ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου : «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υ
πουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης καί της ΥΕΝΕΔ
καθώς καί άλλες διατάξεις».
Προ; τή Bov/.ij ιών Έλλψ’ων
Εισαγωγή :
Μετά τά δύο πρώτα εξυγιαντικά γιά τη Δημόσια Διοί
κηση νομοθετήματα (νόμοι 1232/1982 καί 125(3/1932) καί
τήν νομοθετική ρύθμιση της Κυβερνητικής λειτουργίας
(νόμος 1266/82) προκύπτει ή ανάγκη λήψεως ορισμένων
επειγόντων νομοθετικών μέτρων γιά ορισμένα θέματα αρμο
διότητας τοϋ ' Γπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως προς
άρση σοβαρών νομικών εμποδίων γιά την εύρυθμη λει
τουργία τής κρατικής μηχανής, ήτοι τοϋ δημόσιου τομέα.

Β. Μέ τό άρθρο 3 ή Κυβέρνηση κάνοντας χρήση τοϋ
δικαιώματος τής Βουλής πού άπορρέει άπό τό άρθρο 77
τοϋ Συντάγματος, έπειδή κατά τήν εφαρμογή τής διατάξεως τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 1256/1932 διαπιστώθηκαν
ορισμένες άντιγνωμίες, προβαίνει μέ τήν, ύπό συζήτηση,
διάταξη σέ αυθεντική ερμηνεία τής τελευταίας αύτής
διατάξεως μέ σκοπό τή μεγαλύτερη προσέγγιση ποός τό
σκοπό τής διατάξεως τοϋ νόμου αύτοϋ.
Ειδικότερα άναλύεται τό πεδίο εφαρμογής τής καταογήσεως τών περιορισμών πού άναφέρονται στήν επάνδρωση
τών υπηρεσιακών μονάδων κάθε * Γπουργείου, τών οποίων
γίνεται μνεία στή διάταξη τοϋ άρθρου 11 τοϋ ν. 1256/
1982. "Ετσι οί καταργούμενοι περιορισμοί διευκοινίζεται
ότι περιλαβαίνουν τον προσδιορισμό τών Κλάδων γιά τή
στελέχωση κάθε ύπηρεσιακής μονάδας, τήν κατανομή τών
θέσεων όλων τών Κκάδων καί βαθμών μεταξύ κεντρικών
καί περιφερειακών υπηρεσιών, τήν τοποθέτηση τών νεοδιοριζομένων ύπαλλήλων στις περιφερειακές υπηρεσίες, τις
μεταθέσεις άπό άρχή σε άρχή ή άπό κέντρο σέ περιφέρεια
καί αντίστροφα, τις άποσπάσεις καί τέλος στις μετακινήσεις
προσωπικού.

Α. Με τά άρθρα 1 καί 2 ρυθμίζεται τό θέμα της κανο
νικής άδειας πού δικαιούται τό προσωπικό τών Δημοσίων
‘Υπηρεσιών καί όλων τών Νομικών ΙΙροσώπων Δημοσίου
Δικαίου. Γιά τά Κρατικά Νομικά Πρόσωπα ’Ιδιωτικού
Δικαίου τοϋ Δημόσιου τομέα ισχύει ή άπό 19.5.1982 πράξη
νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 63Α 26.5.19S2) σέ συν
Μέ τό σχέδιο διατάξεως τής παρ. 2 καταργεϊται ή ισχύς
δυασμό με τήν κανονιστική ή καταστατική ρύθμιση τών τών πινάκων μεταθετέων καί τοποθετητέων μέχοι τέλους
οικείων φορέων.
·/
- του έτους 1982 καί εφαρμόζεται πρόκειμένου γιά μεταθέ
Ή κοινωνική σημασία τής προτεινόμενης ρύθμισης είναι σεις καί τοποθετήσεις οί διατάξεις τής προηγθυμένης
προφανής, άφοϋ επαυξάνεται καί ό άριθμός τών ήμερών παραγράφου.
άδειας όσων συμπληρώσουν ένα χρόνο πραγματικής υπη
ρεσίας, άπό 1ί ή 13 εργάσιμες μέρες (άνάλογα αν ισχύει
ή όχι τό σύστημα - τής πενθήμερης έβδομάδας εργασίας)
σέ 20 ή 24 εργάσιμες ήμέρες, άντίστοιχα, πού καταλήγουν
κατ’ άνώτατο όριο σέ 22 ή 26 έργάσιμες ήμέρες μετά τά
3 χρόνια. Σέ ο,τι άφορά τις κανονικές άδειες μέ άποδοχές
τού προσωπικού πού υπηρετεί στο Δημόσιο καί σ’ όλα
τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μέ σχέση ιδιωτικού
δικαίου, παρατηρούνται τά εξής:
· '
' α) Μέ τό ν. 993/79, τό μέ σχέση ιδιωτικού δικαίου'
προσωπικό (ειδικό επιστημονικό, τεχνικό ή βοηθητικό)
τού Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. καί τών λοιπών Ν.ΓΙ.Δ.Δ. πού
διέπεται άπό τό Κεφ. Γ' τοϋ νόμου αύτοΰ, παίρνει τήν
κανονική του άδεια, σύμφωνα μέ τον Υπαλληλικό Κώδικα,
καθόσον στις διατάξεις αύτοϋ παραπέμπει τό άρθρο 23
τού νόμου 993/79.
...
... .1 . β) Τό μέ σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τών
άνωτέρω υπηρεσιών, πού διέπεται άπό τά Κεφάλαια Β'
καί Δ' τοϋ ν. 993/1979, παίρνει τήν κανονική του άδεια,
σύμφωνα μέ τήν εργατική νομοθεσία (Α.Ν. 589/45, δπιος
αύτός ισχύει).
..
Ήδη, μέ τήν νέα νομοθετική ρύθμιση βελτιώνεται καί
ενοποιείται τό καθεστώς τών κανονικών άδειών γιά όλους
τούς μισθωτούς τοϋ Δημοσίου καί όλων γενικά τών Ν.Π.
Δ.Δ., δηλαδή τόσο γιά τό μέ σχέση ιδιωτικού δικαίου (ει
δικό επιστημονικό τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό τής
παρ. 3 τοϋ άρθρου 1U3 τού Συντάγματος (Ν. 993/1979
Κεφ. Γ') όσο καί γι’ αύτό πού προσλαμβάνεται γιά τήν
κάλυψη άπρόβλεπτων καί έπειγουσών ή παροδικών άναγκών
(Σύνταγαα άρθοο 103 παο. 2 καί Ν. 993/1979, Κεφ. Β'
καί Δ').’ ••■‘ν'
·
.·
’Επίσης μέ τήν παρ. 5 τού άρθρου· 1 έπαναφέρεται σέ
ισχύ καί έπεκτείνεται ή διάταξη τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 76
τοϋ ΚΠΔ 611/77, άναφορικά μέ τήν μεταφορά τής άργίας
όταν συμπέσει μέ Κυριακή, ή Σάββατο ή Δευτέρα γιά
τις υπηρεσίες πού εφαρμόζεται ή πενθήμερη εβδομάδα,
ή όποια τροποποιήθηκε μέ τήν παρ. 11 τοϋ άρθρου πρώτου
τοϋ ν. 1157/S1 καί εφαρμόζεται σήμερα μόνο γιά τούς
υπαλλήλους πού δεν- εφαρμόζεται ή πενθήμερη εβδομάδα
εργασίας. Ή θέσπιση τής διατάξεως αύτής κρίθηκε άναγκαία, άφ’ ενός γιατί οί ώρες τοϋ Σαββάτου μεταφέρθηκαν
στις λοιπές εργάσιμες ήμέρες, άφ’ ετέρου γιά τήν Κυριακή
ισχύει σήμερα στις υπηρεσίες πού δέν εφαρμόζεται τό
πενθήμερο.

