άχό ’Υχουργείου είς Υχουργείον διά κοι
νής άχοράσεως τοϋ Πρω-3υχουργοϋ καί τών αρμοδίων κατά 
χερίχτωσιν Ύχουργών. Ή έχιλογή τοϋ μεταρερομένου χροσω- 
χικοϋ γίνεται διά κοινής άχοράσεως τοϋ Πρω-ύυχουργοϋ καί 
τοϋ έξ ού μεταρέρετα: 'Υχουργείου 'Υχουργοϋ, μετά γνώμην 
τοϋ ύχηρεσιακοϋ συμβουλίου τοϋ αύτοϋ ώς άνω Υχουργείου».

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ

Περί άνχδιοργανώσεως τών δημοσίων χολιτικών 
ύχηρεσιών.

Άρ-Spov 1.

Σύνταξις 'Οργανισμών. Γενικαί Άρχαί.

1. Διά χροεδρικών διαταγμάτων, έρ’ άχαξ έκδιδομένων 
έντός έτους άχό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ χαρόντος, χρο- 
τάσει τών Υχουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών 
καί τοϋ κατά χερίχτωσιν αρμοδίου Υχουργοϋ. -3ά συντχχ-$οϋν 
έξ ύχαρχής οΐ οργανισμοί τών 'Υχουργείων ή ένιαίων συγκρο- 
τηχάτων ύχηρεσιών τούτων ή αύτοτελών δημοσίων χολιτικών 
ύχηρεσιών, κατά τά κατωτέρω έν άρ-$ρω 2 ειδικότερου οριζό
μενα.

2. Ή άναχροσαρμογή -ών οργανισμών τούτων ένεργείται 
διά χροεδρικών διαταγμάτων, κατά τά κατωτέρω έν άρι3ρω 3 
είδικώτερον οριζόμενα.

3. Διά τών ώς άνω χροεδρικών διαταγμάτων ·3έλει έχιδιω- 
χ-3ή ή όρ-3ολογιστικωτέρα καί άχοδοτικωτέρκ όργάνωσις τών 
δημοσίων χολιτικών ύχηρεσιών κυρίως διά:


