
Ίΰπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως τοΰ Ν.161/75 «περί συστάσεως όργανώσεως καί 
/,ειτουργίας των υπηρεσιών τής Προεδρίας της Δημο
κρατίας».

Προ; τήν Βουλήν των 'Ελλήνων 
Διά τοΰ άρθρου 33 παρ. 3 τοΰ νέου Συντάγματος' ώρίσθη

ΕΙΣΙΙΓΠΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣΙΣ

ό μέν Νόμος «περί χορηγίας τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας» 
υπάγεται κατά το άρθρον 72 παρ. 1 τοΰ Συντάγματος εις 
- ήν αρμοδιότητα τής όλομελείας τής Βουλής, ό δέ Νόμος 
«περί όργανώσεως καί λειτουργίας των παρά τώ Προέδρω 
τής Δημοκρατίας υπηρεσιών», δύναται νά εΐσαχθή εις τό 
ταήμα. ’Επί τοΰ τελευταίου τούτου αντικειμένου έξεδόθη 
ήδη ό Ν. 161/75 «περί συστάσεως, όργανώσεως καί λειτουρ
γίας τών υπηρεσιών τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας».

Κατά την εφαρμογήν τοΰ Νόμου τούτου, όστις διά πρώ- 
την φοράν έρύθμιζε τά τής λειτουργίας καί όργανώσεως 
νεοπαγών υπηρεσιών προς ΰποβοήθησιν καί επικουρίαν τοΰ 
Προέδρου τής Δημοκρατίας, άνεφύησαν θέματα καί ανάγκαι, 
αΐτινες δεν ήδύναντο νά άντ.μετο»πισθοΰν, δι’ δ έκρίθη σκό
πιμος ή τροποποίησις καί συμπλήρο»σις αύτοΰ, κατά τά εΐδι-' 
κώτερον έν τοϊς κατωτέροις άναφερόμενα.----- --------- ------

Ούτω διά τοΰ ΰπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεϊται .
α) Ή τροποποίησις τής υπό τοΰ Ν.161/75 προβλεπομέ- 

νης διαρθρώσεως τών υπηρεσιών' τής Προεδρίας τής Δημο
κρατίας. ' . ·. .

β) ή άποσαφήνισις καί συμπλήρωσις ένίων διατάςεων 
τοΰ 'ρηθέντος Νόμου άναφερομένων εις τάς αρμοδιότητας 
καί την θέσιν τοΰ Γενικού Γραμματέως. . )

γ) Ό καθορισμός τής όργανώσεως τοΰ Νομικού Γρα
φείου, τής άναπληρώσεως τοΰ προϊσταμένου αύτοΰ καί τής _ 
θέσεως' τών νομικών συνεργατών. - ; · ν·_ ·. γ -. .-·

δ) Ή συμπλήρωσις διατάξεων άναφερομένων εις την- 
άπόσπασιν υπαλλήλων είς τήν Προεδρίαν τής Δημοκρατίας.

ε) *11 τροποποίησις διατάξεων άναφερομένων' τό μέν είς 
τήν μείωσιν θέσεων μετακλητών ή έν άποσπάσει ύπαλλή - 
λων, τό δέ είς τήν αΰξησιν τών έπί σχέσει εργασίας ίδιωτι- 
κοΰ Δικαίου θέσεων τοΰ έργατοτεχνικοΰ κυρίως προσωπι
κού.

στ) Ή τροποποίησις διατάξεων άναφερομένων είς τήν 
ύπερωριακήν άπασχόλησιν τοΰ έπί συμβάσει εργασίας ιδιω
τικού δικαίου προσωπικού.

ζ) Ή τροποποίησις διατάξεων- άναφερομένων είς συμ
βάσεις προμηθειών ή έκτελέσεως έργων της Προεδρίας .της 
Δημοκρατίας.

Είίικώτερον αΐ έπί μέρους διατάξεις τοΰ Νομοσχεδίου είς .· 
γενικάς γραμμάς έχουν ώς ακολούθως:·

Διά τοΰ άρθρου 1. .
Καταργεϊται ή παράγραφος 3 τοΰ άρθρου 2 ή άφορώσα 

τήν διάκρισιν είς τμήματα τοΰ Νομικού Γραφείου^ καθόσον - 
διεπιστώθη ότί ώς έκ τής φύσεως τοΰ υπό τού Γραφείου 
τούτου επιτελουμένου έργου ή ανωτέρω διάκρισις δέν έξυ- 
πηρετεί πρακτικόν σκοπόν.. -

Ή παράγραφος 5 τοΰ άρθρου 2, ορίζει ότι ενοποιούνται 
"α τμήματα Προσωπικού καί Γραμματείας τοΰ Γραφείου 
Διοικητικών Υποθέσεων διά τον αύτόν ώς άνω λόγον.

Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 3, άποσαφηνίζει τάς υπη
ρεσίας, ών προίσταται ό Γενικός Γραμματεϋς καί ων έπο- - 
πτεύει. Αί παράγραφοι 2 καί 6 τοΰ αύτοΰ άρθρου άποσαφη- 
νίζουν τάς αρμοδιότητας τοΰ ’Ιδιαιτέρου Γραφείου, τού Δι-

Ή παράγραφος 3 τοΰ άρθρου 4. ήτις άνττκαθίσταται,- 
καθορίζει τά τοΰ ελέγχου δαπανών τής Προεδρίας υπό τού 
’Ελεγκτικού Συνεδρίου. ·. . ‘

Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 5 θεσπίζει δτϊ δ Γενικός 
Γραμματεϋς ώς έκ τής έ/ τή ιεραρχία Οέσεώς του. έχει τό 
προβάδισμα έναντι παντός όμοιοβάθμου του. ' “

Είς το στοιχείου δ' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 6 ορί
ζεται ότι παρέχεται ή δυνατόσης άποσπάσεως καί δικαστι
κών υπαλλήλων άνευ χρονικού περιορισμού.

Τό στοιχείου ε' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 6 παρέχει 
τήν δυνατότητα άποσπάσεως είς τήν Προεδρίαν τής Δημο
κρατίας υπαλληλικού καί έργατοτεχνικοΰ προσωπικού ϋπη- 
ρετοΰντος έπί σχίσει έργα-ίας ιδιωτικού δικαίου εις το Δη- 
μόαιον η είς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. II τροπο- 
ποίησις αΰτη σκοπόν έχει τήν επιλογήν ειδικευμένου υπαλλη
λικού καί έργατοτεχνικού προσωπικού προς άντιμετώπισιν τών 
ίδιαζοόσης φόσεως αναγκών τής Προεδρίας.

Τό στοιχείου β' τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 7 αντικαθίσταται 
διαγραφομένης τής δυνατότητος πληρώσεως τής θέσεως δι’ 
άνωτέρου δικαστικού δεδομένου οτι ή φύσις τής θέσεως άπαι- 
τεϊ τήν πλήρωσιν διά άνωτάτου δικαστικού.

Διά τοΰ στοιχείου στ’'τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 7, 
μειοΰνται αί θέσεις αΐ πληρούμε', αι διά διορισμού μετακλη
τών υπαλλήλων ή δι’ άποσπάσεως Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
κατά πέντε (5) θέσεις, διότι αύται έθεωρήθησαν ώς ,πλεο- 

-. νάζουσαι.
Διά τοΰ στοιχείου ζ' τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 7, αύξά- 

νονται αί θέσεις τοΰ υπαλληλικού καί έργατοτεχνικοΰ ή 
βοηθητικού προσωπικού έπί σχέσει εργασίας ’Ιδιωτικού 
Δικαίου κατά είκοσι τέσσαρας (24) προς άντιμετώπισιν 
τών ηύξημένων αναγκών τοΰ Προεδρικού Μεγάρου καί τών 
έτέρων τεσσάρων Μεγάρων άτινα τελούν υπό τήν έποπτείαν, 
συντήρησιν καί διαχείρισιν τής Προεδρίας, συμφώνως τώ 
άρθρω 19 παρ. ,1 τού Νόμου 161/75. -

• -Ή παράγραφος 5 τού άρθρου 8 καθορίζει, τήν διαδικα
σίαν άποσπάσεως είς τήν Προεδρίαν τής Δημοκρατίας υπαλ
ληλικού καί έργατοτεχνικοΰ ή βοηθητικού προσωπικού έπί 
σχέσει εργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου ύπηρετοΰντος είς τό 
Δημόσιον καί Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ώς καί 
τήν διαδικασίαν λήξεως τής άποσπάσεως.

Προβλέπεται κατάργησις'τής παρ. 7 τοΰ άρθρου 8, δεδο
μένου ότι διά τούς αναλαμβάνοντας τά καθήκοντα. οίασδή - 
ποτέ θέσεως παρά τη Προεδρία τής Δημοκρατίας δικηγόρους 
έχουν πλήρη έφαρμογην αί διατάξεις τού άρθρου 62 τοΰ Ν. 
3026/54 «περί κώδικος δικηγόρων» (άσυμβίβαστα κλπ.).

"Οσον δέ άφοοά είδικώς τούς παρά τώ Νομικό» Γραφείω 
ύπηρετοΰντας ώς νομικούς συνεργάτας δικηγόρους, διά τής 
καταργήίξεως τής διατάξεως έναρμονίζονται αί διατάξεις 
τού Νόμου πρός τάς διατάξεις τών ύπ’ άριθ.'216 καί 217 
τοΰ 1974 Ν. Δ/των, δι’ ών προβλέπεται ρητώς ότι οΐ άνα- 
λαμβάνοντες θέσιν ειδικού συνεργάτου δικηγόροι' παρά τώ 
Υπουργείο» ’ Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τώ' Πολιτικό» 
Γραφείω τοΰ Πρωθυπουργού κατά τήν διάρκειαν τής υπη
ρεσίας των δέν τελούν έν αναστολή τοΰ δικηγορικού λειτουρ
γήματος., ^ '

Προστίθεται έν τέλει τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 9 
διάταξις περί τής άναπληρώσεως τοΰ Προϊσταμένου τού 
"Νομικού Γραφείου ώς πρός μόνον τήν άσκησιν τώφ -καθη- 
κόντων της διευθύνσεως τού Νομικού Γραφείου'/

Ή παράγραφος 1 τού άρθρου 10, αυξάνει τάς θέσεις τού 
έπί σχέσει εργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου υπαλληλικού προ
σωπικού κατά μίαν (1) καί εντάσσει είς τό προσωπικόν 
τούτο ένα μηχανικόν ή ύπομηχανικόν ηλεκτρολόγον— μηχα
νολόγον, όστις ώς έργον θά έχη τόν έλεγχον καί συντήρησιν 
τών μηχανολογικών »cxt ήλεκτρολογικών έγκαταστάσεων 
τών κτιρίων τής ΙΙιΛίίρίάς."/:".'·!/.; ·;



Διά τοϋ άρθρου 2 έξουσιοδοτεΐται δ 'Υπουργός Προε
δρίας της Κυβερνήσεως, διά τήν έκδοσιν Προεδρικού Δια
τάγματος περί κωδικοποιήσεως εις ένιαΐον -κείμενον των 
διατάξεων τοϋ Νόμου 161/75 «περί συστάσεως, όργανώσεως 
καί λειτουργίας των υπηρεσιών τής Προεδρίας της Δημο
κρατίας» ώς τροποποιείται καί συμπληροϋται διά τοϋ πα
ρόντος Νόμου. ■

Τοιοϋτον είναι τδ περιεχόμενον τοϋ υπό τήν κρίαιν της 
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας τιθεμένου σχεδίου Νόμου, οϋτι- 
νος εχομεν την τιμήν νά ζητήσωμεν τήν έπιψήφισιν. .

Συννημένως παρατίθεται πίναξ τροποπο'.θυμένων δια
τάξεων.

εή 8 ’Ιουνίου 11*76 
Οί Υπουργοί

Προεδρία;: Κυβερνήσεως 
Γ. ΡΛΛΛΙΙΣ

ίο V. ’Λθήν

Κ
Δικαιοσύνης ·

ΣΊΈΦΛΝΛΚΗΣ
Οικονομικών

ΔΕΒΛΕΓΟΓΛΟΥ

Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 10, αυξάνει τάς θέσεις τοϋ 
έττί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου έργατοτεχνικοϋ καί 
βοηθητικού προσωπικού κατά είκοσι τρεις (23) προς άντι-- 
μετώπίσΐν, όιςάνωτέρω έλέχθη, των ήΰξημένων άναγκών 
της Προεδρίας.

Ή παράγραφος 5 τοϋ άρθρου 12, αυξάνει τδ ειδικόν επί
δομα έξόδων παραστάσεως εις τούς Π ροϊσταμένους τών 
τμημάτων κατά πεντακοσίας (500) δραχμάς προς κάλυψιν 
των ηΰξημένων λόγω θέσεως έξόδων παραστάσεως τούτων, 
έναντι τοϋ λοιπού προσωπικού, χαρακτηρίζον τούτο ώς άνω- 
τέρω καί οΰχί ώς έπίδομα θέσεως.

Προσθέτει επίσης ότι το. έπίδομα τοΰτο καταβάλλεται 
καί εις τον Πάρεδρον τοϋ ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου, εις όν 
ανατίθεται δ έλεγχος των δαπανών τής Προεδρίας καί ότι 
διά τάς κρατήσεις τοϋ επιδόματος τούτου, εφαρμογήν έχουν 
αί .διατάξεις τής παραγρ. 1 τού άρθρου 15 τοϋ Ν.4464/65.
• Τδ άρθρον 13 δρίζει ότι τά παρεχόμενα οδοιπορικά έξοδα 
διά τάς εκτός’, έδρας μετακινήσεις Πολιτικού καί Στρατιω
τικού Προσωπικού καταβάλλονται επί τή βάσει τών πρα
γματικών έκτος έδρας ή μερών παραμονής άνευ περιορισμού 
αριθμού ημερών, πρός άποφυγήν τής έκ τών υστέρων δια
δικασίας έγκρίσεως παρά τοϋ οικείου φορέως τών πέραν 
τών, ΰπδ τής κειμένης Νομοθεσίας,’ προβλεπομένων έκτος 
έδρας ήμερών παραμονής.

Εις τδ άρθρον 14 προστίθεται 2α παράγραφος δι’ ής προ- 
βλέπεται ότι, τδ έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου 
υπηρετούν προσωπικόν εις "τήν Προεδρίαν τής Δημοκρα
τίας ύποχρεούται νά παρέχη υπηρεσίας' ύπερωριακώς καί 
κατά τάς έξαιρεσίμου'ς ήμέρας άναλόγως τών άναγκών τής 
Προεδρίας τής Δημοκρατίας καί ότι αί ώραι ύπερωριακής 
άπασχολήσεως δέν δύνανται νά υπερβαίνουν τάς ένενήκοντα 
μηνΐαίως. Ή ανωτέρω άπασχόλησις κρίνεται σκόπιμος 
λόγω τών έν τώ Προεδρικώ Μεγάρω συχνών εκδηλώσεων.’ 
έ. 'II'παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 15, προβλέπει τήν χορήγη- 
σιν τού καταβαλλομένου εις τούς έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιω
τικού Δικαίου υπαλλήλους, έπιμισθίου, καί εις τούς ύπαλ- 
λήλους ΟΤΕ καί ΕΛΤΑ διά τήν άντιμετώπισιν ένιαίως καί 
ίσοτίμως πλέον τού καθ’ όλου ’Ιδιωτικού Προσωπικού καί 
ότι διά τάς κρατήσεις τοϋ έπιδόματος τούτου έφαρμ.ογήν 
έχουν αί διατάξεις τής παρ. 1 τού άρθρου 15_τοΰ Ν.4464/65.

Εις τδ αύτδ άρθρον 15 προστίθεται 5η πα'ράγραφος, δι’ 
ής προβλέπεται ή χορήγησις κατ’ έτος στολής υπηρεσίας 
καί ζεύγους υποδημάτων, εΐν τδ παρά τή Προεδρία τής Δη
μοκρατίας υπηρετούν έργατοτεχνικδν καί βοηθητικδν προ
σωπικόν λόγω τής φύσεως τών ύπδ τούτου προσφερομένων 
υπηρεσιών καί τής έπιβαλλομένης ευπρεπούς καί ομοιομόρ
φου έμφανίσεώς του.

Ή παράγραφος 4 τού άρθρου 17 προβλέπει τήν άνάθεσιν ·' 
δεξιώσεων διδόμενων παρά τής Προεδρίας τής Δημοκρα
τίας ανεξαρτήτως ποσού, δι’ άπ’ εύθείας συμφωνίας, κατ’ 
άπόκλισιν τών περί Δημοσίου Λογιστικού διατάξεων κατό
πιν ήτιολογημένης άποφάσεως τού Γενικού Γραμματέως.
Τοΰτο έπιβάλλεται διότι αί εκδηλώσεις αύται άποσκοπούν 
εις τήν προβολήν τής ύπηρεσίας καί ή όργάνωσις τούτων 
πρέπει νά ανατίθεται εις μεγάλου κύρους καί άρτιας όργα
νώσεως επιχειρήσεις'τιθεμένης εις δευτέραν μοίραν τής έκ 
ταύτης οικονομικής έπιβαρύνσεως.

