
-Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως και συνθέσεως
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Κεντρικής 'Υπηρεσίας 
Πληροφοριών».

Πρόζ τψ Βουλήν τών ’Ελλήνων
λ '

1. Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου καθορίζονται
τα τής συστάσεως καί συγκροτήσεως δύο 'Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων παρά τή Κεντρική 'Υπηρεσία Πληροφοριών 
διά την κρίσιν τών κατά τον 'Υπαλληλικόν Κώδικα καί 
λοιπούς συναφείς νόμους θεμάτων άφορώντων εις τό πολι
τικόν προσωπικόν αυτής. f

2. Λόγω τής Πολιτικοστρατιωτικής φύσεως τής Υπη
ρεσίας ταύτης, εις την σύνθεσιν τών, 'Υπηρεσιακών Συμ
βουλίων, κατά παρέκκλισιν τών κειμένων διατάξεων προ- 
βλέπεται καί ή συμμετοχή Στρατιωτικών Μελών.

• 3. Τνα ή σύνθεσις τοϋ πενταμελούς 'Υπηρεσιακού Συμ
βουλίου τυγ^άνη σύμφωνος προς την συνταγματικήν επι
ταγήν τοϋ άρθρου 103, λόγω τής συμμετοχής δύο Άξ/κών, 
.προτείνεται _ή..σύνθεσις_τούτου. ώς εξαμελούς._________

4. Λόγω τής ίδιαζούσης φύσεως τών καθηκόντων τοϋ 
πολιτικού προσωπικού τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πληρο
φοριών καί ίνα τά 'Υπηρεσιακά Συμβούλια έχουν καλυτέραν 
έποπτείαν καί γνώσιν τής έν γένει υπηρεσιακής καταστά- 
σεως τών υπαλλήλων τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πληροφο
ριών, ορίζονται ταϋτα καί ώς Πειθαρχικά Συμβούλια τού 
αυτού προσωπικού.
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άποφάτεω; ορίζεται έπΐ τή πφοτάτει τοϋ Άρχηγτϋ τής Κεν
τρικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών οΐ έχτελ-ϋντες εις τά συμ
βούλια ταϋτα χρέη Είσηγητοϋ καί Γραμματέως.

Κπτά την πρώτη; εφαρμογήν -.ού πτρό/τος ·,ά ώς ά.ω μέλη 
ορίζονται εντός μηνός άπό τής ένάρξεως ισχύος αύτοϋ.

3. Ή εις τά συμβούλια, συμμέτοχη (αναπληρωματικού μέ
λους επιτρέπεται μόνον όν περιπτώσει έλλείψεως. απουσίας 
ή κωλύματος τού τακτικού, γενομένης ρητώς περί τούτου 
μνείας εις τά πρακτικά.

4. At πράξεις τών 'συμβουλίων διατυποϋνται εις Πρα
κτικά ύπογραφόμενα Οπό τού Προέδρου καί τοϋ Γραμματέως. 
Εις τά πρακτικά αναγράφονται άπα/τα τά ονόματα τών σνμμε- 
τασχόντων μελών, καταχωρουμένης έν αύτοις καί τής γ,ώμης 
τών τυχόν μειοθτ,φούντων. '

5. Τό εξαμελές Συαιίούλιον συνεϊ,ρ.ιάζει παρόντω’ν τεσ
σάρων τουλάχιστον μελών, διά την λήψιν άποφάσεων ή ,έκϊοσιν

• γνωμοδοτήσεων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία τών παρόν
των, έν ισοψηφία νικώσης τής ψήφ-ου τοϋ Προέδρου. ’Εάν 
υπάρχουν πλείν/ες των δύο γνωμών, οί ακολουθούντο ς την 
άσθενεστέραν όφείλουν νά προσχωρήσουν είς μίαν τών έπικρα- 
τεσπέρων αυτής. Τό Τριμελές Συμόούλιον συνεδριάζει παρόν
των άπαντων τών μελών του, διά δέ τήν λήψιν άποφάσεων 
ή εκδοσνν γνωμοδοτήσεων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία. ;

6. Τά έν παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου. υπηρεσιακά 
συμ,βούλια, άσκοΰν καί έργη πειθαρχικού συμίουλίου, είναι δέ 
άρμόδια διά τήν άσκησιν άπασών τών κατά τον υπαλληλικόν 
κώδικα καί τους λοιπούς συναφείς νόμους αρμοδιοτήτων έπί 
τοϋ πολιτικού προσωπικού τής Κεντρικής Υπηρεσίας Π λη-
‘ροφοριών. V ‘ . ' . - *

V ·.-■·' · ■ ' Άρθρα·» 2. . ;
' Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δτμοσιεύσεως αύτοϋ

: διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. . '. ., : ;;
f :.ή ’Εν Άθήναις τή 26 Φεβρουάριό» 1976 ·/ 1'■
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Πβρί συστάσεως καί συνθέσεως τών. 'Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
τής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Λ ·’ ;

' ' ’ - . · ·„ ' . Άρθρα» 1. ; , ’ .. . η'..,
1. Εις τήν Κεντρικήν Υπηρεσία» Πληροφοριών συνιστών- 

ται εξαμελή καί τριμελή υπηρεσιακά συμβούλια, ή σύνθεσις 
τών οποίων ορίζεται ώς ακολούθως: " ,-

α. Εξαμελές 'Υπηρεσιακόν Συμβσύλιον διά τούς έπί βα- 
θμώ 5φ και άνω υπαλλήλους.

αα) Ύπαρχηγός ή ’Επιτελάρχης τής Κεντρικής 'Υπηρε
σίας Πληροφοριών καί. έν έλλείψεε τούτων, ό αρχαιότερος 
Διευθυντής Διευθύνσεως, ώς Πρόεδρος.

ββ) ΕΙς Διευθυντής Διευθύνσεως τής Κεντρικής ’Υπηρε
σίας Πληροφοριών. \ ’· ' . * . - '

γγ) Δύο Σύμβουλο; ή Πάρεδροι τοΰ Νομικού Συμβουλίου 
τοϋ Κράτους. . .. ··...’.

δδ) Δύο υπάλληλοι τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πληροφο
ριών έπί βαύμώ 2ψ ή 3ψ καί έν έλλείψει τοιούτων έπί 6α- 
θμω 4ω ή 5ω;.. . .... . . . : . '

β. Τριμελές Υπηρεσιακόν Συμόούλιον διά τούς έπί βαθμερ 
6ω καί κάτω υπαλλήλους. ;

αα) Ύπαρχηγός ή Επιτελάρχης, τής Κεντρικής Υπηρε
σίας Πληροφοριών καί έν έλλείψεε τούτων ό αρχαιότερος 
Διευθυντής Διεοθύνσεως, ώς Πρόεδρος. .. .

ββ) Εις Σύμβουλος ή Πάρεδρος τοϋ Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους’. . ■ ^ μ. ύ : ν '·

γγ) Ες υπάλληλος τής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφο
ριών έπί δαθμώ 2φ ή 3ω καί έν έλλείψει-τοιούτων έπί βαθμψ 
4ο> ή 5φ. · -'· ; · :: ·■. ’ ■■ ' Λ.- . · .
. 2. Τά μέλη τών ώς άνω υπηρεσιακών συμβουλίων μετ’ ισ*-~ 

ρίθμων αναπληρωτών όρίζοντα: δ<’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού 
Πμοεδοίας' Κυβεμνήσεως επί διετεί θητεία. Δ-ιά τής αυτής

■= Λ.;.,.: .. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Κατ’ άρθρον 75 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος)

Περί τρόπου καλύψεως τής δαπάνης προκαλουμένης έκ τού 
. νομοσχεδίου «περί συστάσεως καί συνθέσεως τών Ύ-, 

στηρεσιακών Συμβουλίων τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών». . . - ·. . \ .·'■;■
1. Έν δψει τοϋ προκειμένου νομοσχεδίου υπολογίζεται 

δτι θά προκληθή δαπάνη είς βάρος τοΰ Κρατικού ΠροΟπο-
. λογισμού ώς κάτωθι : .

α) Διά τοΰ. άρθρου 1 τοϋ Νομοσχεδίου προβλέττεται ή 
αύξησις κατά έν (1) μέλος τοΰ Πενταμελούς Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, είς έξαμελές. . . ί- : - //

β) Κκτ’ άκολουθίαν προκαλεΐταί δαπάνη διά τό τρέχον 
οικονομικόν έτος (1 μέλος X 2 συνεδριάσεις μηνιαίως X 800' 
άποζημίωσις X 10 μήνας) 16.000 δρχ.

2. Ή προκαλουμένη δαπάνη προβλέττεται νά καλυφθή : 
α) Διά τό τρέχον οικονομικόν έτος έκ τής άναγεγραμμέ-

νης είς τόν Π/Υ ΚΥΠ υπό τον κωδικόν άριθμόν 0373 σχε- 
τικής πιστώσεως.

β) Διά τό έττόμενον οίκονομικόν έτος δι’ άναγραφής τής 
άπαιτουμένης πιστώσεως εις τόν τακτικόν Προϋπολογισμόν 

. τού έττομένου οικονομικού έτους ύπό τόν οίκεΐον κωδικόν 
άριθμόν 0373. .-· i.

• . . Έν Άθήναις τή 19 Μαρτίου 1976 . ; - ·
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