
Έ":. τού σχεδίου Νόμου «περί ρυ·3μίσεως ·3εμάτων τινών
όα—ανώσεως καί λειτουργίας υπηρεσιών τού δημοσίου».

77ρός τήν Βουλήν των ‘Ελλήνων
ΛΙέ τό παρόν νομοσχέδιο-/ έπιχειρείται ή έπί παγίας βάσεως 

άντιιχετώπισις επειγόντων τινών οργανωτικής καί λειτουργι- 
7ής κυρίως ρύσεως ζητημάτων, ή ρύ-3μισις των όποιων ·3ά 
έ-Γτεεψτ, τήν ταχυτέ ρ αν /at καλλιτέραν λειτουργίαν των 
Λ-γ-^ιιών η την όργάνωσιν άλλων διά τήν έξυπηρέτησιν συγ
κεκριμένων σκοπών.

Έπί των /ατ' ίδιαν διατάξεων τον σχεδίου παρατηρούμε 
-2 κάτω-3ι:
Έπί τού άρ-3ρου i :

Λ:ά τον άρ·3ρου 1 τον τχεδίου προβλέπεται, ότι. προκειμέ- 
νον. περί /Λινών άποράσεων η πράξεων πλειό,ων συμπραττόν- 
οων.' κατά τάς /.ε: μεν ας διατάξεις, ’Υπουργών, ·3ά δΰναται 
διά /Λινής άποράσεως, δημοσιευόμενης διά τής ’Ερημερίδος 
της Κυβερνήσεως, τών συμπραττόντων 'Υπουργών νά zap α- 
σχε-όή εις τούς Γενικούς Γραμματείς η τούς Γενικούς Διευ- 
·3υντάς ή Άναπληρωτάς Γενικούς Α'.ε>3ννάς ή έξουσία τον 
ύπογράρειν τή εντολή των τάς /Λινός άποράσεις ή πράξεις. 
Α:· διατάξεις αυται -3ά απαλλάξουν τονς 'Υπουργούς έν. τον 
σύρτου τής απασχολήσεώς των εις ·3εματα ήσσονος σημασίας 
λαί ένί'.αρεροντος, εύχερώς δυνάμενα νά έπιλυ-ψούν τή εντολή 
των ύπό τών Γενικών Γραμματέων ή Γενικών Δ:ευ-3υντών ή 
Αναπληρωτών Γενικών Διευ-ίυντών.
Έπί τον άρ-3ρ·ου 2:

'Ως έκρ!-3η ύπό τον Συμβουλίου τής Επικράτειας (Πρ. - 
εττ. 283/78 καί 284/78). αί νομο-3ετ:καί έξουσιοδοτήσεις τον 
άρ-3·ρου 1 zap. 1 τον νΑ.. 1239/1972 καί δή τόσον ή ζαρέ- 
χουσα ευχέρεια περιορισμού τών ανμζραττόντων 'Υπουργών 
(έδάρ. ά'), ό-τον καί ή έζιτρέζοντα την μεταβολήν τον τύπου 
τής διοικητικής πράξεως (έδάρ. 3') άνα^έρονται εις ·3έματα 
ρυ-3μ:ζόμενα, κατά τάς κείμενος' διατάξεις, it’ ατομικού χα- 
ρακτήρος διαταγμάτων ή υπουργικών άποράσεων καί όχι εις 
άναλόγιενς διοικητικός ζράξεες κανονιστικού περιεχομένου.

Προς άρσιν πάσης άμρισβητήσεως περί την έκδοσίν τών 
ανωτέρω διοικητικών πράξεων καί προς τόν'σκοπόν άζλον- 
στεύσεως τής διαδικασίας έκδόαεώς των, τροποποιείται ήδη 
ή ώς άνω έξσυσιεδοτική διάταξις, διά τον άσ-3ρον 2 τον σχε
δίαν, ούτως ώστε ή χρήσις ταύτης εις μέν την περίπτωσιν τον 
περιορισμού' τών σνναρμοδίων Υπουργών νά καλνπτη διατά
γματα ή άποοάσεις κανονιστικού καί ατομικού περιεχομένου, 
εις δε την. περίπτωτιν τής μετατροπής οιατγμάτων εις ύπονρ- 
γίχάς άποράσεις νά περιορίζεται μόνον εις ατομικού χαρα
κτήρας διατάγματα.
’Επί τον άρ-Spov 3:

-Διά τον άρ-3ρον 3 παρέχεται ή δννατότης σνστάσεως Μο
νάδων Μηχανογραρήσεως εις Υπουργεία, όζον δεν νρίσταντα: 
σήμερον τοιανται μονάδες, ώς καί διενρννσεως υφισταμένων 
μονάδων' μηχανογραρήσεως, μέχρι τον επιπέδου Διευ·3ύνσ«ως 
προς τον σκοπόν άντιμετωπίσεω'ς τών μηχανογραρικώ»/ έργα-ΐ 
σιών 'τούτων βάσει τών προσράτων δεδομένων, τά όποια πρού 
έκοψαν εις τον τομέα αότόν. ’Επίσης, παρέχεται ή ευχέρεια 
σνστάσεως μέχρι τριών (3) δέσεων ’Αναλυτών - Πρόγραμμα·^ 
τκστών Η/Τ έπί συμίάσε: ιδιωτικού δικαίου, έχόντων ειδικά 
έπισπημονικάς γνώσεις, προς ΰποβοή-3ησιν τών μη/ανογραρι- 
κών άναγκών. Έξ άλλου. κα-3ορίζονται οί όροι προσλήψεως 
καί αί είδικώτερπ: εγγυήσεις (διαδικασία προσλήψεως καί 
επιλογής, πειθαρχικός έλεγχος, άποδοχαί κ.λπ.) τον ανωτέρω 
προσωπικού έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, ώς τούτο ρητώς επι
τάσσεται εις το έδάρ. τής παρ'. 3 τού ap-Spcv 103 τού 
Συντάγματος. .· · - " ·

Έν όψει τής προσπα-3είας τής Κυβερνήσεως διά την προώ- ' 
·3ησιν τής μηχανογραρήσεως εις τόυ χώρον τής Δηαοσίας 
Διοικήσεως καί τής προς τόυ σκοπόν αυτόν περαιτέρω δραστη- 
ρ’Λποιήσεως τής Δ/νσεως ’Ερευνών καί Μηχανογραρήσεως

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τής ΓΔΔΔ. διά τής παρ. 4 τού άρ-3ρον 3 προβλέπεται όπως 
ή Δ/νσις αντή απόκτηση ένα πυρήνα μονίμου προσωπικού.

ΙΙρός άπορνγή.· προσθέτων δαπανών καί διά την ενρν-3μον 
λειτουργία'/ τής Υπηρεσίας, ή όποια αντιμετωπίζει ά/ά πάσαν 
στιγμήν, τ; ενδεχόμενα/ τής άποχωρήσεως τών έπί σνμίάσει 
υπαλλήλων της. έκρί-όη σκόπιμον όπως εις τάς -3έσε:ς μονί
μου προσωπικού, α! όποια: ·3ά σνστα·3ονν διά τών~Ν.Δ., τά 
οποία ·5ά έκδούονν κατ' έξονσιοδότησιν τον άρ·3ρον 10 πασ. 2 
τού Ν Α. 101/1973. μεταταγή μόνιμον ποοσωπικόν άπό άλλας 
Δημοσίας Υπηρεσίας ή ένταχύή εις αντάς τό ήδη υπηρετούν 
εις τήν Α:εν-3ννσιν Ερευνών καί Μηχανογραρήσεως προσω
πικόν έπί Γμνόάσε: Ιδιωτικού Δικαίου τών ειδικοτήτων Έπ> 
στημενικών Συνεργατών καί Αναλυτών Συστημάτων.

Έπί τού άρ-3ρον 4:
Διά τών διατάξεων τού άρ-3ρον 4 τού σχεδίου σκοπείταΐι ή 

βελτίωσις καί αΰξησις τών γνώσεων υπαλλήλων εις ξένας 
γλώσσας καί ή άποκέντρωσις αρμοδιοτήτων τού 'Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, εις τον τομέα έπιμορρώσεως τών 
υπαλλήλων καί ή άνά·5εσις τής έκτελέσεως προγραμμάτων 
εις έκπαιδευτικούς ρορείς άνευ χρονοβόρων γραρειοκρατικών 
διατυπώσεων. Επίσης υπό τού άρ·3ρον τούτον επιλύονται' καί 
(Ιιρισμένα ειδικής ρύσεως -ύέματα. Εϊδικώτερον, διά τής παρ. 
9 παρέχεται ή ευχέρεια, όπως δι’ άποράσεων τού άρ·3ρον 5 
τού Ν. 232/1975, κα-ύορίζωνται αί άπαιτονμεναι πάσης ρύ
σεως δαπάνα:, διά τήν όργά/ωσιν ή έκτέλεσ.ν. έν όλω ή έν 
μέρει, τ ώ νπ ρ ο γ ρα;μ;μ ά τ ω ν έπιμορρώσεως. αί όποια: δεν προ- 
βλεπονται ρητώς νπό τού ν. 232/1985 ώς π.χ. αποζημιώ
σεις: α) έποπτών έκτελέσεως προγραμμάτων έπιμορρώσεως, 
β) τών οπωσδήποτε μετεχέντων εις τήν διενέργειαν τών δια
γωνισμών, τού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών εις τήν 
αλλοδαπήν, γ) άξιολογητών τών διαρόρων έκπαιδευτικών με
λετών τών προγραμμάτων έπιμορρώσεως. δ) έκπαιδευτών διά 
τήν έκπόνησιν έκπαιδευτικών βοη·3ημάτων άρορώντων εις τήν 
διδακτέαν των ΰ/.η/ εις τά προγράμματα διά τά οποία έχουν 
ιέπιλεγή, ε) τών έπιστημονικών συνεργατών, διά τήν έργάνω- 
σιν ή έκτέλεσιν. έν όλω ή έν μέρει. τών προγραμμάτων κλπ., 
έξοδα τελετών ενάρξεως καί λήξεως προγραμμάτων, ώς καί 
έτερα συναρή έξοδα δημιουργοΰμενα κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
προγράμματος,' τόσον εις τάς έδρας πραγματοποιήσεώς του, 
όσον καί εις τάς έκτος αυτών έκδηλώσεις καί έποιαδήποτε 
άλλη δαπά/η σχετική με τά προγράμματα έπιμορρώσεως. Ε
πίσης διά τών αυτών άποράσεων, κα·5ορ:ζετσ: ή διαδικασία 
πληρωμής τών δαπανών τούτων, τά άπαιτούμενα δηλαδή δι- 
καιολογητικά, ό τρόπος καταβολής των κλπ.
Έπί τού άρ·3ρου 5: -

Έν 0ψε: τής ηνξημένης ενψύνης τών καθηκόντων τών -3ε- 
σεων τών Δηιοσίων Υπηρεσιών, έπί βα-3μώ Άν απλή ρω τού Γε
νικού Διεν-ύυντού, ώς καί καθηκόντων τών ά-ζωτάτων -3έ- 
σεων τών ν.π.δ.δ., έπί βα-3μοίς 1ω (Γενικού Διευ-3υντού) καί 
Άναπληρωτού Γενικού Δ:ευ-3υ-/τού. κρίνεται σκόπιμον όπως 
ή διά προαγωγής πλήρωσις τών ά/ωτάτων τούτων -3έσεων 
ένεργήται όπό τού Υπουργικού Συμβουλίου, ώς άλλωστε γί
νεται ή πλήρωσις -3έσεων Γενικών Διευθυντών τών Δημο
σίων Υπηρεσιών. Δ·ά τής ρυψμίσεως ταύτης, ήτις προίλέπε- 
τα: έν άρ-3ρω 5 τού σχεδίου, κα-3ιερούτα! ένιαία άρχή. ώς 
πρός τόν τρόπον πληρώσεως διά προαγωγής τών άνωτάτων 
·3έσεων τών δημοσίων υπηρεσιών καί ν.π.δ.δ.
Έπί τού άρ·3ρου 6:
. Οί Πίνακες έπιτυχίας διαγωνισμών πληρώσεως -3έσεων 
τού εις τόν Υπαλληλικόν Κώδικα υπαγόμενου προσωπικού 
Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί ν.π.δ.δ., ισχνόν/, σομρώνως πρός τάς 
διατάξεις τού ώς άνω Νόμον (ά·ρ-3ρο 32 παρ. 3 Π.Δ. 611/ 
1977) έπί έτος άπό της δημοσιενσεώς των εις τήν Έρημε
ρίδα τής Κυβερνήσεως.

Λόγω τής ·έπ:6λη-3είση·ς διά τής ΰπ’ άρι·3. 7Γ7/22.6.1978 
Πράξεως τον 'Υπουργικού Συμβουλίου άναστολής διορισμών, 
οί ΐσχνοντερ κατά τήν έκδοσιν αυτής πίνακες έπιτυχίας ή δη- 
μοσιευΨέντες έντός τής διά ταντης δ’,αταχΨείσης ά/αστολής



προσλήψεων παραμένουν ίκτοτε ανενεργοί καί -δά παραμεινουν 
ώς τοιοΰτοι μέχρι καί τής άρσεως τών έν λόγω περιοριστικ.ών 
μέτρων. Επειδή όμως, διαρκούσης τής αναστολής διορισμών, 
δά λήξη ή ισχύς των πλείστων έχ των πινάκ.ων διοριστέων 
με αποτέλεσμα οι έπιτυχόντες νά μή βύνανται νά διοριστούν 
μετά την άρσιν τής αναστολής, προτείνεται ή διάταξις τοΰ 
παρόντος άρ-δρου ττρος τακτοποίησιν τοΰ -δέματος.

'Βτί τού άρ-δρου 7:
Δ:ά τοΰ άρ-δρου 7 τοϋ Ν.Δ. 3983/59 ρ-υ-δμίζονται -δέματα 

’Αρχείων καί Πρωτοκόλλων των δημοσίων υπηρεσιών. Ήδη 
έχει άνακύψει -δέμα εφαρμογής των διατάξεων αύτών καί 
έπί των νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιου.

Διά τής πρεεινομένης ρυ-δμίσεως τοΰ άρ-δροο 7 τοΰ, σχεδίου 
σκοπείται ή έπέκτασις των διατάξεων αί όποίαι ισχύουν διά 
τάς δημοσίας υπηρεσίας χαί εις τά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου.
Έττί τοΰ άρ-δροο 8:

Αί διατάσεις τοΰ άρ-δροο 8 διά των όποιων κα-διεροΰται 
ή αντιστοιχία των διεπομένων ύπό τοΰ Υπαλληλικού Κωδικός 
μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ττρος τους βα-δμους τής στρα
τιωτικής ιεραρχίας, ττροκειμένοο μόνον όσον άφορ.ϊ την συμ
μετοχήν των εις τά ττάσης φύσεως συμβούλια καί επιτροπάς 
καί όχι δι’ άλλας συνέπειας, αποβλέπουν. ε!ς τρ νά έκ/είψουν, 
έοεσής, τά συχνάκ.ις αναιρούμενα ζητήματα, ώς ττρος τήν 
ττροεδρίαν, οσάκις συντρέχουν ττολιτικοι υττάλληλοι και στρα
τιωτικοί, λόγω έλλείψεως σχετικής ρυ-δμίσεως. Ή κατά τό 
σχέδιον αντιστοιχία προέκυψε, αρχής γενομένης άπό τούς κα
ταληκτικούς βα-δμούς τής ττολιτικής διοικητικής και στρα
τιωτικής ιεραρχίας, κα·δ’ όσον δεν εύρέ-δη άλλος προσφορώ- 
τερος τρόττος ττροσδιορισμοΰ ταύτης.
Έττί τοϋ άρ-δρου 9:

Διά τής τταρ. 1 τοΰ άρ-δρου θ τοΰ σχεδίου άντικα-δίσταται 
ή τταρ. 11 τοΰ άρ-δρου 8 τοϋ Ν. 643/77, έττί σκοπώ μή δη- 
μοσιεύσεως έφεσής τών ττεριεχουσών τάς απόψεις τών μελών 
τοΰ Συμβουλίου Συνδιαλλαγής Πράξεων τοΰ Προέδρου αύτοΰ 
εις τάς ύπό τής άντικα-διστωμένης τταραγράφου ττροδλεττομένας 
ό?ημορίϊ2ς. 'Η κατάργησις τής ανωτέρω δημοσιεύσεως χρι- 
νεται αναγκαία διότι αυτή είναι cr/.ρως δαπανηρά διά τό 
δημόσιον άλλα χαί ττέραν τούτου όέν εξυπηρετεί ούσιαστικώς 
τον σκοπόν διά τόν οποίον προεβλέφ-δη δεδομένου ότι δεν λαμ
βάνει χώραν έν όψει μιας συγκεκριμένης απεργίας, ώστε νά 
πληροφορήται η κοινή γνώμη εις τόν κατάλληλον χρόνον τούς 
λόγους διά τούς οποίους άπεργεί ή συνδικαλιστική έργάνωσις, 
άλλα ή πράξις δημοσιεύεται πάντοτε μετά τήν εις τό Συμ
βούλιου Συνδιαλλαγής έπελ-δοΰσαν διαφωνίαν, «ανεξαρτήτως 
έάν ή συνδικαλιστική όργάνωσίς ·δά άπεργήση ή όχι.
’Επί τοΰ άρ-δρου 10:

Διά τοΰ άρ-δρου τούτου άντικα-δίσταντα! διατάξεις τοΰ 
Ν.Δ. 78/1974 προς τον σκοπόν διευκολύνσεως τοΰ έργου τής 
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Νομοτεχνικής ’Επιτροπής.

’Επισυνάπτεται παράρτημα έμφαίνον τάς -διγομένας διά 
τοΰ νομοσχεδίου διατάξεις.

Έν Ά-δήναις τή 6 Δεκεμβρίου 1978 

Οι Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προσηρτημένον εις τήν 'αίτιολογιν.ήν έκ-δεσιν "οΰ νομοσχεδίου 

«περί ρυ-δμίσεως -δεμάτων τινών όργανώσεως καί λειτουρ- 
ρίας υπηρεσιών τοΰ Δημοσίου-».

ΘΙΓΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Διά τοΰ άρ-δρου 1 τοΰ νομοσχεδίου καταργείται ή παρ. 
3 τοΰ άρθρου 26 τοΰ ν. 400/1976, έχουσα ώς άν.ολού-δως:

2 —
«3. Διά τάς αποφάσεις τάς έκδιίομένας τή σομπράξει πλειο- 

νων 'Υπουργών, άπαιτείται ύπογ-ραφη αυτών τούτων τών ' Υ- 
πουργών».

Β. Διά τοΰ άρ-δρου 2 τοΰ νομοσχεδίου καταργείται ή παρ.
1 τοΰ άρ-δρου 1 τοΰ ν.δ. 1239/1972, έχουσα ώς ακολούθως:

«2. Διά Βασ. Διαταγμάτων έκυδιδομένων έπί τή προτασει 
τοΰ Π ρω-δυπουργοΰ καί τών ’Αντιπροέδρων τής Κυβερνήσεως, 
δύναται νά όρίζηται ότι αρμοδιότητες ασκούμενα!, κατά τας 
κειμένας διατάξεις, ύπό κυβερνητικών συλλογικών οργάνων, 
άνακατοΓ/εμόμεναι, δύνανται νά άσκώνται ύπό ετέρων κυβερ- 
νητικών συλλογικών οργάνων ή καί ύπό ένός ή πλειόνων Ύ- 
πουργών».

Γ. Διά τοΰ άρ-δρου 5 τοΰ νομοσχεδίου, -δίγονται αί παρά
γραφοι 1, 2 καί 5 τοΰ άρ-δρου 3 τοΰ ν. 22/1975 (παρ. 1,
2 καί 5 άρ-δρ. 6 καί παρ. 2 άρ-δρ. 7 Π.Δ. 611/1977), έχού- 
σαι ώς άκολού-δως:

«1. Προκειμένη; προαγωγής δημοσίων υπαλλήλων εις τόν 
Ιον βα-δμόν, χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου άσκεί τό Ύπουργι- 
κόν Συμβούλιον.

2. Προκειμένη; κρίσεως δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλή
λων νομικών- προσώπων δημοσίου δικαίου 1ου βα-δμοΰ, έξαιρέ- 

- σει τής κρίσεως. ή τής εις τόν £σ-δμόν__τυϋτον προαγωγής 
υπαλλήλων τών κ.ατά τό άρ-δρ ον 16 τοΰ Συντάγματος Άνω- 
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.αί τής ’Ακαδημίας ’Α
θηνών, τό υπηρεσιακόν συμβούλιο·/ συγκροτείται α) έκ. τοΰ 
Προέδρου τοΰ Άρείου. Πάγου ή τίνος τών ’Αντιπροέδρων 
αύτοΰ, £) έκ τοΰ Προέδρου ή τίνος τών ’Αντιπροέδρων τοΰ 
Έλεγκ.τικ.οΰ Συνεδρίου, γ) έκ τοΰ Προέδρου ή τίνος τών 
’Αντιπροέδρων τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου τού Κράτους, δ) έχ 
τοΰ Πρύτανεως ή τοΰ Άντιπρυτάνεως τοΰ Πανεπιστημίου 
Ά-δηνών, ε) έξ ενός τακ.τικοΰ Κα-δηγητοΰ τής Νομιχής Σχο
λής τοΰ αύτοΰ Π ανεπιστημίου. η :

5. Τοΰ Συμβουλίου προεδρεύει χατά τήν κάτω-δι σειράν 
ό έκ. τών μελών αύτοΰ α) Πρόεδρος τού Άρείου Πάγου, £) 
’Αντιπρόεδρος τοΰ ’Αρείου Πάγου, γ) Πρόεδρος τοΰ Ελεγ
κτικού Συνεδρίου, δ) Πρόεδρος τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου τοϋ 
Κράτους, ε) Πρύτανις Πανεπιστημίου. Χρέη Γραμματέως 
έκτελεί ύπάλληλος τής Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικ.ή- 
σεως ή έτέρας Δημοσίας Υπηρεσίας έπί 5ω τουλάχιστον 
βαδμώ,· οριζόμενος έκ.άστοτε δι’ άποφ-άσεως τοΰ Προέδρου τοΰ 
Συμβουλίου».

Δ. Διά τοΰ άρ-δρου 9 τού νομοσχεδίου άντικα-δίσταται ή 
παράγραφος 11 τον άρ-δρου 8 τού ν. 643/1977, έχουσα οΰ- 
τω :

«Έν περιπτώσει μή έπιτεύξεως συμφωνίας τών καπά τήν 
προηγουμέντ// παράγραφον μελών, ό Πρόεδρος τοΰ Συμδ:ο 
λίου προέρχεται εις τήν δημοσίευσιν εις δύο ήμερησίας εφη
μερίδας τής πρωτευούσης κ.αί μίαν> έπαγγελματικ.ήν τοι- 
αύτη/ πράξεώς του περιλαμβανούτης έν περ/λήψει τό συζη- 
τη-δέν αίτημα καί τάς ύπό τών μελών ύποστηρ ιχδε ίσα ς από
ψεις. Ή πράξις τοΰ Προέδρου ύπο βάλλεται αμελλητί εις 
τόν 'Υπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως, τό/ 'Υπουργόν τών 
Οικονομικών και τόν οίκείονι 'Υπουργόν καί κ.οινοποιείται 
εις την ΰποβαλοΰσαν τό αίτημα συνδικαλιστικήν όργάνωσιν». 

Ε. Διά τοΰ άρ-δρου 10 τοΰ νομοσχεδίου άντικ.α-δίσταντα:: 
α) Ή παρ. 1 τοΰ άρ-δρου 2 τοΰ ν.δ. 78/1984. ώς αυτή 

άντικατεστάδη διά τοΰ άρ-δρου 2 τοΰ ν. 255/1976. εχο.σα 
οΰτω:

«1. Ή ’Επιτροπή συγκροτείται: 

α) Έξ ένός Συμβούλου τής Επικράτειας, 
β) Έξ ένός Άεροπαγίτον ή Προέδρου Έφετών, ή Έ-φέτου. 
γ) Έκ 2 Παρόδιων τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, 
δ) Έξ ένός Παρέδρου τού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
ε)Έξ ένός Έφέ'του τών τακτικών διοικητικών δικαστη

ρίων.
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στ) Έκ 2 Νομικών Συμβούλων η Παρέδρων τώ Νομικού 
Συμβουλίου τοϋ Κράτους.

ζ) Έκ 2 καύηγητών η υφηγητών νομικών ή πολιτικών 
επιστημών Άνωτατων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.

η) 'ΕΚ 2 δημοσίων διοικητικών ύπχλλήλων έπί βα-ύμώ 
3ω καί ανωτέρω, έν ενεργεία ή συντασιουχων.

Πρόεδρος τής ’Επιτροπής είναι ό έκ τών μελών χυτής 
κατά βαύμόν ανώτερος, μεταξύ δέ όζχοιοίά-ϊμων ό αρχαιότε
ρος έν τώ βχ-3μώ, έχ. τών ίσο€>ίωτ<» δικαστικών λειτουργών ό 
αμέσως δε επόμενος τούτου είναι Αντιπρόεδρός αύτής».

5) Ή τταρ. i τού άρύρου 3 τού ν.δ. 78/1974, έχουσχ ώς 
άκολού-S ω ς: ·

«ί. Ό Πρόεδρος χαί τά μέλη τής Έποτροπής ορίζονται 
διά Π. Δ/τος, έκδιδομένου τή προτάσει τοϋ Υπουργού παρά 
τώ Π ρω·3υπουργώ έπί ϊιετεί θητεία, δυνχμένη- νά άνανεεϋ- 
τάι έφ’ άπαξ. ’Αν διαρκούσης τής θητείας τίνος τών άνω- 
τέρω πρόκυψη λόγος άποκ.λ>είων τήν συμμετοχήν ταυ εις τήν 
’Επιτροπήν ή κχθ ιστών τούτην δυσχερή, ορίζεται αντικατα
στάτης έ—ϊ νέα θητεία. Οί ώς άνω οριζόμενοι δύναται να 
απαλλάσσονται μερικώς, χοι έφ’ όσον τούτο επιτρέπεται ύπο 
τών υπηρεσιακών αναγκών, τής άσ/.ήσεως τών κυρίων αυτών 
χ.κθηκόντων ή πάσης έτέρχς προσθέτου άπασχολήτεως. Τά- 
ύπο στοιχεία α;' έως χαί ζ' μέλη ορίζονται μετά σχετιχήν πρό- 
τάσι ι τοϋ οικείου Υπουργού».