Εις τδ άρθρον 17 προστίθεται 6η παράγραφος, δι’ ής προ- 
βλέπεται ή έπιβάρυνσις τού Προϋπολογισμού τής Προε
δρίας τής Δημοκρατίας διά τών δαπανών τροφοδοσίας τοϋ 
συνοδευτικού προσωπικού τών φίλο ξένο υμένων . υψηλών 
Προσώπων ύπδ-τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας ώς καί
τού βοηθητικού Προσωπικού αυτής, τού άπασχολουμένου ___
εις τήν έξΰπηρέτησιν τών ξένων κατά τάς ήμέρας τής φύ.ο- ; Παραγράφσς 1 : Ή άσφάλεια τού προσώπου καί τής 
ξενίας. ~ . _ ρ. κατοικίας τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας ώς καί τών έγκα-

Ή παράγραφος 1 τού άρθρου 18 προβλέπει τήν υπαγωγήν ταστάσεων τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας άνήκει εις τήν 
εις τάς γενικάς περί έκτελέσεως έργων τού Δημοσίου δια- Διεύθυνσιν ’Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων ύπαγομένην 
τάξεις τών έκτελουμένων διά τάς άνάγκας τής Προεδρίας λειτουργικώς καθ’ ό μέρος άφορα εις τά άνωτέρω εις τδν 
τής Δημοκρατίας έργων Προϋπολογισμού άνωτέρου τών Γενικόν Γραμματέα τής Προεδρίας. ■
ύπδ τής παραγράφου 4 τού άρθρου 17 άναφερομένων πο- Παράγραφος 3 : Ή έκκαθάρισις καί εντολή πληρωμής

ένεργεϊται 
όδων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν.161/1975 «περί συστάσεως, όργανώσεως καί λειτουργίας 
τών ύπηρεσιών τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 
195/75 τ.Α.) διά.τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τού Ν. 161/1975 «περί ..συστάσεως, 
όργανώσεως καί λειτουργίας, τών 'Υπηρεσιών τής Προε
δρίας της Δημοκρατίας». ίν

"Αρθρον 2. _ Ν-
Παράγραφος 3 : Τδ Νομικόν Γραφεΐον περιλαμβάνει : 

Τμήμα Νόμων καί Διαταγμάτων 
βΓ.Τμήμα Χαρίτων;.. -
Παράγραφος 5 : Τδ Γραφεΐον Διοικητικών 'Υποθέσεων 

περιλαμβάνει : - . '· > y_·
Προσωπικού * ' ■ ” '
Γραμματείας 7. · ,··:;ν·'
Διοικητικής Μερίμνης τ->'::
Μεταφορικών Μέσων.

α) Τμήμα 
• β) Τμήμα 
-γ) Τμήμα 
δ) Τμήμα

Άρθρον 3.
Παράγραφος 1 : Ό Γενικός Γραμματεύς τή; 

τροίσταται άπασών τών εις τήν Προεδρίαν τή 
τίας άνηκουσών ΰπηοεσιών καί τοϋ εΐς'ταύτα;

δέ

Προεδρίας 
Δημοκρα- 
άνήκοντος 

καί συντονίζει
""ρτωμένων Υπηρεσιών.

διοικητικού προσωπικού,. παρακολουθεί 
τήν λειτουργίαν τών έκ ταύτης έξα

Παράγραφος 2 : Εις τδ ’Ιδιαίτερον Γραφεΐον άνήκει 
ή άμεσος έξυπηρέτησις τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας 
εις άπαντα τά προσωπικά αυτού θέματα, δ χειρισμός τής 
πρδς αυτόν άπευθυνομένης άλληλογραφίας, ή ρύθμισις τών 
θεμάτων τών άναφερομένων εις τάς προσωπικάς έπαφάς και 
δημοσίας έμφανίσεις καί μετακινήσεις τοϋ Προέδρου ώς 
καί ή παρακολούθησις τοϋ ήμεδαποϋ καί άλλοδαποϋ τύπου 
καί τών λοιπών μέσων ένημερώσεως.

