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Με τ'.ς ίιατάξεις του νομοσχεδίου προτείνονται ορισμένες 
συμπληρ-ωμ ατ ιχές ρυδμίσεις όσον αφόρα τη ϊιάρδρωση των 
Υπουργείων Προεδρίας της ΚΑέρκρσης, Εξωτερικών. Γε
ωργίας χαι Τγείας και Πρόνοιας, νη»βώς χαι τω\^Γραφείων 
των ΥπΟμργών 'Ανευ Χαρτοφυλακίου.. - ■

Με το 'άρδρο 1 (παρ. 1) μεταφέρεται η Κ.Τ.Π. οπτό το 
Υπουργείο ΙΥροεϊρίας της Κυβέρνησης, όπου υπαγόταν μέχρι 
σήμερα σύμφωνα με το άρδρο 2· του ΝΑ. 216/1974, όπως 
διορδώδηχε με τη (Αιόρδωση. ημαρτημένων» της 14.12. 
1974 (ΦΕΚ 371 Α') στην αρμοίιότητχ απευδείας του Πρω- 
Υπουργού, όπου ανήκε πριν το ΝΑ.-$16/1974. Η παρ. 2 
περιέχει εξουσιοδότηση για την κατάρτιση νέου Οργανισμού 
της Κ.Τ.ΙΊ. * -Τ

ΝΙε το άρδρο 2 (παρ. 1) συνισ·ς«νται=-από μία δέση Ανα
πληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία. Εξωτερικών χαι Γεωρ
γίας, ενώ με την παράγραφο 3 καταργούν τα< δύο -δέσεις Υ
φυπουργών από τις τρεις υφιστάμενες στο Υπουργείο Γεωρ
γίας, σύμφωνα με το άρδρο 15 τόυ'-Ν. 1266/1982.

Με την παράγραφο 2 προστίθενται στην οργάνωση των
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Γραφείων των Υπουργών Ανευ Χαρτοφυλακίου σπο τρεις

Αδήνα, 23 Ιανουάριου 1984 

'*··· Ό Πρωδυπουργός -T-J* ■
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Υγείας χαι II ρόνοιαφ
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ΚΑΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ

. .Ανευ Χαρτοφυλακίου
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ / . ..

ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ο*’ «ριδ. 216 λ ", 
της 7/7 Λεχ. 1974 (ΦΕύΚΆ' 367) .·■■· ·

Περί συστάσεως Υπουργείου Προεϊρίας Κυδερνήσεως.

___ ... Άρδ-ρον 1. ‘ ·'. -

1 ... Σύστασις. ............ .

Συνιστάται Υπουργέίον Προεόρίας Κυδείρνήσεως του οποία; 
προισταται Υπουργός τελών παρά τω Προέϊρω της Κυβερ- 
νήσεως. Τον Υπουργόν επιχουρούν ε“ τη ενασχήσνι των -αρ- 
μϋόιοτήτωνν του όύο/2) Υφυπουργοί. ·." ;'·· - Γ

... Άρδρον 2.

'-- ί Διάρδρωσις Υπηρεσιών. .

. 1. ,Αι Υπηρεσίαι του δια του παρόντος -αυνιστωμένου Τ- 
. πονργείου Ή ροεϊρίας Κυδερνησεως συγχροτούνται, ως αχο- 
■λουδως:

-λ) Ιδιαίτερον Γράφε ίον Υπουργού. ·.·
<£) Ιϊιαίτερα Γραφεία Υφυπουργών. ·,' ;
γ). Γενική Γραμματεία Τύπου χαι Τ^ληροφρριών._ ' , 
δ) Γενιχή Γραμματεία Αδλητισμού. 
ε) Γενική Διεύδυνσις Δηχοσίας Διοιχήσεως. 

στ) Γραμματε ία Υπουργιχού Συμβουλίου.

Τι Γπη:εσία Εδνιχού Τυπογραφείου.
η) Διεύδυνσις Διοιχητιχού.
δ) Διεύδυνσις Πολιτικής Σχεϊιάσεως Εκτάκτου Ανάγ- 

χης (ΠΣΕΑ), _ ^ .· - —μ
2. Παρά.τω Υπουργέ ίω Π ροεϊρίας Κυβερνήσεως λειτουρ

γούν χατά τας περέ αυτών χειμένας διατάξεις:

α) Γραφείον Νομιχού Συμβούλου του Κράτους. ,.
δ) Γραφείον Παρέόρου Ελεγχτιχού Συνεϊρίου. ■ .
γ) Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων.

3. Παρά τω Υπουργείω λειτουργεί, ωσαύτως, η υπό τφυ
ΝΑ. 78/1974 προβλεπομένη Κεντρική Επιτροπή Νομοδε-ί 
τιχής Εργασίας οιεπεμένη υπό των ειδικών περί ταύτης ϊ'.αή 
τάξεων. Γ '

4. Ο έλεγχος χαι η εποπτεία επί του Ελληνιχού Οργα
νισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), του Ξενοδοχειακού Επιμελητη
ρίου της Ελλάϊος χαι της Σχολής Τουριστικών ΕΙπαγγελ- 
μάτων (ΣΤΕ) ασκείται από της ισχύος του παρόντος απο-“ 
κλειστιχώς υπό του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως. 'Ο
που εν τη χειμένη νομοδεσία αναφέρεται εν σχέσει προς τζ 
ανωτέρω Ν.ΠΑΑ. ο Υπουργός Συντονισμού, νοείται εφε
ξής ο Υπουργός Προεϊρίας Κυβερνήσεως. Η παρά τω Υ-. 
πουργείω Συντονισμού χαι Π ρογραμματισμού επιφορτισμένη 
με τον έλεγχον χαι την ς-οπτείαν επί του Ε.Ο.Τ. υπησεσ;α~ 
χαταργείται. ____" - - * . . 1

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ILMAΡΤΗύIΕΝΩΝ

Εις το άρδρον 2 του ΝΑ. 216/1974 «περί συστάσεως 
πουργε'ου Προεϊρίας Κυί-ρνήσεωςν, ίημοσιευδεντος ρξ 

. φαλμένου αντιγράφου εις το υπ’ αριδ. 367 Φ-Ε-Κ. τ. Α' 
7.12.1974, προστίδεται η εχ πΖρ-αϊρομής ηζραλτ;φδ?ίϊα 
παράγραφος έχουσα ως «όοολούδως: ; ;

«5. Εις τον Υπουργόν ,Προεορίας Ινυδερνήσεως υπάγε 
χαι η Κεντρική Υπηρεσία Π.λησοφοριών, χατά τας περί
τής ισχυούσας ίεατάξειςυ. ■ ' ,......... -- „ -- ,

;■ ·? ·. " ν. ·: (fix του Εδνιχού Τσ«ργράφείρύ)
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Μ' ΓΑρδρο 15. ' ·■'” ’

_ Ν. 1266/19S2
Αι παράγρ-αφοι 1 χαι 2 του άρδραυ 22 Ν. 400/1976, 

όπως τροποπο: ή δηκε με’τ2γενέστε;α. αντιχαδίστανται ως
15ή-»: , . · : .';'V

«1. Σ-s χάδε ένα από τα Υπουργεία Προεϊρίας της Κυ
βέρνησης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εδνιχής Πσι- 
ϊείας χαι Θρησκευμάτων χαι ‘Γεωργίας συνιστώνται τρεις 
δέσεις Υφυπουργών. . Art·

2. Στα Υπουργεία Εύνιχής Άμυνας, Εσωτερικών, Οιχο-
νομιχων, Συγκοινωνιών και Υγείας χαι .Προνοίας συνιστών- 
ται ανά δύο δέσεις Υφυπουργών. ·"' ” ·

3. Στα Υπουργεία Εμπορίου. Κοινωνικών Ασφαλίσεων "χαι 
Λτμοσίων 'Εργων συνιστάται Λνά 'μίζ δέση Υφυπουργού.

4. ?<Γε Προεϊριχά Διατάγματα εκϊιϊόμενα με πρόταση του 
Υπουργού Προεϊρίας της' Κυβέρνησης χαι' ,των .οικείων' Υ
πουργών, χαδορίζεται κάδε φορά η κατανομή του προσωπι
κού χαι η μεταφορά υπηρεσιών από τα υπάρχοντα Υπουργεία, 
χατά τροποποίηση των οργανισμών τους, στα νέα για τη στε- 
λεχωσή τους, χαδώς κ,αι η itάρδρωση των υπηρεσιών των 
νέων Υπουργείων». .· ; ·: · ή . ..........

ΣΧΕ3ΔΙΘ ΝΟΔΙΟΥ
7‘παγωγή της Κ.Υ.Π. στον Πρωδυπουργό

,,ηβι άλλες ίιχτάξ^ς. ,

....·. Άρδρο 1.
- 1. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ,Υ.Π.) .απο
τελεί αυτοτελή πολιτική υπηρεσία που υπάγεται απ’ εοδείχς 
στον Π ρωδοποαργά - - Γ-' · ' *■“


