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Τά τής συστάσεως, όργανώσεως καί λειτουργίας των ύζη- 
ρεσιών τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας διέζονται άζό τον 
ΰζ: άριθ. 101/1975 Νόμον ώς ουτος έτροζοζοιήθη καί συνε- 
ζληρώθη μεταγενεστέρως διά τού Νόμου 381/1976. Αί δια
τάξεις τών δύο τούτων Νόμων έκωδικοζοιήθηστ). τελικώς, 
διά τοΰ ΰζ’ άριθ. 759/1976 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 
274 Α ). Έ·/. τής με·/?1 τοΰδε, όμως, εφαρμογής των ζροέ- 
κυψεν ότ: θά ήτο χρήσιμον νά έζενεχθούν εις αύτάς ύρ'.τμέ
να; είσέτ: τροζοζοιήσεις, επουσιώδεις μέν καθ’ έαυτάς, ζλήν 
άναγκαϊαι διά τήν καλλιτέραν λειτουργίαν τών υπηρεσιών τής 
Προεδρίας. Εις τούτο άζοσκοζεί το ύζοβαλλόμενον σχέδιο·) 
Νόμου διά τοΰ όζοίου έζιφέρονται εις τό κωδικοζοιητικον τής 
ζερί ής πρόκειται νομοθεσίας Προεδρικόν Διάταγμα (ΰζ’ 
άοιθ. 759/1976) αί έξης τροζοζοιήσεις και συαζληοώσεις· 

' Έν Άρθρω 1 :
Δ;ά τής διαταξεως τής zap. 1 ορίζεται ρητώς, ότι ή εξυ- 

ζηρέτησις τών μετά τήν δημοσίευα:·) τοΰ ΐσχύοντος Συντά
γματος (9.6.75) όιατελεσάντων Προέδρων Δημοκρατίας 
έξ άζόψεως μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων, κα
θώς καί ή ζροσωζική ασφάλεια τΰτών, ανατίθεται εις τάς 
οικείας ΰζηρεσίας τής Προεδρίας. Τοΰτο είναι άναγκαίον, 
διότι ή ίσχύουσα νομοθεσία, μή ζεριέχουσα σχετ’.κάς διατά
ξεις, δεν καλύζτει τον τομέα αυτόν.

Διά τής διατάξεως τής zap. 2 ζαρέχεται ή δυνατότης 
χρησιμοζοιήσεως εις κενάς θέσεις τής Προεδρίας τής Δη
μοκρατίας, έζί ζλέον τών ήδη ζροβλεζομένων υπαλλήλων, 
καί υζαλλήλων οργανισμών ή νομικών ζροσώζων ιδιωτικού 
δικαίου εζοζτευομένων άζό τό Κράτος. Τοΰτο εκρίθη άναγ- 
καίον ί.να ύζάρξη ευρύτερος κύκλος υζαλλήλων άζό τον όζοίον 
νά ένεργήται ή έζιλογή τών καταλλήλων ζροσώζων ίνα χρη- 
σιμοζοιηθοΰν διά τά ειδικά καθήκοντα τής Προεδρίας τής 
Δημοκρατίας.

Διά τής διατάξεως τής zap. 3 ορίζεται, ζροκειμένου ζερί 
προσωπικού ύζηρετοΰντος εις την Προεδρίαν τής Δημοκρα
τίας, έζί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, ότι ζαρέχεται ή δυνατό
της μετατάξεως ή άζοσζάσεώς του εις άλλην δημοσίαν υπη
ρεσίαν εις τήν όζοίοτν θά καταλαμδάνη θέσιν συναφούς είδι- 
κότητος. Το μέτρον τούτο καθίσταται άναγκσιον διά τάς 
ζεριζτώσεις κατά τάς όζοίας ό υπηρετών ύζάλληλος δεν 
δύνατα·. ν’ άνταζοκριθή ίκανοζοιητικά εις τά ειδικά καθήκον
τα τής όλως εμζιστευτικίς καί ίδιομόρφου ΰζηρεσίας τής 
Προεδρίας χωρίς όμως καί νά συντρέχη ζερίζτωσις άζολύ- 
σεώς του βάσει τών οικείων διατάξεων τής έργατοϋζαλληλι- 
κής νομοθεσίας. Λαμδάνεται ζάντως διά τών ίδιών διατά
ξεων ζρόνοια ζλήρους έξασφαλίσεως τής εργασιακής σχέ- 
σεως τού ύζαλλήλου.