Παράγραφος 6 : Εις τδ Γραφεΐον Διοικητικών 'Υποθέ
σεων άνήκουν τά έν γένει θέματα τοϋ προσωπικού, τηρή*· 
σεως πρωτοκόλλου, διεκπεραιώσεως τοϋ ’Αρχείου, τής διοι
κητικής μερίμνης καί έποπτείας τώχ κτιρίων καί έγκατα- 

Προεδρίας τής Δημοκρατίας, συντηρήσεώςστάσεων ϋ·>
υλικού, επίπλων καί σκευών, συντηρήσεώς καί διαθέσεως 
οχημάτων, ώς καί ό χειρισμός πάντων τών συναφών τεχνι
κών θεμάτων. ·

Άρθρον 4.

σών, δηλονότι εκατόν χιλιάδων καί τριακοσίων χιλιάδων τών δαπανών τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας ένεργι
άντιστοίχως, προς διευκρίνησιν τής ώς άνω διατάξεως. ύπδ.ιδίας παρ’ αύτή 'Υπηρεσίας Έντελλομένων Έξό
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Ό έλτγχος τών δαπανών τούτων ένεργεΐται~ύπό τοϋ παρά 
τώ Ί'πουργείω Προεδρίας τής Κυβερνήσεως Παρέδρου τοϋ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

“Λ ρ Ορον ο.
- Παράγραφος 1. 'Ο Γενικός Γραμματεΰς της Προεδρίας 

τής Δημοκρατίας είναι μετακλητός δημόσιος λειτουργός 
έπί βαθμώ α' της κατηγορίας των ειδικών θέσεων καί έχει 
τό προβάδισμα έναντι παντός διοικητικού υπαλλήλου. 'U 
Γενικός Γραμματεΰς διορίζεται καί παύεται διά Προεδρι
κού Διατάγματος έκδιδομένου ύπό τού Προέδρου τής Δη
μοκρατίας ανευ προσυπογραφής τίνος. Τα καθήκοντα τού 
Γενικού Γραμματέως τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας δύ- 
ναται νά άνα·ίθενται δι’ όμοιου διατάγματος καί εις άνώτα- 
τον δημόσιον λειτουργόν ή υπάλληλον.

Άρθρον. 6.
Παράγραφος 1. Στοιχεΐον δ'. Έξ ίπηρετούντων κατ’ 

άπόσπασιν έκ τής κυρίας αυτών θέσεως δημοσίων διοικη
τικών υπαλλήλων πάση.ς κατηγορίας ή υπαλλήλων νομικών 
προσώπων δημ,οσίου δικαίου. .

Στοιχεΐον ζ. Έξ υπαλληλικού καί έργατοτεχνικού ή 
βοηθητικού προσωπικού προσλαμβανόμενου επί σχέσει έργα- 
σίας ιδιωτικού δικαίου.

~ Άρθρον 7. /---- ,———  ------- ---------
Παράγραφος 1. Στοιχεΐον β'. Μία (1) θέσις πλ.ηρουμένη 

δι’ άναθέσεως καθηκόντων είς άνώτατον ή άνώτερον δικα
στικόν λειτουργόν ή καθηγητήν τής Νομικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Στοιχεΐον στ'. Πεντήκοντα (50) θέσεις πληρούμεναι διά 
διορισμού μετακλητών υπαλλήλων ή δΓ άποσπάσεως προ-, 
σωπικοΰ έκ τού προβλεπομένου έν άρθρω 6 παρ. 1 στοιχ. 
δ', τού παρόντος. _ ...

Αί θέσεις αΰται διαρθροΰνται εΐδικώτερον ώς άκολ.ούθώς :. · 
Μία (1)’ θέσις έπί 1ω βαθμώ. ... ' 1 ' .
Τέσσαρες (4) θέσεις επί 2ω ή 3ω βαθμώ. ..· ?/
Δέκα (10) θέσεις έπί 4ω ή 5ω βαθμώ. -
Τριάκοντα πέντε (35) θέσεις έπί ΙΟω .έως 6ω βαθμώ. ~ 
Στοιχεΐον ζ'. Έβδομήκοντα (70) θέσεις υπαλληλικού καί 

εργατοτεχνικοΰ ή βοηθητικού, προσωπικού έπί σχέσει έργα- 
σιας ιδιωτικού δικαίου κάτανεμόμεναι τις ειδικότητας κατά 
τά κατωτέρω έν άρθρω 10 όριζόμ-ενα. . ■

Άρθρον 8. - ’ .; . -
Παράγραφος 5. Αί άποσπάσεις προς πλήρωσιν τών έν 

άρθρω 7 παρ. 1 στοιχ. γ'. δύο θέσεων ώς καί διά τήν πλήρω- 
σιν τών κατ’ άρθρον 7 παρ. 1 στοιχ. στ', τού παρόντος Οέ-' 
σεων είναι ύποχρεωτικαί διά τε τούς άποσπωμένους ύπαλ.- 
λήλ.ους καί διά τάς υπηρεσίας έξ ών άποσπώνται ούτοι, · 
ενεργούνται δέ δι’ άποφάσεως έκδιδομένης ύπό τού οικείου 
Ιπουργοΰ ή τού Διοικητού ή Γενικού Διευθυντού τού νομι

κού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, άνευ περιορισμ.ού τίνος 
ες άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως κατόπιν έγγραφου 
τού Γενικού Γραμματέως τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας 
απευθυνομένου μετά προηγουαένην ειδικήν έγγραφον έγ- ; 
κρισιν τού Προέδρου' τής Δημοκρατίας. Ή υπηρεσία τών·· 
παρα τή Προεδρία τής Δημοκρατίας άποσπωμένων δημο
σίων ' υπαλλήλ.ων ή ύπαλλήλ.ων νομικών προσώπων δήμο-’ 
σίου δικαίου καί δημοσίων έπιχειρήσεων λογίζεται διά πά
σαν περίπτωσιν ώς ύπηρεσία. έν τή οργανική θέσει, ήν ούτοι 
κατέχουν. - ...... .... . - i. '

Παράγραφος 7. Οί άναλ.αμβάνοντες τά καθήκοντα οίασ- 
δηποτε θέσεως παρά τή Προεδρία τής Δημοκρατίας δίκη-' 
γοροι δια,τελ.ούν καθ’ όλ.ην τήν διάρκειαν τής παροχής τών 
υπηρεσιών των έν αναστολή άσκή-τεως τοϋ δικηγορικού 
λειτουργήματος.. ν ύ ,
.·· " ■ ·. ' Άρθρον ίο/ ' ;//■.
— Παράγραφος ί ..Τό έπί σχέσει έργασίας ίδιιοτικοϋ δι
καίου υπαλληλικόν προσωπικόν περιλ.αμβάνεί "νομικούς 
σύνεργάτας, δημοσιογράφους, μεταφραστές, υπαλλήλους 
γενικών καθηκόντων καί όδηγούς αυτοκινήτων.
ΑΙ θέσεις τοϋ. υπαλληλικού τούτου προσωπικού ορίζονται 
έν συνόλω ’είς τριάκοντα. (30). *-,··.._ .η4·; .λ ,·'_ ·., ή if .

Παράγραφος 2. Τό έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
έργατοτεχνικόν καί βοηθητικόν 'προσωπικόν περλ,αμβάνει 
τάς ειδικότητας κηπουρού, μαγείρου, οικιακού βοηθού, κα
θαρίστριας, ξυλουργού, ηλεκτροτεχνίτου, υδραυλικού, αρχι
τεχνίτου - τεχνίτου οχημάτων, έργάτου. Αί θέσεις τοϋ προ
σωπικού τούτου ορίζονται συνολ.ικώς είς τεσσαράκοντα (40).

Άρθρον 12.
Παράγραφος 5. Εις άπαν τό παρά τή Προεδρία τής Δημο

κρατίας υπηρετούν πάσης κατηγορίας πολιτικόν προσωπι
κόν τό μή περλαμβανόμενον είς τό έν παραγράφω 2 άνα- 
φερόμένον, ώς καί είς τό προσωπικόν τής κατά το άρθρον 4 
παρ. 3 τού παρόντος Υπηρεσίας Έντελλομένων Εξόδων 
καί τόν κατά τήν αυτήν διάταξιν Πάρεδρον τού ’Ελεγκτι
κού Συνεδρίου, καταβάλλεται κατά μήνα ειδικόν επίδομα 
θέσεως έκ δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500).