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών όργανώσεως 

χαί λειτουργίας υπηρεσιών τοϋ δημοσίου.

: : Άρθρον 1. " '

Μεταίίβασις εξουσίας τοϋ ύπογράφειν.
1. Ποοκειμένου περί υπουργικών άτοφάσεων χανονιστιχοΰ 

ή ατομικού περιεχομένου, διά τήν έκδοσιν τών όποιων άπαι- 
τειται κατά τάς χειμένας διατάξεις, ή σύμπραξις πλειόνων 
'Υπουργών, δύναται διά κοινών αποφάσεων τών συμπραττόν- 
των 'Υπουργών, δημοσιευόμενων διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως, νά μεταβιβάζεται εις τους Γενικούς Γραμ
ματείς ή τους Γενικούς Διευθυντάς ή Άναπληρωτάς Γενι
κούς Διευθυντάς ή έξουσία τοϋ ύπογράφειν «εντολή Υπουρ
γού», έκδιδομένας ύπ’ αυτών χοινάς αποφάσεις. Ή τοιαύτη 
μεταόίβασις ένεργείται πά-υτοτε προς όργανα τοϋ χυτού ίερχρ- 
χικοϋ έπιπέδου.

- 2. 'Η διΑοαξις τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 26 τού Ν. 
400/1976 Τ ίτερί 'Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων» 
καταργείταιϊ' " '

Άρθρον 2.

: Περιορισμός συναρμοδιοτήτων.
s ".. . - - ·

1. Διά Π. Διαταγμάτων, έχ.διδομένων κατόπιν προτάσεως 
τοϋ Π ρωθ υπουργού καί τών αρμοδίων κατά περίπτωσιν 'Υ
πουργών, δύναται νά ορίζεται:

α) Πρακειμένου περί Π. Διαταγμάτων, ή αποφάσεων κα
νονιστικού ή ατομικού περιεχομένου, έχ.διδομένων, κατά τάς 
χειμένας διατάξεις, διά τής συμπράξεως πλειόνων 'Υπουρ
γών, ότι έκδίδονται άνευ τής συμπράξεως τίνος ή τινον έκ 
τούτων καί

(J) ότι έφ’ ώρισμένων θεμάτων ρυθμιζομένων, κατά τάς 
χειμένας διατάξεις, δι’ ατομικού χαρχ/.τήρος Π. Διαταγμά
των, έκδιδομένων κατόπιν προτάσεως ένός ή πλειόνων 'Υ
πουργών, άρκοϋν έφ’ έξης, άντί τούτων αποφάσεις έκδιδόμε-

ναι υπο των οικείων ’Υπουργών ή άνευ τής συμπράξεως τίνος
η τινων εχ τούτων.

2. Ή διάταξις τής παρ. 
1972 «περί βελτιώσεως δια: 
τών διοικητικών πράξεων»

1 τοϋ άρθρου 1 τού Ν.Δ. 1239/ 
δικασιών τινων κατά την έκ,δοσιν 
χ.αταργειται.

Άρθρον 3.
Σύστασις μονάδων μηχανογραφικών έφαρμογών.

1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έχ.διδομένων, κατόπιν 
προτάσεως τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικο
νομικών καί τού κατά περίπτωσιν αρμοδίου 'Υπουργού, επι
τρέπεται, κατά τροποποίησιν τών κειμένων διατάξεων, ή σύ- 
στασις ή ή διεύρυνσις υφισταμένων μονάδων Μηχχυογραφή- 
σεως μέχρις επιπέδου Διευθύνσεως, εις τά 'Υπουργεία, προς 
κάλυψιν τών μηχανογραφικών αναγκών τούτων. Διά τών χυ
τών Προεδρικών Διαταγμάτων καθορίζονται ή διάρθρωσες 
τών μονάδων τούτων, άναλόγως τής έχ.τάσεως τοϋ έργου των, 
αί αρμοδιότητες καί ή οργανική υπαγωγή των. ώς καί τά 
τών προϊσταμένων καί τών ειδικών προσόντων τών εις χύτας 
τοποθετούμενων υπαλλήλων.