Επειδή έχει παρατηρηθεί μεγάλη άπροθυμία έπανδρώσεως τών περιφερειακών υπηρεσιών τών ‘Υπουργείων,
ό νομοθέτης έθέσπισε μέ τήν παρ. 4 τοϋ άρθρου 12 τού
ν. 1199/1981 τή, μέ πρωτοβουλία τών ύπαλλήλων, δυνα
τότητα μετατάξεως άπό τήν κεντρική υπηρεσία Τπόυργείου σέ άλλο ‘Γπουργεΐο, με τήν άπαραίτητη προϋπόθεση
νά υπηρετήσουν σέ περιφερειακές υπηρεσίες τοϋ Ύπουογείου αύτοϋ στό όποιο μετατάσσονται.
"Ηδη, επειδή ή ρύθμιση αύτή στήν πράξη δέν άπέδωσε
τά προσδοκόμενα άποτελέσματα, ή Κυβέρνηση μέ τό σχέ
διο τής, ύπό συζήτηση, διατάξεως τής παρ. 3 επιχειρεί
νά θεσπίσει ορισμένα κίνητρα (προσαύξηση χρονοεπιδόματος, πρόσθετο τυπικό προσόν προαγωγής), γιά τά
όποια, ελπίζει, ότι θά συντελέσουν σημαντικά στήν ουσια
στική εφαρμογή τής άνωτέρω διατάξεως τής παρ. 4 τοϋ
άρθρου' 12 τοϋ ν. 1199/19S1.
Μέ τήν παρ. 4 παρέχεται ή ευχέρεια, σέ περίπτωση
καταργήσεως ύπηρεσιών καί θέσεων, οί υπάλληλοι πού
κατείχαν αύτές νά μή τίθενται σέ διαθεσιμότητα, άλλά νά
μπορούν, μέ αίτησή τους νά έπαναδιορισθοϋν σέ προσωρινές
θέσεις ή προσωρινούς κλάδους περιφερειακών ύπηρεσιών.
’Επίσης, μέ τό σχέδιο τής ίδιας διατάξεως ρυθμίζεται
τό θέμα τής προαγωγικής έξελίξεως τών κατόχων καί
άλλων προσωρινών θέσεων καί κλάδων, πού μπορούν νά
προάγονται ώς τό καταληκτικό βαθμό, όπως προβλ.έπεται
άπό τις οικείες όργανικές διατάξεις τής ύπηρεσίας άπό τήν
όποια προέρχονται. ’
·
Τέλος, μέ τήν παρ. 5 άπλοποιεϊται ή, άπό τό άρθρο 25
τοϋ ν. 1199/1981, προβλεπόμενη διαδικασία μεταφοράς
θέσεων πού πλεονάζουν καί άντί τής έκδόσεως Προεδρικών
Διαταγμάτων μετά άπό πρόταση τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας
Κυβερνήσεως καί τών άρμοδίων κατά περίπτωση 'Γπουργών, θά άπαιτεΐται έκδοση κανονιστικής άποφάσεως τού
‘Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τοϋ άρμόδιου
κατά περίπτωση * Γπουργοϋ.
Γ. Μέ τις ρυθμίσεις τοϋ άρθρου 4, παρέχεται δυνατότητα
μεταφοράς κενών ή μή οργανικών θέσεων προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου (Κεφ. Γ Ν. 993/79), μεταξύ τών 'Υ
πουργείων, άποκεντρωμένων δημοσίων ύπηρεσιών καί νο
μικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μέ σκοπό νά άποφευχθεΐ ή νά περιοριστεί ή σύσταση νέων θέσεων σέ τέτοιο
προσωπικό καί νά ικανοποιηθούν οί ύπηρεσιακές ή διαρ
θρωτικές άνάγκες, πού επιβάλλουν τή δημιουργία τους,

μέ ψτή μεταφορά αντίστοιχων θέσεων πού πλεονάζουν
σ* άλλες υπηρεσίες (παρ. 1'---gif' · ·.; . ·
’Επίσης προβλέπεται δυνατότητα μέτατάξεως ύπιαλλήλων '
σέ κενές όργανικές θέσεις άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή,
μετατάξεως άπύ μία ειδικότητα σέ ά)λ.η ειδικότητα τής ·
ίδιας ύπηρεσίας (παρ. 2 καί 3 ).
'
Δ. 'Η.παράταση τής προθεσμίας των άρθρ. 4 και 5
τοϋ ν. 1232/1982 πού προβλέπεται άπύ το άρθρο δ έγινε
αναγκαία άπύ τη σύσταση καί συγκρότηση των συλλογικών
οργάνων των Υπουργείων πού δημιουργήθηκαν κατά την
άναδόμηση τής Κυβέρνησης καί τήν ανακατανομή των
άρμοδιοτήτων των Υπουργείων καί Υπηρεσιών.

Γιά τήν υποβοήθηση τών στόχων τοϋ παραπάνω Συμ
βουλίου μέ κοινή άπόφαση τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας καί
τοϋ αρμόδιου κατά περίπτωση 'Τπουργοϋ, συγκροτούνται
τριμελείς ’Επιτροπές κατά 'Υπουργείο.
ΣΤ. Μέ τήν ίδρυση τών νέων 'Υπουργείων σύμφωνα
μέ τύ Ν. 1266/1982 δημιουργεΐται ή άνάγκη σύστασης
νέων υπηρεσιών. Μέ τύ άρθρο 7 παρέχεται ή δυνατότητα
νά ιδρύονται νέες υπηρεσίες καί νά στελεχώνονται μέ τύ
άναγκαίο προσωπικό, εφόσον οί άνάγκες τών νέων Υπουρ
γείων τύ άπαιτοΰν.

Ζ. Μέ τύ άρθρο 8 υπάγονται στή Γενική Γραμματεία
Τύπου καί Πληροφοριών τά Γραφεία Τύπου καί παρέχεται
Μέ τήν παρ. 2 αναστέλλεται ή υποχρέωση των υπαλλή
ή δυνατότητα στύν Υπουργό Προεδρίας τής Κυβέρνησης
λων για φοίτηση στη Σχολή Επιμορφωσεως Δημ. 1 παλ- καί τούς άρμόδιους κατά περίπτωση 'Υπουργούς, δημι-,
λήλων, γιά τήν κρίση στόν 3ο βαθμό, μέχρι; ότου λειτουρ- ' ουργίας Γραφείων Τύπου στούς φορείς τοϋ δημόσιου τομέα,,
γήσει ή Εθνική Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως.
όπως αύτύς καθορίστηκε μέ τύ άρθρο 1 παρ. 6α τοϋ Ν.
Μέ τή διάταξη τής παρ. 3 τοϋ ίδιου άρθρου δίνεται
1256/1982, ώστε μέ τον τρόπο αύτύ νά επιτευχθεί στύν
ή δυνατότητα τής καταργήσεως όσων συλλογικών οργά
τομέα τής πληροφόρησης ή ενιαία υπεύθυνη καί άποτελενων -πλήν των διοικούντων- θεωρηθούν ότι δέν είναι σματικότερη ενημέρωση τής Κοινής Γνώμης στά θέματα,
απαραίτητα. Παρέχεται επίσης ή ευχέρεια νά άναδομηθοΰν καί τά προβλήματα πού άνακύπτουν σ’ όλό τύ φάσμα τοϋ
αυτά γιά τήν άποδοτικότερη λειτουργία τους.
Δημόσιου Τοιεέα.
·
·
Έπεκτείνονται δηλαδή καί στά κ.ν.π.ι.δ.
δυνητικά,
οί γενικές αρχές γιά τήν εξυγίανση τής συλλογικής διαδι
κασίας πού τέθηκαν γιά τις δημόσιες υπηρεσίες καί τά
ν.π.δ.δ. μέ τά άρθρα 4 καί 5 τοϋ Ν. 1232/82 όπως αύθεν--.
τικά ερμηνεύτηκαν άπο το άρθρο 11 τοϋ_ Ν. 1256/82 ώστε
σ’ ολόκληρο τύ δημόσιο τομέα νά ισχύουν ενιαίοι κανόνες.
Ή κατάργηση ή άναδόμηση των συλλογικών οργάνων
γίνεται κατά περίπτωση ώστε νά μπορεί νά έκτιμηθεΐ
ή ιδιαιτερότητα κάθε νομικοϋ προσώπου.

Η. 'II ρύθμιση τοϋ άρθρου 9 τοϋ σχεδίου άνταποκρίνεται στήν εξής άνάγκη :
~
1. Μέ τήν παράγραφο Γ τοϋ άρθρου 20 τοϋ Ν. 75/1975,
όπως^ή παράγραφος ισχύει μετά τήν τροποποίησή της άπύ!
τύ άρθρο 23 παρ. 1 τοϋ Ν. 423/1976 «περί ύργανώσεοις
τοϋ εξωσχολικού αθλητισμού καί ρυθμίσεως συναφών θε
μάτων», ρυθμίζονται, ή
διεξαγωγή Πρίυταθλημάτων,
μεταγραφών κ.λ.π.
·
;

Μέ τήν παράγραι. 5 1 τοϋ ώς άνω άρθρου ρυθμίζονται;
Μέ τή διάταξη τής παρ. 4 έπεκτείνεται δυνητικά στά ·
κ.ν.π.ι.δ. ή εφαρμογή τών διατάξεων γιά τήν οργανωτική γενικά τά,.τών ,διεξα- υμένων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου
δομή, πού καθιερώθηκαν μέ το Ν. 1232/82 γιά τά ν.π.δ.δ., Α' καί Β' ’Εθνικής Κατηγορίας τά όποια, κατά τήν έννοια .
ώστε ολόκληρος ό δημόσιος τομέας νά δομηθεί πάνω σέ τής παραγράφου αύτής, υπάγονται σαφώς στή δικαιοδοσία
τοϋ αρμοδίου επί τοϋ ’Αθλητισμού. 'Υπουργού ή 'Υφυ
-κοινές βασικές αρχές. ·*, - ’
' ’’
Συγχρόνως όμως δέν παραγνωρίζεται καί ή ιδιαιτερότητα πουργού. ...
λ.. -. .
·.
■
’
..λ·.
τών κ.ν.π.ι.δ. Γι’ αύτύ ή εφαρμογή τών διατάξεων είναι
2. 'Η πιύ πάνω ρύθμιση ουσιαστικά θεσπίσθηκε μέ
δυνητική ενώ οί αντίστοιχες διατάξεις γιά τά ν.π.δ.δ. είναι βάση τά κατά τήν ψήφιση τοϋ Νόμου τούτου κρατούντα
υποχρεωτικές εφαρμογές, δηλ. γίνεται κατά περίπτωση
στή διεξαγωγή τών τότε ποδοσφαιρικών Πρωταθλημάτων,
μέ κοινές υπουργικές αποφάσεις πού έκδίδονται μετά άπο δεδομένου ότι ή Λ' καί Β' ’Εθνική Κατηγορία ήταν καί
γνώμη τοϋ διοικοϋντός οργάνου τοϋ νομικοϋ προσώπου.
οί μόνες κατηγορίες ’Εθνικών Πρωταθλημάτων τά όποια
διεξάγονταν.
Ε. Ή ισότητα τών δύο φύλων αποτελεί θεμέλιο γιά
3. Ό σκοπός τής ρύθμισης αυτής ήταν κυρίως ή προ
τήν ανάπτυξη μιας Σοσιαλιστικής Κοινωνίας.
στασία τής όλης διεξαγωγής τών πρωταθλημάτων άπύ
Παρόλο ότι ή ισότητα τών δύο φύλων, πού αποτελεί
συναλλαγές, πιέσεις ή καί εκμεταλλεύσεις άπύ 'Ομοσπον
άλλωστε καί συνταγματική επιταγή, εκπορεύεται άπύ τύ
δίες,
Ενώσεις ή Σωματεία.
γενικότερο πρόγραμμα τής σημερινής Σοσιαλιστικής Κυ
βέρνησης, ή ιδιαιτερότητα τοϋ θέματος επιβάλλει τή δημι
ουργία, μέ τύ άρθρο 6 τοϋ σχεδίου, τοϋ ειδικού Κυβερνη
τικού ’Οργάνου τύ οποίο τύ ΠΑΣΟΚ είχε εξαγγείλει
καί προεκλογικά.
Τύ Κυβερνητικύ αύτύ Όργανο στοχεύει στήν προώθηση
καί τή λήψη τών άναγκαίων μέτρων γιά θεσμικές άλλαγές
καί ουσιαστικές παροχές πού Οά κατοχυρώσουν τή νομική
καί τήν ουσιαστική ισότητα τών δύο φύλων στή Χώρα μας.
Είναι υπεύθυνο γιά τή διαμόρφωση τοϋ ’Εθνικού Προγράμ
ματος σέ θέματα σχετικά μέ τήν ισότητα τών φύλων, γιά
τον προγραμματισμό ερευνάς σέ γυναικεία θέματα καί
γιά τή διαφώτιση τής κοινής γνώμης.
Τύ παραπάνω Κυβερνητικό Όργανο ιδρύεται σάν Γνωμοδοτικύ Συμβούλιο, υπάγεται στύν Πρωθυπουργό καί
λειτουργεί σάν αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα τοϋ Ύπουργείου Προεδρίας τής Κυβέρνησης στον προϋπολογισμό τοϋ
όποιου καί έγγράφεται.
Συντίθεται άπύ το Γενικό Γραμματέα (ή Πρόεδρο) καί
οκτώ μέλη καί εξυπηρετείται άπύ Γραμματεία καί ειδικούς
συνεργάτες.
Ό εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Οά καταρτισθεΐ
άπύ τύ Συμβούλιο.

4. ’Ενώ όμως ό σκοπός τοϋ Νομοθέτη ήταν νά κρατηθεί
ό θεσμός τών ’Εθνικών Πρωταθλημάτων μακριά άπύ κάθε
είδους συναλλαγή καί γι’ αύτύ εμπιστεύτηκε ρητά καί τά
δύο υπάρχοντα τότε Εθνικά Πρωταθλήματα στύν αρμόδιο
'Υπουργό, τόσον ό σκοπός τοϋ Νομοθέτη, όσο καί τύ
άποκλειστικύ δικαίωμα τοϋ 'Υπουργού καταδολιεύτηκαν
μέ τήν μεταγενέστερη δημιουργία τής Εθνικής ’Ερασιτε
χνικής Κατηγορίας, ή όποια έγινε μέ άπόφαση τής Γ. Συνέ
λευσης της ΕΠΟ καί ή όποια υπάγονταν πλέον στήν δικαι
οδοσία τής ομοσπονδίας, άφού δέν προβλέπονταν στό νόμο.
Τύ γεγονός αύτύ είχε τά γνωστά αποτελέσματα στύ
φίλαθλο κοινό καί τά σωματεία : άνόμοιους καί υπερτροφι
κούς ομίλους, άπροσδόκητες αυξήσει; ομίλων καί ομάδων
άπύ 80 σέ 88, μετά σέ 125 καί 120, υποβιβασμούς ομά
δων σέ ποσοστό 61, όργιο συναλλαγών, δικαστικών αγώ
νων, εξώθηση σωματείων σέ ενέργειες άπαράδεκτες καί
πράξεις βίας, γεγονότα πού τραυμάτισαν τύ άθλημα καί
τύ θεσμό τής ’Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, πού
πρέπει νά ύπογραμμισθεΐ ότι ή σωστή διεξαγωγή του
κρατά τύ ενδιαφέρον τοϋ φίλαθλου κοινού, τονώνει τήν
άνάπτυξη τοϋ επαρχιακού ιδιαίτερα ποδόσφαιρου καί
άποτελεί φυτώριο τοϋ άθλήματος.

— 3 —
5.
Τά ττιο πάνω καθιστούν αναγκαία, όχι τήν «τροπο στά τηλεοπτικά μέσα. .’Αλλαγή πού θά βασίζεται σέ μιή
ποίηση» τον άρθρου 20 τοϋ Ν. 75/1975, άλλα κυριολεκτικά λογική συνεχούς προόδου προς τήν ελευθερία και τη λαϊκς
την έξουδετέρωση της περιγραφής τοϋ δικαιώματος τοϋ κυριαρχία.
"Ετσι, μέ τήν ύπαγωγή τής ΥΕΝΕΔ στό φυσικό τηά
'Υπουργού καί τήν εναρμόνιση της διατύπωσης τοϋ άρθρου
φορέα, στήν Προεδρία τής Κυβέρνησης :
μέ τό πνεύμα τοϋ Νομοθέτη, πού θέλησε τον Υπουργό
1. Μετουσιώνεται σέ πράξη ή πολιτική βούληση τή·.
«μόνο υπεύθυνο» για τά ’Εθνικά Πρωταθλήματα.
Κυβέρνησης νά διαφυλ.άξει τό κύρος τών Ένόπλ.ων Δυνά
Μέ τή ρύθμιση αυτή, δίνεται ή δυνατότητα νά τεθοϋν
μεων καί νά άποσαφηνίσει τό ρόλ.ο καί τήν άποστλη του:
μόνιμες καί υγιείς βάσεις σέ όλα τά Εθνικά Πρωταθλήματα
μέ γνώμονα τό ’Εθνικό συμφέρον, μακριά άπό μικροσυμ- στά πλαίσια τοϋ Συντάγματος καί τών νόμων.
2. ΆποκαΟίσταται τό θεμελιώδες αξίωμα τής Πολιτείας
φέροντα, έκμαυλισμούς καί άβεβαιότητα γιά τό μέλλον,
μέ άποφάσεις τοϋ Υπουργού σάν μόνου αρμόδιου προσώπου πού θέλει τις "Ενοπλες Δυνάμεις στήν ύπηρεσία τοϋ "Εθνους
καί μακριά άπό πολιτικές προκαταλήψεις καί καθήκοντα
γιά πρωταθλήματα πού υπερβαίνουν τά όρια μιας ή περισσο
ξένα μέ τήν αποστολή τους.
τέρων ενώσεων.
3. ’Επιβεβαιώνεται ή πρόθεσή μας νά ένισχύσουμε καί
Θ. Μέ τό άρθρο 10 αντιμετωπίζεται τό πρόβλημα
ευθύνης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καί τών νά διευρύνουμε τό ρόλο τής κοινωνικής άποστολ,ής τών
μέσων μαζικής επικοινωνίας μέ τήν εγγύηση τών αρχών
Διαχειριστών προβληματικών επιχειρήσεων τών όποίιον
ό έλεγχος περιέρχεται στό Δημόσιο, σέ νομικά πρόσωπα τή; αντικειμενικότητας, τής ισότητας τών όρων καί τή:
Ποιότητας τών εκπομπών.
δημοσίου δικαίου ή σέ νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
4. Τερματίζεται οριστικά τό καθεστώς διαμελ.ισμοϋ τής
τοϋ δημόσιου τομέα.
ραδιοτηλεόρασης μεταξύ ΕΡΤ καί ΥΕΝΕΔ καί έξυγιαίνεΣ’ αυτή την περίπτωση τά εκλεγόμενα μέλη τών Δ.Σ.
καί οί διοριζόμενοι διαχειριστές τών προβληματικών επι ται ή «τηλεοπτική αγορά» άπό τήν αμαρτωλή κληρονομιά
χειρήσεων δέν Οά ήταν ορθό νά έχουν τήν εύθύνη γιά χρέη τοϋ παρελθόντος.
5. ’Αντικαθίσταται ή προβλεπόμενη άπό τις κείμενε:
τά όποια δημιουργήθηκαν πριν άποκτήσει τον έλεγχο
διατάξεις άποστολή τής ΥΕΝΕΔ μέ τό σκοπό πού έχει
τό Δημόσιο ή τό νομικό πρόσωπο τοϋ δημόσιου τομέα.
ή ΕΡΤ πού είναι σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 του
__ I. Μέ τό. άρθρο 11 προτείνεται_ή τροποποίηση τοϋ
- άρθρου-3 τοϋ νόμου 230/75 ή «ενημέρωση, έπιμόρφωση
άρθρου 27 παρ. 6 τοϋ Καταστατικοΰ τής ’Αγροτικής Τρά
καί ψυχαγωγία τοϋ 'Ελληνικού Λαού».
πεζας τής 'Ελλάδας γιά νά διευρυνθεΐ ό κύκλος επιλογής
Ειδικότερα :
τοϋ κατάλληλου προσώπου γιά τή θέση τοϋ 'Τποδιοικητή
Μέ τά άρθρα 13 καί 14 ρυθμίζονται τά θέματα ύπαστην Α.Τ.Ε. Ό άνώτατος υπάλληλος τής Α.Τ.Ε. γνωρίζει,
γωγής τής ΥΕΝΕΔ στήν Προεδρία τής Κυβέρνησης χωρίς
όπως είναι φυσικό, τά προβλήματα καί τις δυνατότητες
καμιά διακοπή τής λειτουργίας της καί προσδιορίζεται
τοϋ ιδρύματος καί θά μπορεί νά βοηθήσει στήν άποτελεό τρόπος διοίκησης καί οργάνωσής της μέχρι νά καθορισθεΐ
σματικότερη προώθηση τών εργασιών του, ένώ παράλληλα
ή οριστική νομική της μορφή.
θά αποτελεί καί σύνδεσμο τής διοίκησης καί τοϋ προσωΜέ τό άρθρο 15 προβλέπεται ή ρύθμιση τών τεχνικών
πικοϋ.
θεμάτων καί ή άπογραφή καί άποτίμηση τής περιουσίας
’Ανάλογη ρύθμιση υπάρχει καί στήν Τράπεζα τής Ελλά
τής ΥΕΝΕΔ. Έγινε προσπάθεια ή σύνθεση τής ’Επιτρο
δος, όπου άπό πολλά χρόνια καί μέ επιτυχία τή θέση τοϋ
πής καί ό τρόπος άνάδειξης τών μελών της νά εξασφαλίσουν
ενός τών 'Υποδιοικητών καταλαμβάνει ανώτατο στέλεχος
ενα αμερόληπτο καί άδιάβλητο αποτέλεσμα.
της Τράπεζας αύτής. ··;
.
Μέ τό άρθοο 16 ρυθμίζονται τά θέματά δαπανών τήε
'Η τοποθέτηση στή θέση τοϋ 'Υποδιοικητή κρατικοϋ
ΥΕΝΕΔ.
λειτουργού ή ύπαλληλ,ου τής Α.Τ.Ε., ένώ θά είναι, όπως
Μέ τό άρθρο 17 έπεκτείνονται οί βασικοί σκοποί τής
είναι αυτονόητο, έπωφελ,ής γιά τήν Τράπεζα, δέν θά πρέπει
ΕΡΤ στήν ΕΡΤ-2, ένώ καταργεΐται ό σκοπός τής ΥΕΝΕΔ
νά επιφέρει μεταβολές στά δικαιώματα (σύνταξης κ.λ.,π.)
πού τήν καθιστούσε Οργανο στήν ύπηρεσία τών ’Ενόπλων
που απορρέουν άπό τή σχέση πού είχε μέ τό δημόσιο ή
Δυνάμεων καί προσδιορίζεται τό νέο άντικείμενο τής άποτην Τράπεζα ό παραπάνω κρατικός λειτουργός ή ό ύπάλστολής της πού άφορα τήν ενημέρωση, τήν έπιμόρφωση
ληλ.ος τής Α.Τ.Ε. Είναι λοιπόν άναγκαϊο ή θητεία τοϋ
καί τή ψυχαγωγία τοϋ ελληνικού Λαού. ’Επίσης, καταρΎποδιο ικητή, εφόσον αύτός είναι κρατικός λειτουργός
γοϋνται οί διατάξεις εκείνες πού άφοροϋν τήν ΥΕΝΕΔ
ή υπάλληλος τής Α·Τ·Ε. νά θεωρείται πραγματική υπη
άπό στρατιωτικούς φορείς.
ρεσία καί νά λογίζεται σάν χρόνος γιά όλες τις συνέπειες
' Στά πλαίσια τής σημερινής κρατικής μέριμνας γιά τήν
που απορρέουν άπό τήν υπαλληλική σχέση πού είχε πριν
προώθηση τοϋ θέματος τής επαγγελματικής αποκατάστα
άπό τήν τοποθέτησή του.
σης τών άναπήρων άτόμων, θέμα στό όποιο ή Κυβέρνηση
ΙΑ. Μέ τό άρθρο 12ο ρυθμίζεται τό πρόβλημα δαπανών
αποδίδει, λέγω τής μεγάλης κοινωνικής του σπουδαιότητας,
πού δημιουργεϊται μέ τήν ίδρυση τών νέων 'Υπουργείων
ιδιαίτερη σημασία καί προκειμένου νά καταστεί δυνατή η
καί ύπηρεσιών μέ τό ν. 1266/82:
άπορρόφηση μεγαλ,ύτερου άριθμοϋ άναπήρων σέ θέσεις
ΙΒ\ 'Η πολιτική μιας χώρας πάνω στά μέσα μαζικής τοϋ δημόσιου τομέα, άφοϋ τά σχετικά ποσοστά, μέ βάση
τις κείμενες διατάξεις είναι άνεπαρκή, στό άρθρο 18 τοϋ
ενημέρωσης άποτελεΐ καθοριστικό στοιχείο τής δημοκρατι
υπόψη
σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι γιά μία μεταβατική
κής λειτουργίας της καί τής δυνατότητάς της νά προσαρμό
περίοδο
δύο χρόνων άνάπηροι προστατευόμενοι τοϋ ν. 963/
σει καί ν’ άξιοποιήσει τις τεχνικές εξελίξεις στις άνάγκες
1979 διορίζονται σέ θέσεις τοϋ δημόσιου τομέα τοϋ ν.
τοϋ πληθυσμού της.
- %
1256 σέ ορισμένη άναλ.ογία κενών θέσεων.
Είναι άδύνατο νά δομηθεί μια βιώσιμη δημοκρατική
κοινωνία χωρίς ένα αυθεντικό άνοικτό καί δημοκρατικό
σύστημα μαζικών επικοινωνιών.
Μέ τά δεδομένα αυτά, ή διατήρηση καί ή λειτουργία τής
ΊΕΝΕΔ μέ τή σημερινή της μορφή είναι αντισυνταγματική
καί αντίθετη προς τήν αρχή τής πολιτικής ουδετερότητας
παι τής υπαγωγής τών ’Ενόπλων Δυνάμεων στή1; έκάστοτε
πολιτική ηγεσία τοϋ τόπου.
Η προσαρμογή βέβαια τής νομοθεσίας καί ό οριστικός
τρόπος διοίκησης τής ΥΕΝΕΔ δέν μπορούν νά γίνουν άμέσως. Τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι τό πρώτο στάδιο
μιας συνολικής άλλαγής, πού προτείνει ή Κυβέρνηση πάνω
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Τροποποιούμενες διατάζεις.
Άρθρα Σχεδίου.
Άρθρο 1.
Τροποποιούμενες διατάξεις.
άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 1811/51 «περί Κώδικος» όπως τροπο
ποιήθηκε καί συμπληρώθηκε (άρθρο 101 παρ. 3 Κ.Π.Δ.
611/1977).
«Ό τακτικός υπάλληλος ό έχων πραγματικήν πολιτικήν
υπηρεσίαν έλάσσονα τών τριών ετών άλλά μείζονα τοΰ
ενός δικαιούται εις κανονικήν άδειαν άπουσίας 15 ήμερών
μετά πλήρων άποδοχών καθ’ έκαστον ημερολογιακόν έτος».
'Ομοίως άρθρο 9 παρ. 5 τοΰ προσαρμοστικού διατάγμα
τος «περί έφαρμογής τοΰ 'Υπαλληλικού Κώδικος» της 23/
31.12.55 όπως τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε. ■
Άρθρο 2.
άρθρο 23 Ν. 993/79 «περί τοΰ επί συμβάσει έργασίας
ιδιωτικού προσωπικού τοΰ Δημοσίου κλ.π.».
·
«1. 'Ο χρόνος της άδειας ορίζεται εις δέκα πέντε ήμέρας,
μετά δέ τήν συμπλήρωσιν τριετίας εις τριάκοντα ήμέρας».
Άρθρο 3.