Διά τής διατάξεως τής zap. 4 ζροβλέζεται ή κατά μίαν 
βαθμίδα άνύψωσις ώρισμένων θέσεων τού ζροσωζικοΰ τής 
Προεδρίας, χωρίς καμμίαν άζολίτως αυξησιν τού συνολι
κού αριθμού τού ζροσωζικοΰ. Ή άνύψωσις αυτή κατέστη αναγ
καία διά νά Οζάρξη ό ανάλογος αριθμός ζροΐσταμένων εις 
τους αντιστοίχους νευραλγικούς τομείς ένθα ύζηρετούν, ήδη. 
ύζάλληλο; ζροαχθέντες έν τώ μεταξύ, οίτινες άλλως θά 
ζρέζε; νά άζομακρυνθούν έκ τών ϋζηρεσιών τής Προεδρίας.

Διά τής διατάξεως τής zap. 5 τού σχεδίου έζιδιώκεται, 
έν ζρώτοις, ή κατάργησις τής ίσχυούσης γραφειοκρατικής 
διατυζώσεως καθ’ ήν διά ζάσαν άζόσζασιν ύζαλλήλου εις 
τήν Προεδρίαν καί διά —άσαν ζρόσλη^ιν καί κατωτέρου έτι 
ζροσωζικοΰ (ζροσλαμβανομένου έζί συμβάσεί ιδιωτικού δι
καίου) άζαιτείται ειδική έγγραφος εγκρισις τού ίδιου τοΰ 
Προέδρου τής Δημοκρατίας, ένώ είναι άρκετή, εις τάς ζερι- 
ζτώσεις ττύτας, ή ένέργεια κάθε άναγκαίας ζράξεως ύζό τοΰ 
Γενικού Γραμματέως τής Προεδρίας, άζλουστευομένης ουτω

τής σχετικής διαδικασίας. Περαιτέρω, καθορίζονται τά 
τών ζροσόντων καί τής αντιμισθίας τών ειδικών συνεργιών 
διά τής ζαραζομζής εις τάς αντιστοίχους διατάξεις τής διε- 
ζουσης τό γραφεΐον Π ρωθυζουργοϋ νομοθεσίας. Ή ρύθμισις 
αΰτη ή το αναγκαία δοθέντος ότι τό ζρώτον ήδη ζροβλέζεται 
ή ζρόσληθις ειδικών συνεργατών (ώς κατώτερο) έν αί
θριο ΙΟΊ.

Διά τής zap. 6 άναμορφουμένης τής ζεριζτώσεως β' τής 
zap. I τοΰ άρθρου 9. ζροστίθεται εις τούς δυναμένους νά άνα- 
λάβουν καθήκοντα Διευθυντού τού Νομικού Γραφείου τής 
Προεδρίας τής Δημοκρατίας καί οί έν αυτή έζιστημονικοί 
συνεργάται.

Διά τής zap, 7 , άναμορφουμένων τών ζαιρ. 1 καί 2 τ;ϋ 
άρθρου 10'. άσ* ενός ορίζεται ότι μεταξύ τών διαφόρων κα
τηγοριών ΰζαλληλικοΰ ζροσωζικοΰ θά περιλαμβάνωνται έο’ 
εξής καί οί έζιστημονικοί συνεργάται (αντί τών μέχρι τοΰδε 
ζροβλεζομένι»·). νομικών συνεργατών) καί άφ’ ετέρου ένοζοιεϊ- 
ται έ αριθμός τού υπαλληλικού καί έργατοτεχνικοΰ ζσοσωζι- 
κοϋ. χωρίς καμμίαν άζολύτως αΰξησιν τού συνολικού άριθμοΰ
τούτου. Ούτως, άντιμετωωζι,ονται ζληρεστερον αι Χ)αγκαι της

ς-,.η.
ζαρέχεται ή δυνατότης ζροσλήθεως είτε υζαλλήλων είτε 
εργατοτεχνιτών. άναλόγως τών έκάστοτε ζαρουσιαζομένών 
άνττγκών. ένώ κατά τό μέχρι τοΰδε ΐσχύον καθεστώς θά άτη- 
τείτο τροζοζοιησις τών σχετικών διατάξεων διά τήν μεταφο
ρά') θέσε ως έκ τής μιας εις τήν άλλην κατηγορίαν·.

Διά τής zap·. 8 (καταργο-υμένης ώς εντελώς ζεριττής 
τής διατάξεως τής zap. 3 τού άρθρου 1) καθορίζονται αί 
άζοδοχαί τών ανωτέρω·) μετακλητών υζαλλήλων τής Προε
δρίας διά ζαραζομζής εις τάς αντιστοίχους διατάξεις ζερί 
τών μετακλητών υζαλλήλων τού Γραφείου Π ρωθυζουργοϋ.

Διά τής zap. 9 ζαρέχεται ή έξουσιοδότησις εις τόν Ύ- 
ζουργέν Οικονομικών, όζως οι' άζοφάσεώς του καθοσίζη τό 
ύψος τού ζροβλεζομένου διά τούς ΰζαλληλους τής Προεδρίας 
επιδόματος. Σημειωτέο·) ότι τοΰτο καθορισθέν ζχ'ίως ντο 
τοΰ έν έτει 1975 έκδοθέντος αρχικού Νόμου, παραμένει έκτοτ: 
άνευ οίασδήζοτε αναπροσαρμογής.

Διά τής zap. 10 ζροστίθεται εις τήν zap. 1 τού άρθρου !7 
νεα διάταξις διά τής όζοίας ζροβλέζεται ή άντιμετώζισις άζό 
τόν ζροϋζολογισμον τοΰ Τζουργειου Εξωτερικών τών δαζα- 
νών μεταβάτεως εις τήν άλλοδαζήν τού Προέδρου τής Δη
μοκρατίας καθώς καί τών δαζανών αίτινες ζροκαλούντα: έν 
τής έ> Έλλάδι φιλοξενίας τών προσκαλούμενων άρχηγόν 
ξένων κρατών.

Διά τής zap. 11 ζροβλέζεται ή δυνατότης άναζροσαρμογής. 
δι! άζοφάσεώς τού 'Υπουργού Οικονομικών τών ζοσών οικονο
μικής ίιαχειρίσεως τής Προεδρίας (ήτοι τής ζαγίας ζσο- 
καζαβολής κλζ.). Τά έ·) λόγω ζοσά. όρισθέντα ύζό τού ΐσχύ
οντος άζό τοΰ έτους 1975 Νάνου, δεν έχουν ά) αζροσαρμοσθ ή 
ΐκζοτε.

Διά τής zap. 12 έζιδιώκεται ή άφαίρεσις άζό τήν δικαιο
δοσία) τής Προεδρίας τοΰ μέχρι τοΰδε ύζαγαμένου εις αΰτ-ν 
Μεγάρου τής οδού Σισμάνογλου 17 (έν Ψυχικώ) και τής έν 
Πεντέλη έζχύλεως «Ροδοδάφνη».

Διά τής zap. 13, σνμζληρουμένης τής ήδη παρεχόμενης 
ύζο τοΰ Νόμου έξουσιοδοτήσεως ζρός τον Γενικόν Γραμματέα, 
ζροστίθενται εις τά δι’ άζοφάσεώς του ρυθμιστέα και τά τής 
ά·)αζληρώσεως τών Προϊσταμένων, τά τής ύζογραζής έγγρα
φων zap’ χυτών, καί τά τής άσφαλίσεως τών οχημάτων τής 
Προεδρίας.

Διά τής zap. 14 σκοζεϊται νά ζαρασχεθή εις τόν Γενικό 
Γραμματέα ή δυνατότης όζως ρυθμίζη καί τά τής άσφαλί- 
οεως τώ·) αύτοκινήτων τής Προεδρίας.

