
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «’Οργάνωση των υπηρεσιών Πρωθυ

πουργού».

Προς τή Βονλη τών 'Ελλήνων

Α. Γενικά

'Εργο τοϋ Πρωθυπουργού, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα 
(άρθρο 82 παρ. 2), είναι νά εξασφαλίζει τήν ένότητα της 
κυβέρνησης καί νά κατευθύνει τις ενέργειες της καί τις ενέρ
γειες όλων των υπηρεσιών γενικά γιά τήν εφαρμογή τής 
κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο τών νόμων. Γιά νά 
μπορεί νά ασκεί αύτή τήν πολυσύνθεση άρμοδιότητα, ό 
Πρωθυπουργός χρειάζεται ένα σύνολο υπηρεσιών καί προ
σώπων πού θά τόν ενημερώνουν καί θά τόν βοηθούν μέ τή 
συγκέντρωση καί επεξεργασία όλων εκείνων τών στοιχείων, 
τά όποια είναι αναγκαία γιά τή σωστή καί υπεύθυνη επιτέ
λεση αυτού τοϋ έργου. 'Η ανάγκη μιας τέτοιας οργάνωσης 
είναι μεγαλύτερη καί επιτακτικότερη στο σύγχρονο κράτος 
μέ τήν πολυδιάστατη καί συνεχώς διευρυνόμενη άποστολή 
του, όπου οί κυβερνητικές καί γενικά οΐ δημόσιες δραστηριό
τητες γίνονται διαρκώς πιο πολύπλοκες καί πώ έξειδικευ- 
μένες. ΓΓ αυτόν άκριβώς τό λόγο στά κοινοβουλευτικά κράτη 
οί υπηρεσίες τοϋ Πρωθυπουργού έχουν διευρυνθεϊ σήμερα σέ 
μεγάλο βαθμό καί καλύπτουν τό φάσμα όλων τών τομέων 
τής δημόσιας διοίκησης καί όλων τών κλάδων τών κρατικών
γενικά δραστηριοτήτων.
„ Τό προτεινόμενο νομοσχέδιο δέν άποβλέπει σέ μιά τέτοια 

διεύρυνση. Παραμένοντας βασικά στά όρια τής ΐσχύουσας 
νομοθεσίας, άποσκοπεΐ στο νά καταστήσει ορθολογικότερη 
καί ελαστικότερη τήν οργάνωση τών συντονιστικών άρμοδιο- 
τήτων τοϋ- Πρωθυπουργού, ώστε οί υπαγόμενες σ’ αυτόν 
υπηρεσίες νά προσαρμόζονται εύκολα στις κάθε φορά παραου- 
σιαζόμενες ανάγκες. Αυτό εξυπηρετείται μέ τις έξουσιοδο- 
τήσεις πού. παρέχονται στον Πρωθυπουργό νά άναδιαρ- 
θρώνει τις υπηρεσίες του καί ,νά ρυθμίζει δ,τι άφορά στήν 
οργάνωση καί στη λειτουργία τους ανάλογα μέ τις άπαιτή- 
σεις πού έχει μιά επιτελική καί πολυδιάστατη άρμοδιότητα, 
όπως αύτή τοϋ Προέδρου της Κυβέρνησης. ■ .
* *0 υπηρεσιακός χώρος πού παρέχει στον Πρωθυπουργό 

τήν ενημέρωση καί τήν προπαρασκευή γιά τήν παρακολού
θηση καί τό συντονισμό τής έφαρμογής τής κυβερνητικής 
πολιτικής χαρακτηρίζεται άπό τόν υψηλό βαθμό έμπιστευ- 
κότητας. * Η δυνατότητα, συνεπώς, επιλογής τοϋ προσωπικού 
άπό τόν Πρωθυπουργό, τόσο τών άμεσων συμβούλων καί 
συνεργατών του, όσο καί τών υπαλλήλων τών υπηρεσιών 
του, δέν πρέπει νά όπόκειται στις δεσμεύσεις πού ισχύουν 
για τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Γιαυτό οί υπηρεσίες αυτές συγκροτούνται μέ θέσεις μετα
κλητών υπαλλήλων, τών οποίων ή πλήρωση δέ δεσμεύεται 
ούτε μέ απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων σέ ήδη δημόσιους 
λειτουργούς — οί τρόποι αύτοί πλήρωσης παραμένουν άπλ,ώς 
ώς δυνατότητες — ούτε μέ τή σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πού 
δημιουργεί οικονομικές επιβαρύνσεις στό Δημόσιο σέ περί
πτωση άπόλ,υσης. / ■■'*·· · . ·