2. Διά τήν άντιμετώπισιν τών αναγκών μηχχ,ιογρ αφήσει» ς, 
επιτρέπεται, διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων κατόπιν προ
τάσεως τών Υπουργών Προεδρίας Κυβείρνήσεως, Οικονο
μικών καί τού καπά περίπτωσιν αρμοδίου 'Υπουργού, ή σύστα- 
σις μέχρι τριών (3) κατ’ άνώτατον όσιον καθ’ 'Υπουργείον 
θέσεων ειδικού έπιστημονιχοϋ προσωπικού είδικότητος ’Ανα
λυτού—Προγραμματιστοϋ Η/Υ έπί σχέσει έργασίας ιδιωτι
κού δικαίου.

Διά τήν πλήρωσιν τών ώς άνω θέσεων προσωπικού απαι
τούνται τά ύπό τών άρθρων 18—25 τού 'Υπαλληλικού Κώ- 
δικος (Π.Δ. 611/1977), ώς ταϋτα έχ.άστοτε ισχύουν, προδλε- 
πόμενα γενικά προσόντα. Ώς ειδικά τυπικά προσόντα ορίζον
ται: πτυχίον ’Ανώτατης Σχολής, τίτλος μεταπτυχιακών 
σπουδών Άν«υπάτης Σχολής τής ημεδαπής ή αλλοδαπής 
εις τήν έπιστήαην τών .ηλεκτρονικών υπολογιστών (COM
PUTER SCIENCE) καί έπα ρκείς γνώσεις μιας τών γλωσ
σών άγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής.

Ή πρόσληψις τού ανωτέρω προσωπικού ένεργείται κατά 
τάς χειμένας διατάξεις χ.αί κατόπιν επιλογής, τής όποιας 
ό τροπος καθορίζεται διά κοινής άποσάσεως τοϋ Υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τοϋ κατά περίπτωσιν άρχοδίου(V *· * * *1 ττουργου.

Τά τοϋ πειθαρχικού δικαίου τού ανωτέρω προσωπικού κα
θορίζονται κατά τά ύπό τών διατάσεων τού άρθρου 247 τού 
Υπαλληλικού Κωδικός (Π. Δ. 611/1977) προβλεπόμενα.

At αποροχαι τού προσωπικού τουτου καθορίζονται. βάσει τών 
διατάσεων τοϋ Ν.Δ. 1198/1972 «περί τοϋ τρόπου ρυ-λυίτεως 
τών όρων αμοιβής καί έργασίας τοϋ έπί σχέσει έργασίας ιδιω
τικού δικαίου προσωπικού τού Δτμοσίου, τών Ο.Τ.Α. καί 
Ν.Π.Δ.Δ. καί τροποποιήσεως διατάξεων τής «περί συλλογι
κών συμβάσεων έργασίας νομοθεσίας».

3. Αί διατάξεις τού άοθρου 10 παρ. 2 τού ΝΑ. 101/ 
1973 «ne.pt ονστάσεως 'Υπηρεσίας Μηχανοργανώσεως καί 
'Υπολογιστών παρά τφ Ύπουργείφ Π οογμαμματισμοΰ καί 
Κυβερνητικής Πολιτικής» καί τού άρθρου 10 τοϋ Ν.Δ. 
216/1974 «περί συστάσεως 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβετ- 
νήσεως» δεν ύίγονται διά τοϋ παρόντος.

4. ’Επιτρέπεται ή μετάταξις μέχρι δέκ.α (10) μονίμων 
υπαλλήλων, 6α-5αοϋ 4ου καί κατωτέρων, κλάδων AT δημο
σίων -υπηρεσιών ή Ν.Π.ΔΑ.,’είς ύέσεις κλάδων AT ’Ανα
λυτών Συστημάτων τής Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήτ- 
σεως, τού Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, συνιστωμένας 
διά τών κατ’ έξουσιοδότησιν τού άρ'3ρσυ 10 παρ. 2 τού 
Ν. Δ/τος 101/1973 έκδιδομένων Π. Δ/των, διά τάς άνάγ- 
κας τής Δ/νσεως Ερευνών καί Μηχανογραφήσεως.

Οι μετατασσόμενοι δέον νά κέκ.τηνται τά τυπικά προσόντα 
τού Κλάδου σίς τόν οποίον -3ά μεταταγούυ, ή συνδρομή τών