τού ίδιου μηνός, χωρεΐ ένστασις άσκουμένη ενώπιον τοΰ
υπηρεσιακού συμβουλίου, τού τελ,ευταίου τούτου ύποχρεουμένου νά άποφανθή το βραδύτερον μέχρι τέλους Φεβρουάριου.
Άπό τής 10ης Μαρτίου έκάστου έτους οί πίνακες ούτοι
καθίστανται οριστικοί.
άρθρο 96 Ν. 1811/51 «περί Κώδικος» όπως τροποποιή
θηκε καί συμπληρώθηκε (άρθρο 144 Κ.Π.Δ. 611/1977).
1. Ή άπόσπασις οίουδήποτε δημοσίου υπαλλήλου, όπου
κατά τάς οικείας όργανικάς διατάξεις έπιτρέπεται αυτή,
χωρεΐ μόνον διά σοβαράν υπηρεσιακήν ανάγκην καί δι’
έζάμηνον το πολύ χρονικό διάστημα, ύπύ τούς έξής όρους :
α) άπόσπασις ύπαλλήλου είς θέσιν ύπαγομένην είς τό
αύτό Ύπουργεΐον ένεργεΐται διά πράξεως τού 'Υπουργού,
μετ’ άπόφασιν τού ύπηρεσιακού συμβουλίου,
β) άπόσπασις ύπαλλήλου είς θέσιν ύπαγομένην είς έτερον
'Υπουργεΐον ένεργεΐται διά κοινής πράξεως τών οικείων
'Υπουργών μετ’ άπόφασιν τών οικείων ύπηρεσιακών συμ
βουλίων.
2. Παράτασις τής άποσπάσεως έπί εν τό πολύ έξάμηνον
ή άρσις αύτής έπιτρέπεται κατά τον αύτόν τρόπον.
3. Ληγουσών τών ώς άνω προθεσμιών ή άπόσπασις
παύει αύτοδικαίως.