Β. Οί έπί μέρους ϊιατάςεις -
·· -Άρθρο 1

- Μέ τό πρώτο άρθρο ιδρύεται ώς αυτοτελής υπηρεσία τό
«Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού» καί καθορίζεται ό
ό σκοπός του.

- Άρθρο 2
Μέ τό άρθρο 2 ρυθμίζεται ή λειτουργική αυτοτέλεια τού 

«Πολ.ιτικοϋ Γραφείου Πρωθυπουργού» και ή ύπηρεσιακή 
του σχέση μέ τό 'Τπουργεΐο Προεδρίας τής Κυβέρνησης. 
Γιά τήν εξυπηρέτηση τοϋ σκοπού τοϋ Γραφείου, ό όποιος 
άπό τή φύση του δέν εντάσσεται σέ κανένα ύπουργειακό τομέα 
τής δημόσιας διοίκησης, υπάγεται όσον άφορά στήν άσκηση

τών άρμΓοδιοτήτων του καί στήν επιλογή τοϋ προσωπικού 
του απευθείας στόν Πρωθυπουργό. Όσον άφορά, όμως, στή 
διοικητική καί οικονομική μέριμνα εντάσσεται στό 'Τπουρ
γεΐο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 3
Το άρθρο 3 ρυθμίζει τήν οργανωτική καί τή λειτουργική 

οιάρθρωση τοϋ Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Ειδι
κότερα, στην παρ. 1 προσδιορίζονται οί αρμοδιότητες τού 
Γενικού Διευθυντή τοϋ Πολ.ιτικοϋ Γραφείου Πρωθυπουργού 
καί στήν παρ. 2 ορίζονται τά ύπαγόμενα σ’ αύτό ειδικά Γρα
φεία. Τέ/.ος, στις παρ. 3-5 ρυθμίζονται ειδικά λειτουργικά 
θέματα γιά τήν εξοικονόμηση προσωπικού.

Άρθρο 4
Μέ τό άρθρο 4 προσδιορίζονται οί άρμοδιότητες τών ειδι

κών Γραφείων πού υπάγονται στό Πολιτικό Γρατιεΐο Πρω
θυπουργού.

Άρθρο 5
Μέ τό άρθρο 5 συνιστώνται οί άπαιτούμενες θέσεις γιά τήν 

οργανική διάρθρωση τοϋ Πολιτικού Γραφείου καί τών ύπη- 
ρεσιών πού υπάγονται σ’ αύτό.

Όλες οί θέσεις είναι θέσεις μετακλητού προσωπικού. 
Αύτό επιβάλλεται άπό τή φύση της ύπηρεσίας αύτής ώς 
ύπηρεσίας άπολύτως έμπιστευτΐκής. Οί θέσεις πού συνιστών- 
ται μέ τήν παρ. 1 στοιχ. β καί δ θά κατανεμηθοϋν, μέ άπό- 
φαση τού Πρωθυπουργού, σύμφωνα μέ τήν παρ. 2 στά ειδικά 
γραφεία, ενώ ένα μέρος άπό τις θέσεις τών ύπαλλήλων της 
κατηγορίας τής παρ. 1 στοιχ. δ θά παραμείνεΓγιά τήν εξυ
πηρέτηση τοϋ Γενικού Διευθυντή. Μέ τήν κατηγορία τών 
ειδικών συνεργατών πού προβλέπει ή παρ. 1 στοιχ. γ παρέ
χεται γιά πρώτη φορά ή δυνατότητα στελέχωσης τών ειδι
κών Γραφείων μέ όξειδικευμένο έπιστημονικό προσωπικό 
υψηλής στάθμης, ώστε τά Γραφεία αύτά νά πληρούν όλες 
τις σύγχρονες άπαιτήσεις γιά τήν άσκηση τών πρωθυπουργι- 
κών άρμοδιοτήτων. Τέλος, μέ τήν παρ. 2, εξουσιοδοτείται 
ό Πρωθυπουργός νά αυξάνει περιορισμένα τις θέσεις τοϋ 
προσωπικού τού Γραφείου, γιά νά μπορεί νάτό προσαρμόζει 
σέ ενδεχόμενες νέες ανάγκες.