Τέλος, εις τό άρθρον 2 τοΰ σχεδίου ζεριέχονται τρεις χΰτο- 
τελείς ζαράγραφοι. Διά τής ζρώτης τούτων ορίζεται ότι ώς 
Διευθυντής .τοΰ Στρατιωτικού Γραφείου τής Προεδρίας τοζο- 
θετείται ανώτατος αξιωματικές, ένώ μέχρι τοΰδε ζροβλεζε- 
ταε Ίΰυνταγματαρχης ή Ταξίαρχος. Ή μεταβολή έθεωρήθη 
έζιβαλλομένη έκ τής σημασίας τής ύζό ζλήρωσιν θέσεως.

Διά τής δευτέρας ζαραγράφου, ώς ά)ω, προσδιορίζεται »·
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μός τον Διοι-κητον τής Διεν£ύνοεως Ασραλειας Τψηλών- 
ντώζ'ων, ήιτις όζ·άγετ.α: εις τήν Προείριαν τής Δήμον.;7- 
:, ζαρεχοαενης Σννατότητος τοζοΔετήτεως ε'.τε άνωτερον 

άνωτάτον αξιωματικού τού οίκείον Σώματος.
:ά τής τρίτης τκοζείται ή άζλονττεντις τής ζρο-ίλεζομε- 
ΣιαΣικατίας οιά τήν άζότττατιν νζαλλήλων ες άλλων 
ετιών εις τήν Προεορίαν. Ούτως, ορίζεται ότι οιά τήν 
τιν τής ζερί άζοτζάτεως Σιοικητικής ζραξεως, αρκε: 
ής ζρότα-τις τού Γενικού Γραμματέως τής Προεορίας.

Ά-άήνα: G Ιούλιον 1981

Ο! Ύζονργοί
εορίατ Κνόερνήτεως
ύΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓ ΛΟΣ

Οίκονο-.ι:κών
Μ. ΕΒΕΡΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
ι τροζοζοιήτεως Σιατάςεών τινων τού νζ’ άρι-S. /59/ 

1976 ΠροεΣρικον Διατάγματος. -------

Άρθρον 1.
ς τάς διατάξεις τον Νάμον 1G1/1975 «ζερί τνττά- 
. όργανώτεως καί λειτονργίας των νζηρετιών τής Προ
ς τής Δημοκρατίας» ώς ανται τροζοζοιοηΑείτα: καί 
,ηρω-άείται Σιά τον Νόμον 381/1976 «ζερί τνμζληρώ- 
κλζ. τον Ν. 161/1975 κλζ.» έ κ ω Σ ι κ ο z ο: ή ·$ η τ α ν οιά τον 

ipi-S. 759/1976 Προεδρικού Διατάγματος «ζερί κω- 
οιήτεως εις ένιαίον κείαενον των ιτχνονοτών οιατά- 
«ττερέ τνττάτεως κλζ. των νζηρετιών τής Προεδρίας 

Δ τιμοκρατίας» (ΦΕΚ 274/Α/1976) έριοέρονται αί 
•S: τροζοζοιήτεις καί σνμζληρώσεις:
Είς τό ap-Spov 4 ζροττίνετα: ζαράγραρος, νζ’ άρι-S. 5 

α οντω:
Ή έξνζηρετητις έξ άζόψεως μεταφορικών καί τη- 

οινων:ά·/ών μέτων κα-άώς καί ή ζροτωζική άτράλεια 
ιετά τήν οημοτίεντιν τον ισχνοντος Σνντάγματος (9.6. 
, Προέδρων Δημοκρατίας, άνατίνεται είς τάς άν- 

χονς νζηρετίας μεταφορικών μέτων καί τηλεζικοινω- 
τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας καί τήν ΔιενΟνντιν 
λείας ’ Γψηλών Π ροτώζων».
Η ζερίζτωτις ι' τής ζαραγράοον 1 τον άρ-Spov 6 άντι- 

ιαται ώς έξής:

Εξ νζαλληλικού καί έργατοτεχνικού ή έοηΔητικού 
ζικον ζροτλαμόανομένον έζι τχέτει έργατίας ιδιωτικού 
j η αζοτζωμενον έξ ετέρων δημοτίων νζηρετιών ή ορ
ών ή νομ:κών ζροοώζων δημοτιον ή ιδιωτικού δίκαιον, 
νομενων άζό τό Κράτος, έ’ν-Sa νζηρετε: ήδη έζί τχέ- 
·;α;:ας ιδιωτικού δίκαιον. τής τχέτεως ταντης τννεχι- 
ς νζο τούς αντονς όρονς τής τνναο-ύείτης τνμδάτεως 
ας».
Ή ζαράγραρος 2 τον άρ-Spov 6 άντικανίτταται ώς

Γζάλληλο: τής Προεορίας τής Δημοκρατίας έζί 
εργατιάς ιδιωτικόν ο'.καίον άορίττον χρόνον, όνναντα: 

.τζώντα: ή νά μετατάττωντα: νζό τήν αντήν νομικήν 
έργατίας. είς οίανδήζοτε έτερον δημοτίαν νζηρε- 

ιια-ύετονταν ζροτωζικον τής αντής ή τνναρονς είόί- 
ς. Έφ οτον είς τήν "Γκηρετίαν είς ήν μετατάττετα: 
ωτός οέν ΰρίττατα; κενή Δέτις τής αντής ή τνναςονς 
ητος. οημ:ονργε:ται οοροτωρ'.νή το:αντη. ο:ά κ.ο:νής 

εεως τον καν’ ύλην άρμοοίον 'Γ-ονργον καί τον Ύ- 
j Οικονομικών. Α: αερ: ών ή τεαροντα -αράγραρος 
οεις κα: μετατάξεις είναι νποχρεωτικαί οιά τε τονς 
ονς και τας νοτηρετιας είς ας άτοτοεώντα: ή μετατάτ-

-τονται οντοι καί ένεργοννται οι’ άτεοράτεων τών κα-S’ νλην 
άρμοοίων ’Γτονργών. έκοιοομένων κατά τήν οιαοικατιαν καί . 
τονς οριτμονς τών Σιατάςεων τής τ.αραγρ. 5 τον ap-Spov 8. 
Έάν ό μιτνωτός οέν τροτέλνη όι' ανάληψίν τών καθηκόν
των τον είς τήν ν-ηρετίαν είς ήν άτοτ-άτα: ή μετατάττετα;. 
εντός ίο ημερών άτό τής κοινοκοιήτεως αντώ τής οικείας 
άτοράτεως. ή ττερί άτοττάτεως ή μετατ.άςεως άζόρατις ώ/α- 
καλείται. Είς τήν ζερίττωτιν ταντην ή μεταςν αντον και 
τής Ποοεϊρίας τής Δημοκρατίας τνμόατις έργατίας καταγ- 
γέλλεται_ χωρίς ν" άτεαιτήται ή τννορομή τρός τοντο οιατ- 
οήτοτε άλλης ζρονζο-άετεως, καταβαλλόμενης τής νττο τον 
άρ-ίρον 49 τον Ν. 993/79 ζροόλεζομένης άτοζημ'.ώτεως.

4) Ή ζερίζτωτις jt' τής ζαραγράρον 1 τον ap-Spov 7 άν- 
τικανίτταται ώς έξής:

«ττ) τετταράκοντα ζέντε (45) Δέτεις ζληρονμεναι Σιά 
οιοριτμον μετακλητών νζαλλήλων ή οι’ άζοτζάτεως ζρο- 
τωζικοον εκ τον ζροόλεζομένον έν άρ-Spi» 6 ζαραγρ. 1 ττοιχ.ν' ' /; · y.sri e .

Αί θέτεις ανται οιαρΔρονντα: είοικώτερον ώς άκολολλως:
51 ία (1) νέτις έζί όα-άμώ 1ω.
Τετταρες (4) ·άέ'ε;ς_ έζί ΑοΔμοίς 2ω-3ω.
Δώοεκα (12) -5έτεις έζί ίαΔμοίς 4ω-5ω.
Είκοτι ες (26) Δέτεις έζί όαΔμοίς ΙΟω—6ω.
Ανο (2) νέτεις νζαλλήλων Γ' κατηγορίας έζί οα-λμοίς 

Ι2ω-7ω.

5) Ή ζαράγραρος 6 τον ap-Spov 8 irr, καΔίττατα: ώς
εξής:

«6. Α! ζροτλήΔεις τον έζί τχότει έργατίας ϊοιωτικον Σι- 
καίον ζάτης κατηγορίας ζροτωζικον ένεργονντα: οι’ άζορά- 
σεως τον Γενικόν Γραμματέως καί έζί τή νζογραρι) τνμίά- 
τεως έργατίας μεταςν αντον καί τον ζροτλααίτ/ομένον. Αί 
άζοτοχα; καί οί έν γένει όροι έργατίας τών ζροτλαμίανομέ- 
νων ορίζονται όατικώς Σιά τής ζερί ζροτλήψεως άζοράτεοις. 
άνεν ζεριοριτμον τίνος έ= άλλων Σιατάξεων. λεζτομερέττε- 
ρον Σέ οιά τής τνμόάτεως έργατίας. τηρονμένων κατά, τά 
λοιζά τών οιατάςεων ζερί τών έζί τχέτε: έργατίας ίτιωτ-.κον 
οικαιον νζαλλήλων τον Δημοτιον. Είοικώς ότον άρορά οά 
ζροτό-^τα καί τήν άντιμιτ-Siav τών ζρετλαμόανομενων έζιττη- 
μονικών τννεργατών καί οημοτιογράρων. ζερί ών ή ζαραγρ. 
ί τον ap-Spov 10. έχονν ά-^άλογον έραρμογήν α; ά-^τίττοιχο: 
Σ'.ατάςεις ζερί τών είοικών τννεργατών τών ζαραγρ. 1. 2. 4 
καί 5 τον ap-Spov 7 τον Ν.Δ. 217/1974 «ζερί τνττάτεως ζο- 
λιτικον γραρείον ζρω·5νζονργον».

6) Ή ζερίζτωτις 6' τής ζαραγρ. 1 τον άρ-Spov 9 άντικα- 
•S-.ττατα: ώς εξής:

«ό) τον Νομικοί» Γραρείον ό κατά τό άρ-Spov 7 zap. 1 
ττοιχ. 6' οικαττικός λειτονργός ή κα-άηγητής Πανεζιττη- 
μιον (ή έζιττημονικός τννεργάτης ζαρά τή Προεορία της 
Δημοκρατίας»),

7) Αί ζαράγραρο: 1 καί 2 τον άρ-Spov 10 άντικανίτταν- 
τα: ώς εξής:

«1. Τό έζί τχέτε: έργατίας ϊοιωτικον οικαιον νζαλληλι- 
κόν ζροτωζικον ζεριλαμόάνει έζιττημονικονς τννεργάτας. οη- 
μοτιογράρονς. μεταρραττάς. νζαλλήλονς γενικών καθηκόν
των. όοηγονς καί μηχανικούς ή νζομηχανικονς. μηχανολογ'.'-ς 
—ήλεκτρολόγονς.

2. Τό έζί τχέτε: έργατίας ϊοιωτικον οικαιον έργατοτε- 
χνικόν καί όοη-όητικον ζροτωζικον ζεριλαμόάν;: τάς ειόικο- 
τητας κηζονρον. μάγειρον, οικιακού οοη-Scv. ·/α-άαριττριας. 
ςνλονργον. ήλεκτροτεχνίτον. νορανλικον. άρχιτεχνίτον — εε- 
χνιτον οχημάτων, ζλνντον οχημάτων. Ό τννολικός άριάμος 
τών είς τήν ζροηγονμένην καί τήν ζαρονταν ζαράγραρον -So- 
τεων. ζεριλαμίανομένης καί τής οννάμε: τον νζ" άοι-S. 411 
4.5.1977 Προεορικον Διατάγματος (ΦΕΚ 128 Α ' μεεα- 
ρερίείτης έκ τον ’Γζονργείον Εξωτερικών, ορίζεται εις εν- 
νενήκοντά ζέντε (95)».