άρθρο 95 Ν. 1811/51 «περί Κώδικος» όπως τροποποιήΟί κατά περίπτωση διατάξεις τών ’Οργανισμών ή Κανο ' θηκε καί συμπληρώθηκε (άρθρο 143 Κ.Π.Δ. 611/1977).
νισμών τών Δημοσίων Υπηρεσιών καί τών Νομικών Προ
·. 1. Απλή μετακίνησις ύπαλλήλ.ου άπό θέσεοίς είς θέσιν
σώπων Δημοσίου Δικαίου.
..............
τής αύτής δημοσίας άρχής ένεργεΐται δι’ άποφάσεως” τού'
Άρθρο 29 παρ. 5 Ν. 3200/55 «περΓ Διοικητικής Άποπροϊσταμένου αύτής.
. .
κεντρώσεως ώς τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε (άρθρο
2. Είς τάς κεντρικάς ύπηρεσίας ή τοιαύτη μετακίνησις
132 παρ. 2 Κ.Π.Δ. 611/1977).
ύπαλλήλ.ων έπί 5ω βαθμώ τουλάχιστον ένεργεΐται δι’ άπο«Πας διοριζόμενος ύπάλληλ.ος τών Κλ,άδων AT καί ΑΡ
φάσεως τού οικείου 'Υπουργού, τών δέ λοιπών ύπαλλήλ.ων,
τοποθετείται ύποχρεωτικώς είς θέσιν έκτος τών ορίων
είς θέσιν μέν τής αύτής ΐευθύνσεως δι’ άποφάσεως τού
τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης έφ’ όσον εις τον Κλάδον
οικείου διευθυντοϋ, είς Οέ; ιν δ’ έτέρας διευθύνσεως τής
του ύφίσταται τοιαύτη».
.
1,
■
αύτής γενικής διευθύνσεως δι’ άποφάσεως τού οικείου
, Άρθρο 22 Ν. 22/1975 «περί ρυθμίσεως θεμάτων καταγενικού διευθυντού ή άναπληρωτού γενικού διευθυντού,
στάσεώς κ.λ.,π.», όπως τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε
τέλος δ’ είς έτέραν θέσιν τής κεντρικής ύπηρεσίας δι’ άπο
(άρθρο 135 Κ.Π.Δ. 611/1977).
". .. ...
, .
φάσεως τού οικείου 'Υπουργού.
«1. Αί μεταθέσεις υπαλλήλων τών Κλ.άδων AT, ΑΡ
3. Προκειμένου περί ύπαλλήλ.ων νομικών, προσώπων
καί ΜΕ ύπηρετούντων εις κεντρικάς υπηρεσίας ή περιφεδημοσίου δικαίου, ή μετακίνησις είς έτέραν θέσιν τοΰ αύτού
ρειακάς υπηρεσίας εντός τών ορίων τής τέως Διοικήσεως
Πρωτευούσης, προς πλήρωσιν κενών θέσεων περιφερειακών κλ.άδου τήςς αύτής άρχής ένεργεΐται διά πράξεως τού
προϊσταμένου τής άρχής, δυναμένου νά έξουσιοδοτή τούς
ύπηρεσιών έκτος τών ορίων τής τέως Διοικήσεως Πρω
τευούσης, τοΰ κλ.άδου καί τοΰ βαθμού εις τον όποιον προϊσταμένους ύπηρεσιών διά τάς άπό θέσεως είς θέσιν
ούτοι υπηρετούν, διενεργοϋνται κατά τά οριζόμενα είς τάς τής αύτής ύπηρεσίας μετακινήσεις.
επομένους παραγράφους.
·. 4. Προκειμένου περί τών φοιτώντων είς προγράμματα
έπιμορφώσεως ύπαλλήλων, αί μετακινήσεις πραγματο
2. 'Η άρμοδία υπηρεσία διοικητικού, εντός τοΰ ’Ιανουά
ριου έκάστου έτους, καταρτίζει πίνακας τών προς μετάθεσιν ποιούνται μετά τό πέρας τών προγραμμάτων τούτων.
υπαλλήλων, κατά Κλάδον καί βαθμόν, επί τής βάσει σειράς
άρθρο 12 παρ. 4 Ν. 1199/81 «περί ρυθμίσεως θεμάτων
προτεραιότητος.
καταστάσεως ύπαλλήλ.ων κλ.π.».
4. Διά τήν πλήρωσιν κενών θέσεων τών έκτος τών ορίων
3. Ή είς τούς πίνακας τούτους έγγραφή τών ύπαλλήλ.ων
τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης περιφερειακών ύπηρε
γίνεται κατά τήν εξής σειράν προτεραιότητος :
σιών τών 'Υπουργείων, έπιτρέπεται, έντός δύο έτών άπό
α) οί νεώτεροι κατ’ αρχαιότητα, έξ έκείνων οί όποιοι
ούδεμίαν έχουν προϋπηρεσίαν είς περιφερειακήν υπηρεσίαν τής δημοσιεύσεως τού παρόντος, ή μετάταξις ύπαλλήλ.ων
εκτός τών ορίων τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, κατά ύπηρετούντων είς κεντρικήν ύπηρεσίαν 'Υπουργείων είς
Κλ,άδον καί βαθμόν,
έτερον 'Υπουργεΐον, διά κοινής άποφάσεως τών αρμοδίων,
β) οί νεώτεροι κατ’ άρχαιότητα, έξ έκείνων οί όποιοι κατά περίπτωσιν 'Υπουργών, έκδιδομένης μετά γνώμην
έχουν μέχρι: ενός έτους έν γένει προϋπηρεσίαν εις περιφε
τών οικείων ύπηρεσιακών συμβουλ.ίων. 'Η μετάταξις
ρειακήν υπηρεσίαν έκτος τών ορίων τής τέως Διοικήσεως συντελεΐται τή αιτήσει τού ύπαλλήλου έφ’ όσον ύφίστανται
Πρωτευούσης, κατά Κλάδον καί βαθμόν,
όμοιόβαθμοι κεναί θέσεις είς τάς ώς άνω ύπηρεσίας τών
γ) οί νεώτεροι κατ’ άρχαιότητα, έξ έκείνων οί όποιοι 'Υπουργείων καί οί μετατασσόμενοι κέκτηνται τά γενικά
έχουν τουλάχιστον ενός έτους καί μέχρι τριών έτών έν καί ειδικά προσόντα τού κλ.άδου, είς τόν όποιον διενεργεΐται
γένει προϋπηρεσίαν είς περιφερειακήν υπηρεσίαν έκτος ή μετάταξις, τής συνδρομής άμφοτέρων τών προϋποθέσεων
τών ορίων τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, κατά τούτων διαπιστουμένης ήτιολ.ογημένως ύπο τών οικείων
Κλάδον καί βαθμόν,
ύπηρεσιακών συμβουλ.ίων.
δ) οί έχοντες άνω τών τριών έτών έν γένει προϋπηρεσίαν
Οί ούτω μετατασσόμενοι δεν έπιτρέπεται νά ύπηρετήσουν
εις περιφερειακήν υπηρεσίαν έκτος τών ορίων τής τέως είς θέσιν κεντρικής ύπηρεσίας τού 'Υπουργείου είς τό όποιον
Διοικήσεως Πρωτευούσης, κατά Κλάδον καί βαθμόν,
μετατάσσονται, πριν ή παρέλ.θη δεκαετία άπό τής ώς άνω
προτασσομένων τών έχόντων έλάσσονα προϋπηρεσίαν είς μετατάξεώς των, δύνανται δέ, κατ’ έπιλ.ογήν των, εΐτε νά
περιφερειακήν υπηρεσίαν.
έξακολ.ουθήσουν ύπαγόμενοι είς τά Ταμεία ’Αρωγής ή
4. Οί πίνακες ούτοι κοινοποιούνται ύποχρεωτικώς είς ’Επικουρικής άσφαλίσεως τής ύπηρεσίας έκ τής όποιας
τούς ένδιαφερόμενους, έντός τού πρώτου δεκαημέρου τού μετατάσσονται, εΐτε νά ύπαχθούν είς τά τοιαύτα Ταμεία
Φεβρουάριου, κατ’ αύτών δέ, έντός τού δευτέρου δεκαημέρου, τής ύπηρεσίας, είς τήν όποιαν διενεργεΐται ή μετάταξις.

— δ —

άρθρο 117 του Ν. 1S11/51 «περί Κώδικος» 0ττως τροπο
ποιήθηκε καί συμπληρώθηκε (άρθρο 1S7 Κ.Π.Λ. 611/77).
1. Ή ένεκα κχτχργησεως Οέσεως, υπηρεσίας ή κλάδου
διαθεσιμότης δύναται να άποφχσισθή ύπδ τοϋ υπηρεσιακού
:συμβουλίου υπέρ τοϋ υπαλλήλου εκείνου, ό όποιος έκρίθη
,άπολυτέος διά κατάργησιν Οέσεως κατά τούς όρους τοϋ
άρθρου 261, μόνον έφ’ όσον ουτος εχη συμπληρώσει
πεντχετή μόνιμον υπηρεσίαν μετά λίαν ικανοποιητικής
υπηρεσιακής έπιδόσεως.
2. Ή διαθεσιμότης αΰτη διαρκεϊ επί εν έτος, μετά την
πάροδον τοϋ όποιου ό υπάλληλος απολύεται.
3. ’Εάν, διχρκούσης, τής διά κατάργησιν Οέσεως διχθεσιμότητος ή εντός έτους άπό τής κατά την προηγουμένην
παράγραφον άπολύτεως, χενω-2ή η συττα·$ή εις υπηρεσίαν
ίιπαγαμένην εις τό χϋτό Ύπουργεΐον ·3έσις τοϋ αύτοϋ Κλάϊευ
•/.αί όχύυχϋ προς τήν τέως αατεχομένην, ό εις ί:α-5εσ'.μότητα
τελών ή ό άπολυ·5ε'.ς ϊέον νά προτίμησή ϊιά τη·/ α.ατάληψ'.ν
χύτης, έο’ όσον κέατηται τά ::ά τήν -3έσιν τυπικά καί ουσια
στικά προσόντα, πλήν τοϋ τής- ηλικίας, άνευ συμμετοχής εις
τον τυχόν άπαιτοΰμενο·; οιαγωνισμόν. Περί τής ΰπάρξεως
των προσόντων καί τής σειρά; προτιμησεως μεταξύ πλειονων
αποφασίζει τό υπηρεσιακόν τυμίούλιον.
Άρθρο 4.

υπάλληλοι δύναται τή αιτήσει των νά απαλλαγούν τής ύποχρεώσεως ταύτης, αποστερούμενοι όμως τής δυνατότητος
κτήσεως τοϋ, έν τώ προηγουμένω έδαφίω τοϋ παρόντος
άρθρου, τυπικού προσόντος.
3. Εις τό πρόγραμμα τής προηγούμενης παραγράφου
δύναται, ωσαύτως, νά φοιτούν καί οί έπί 6ω βαθμώ υπάλ
ληλοι, οί περιλαμβανόμενοι είς τούς πίνακας προακτέων,
κατά τήν σειράν τοϊς έν αύτοίς εγγραφής των καί μέχρι
τοϋ άριθμοϋ τών κατά τόν χρόνον τής ισχύος τών ώς άνω
πινάκων κενών ή κενουμένων θέσεων 5ου βαθμού, έφ’ όσον
υπάρχει δυνατότης έκ τοϋ άριθμοϋ τών έκάστοτε έπιλεγομένων προς φοίτησιν ύποχρέων υπαλλήλων 5ου ή 4ου βαθμού.
4. Τά οικεία Υπουργεία ύποχρεοϋνται, ΐνα μεριμνήσουν, ώστε οί έν λόγω υπάλληλοι νά έχουν αποφοιτήσει
έκ τοϋ προγράμματος, τό άργότερον μέχρι τής ημερομηνίας,
καθ’ ήν ούτοι άποκτοϋν δικαίωμα εγγραφής των εις τόν,
υπό τών κειμένων διατάξεων, προβλεπόμενον πίνακα
άρχαιότητος τών, προς προαγωγήν είς τόν 3ον βαθμόν,
κρινομένων.
5. Είς τούς έπιτυχώς αποφοιτώντας έκ τοϋ, κατα την
παρ. 2, προγράμματος, χορηγείται ειδικόν πιστοποιητικών,
όπερ άποτελεΐ τυπικόν προσόν κρίσεως τών υπαλλήλων
κατά τάς προαγωγάς είς τόν 3ον βαθμόν.

Νέες διατάξεις.
Άρθρο-4 παρ. 2 Ν. 1232/1982.
Άρθρο 5. -..

·■'

'

Άρθρο 4 παρ. 3, Ν. 1232/1982 «Επαναφορά σέ ισχύ,
τροποποίηση καί συμπλήρωση των διατάξεων τοϋ Ν.Δ.
4352/64 και άλλες διατάξεις».
«'Η κατάργηση των κατά τις διατάξεις τής παραγράφου
2; τοϋ άρθρου αύτοϋ συμβουλίων καί έπιτροπών επέρχεται
μετά την παρέλευση δύο μηνών άπό την έναρξη ισχύος τοϋ
νόμου αύτοϋ. OS κοινές υπουργικές άποφάσεις πού προβλέπονται στις ίδιες διατάξεις, έκδίδονται μέσα στη δίμηνη
αύτή προθεσμία», ■'
^,
ίγ -V i .· -· . τ.:Άρθρο 5 παραγρ. 2 Ν, 1232/82 : ;·,

- ·-·

.

-

«Ή κατάργηση τών' κατά τις'διατάξεις τής'παρ'. 1 τοϋ
άρθρου αύτοϋ συμβουλίων καί έπιτροπών επέρχεται μετά
τήν παρέλευση τεσσάρων μηνών άπό την έναρξη ισχύος' τοϋ
νόμου αύτοϋ. Οί κοινές-υπουργικές'άποφάσεις, πού προβλέπονται στις ίδιες διατάξεις, έκδίδονται μέσα στή τετρά
μηνη αύτή προθεσμία».
.
,
Άρθρο 11 παραγρ. 9 Ν. 1256/19S2.

-----

— - —r -

«2. Έπαναφέρονται σέ ισχύ οί διατάξεις τών παραγρά
φων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 4352/1964 καί αντι
καθίστανται ώς εξής :
«1. Καταργοϋνται όλα τά γνωμοδοτικής καί άποφασιστικής αρμοδιότητας συλλογικά όργανα ήτοι συμβούλια καί
έπιτροπές, κοινές καί εύκαιριακές δημοσίων γενικά υπηρε
σιών, έφ’ όσον δεν διατηρηθούν μέ κοινές άποφάσεις τοϋ
'Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τοϋ κατά περίπτωση
αρμόδιου 'Υπουργού πού έκδίδονται' μιά φορά γιά κάθε
•'Υπουργείο.
./''-ν'
γ '
Γιά τήν άποτελεσματικότερη έπιτέλεση τής αποστολής
τών συμβουλίων καί έπιτροπών, πού θά διατηρηθούν μέ
τις ανωτέρω κοινές αποφάσεις, είναι δυνατό, μέ τις αποφά
σεις αύτές, νά μετονομάζονται ή καί νά συγχωνεύονται
συμβούλια ή έπιτροπές, νά περιορίζονται ή διευρύνονται
οί αρμοδιότητες τους καί νά μεταβάλλεται ή σύνθεσή τους
ή νά άνατίθεται τό σύνολο ή μέρος τών άρμοδιοτήτων τους
σέ συνιστώμενα νέα απαραίτητα συλλογικά όργανα.

. _
-:·· 2. Μετά τήν κατάργηση συμβουλίων καί έπιτροπών
«Γιά ■τήν -πολυθεσία, τήν πολυαπασχόληση κλπ.».
. «Ή ανατρεπτική προθεσμία της παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 γνωμοδοτικής άρμοδιότητας, ή άποφαστική αρμοδιότητα
τοϋ Ν. 1232/1982 ισχύει καί γιά τήν πιό πάνω άναμόρφωση άσκεΐται- χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση. Μετά τήν
όλων τών συλλογικών όργάνων, ένώ .γιά τήν ανασυγκρότησή κατάργηση συμβουλίων και έπιτροπών άποφασιστικής αρμο
τους ή ανατρεπτική αύτή προθεσμία παρατείνεται γιά ένα διότητας, άποφασίζει μόνος ό 'Υπουργός ή άλλο κατά_ νόμο
αρμόδιο όργανο.
. ......
....
.
.. ... ...
άκόμη δίμηνο». : ν - ...
. ..
γ.- ..."
(- γ
Άρθρο 19 Νλ 232/1975.
'" «Περί έπιμορφώσεως δημοσίων υπαλλήλων».

:/· "
;

·-

1. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος κεφαλαίου αφορούν είς
τούς υπαλλήλους τών διοικητικών έν γένει' κλάδων" Α'
Κατηγορίας τών δημοσίων υπηρεσιών, δύναται δε νά
τίθενται είς έφαρ'μογήν σταδιακώς, κατά κλάδους δριζόμενους δι’ αποφάσεων τοϋ Υπουργού Προεδρίας τής
Κυβερνήσεως, δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής
Κυβερνήσεως, έπί τή βάσει τών δυνατοτήτων τής Σχολής
Έπιμορφώσεως Δημοσίων 'Υπαλλήλων.
2. Άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος νόμου, οί
υπάλληλο: τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δριζομενων κλάδων, προαγόμενοι είς τον 5ον βαθμόν, φοιτούν,
ύποχρεωτικώς, εις ειδικόν πρόγραμμα μετεκπαιδεύσεως
διοικητικών στελεχών κατά τά, διά τών έν παρ. 1 τοϋ
άρθρου 5 τοϋ παρόντος νόμου αποφάσεων, καθοριζόμενα.
Ούδείς έκ τών υπαλλήλων τούτων κρίνεται διά τόν 3ον
βαθμόν, έάν δεν έχη έπιτυχώς αποφοιτήσει έκ τοϋ έν λόγω
προγράμματος. Οί κατά τά ώς άνω υπόχρεοι κατά κλάδον

··· Άρθρο'2 παρ. 11 Ν. 1232/1982.
. - «Δεν υπάγονται στις διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου
τά κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου». ' - ' '
Άρθρο 6.
. Νέες διατάξεις.

.

/.. .·■

Άρθρο 7.
Άρθρο 15 παρ. 4 Ν. 1266/1982.
«Όργανα άσκήσεως τής νομισματικής, πιστωτικής καί
συναλλαγματικής πολιτικής».
«Μέ Προεδρικά Διατάγματα έκδιδόμενχ μέ πρόταση
τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβέρνησης καί τών οικείων
'Υπουργών, καθορίζεται κάθε φορά ή κατανομή τοϋ προσω
πικού καί ή μεταφορά υπηρεσιών άπό τά υπάρχοντα 'Υπουρ
γεία, κατά τροποποίηση τών όργανισμών τους, στα νέα
γιά τή στελέχωσή τους καθώς καί ή διάρθρωση τών 'Υπη
ρεσιών τών νέων 'Υπουργείων».

—

Άρθρο 81
0? κατά περίπτωση ’Οργανισμοί των διαφόρων’ 'Υπουρ
γείων.*'
-1
Υΐ
Άρθρο 9.

6

—

'Η Ε.Ρ.Τ. ύποχρεοΰται νά έκπέμ’πη τάς άνακοινώσεις τής
Κυβερνήσεως, οποτεδήποτε ήθελε τούτο ζητηθή παρά, τού
'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως.
-ν
.1 ·“

-Τ- Άρθρο 25 παρ. 1 έδ. αί ν. 660/19771 ·' * :
«Περί Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης καί τών ’Οργάνων
Άρθρο .20 παρ. 1 Ν. 75/1975 ' όπως συμπληρώθηκε καί
τής Άνωτάτης Διοικήσεως καί ’Ελέγχου τών ’Ενόπλων
τροποποιήθηκε.
.
Δυνάμεων».
'Υπό τον 'Υπουργόν ’Εθνικής Άμύνης καί μέσω τού
«Δι’ αποφάσεων τοϋ άρμοδίου έπί τοϋ ’Αθλητισμού
'Υπουργού ή 'Τφυπουργοϋ, μετ’ είσήγησιν τής Ελληνικής ΓΕΕΘΑ ή τών ’Αρχηγείων Κλάδων, υπάγονται διοικητιΠοδοσφαιρικής 'Ομοσπονδίας καί προτάσει τοϋ Γενικού κώς οΐ κάτωθι ’Οργανισμοί καί Νομικά Πρόσωπα ώς καί
« V·
/
. λ ..
1 π-ηρεσιχt :
,*
Γραμματέως ’Αθλητισμού ορίζονται, μέχρι τής διά νόμου
ρυθμίσεως, τά των διεξαγομένων πρωταθλημάτων πο
α) Διά τού ΓΕΕΘΑ :
δοσφαίρου Α καί Β ’Εθνικής Κατηγορίας, ό αριθμός των
1) 'Η ‘Υπηρεσία Ένημερώσεως ’Ενόπλων Δυνάμεων.
συμμετεχόντων' είς αυτά σωματείων, αί άρχαί 'αΐ διέπουσαι
2) Τό Πολεμικόν Μουσεΐον.
·■
·
•την διεξαγωγήν των πάσης φύσεως ' πρωταθλημάτων,
- Άρθρο 1 παρ. 2 Ν.Δ. 722/1970.- '
-Λ
οί κανόνες οι ισχύοντες έπί των άθλουμένων, ή άσκησις
«Περί συγκροτήσεως καί λειτουργίας 'Υπηρεσίας,Ένη
τής πειθαρχικής εξουσίας, αί ποιναί καί τά όργανα επιβολής μερώσεως ’Ενόπλων Δυνάμεων». .
αυτών, ώς καί πάσα έτέρα αναγκαία λεπτομέρεια. Τά λοιπά
Σκοπός τής 'Υπηρεσίας Ένημερώσεως ’Ενόπλων Δυνά
ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα ώς καί τά πρωταθλήματα
’
.
- ■ ,τ
των λοιπών κλάδων άθλήσεως, ρυθμίζονται δι’ άποφάσεων μεων είναι: . ;:·
α. Ή διενέργεια ψυχολογικών έπιχειρήσεων, βάσει τών
τών Δ.Σ. τής οικείας ύπερκειμένης Ένώσεως, Συνδέσμου
έκάστοτε οδηγιών καί κατευθύνσεων τού ’Αρχηγείου ’Ενό
ή 'Ομοσπονδίας».
,
·;
πλων Δυνάμεων.
β. 'Η εθνική, ήθική καί κοινωνική διαπαιδαγώγησις,
... - Άρθρο 10.·,
. .
ι. - . .
ώς καί ή έπιμόρφωσις, ένημέρωσις καί ψυχαγωγία κατ’
Νέες διατάξεις.
·, .
αρχήν τού προσωπικού τών ’Ενόπλων-Δυνάμεων καί Σωμά
των ’Ασφαλείας καί δευτερευόντως τού κοινού.
1
Άρθρο 11.
,-'. ;
Γ Άρθρο 7 έδάφ. 2 Ν. 3874/1958.

...,.·

«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων τών περί
’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος κ.λ.π. κειμένων διατά
ξεων».
^’", · .. ή · ·; · · 1
.?ι.-■
,·.· «Ό-:/Υποδιοικητής διορίζεται έπί πενταετεΐ θητεία δι*
άποφάσεως τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως τή προτάσει
τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Γεωργίας. 'Η θήτεία τού
διοριζομένου μετά τήν λήξιν αυτής δύναται νά άνανεούται
κατά τήν διαδικασίαν τού παρόντος εδαφίου».
' ,. .
, : ..Γ ’.Γ,
-

.

’ -' Άρθρο ΐ2.:;·.

.Τ ’ .!...

Νέες διατάξεις.
Άρθρα 13 - 17.

' Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 230/1975.
«Περί ίδρύσεως τής υπό επωνυμίαν Ελληνική Ραδιοφω
νία Τηλεόρασις ’Ανωνύμου Εταιρείας».
Σκοπός τής Ε.Ρ.Τ. είναι ή Sii της άσκήσεως τοϋ κατά
τό άρθρο 1 δικαιώματος ένημέρωσις, έπιμόρφωσις καί
ψυχαγωγία τοϋ Ελληνικού Λαού. Αί έκπομπαί τής Ε.Ρ.Τ.
οφείλουν νά διαπνέωνται άπό δημοκρατικόν πνεύμα, συνείδησιν πολιτιστικής εύθύνης, άνθρωπισμόν καί άντικειμενικότητα, νά είναι δέ προσηρμοσμέναι είς τήν ελληνικήν
πραγματικότητα.
Άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 230/1975.
«Περί ίδρύσεως τής ύπό τήν έπωνυμίαν Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόρασις ’Ανωνύμου Εταιρείας».

γ. Ή ένημέρωσις τού κοινού έπί τού συντελούμένου
έργου υπό τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, ώς καί έπί θεμάτων
γενικού ένδιαφέροντος. '
-·
'
ΐ
δ. Ή τόνωσις τού φρον ματος τού άγωνιζομένου "Εθνους,
έν έπιστρατεύσει ή πολέμ ρ.
/ ’
.· - ·. .
Yr *
ε. 'Η έκπαίδευσις τού Στρατιωτικού Προσωπικού. είς
τον χειρισμόν οπτικών όργάνων λήψεως εικόνων καί γενικώς
είς τόν χειρισμόν μηχανών προβολής εικόνων;
.·: τΆρθρο 2 Π,Δ. 300/1974.
;
«Περί κυρώσεως τού ’Οργανισμού τής 'Υπηρεσίας
Ένημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων».
,-,
«1. ’Αποστολή τής ΥΕΝΕΔ είναι :
(Άρθρον 1 παρ. 2 Ν.Δ. 722/1970).'
α. Ή διενέργεια ψυχολογικών έπιχειρήσεων, βάσει τών
έκάστοτε οδηγιών καί κατευθύνσεων τοϋ ’Αρχηγείου Ενό
πλων Δυνάμεων.
..
β. Ή Εθνική, ήθική καί κοινωνική διαπαιδαγώγησις,
ώς καί ή έπιμόρφωσις, ένημέρωσις καί ψυχαγωγία κατ’
αρχήν τού προσωπικού τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμά
των ’Ασφαλείας καί δευτερευόντως τοϋ κοινού.
γ. 'Η ένημέρωσις τοϋ κοινού έπί τοϋ συντελουμέν’ου
έργου ύπό τών Ενόπλων Δυνάμεων, ώς καί έπί θεμάτων
γενικού ένδιαφέροντος.
δ. Ή τόνωσις τοϋ φρονήματος τού άγωνιζομένου "Εθ
νους έν έπιστρατεύσει ή πολέμω.
ε. 'Η έκπαίδευσις τοϋ στρατιωτικού προσωπικού είς τόν
χειρισμόν όπτικών όργάνων, λήψεως εικόνων καί γενικώς
είς τόν χειρισμόν μηχανών προβολής εικόνων».
Άρθρο 17.
Νέες διατάξειςύ