Ή βαθμολογική κατάταξη, έξαλλου, τών θέσεων πού 
συνιστώνται μέ τήν παρ. 1 στοιχ. α-γ είναι ανάλογη 
μέ τό κύρος καί τήν άποστολή τών πρωθυπουργικών υπη
ρεσιών, ένώ ή διαβάθμιση τών ύπαλλήλων τής παρ. 1δ 
θά όρισθεΐ, σύμφωνα μέ τήν παρ. 2 μέ άπόφαση τού 
Πρωθυπουργού, άνάλ.ογα μέ τις άνάγκες σέ κατώτερο ή 
άνώτερο προσωπικό. .

Άρθρο 6
Μέ τό άρθρο 6 ρυθμίζεται ό τρόπος πλήρωσης τών 

θέσεων τοϋ Πολ.ιτικοϋ Γραφείου Πρωθυπουργού. Βασική 
άρχή αύτοϋ τοϋ άρθρου, πού επιβάλλεται άπό τή φύση 
τής ύπηρεσίας αύτής, είναι ότι ό Πρωθυπουργός δέν πρέ
πει νά δεσμεύεται στήν επιλογή τοϋ προσωπικού άπό δια
τάξεις πού ισχύουν γιά τις συνήθεις διοικητικές ύπηρε-' 
σίες. Μέ βάση αύτήν τήν άρχή, παρέχεται, μέ τό άρθρο 
6, ή δυνατότητα στόν Πρωθυπουργό : (α) νά επιλέγει
τούς συνεργάτες του καί τό προσωπικό τών ύπηρεσιών 
του άπό όλους τούς κλ,άδους καί τις ύπηρεσίες τοϋ δημό
σιου τομέα, καθώς καί νά διορίζει ιδιώτες καί (β) νά τούς 
προσλαμβάνει καί νά τούς άπολύει χωρίς καμιά δέσμευση, 
άλλά μέ μόνο κριτήριο τήν εμπιστοσύνη καί τις ικανότη
τες τους. Ή σχέση πρόσληψης είναι σχέση δημοσίου δι
καίου καί όχι σχέση ιδιωτικού δικαίου, όπως μέχρι σήμερα 
ή όποια μεταξύ τών μειονεκτημάτων της, δημιουργεί συ
χνά καί άνεπίτρεπτες γιά τή φύση αύτών τών θέσεων 
οικονομικές ύποχρεώσεις ή άλλ.ου είδους δεσμεύσεις τού 
Δημοσίου. Ή μισθολογική διαβάθμιση τοϋ προσωπικού 
πού προβλέπει τό άρθρ. 5 παρ. 1 στοιχ. α-γ έπαφίεται, 
μέ τήν παρ. 4 τού άρθρ. 6, στόν Πρωθυπουργό, ό όποιος
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θά~την προσδιορίσει μέ τον περιορισμέ που θέτει ή διά
ταξη αυτή, άνάλογα μέ το είδος παρεχόμενων ύπηρεσιών 
καί της βαθμολογικής κλίμακας τών υπαλλήλων και άνά
λογα μέ την ιδιαιτερότητα πού έχουν οΐ πρωθυπουργικές 
υττηρεσιες.
‘ .... "Αρθρο 7

Για τό κΰρος τών πρωθυπουργικών ύττηρεσιών θεσπί
ζεται, μέ την παρ. 1, τό άσυμβίβαστο της άσκησης έλεύ- 
θερου έπαγγέλματος (δικηγόρου, έμπορου κλπ.) μέ την 
ανάληψη όποιωνδήποτε καθηκόντων στο Πολ.ιτικό Γρα
φείο Πρωθυπουργού, χωρίς νά παραβλάπονται τα άσφα- 
/.ιστικά καί συνταξιοδοτικά δικαιώματα τών προσλαμβα
νόμενων. Μέ την παρ. 2 ρυθμίζονται, εξάλλου, κατά τρόπο 
δικαιότερο οΐ αποδοχές τοϋ άποσπώμενου στο Πολατικό 
Γραφείο προσωπικού άπό άλλες θέσεις τού δημόσιου το
μέα, ώστε νά μη παρουσιάζεται τό φαινόμενο, χαμηλό
μισθοι, άποσπασμένοι στό Γραφείο Πρωθυπουργού, νά 
βρίσκονται σέ πλήρη μισθολογική άνισότητα μέ τό άλλ.ο 
προσωπικό. ·