Άρθρον 13.
Τά εις τό πολιτικόν καί στρατιωτικόν προσωπικόν παρε

χόμενα οδοιπορικά έξοδα διά τάς έκτες έδρας μετακινήσεις 
ν αταβάλλ.ονται έπί τή βάσει τών πραγματικών έκτος έδρας 
ημερών παραμονής καί συμφώνως προς τάς γενικώς ισχυου- 
σας έπί τοϋ θέματος διατάξεις "τής οικείας δι’ έκάστην κατη
γορίαν προσωπικού νομοθεσίας.

Άρθρον 15.
Παράγραφος 4. Εις άπαν τό κατά τάς-προηγουμένας 

παραγράφους τού παρόντος άρθρου έπί σχέσει έργασιας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν χορηγείται πέραν τών κατα 
τά ανωτέρω άποδοχών αύτών έπιμίσθ'.ον όριζόμειον εις 
δραχμάς δύο χιλιάδας (2.000). Τούτο δύναται, είς είδικάς 
περιπτώσεις άσκήσεως καθηκόντων ηύξημένης ευθύνης ή 
σπουδαιότατος, νά όρίζηται μέχρι τού τριπλασίου διά πρα- 
ξεως τοϋ Γενικού Γραμματέως τής Προεδρίας.

ν . ' Άρθρον 17. ’ ■
; Παράγραφος 4. Συμβάσεις προμηθειών ή έκτελ.έσεως 
έργων συνάτττονται ύπό τού Γενικού Γραμματέως τής Προε
δρίας τής Δημοκρατίας ή 'τού προς τούτο ύπ’ άύτοΰ έξου- 
σιόδοτημένου, άπ’ εύθείας καί άνευ διαγωνισμού, έφ’ όσον 
ή ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τάς έκατόν χιλιά
δας (100.000) δραχμών. ’Εάν ή ολική δαπάνη ύπερβαίνη 
τάς έκατόν χιλιάδα/ (100.000) καί μέχρι τριακοσίων χιλιά
δων (300.000) δραχμών άντί δημοσίου διαγωνισμού ένερτ 
γεΐται πρόχειρος διαγωνισμός παρ’ ’Επιτροπής οριζόμενης 
ύπό τού ώς άνω Γενικού Γραμματέως. Κατά τά λοιπά 
Ισχύουν αί οίκεΐαι διατάξεις τοϋ Κώδικος περί Δημοσίου 
Λογιστικού. ν -'η

Άρθρον 18.
Παράγραφος 1. Έπί έργων έκτελουμένων διά τάς άναγ- 

κας τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας Ισχύουν αί γενικαί 
περί έκτελέσεως έργων τού Δημοσίου διατάξεις. "Οπου τών 
διατάξεων τούτων ορίζεται διά τήν διαδικασίαν έκτελεσεως 
τών έργων άρμοδιότητος τοϋ οικείου 'Τπουργοϋ, έν προκει- 
μένω αρμόδιος καθίσταται ό Γενικός Γραμματεΰς τής Προε
δρίας τής Δημοκρατίας, αρμόδιον δέ τεχνικόν Συμβουλιον 
ορίζεται τό παρά τώ Ύπουργείω' Δημοσίων "Εργων Τεχνι
κόν Συμβουλιον. . *-.··' V-, / ' '' /

. .. / ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ - . \ ' ' /
(άρθρον 75 .παρ.’ 3 τοϋ Συντάγματος)- _

Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμ- 
πληρώσεως τοϋ Ν.161/1975 περί συστάσεως οργανώσεως 
καί λειτουργίας τών ύπηρεσιών τής Προεδρίας τής Δημο
κρατίας». f

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων^ προκαλεΐται δαπα'στ) 
είς τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν έκ δραχμών 5.500.000 
περίπου έτησίως. . . ·

Ή ώς άνω δαπάνη θά καλ.υφθή έκ τής έγγραφησομένης 
κατ’ έτος άναλ.όγου πιστώσεως εις τόν ΓΙ ροϋπολ.ογισμον 
τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας.

Έν Άθήναις. τή 20 Απριλίου 1976 
·· , Οί 'Τπουργοί ·'

Οικονομικών' * Προεδρίας Κυβερνήσεως
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ ·,.·., Γ. ΡΑΛΛΗΣ -