"Αρθρο 8 ■
Μέ τό άρθρο 8 παρέχεται ή δυνατότητα στον Πρωθυ

πουργό νά συνιστα συμβούλια, επιτροπές καί ομάδες ερ
γασίας άπό υπουργούς, δημόσιους λειτουργούς καί ιδιώ
τες, γιά την άντιμετώπιση έκτακτων ή καί διαρκών άναγ- 
κών, πού δέν μπορούν νά καλύψουν οί υπηρεσίες τού Πο
λιτικού Γραφείου καί πού είναι δυνατό νά παρουσιαστούν 
στό πλαίσιο τής πολυδιάστατης άρμοδιότητάς του.

"Αρθρο 9.
Μέ τό άρθρο 9 επαναλαμβάνεται,1 ή υποχρέωση τών 

δημόσιων ύπηρεσιών~ νά παρέχουν πληροφορίες στό Πο
λιτικό Γραφείο, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, μέ τη δια-1 
φορά ότι οΐ πληροφορίες αυτές δέν μπορούν νά ζητούνται 
πιά παρά ' μόνο μετά . άπό έγκριση τού Π ρωθυπουργοΰ. ’

■ ■· ■· "Αρθρο 10
'Η Γραμματεία τού 'Υπουργικού Συμβουλ.ίου άποτελ.εΐ 

ύπηρεσία ιδιαίτερα έμπιστευτικοΰ χαρακτήρα γιά κάθε κυ
βέρνηση. Γιαυτό κρίθηκε σκόπιμο νά διαθέτει ορισμένες 
θέσεις μετακλητών ύπαλλήλ.ων, οΐ όποιοι θά εξυπηρετούν 
άμεσα τό 'Υπουργικό Συμβούλιο καί τά άλλ.α συλλογικά 
κυβερνητικά όργανα καί οΐ όποιοι μαζί μέ τον Γραμμα
τέα τού 'Υπουργικού Συμβουλ.ίου θά προσλαμβάνονται άπό 
τον Πρωθυπουργό.

"Αρθρο 11
*Η νομοθετική πρωτοβουλία τών μελών τής Κυβέρνη

σης άποτελεϊ τή θεμελ.ιωδέστερη έκδήλ,ωση τής κυβερνη
τικής πολ.ιτικής. Ή παρακολ.ούθηση, άπό τήν άποψη τής 
σκοπιμότητας καί τής ποιότητας τού περιεχομένου τών 
νομοσχεδίων καί ό συντονισμός τής άσκησης αυτής τής 
θεμελ.ιώδους άρμοδιότητάς τών μελ.ών τής Κυβέρνησης, 
ανήκουν άπό τό Σύνταγμα στον Πρωθυπουργό. Γι’ αύτόν 
τό λ.όγο, ή Κεντρική Νομοπαρασκευαστική ’Επιτροπή, πού 
είναι επιφορτισμένη μέ τήν τελ.ική επεξεργασία τών κυ
βερνητικών νομοσχεδίων, θά πρέπει νά βρίσκεται σέ στενή 
συνεργασία μέ τό Νομικό Γραφείο Πρωθυπουργού.

'Η δυνατότητα, επίσης, πού παρέχεται νά λειτουργεί 
κατά τμήματα καί ομάδες εργασίας τήν καθιστά λειτουρ
γικά πιο εύκίνητη καί ποιοτικά καί ποσοτικά πιο άπο- 
δοτική στό νομοπαρασκευαστικό της έργο. Τέλ.ος, μέ τήν 
εξουσιοδότηση τού άρθρου 12 στοιχ. στ παρέχεται ή δυ
νατότητα προσαρμογής της στις άνάγκες τού νομοπαρα
σκευαστικού έργου.

"Αρθρο 12
Οί έξουσιοδοτικές διατάξεις τού άρθρου 12 ύπαγορεύον- 

ται άπό τήν άνάγκη, οί ύπηρεσίες τού Πρωθυπουργού νά 
μπορούν νά προσαρμόζονται εΰκολ.α στις άνάγκες πού πα
ρουσιάζονται κάθε φορά.

"Αρθρο 13
Μέ τις μεταβατικές διατάξεις τού άρθρου 13 εξασφα

λίζεται ή συνέχεια τού Πολχηκού Γραφείου μέχρι τήν 
έκδοση τών πράξεων γιά τλ(ν εφαρμογή τού νέου νόμου.

‘Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 1982
Οί 'Υπουργοί

Προεδρίας τής Κυβέρνησης 
. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

’Οργάνωση 'Υπηρεσιών Πρωθυπουργοΰ. r

·' · * Άρθ|?ρ 1. ‘ -./■ '· : 1
, . Ίδρυση Π ελκτικού Γραφείου- Πρωθυπουργού. ------Σ'

• Ιδρύεται αυτοτελής δημόσια υπηρεσία μέ τον τίτλε «Πολι
τικό Γραφείο Πρωθυπουργού». .·. -.■■■

Σκοπός της είναι ή άμεση υποβοήθηση καί εξυπηρέτηση τού 
Πρωθυπουργού στήν άσκηση τών αρμοδιοτήτων τοθ.

Vλ' '■ ' Άρθρο 2. · · '" ν'
ν'Υπαγωγή τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. 1.,
1. Τό Πολίτικο Γραφείο Πρωθύπούργού, γχά ολα τά 

θέματα πού άναφέρονται σπήν οργανική συγκρότηση καί σύν-" 
θέση τών υπηρεσιών του, σΤήν επιλογή τοϋ προσωπικού του, 
στή λειτουργία καί στήν άσκηση γενικά τών αρμοδιοτή
των του, υπάγεται άπ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό. Γιά τά 
θέματα πού όφορούν τή διοικητική και οικονομική μέριμνα 
τού προσωπικού καί τής λειτουργίας τών υπηρεσιών του, τό 
Πτλνίτικό Γραφείο υπάγεται οτό 'Υπουργείο Προεδρίας τής 
Κυβέρνησης.

2. Ή νιμική εξυπηρέτηση τοϋ Παλ,ιτικ-οΰ Γραφείου Πρω
θυπουργού άνήρυει στον έκάστοτε προϊστάμενο, τού νομικού 
γραφείου Π ρωθυπουργοΰ, τον όποιο αναπληρώνει σέ περί
πτωση απουσίας ή κωλύματος, ό Νομικός Σύμβουλος Διοί
κησης τοϋ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβέρνησης.

3. Γιά τις δαπάνες λειτουργίας τοϋ Πολιτικού Γραφείου 
Πρωθυπουργού έγγράφεται ειδικό κονδύλι στον Κρατικό 
Προϋδτολογισμό τοΰ 'Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβέρνη
σης.

4. Η εκκαθάριση καί εντολή πληρωμής τών δαπανών τοΰ
Πολιτικού Γραφείου IIρωθυπουργοΰ ένεργείτα: άπό την
υπηρεσία έντελλομένων εξόδων τού 'Υπουργείου Προεδρίας 
τής Κυβέρνησης.

Άρθρο 3.
Διάρθρωση τοΰ Πολ,ιτικνΰ Γραφείου Πρωθ'υπουογοΰ.

1. Στό Πολ.ιτικό Γραφείο Π ρωθυπουργοΰ προιστ αται ό 
Γενικός Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου, ό όποιος έχει τις 
έξης αρμοδιότητες:

οι) Είναι ό άμεσος βοηθός τού Πρωθυπουργού οτή διεκπε
ραίωση τών εντολών του.

β) Π αρ ακολ.ουθεί τήν εφ>αρμογή τών αποφάσεων καί οδη
γιών του.

γ) Έχει τή γενική ύποπτε ία τών υπηρεσιών καί τοΰ προ
σωπικού τοΰ Πολιτικού Γραφείου.

2. Στό Πολ.ιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού υπάγονται τά 
εξής ειδίκ.ά Γραφεία:


