
Τείχος Ιΐ66-Σελ.27

4Q ' NCM)6KT.AIaTjU W  ύπ’άρ ιθ.217 
της 7/7 Δεκ.Τ974(ς£Κ α '367)

Περί συστάοεως Πολίτικο*} Γραφείου Πρωθυπουρ
γό©.

Καταργήθτ^τε άπύ τήν ππρ.3 άρθρ.13. Νόμ.1299/ 
13-1 3 Όκτ.19β2(«ΕΚ Α Ί  2Π}. ( χπ-ποτ.άρ ιθ.41) .

Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργόν

41. NOCE άτ’ άριθ.1299
της 13/ΐ3’0κτ.1982(®Κ Α'129) 

’Οργάνωση'ΧπηρεσιΟν Πρωθυπουργό©.
“Ιδρυση Πολίτικο© Γραφείου Πρωθυπουργό©
“Αρΰρ.1,-1Ιδρύεται αυτοτελής δημόσια ΰπηρε- 

σία ¡X τδν τΙτλο"Πολιτικό ΓραιρεΤο Πρωθυπουρ- 
γο(Γ'.
Σκοπός της είναι ή Λ|«ση υποβοήθηση καί έξυ- 

πηρέτηση το© Πρωθυπουργό© στήν άσκηση τΟν αρ
μοδιοτήτων του.
'ΤπτμΒγή το© Πολιτικοί} Γραφείου Πρωθυπουργοί}
*Άρθρ.2.-1 .Τό ΠολιτικΛ ΓροαρεΤο Πρωθυπουργέ© 

γιά Ολα ni θέματα πού άιαφέρσνται στήν Οργανι
κή συγκρότηση καί σύνθεση τον ύπηρεσιΟν του, 
στήν έπιλογή τοΟ προσωπικοί} του|στή λειτουρ
γία καί στήν δσκηση γενικά τΟν αρμοδιοτήτων . 
του,υπάγεται απευθείας στύν Πρωθυπουργό.ΓιΑΆ 
θέματα πού άφορο©ν τή διοικητική καί οικονομι
κή μέριμνα το© προσωπικέ© καί τής λειτουργίας 
τ©ν υπηρεσιΟν του,τδ Πολιτικό ΓραφεΤο υπάγε
ται στύ Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.
2. 'll νομική εξυπηρέτηση re© Πολίτικο© Γρά

φε ίσο Πρωθυπουργέ© ανή<ε ι στύν έκάστοτε προϊ
στάμενο το© Νομικο© Γραφείου Γ^ωθυπουργοΟ,τόν 
οποΤο άνοοΛηράνει σέ περίπτωση άπουσίάς ή «ιο
λύματος ο Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης το© *1- 
πσυργείου Προεδρίας τής Κυβέρνησης.

3. Γιά τίς δαπάνες λειτουργίας το© Πολίτικο© 
Γραφείου Πρωθυπουργό© έγγράρεται ειδικό κονδύ
λι στόν Κρατικό ΠροΟπολογισμό •©©’Υπουργείου 
Προεδρίοίς της Κυβέρνησης.
4. *Η έκκαθάριση καί εντολή πληρωμής τΗν δα- 

πατ©ν το© Πολίτικο©’ Γραφείου Πρωθυπουργό© έν- 
εργεΐται άπό τήν υπηρεσία έντελλομένων έξόδων 
το©'Υπουργέlew Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Διάρθρωση το© Πολίτικο© Γραφείου Πρωθυπουργέ©
*Άρθρ.3.-1 .Στό Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουρ-: 

γοίί npotcnmsi ο Γενικός Διευθυντής Πολίτικο© 
Γραφείου,ο οποίος Εχει τίς έξης αρμοδιότητες: 
α)ΕΪναι ό άμεσος βοηθός το© Πρωθυπουργό© 

στή διεκπεραίωση τΟν έντολΟν του.
β)ΠχρακολουθεΤ τήν έφαρμσγή τβν αποφάσεων 

καί όδηγιΟν του.
γ)“Εχει τή γενική έτυπτε Ια τΟν υπηρεσιών 

καί το© προσωπικό© το© Πολίτικο© Γραφείου.
2.Στό Πολιτικό Γραφείο Γ^ωθυπουργο© υπάγον

ται τά έξης είδικά Γραφεία: 
α)Τό’Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργό©, 
β)Τό Νομικό Γραφείο Πρωθυπουργό©.

γ)Τό Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργέ©. 
δ)Τό Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργό©. 
ε)Τό Στρατιωτικό Γραφείο Πρωθυπουργό©. 
στ)Τό ΓραφεΤο'Ασφάλειας Πρωθυπουργό©.
3.'Ο προϊστάμενος το© Νομικέ©,ο προϊστάμε

νος το© Διπλωματικό©,ο προϊστάμενος το© Οι
κονομικέ© καί ο προϊστάμενος τε© Στρατιωτικό© 
Γραφείου Πρωθυπουργέ© είναι άντίατοιχα Νομι
κός, Διπλωματικός,Οικονομικός καί Στρατιωτικός 
Σύρβουλος re© Πρωθυπουργό©,έφόσον δέν Εχει ο- 
ρισθεϊ αντίστοιχος ειδικός σύμβουλος το© άρθρ. 
5 παρ.ΐβ αυτό©.το© νόμου.
4.0ι προϊστάμενοι τΠν είδυ®ν Γραφείων εί

ναι οι άμεσοι βοηθοί καί συνεργάτες το© Πρω
θυπουργό© γιά θέματα της αρμοδιότητας τΟν Γρα
φείων τους υπαγόμενοι,δουν άφορβ στήν άσκηση 
τΟν κετθηκάντων τους,δμεαα σ’αύτόν.Τό ϊδιο ι
σχύει καί γιά τούς κατά τύ δρθρ.5 παρ.ΐβ ειδι
κούς συμβούλους καί ειδικούς συνεργάτες το© 
Πρωθυπουργέ©.

Με την 305/ΙΙ-ΙΙ Νοεμ. Ι986(ΦΕΚ Β' 
790) απδφαση του Πρωθυπουργοί*
"I. Ιδρύεται στο ΤΓολίτικδ Γραφείο 

Πρωθυπουργού Ειδικό Γραφείο Αναπληρω
τή Γενικού Διευθυντή στην αρμοδιδτητα 
του οποίου ανήκει η παρακολούθηση και 
εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών 
Κυβερνητικών οργάνων και του Πρωθυπουρ
γού.
2. Στο Ειδικό Γραφείο Αναπληρωτή Γε

νικού Διευθυντή συνιστώνται οι ακόλου
θες θέσεις:
α) θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή 

της κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμδ 
Ιο,που προΓσταται του Γραφείου. 
β)3 θέσεις ειδικών συνεργατών. 
γ)3 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με 

Βαθμούς Γ'έως Α'".
Με την Ϊ306/ΙΙ-ΙΙ Νοεμ.Ι986(ΦΕΚ Β' 

790)απδφαση του Πρωθυπουργού:
"I·Ιδρύεται στο Πολιτικό Γραφείο 

Πρωθυπουργού Γραφείο Τύπου Πρωθυπουρ
γού στην αρμοδιότητα του οποίου ανή
κει η μελέτη τρεχόντων θεμάτων που 
αφορούν στον Τύπο,το Ραδιόφωνο και την 
Τηλεόραση και η ενημέρωση του Πρωθυ
πουργού,
2·Στο Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 

συνιστώνται οι ακδλουθες θέσεις: 
α)θέση Προϊσταμένου του άρθρ.3 παρ.

3 του Νδμ.1299/1982.0 Προϊστάμενος 
του Γραφείου Είναι Σύμβουλος του Πρω
θυπουργού για θέματα Τύπου. 
β)5 θέσεις.ειδικών συνεργατών. 
γ)5 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με 

βαθμούς Γ'έως Α'".
Με την ϊ1729/21-22 Δεκ.Ι98?(ΦΕΚ Β'

724) απόφαση του Πρωθυπουργού Ουστήθη· 
κε I επί πλέον θέση μετακλητού υπαλλή
λου στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουρ
γού,

_____  _______  1 ,Βγ.40-41

(Αυτί γιο ;η σελ.93(θ) Σελ.93(ι)



1 .Εγ.4-1 Πολιτικό Γραφείο ΙΙρωθυπουργού

'Αρμοδιότητες τΟν είδιΜΠν Γραφείων
"Αρθρ.-Ι.-Ι .Στήν αρμοδιότητα τοΟ’ΙδιαΙτερσυ 

Γραφείου άνήκε 1 0  χειρισμός τΤ)ς αλληλογραφίας 
το® Πρωθυπουργό®,ή ρύθμιση τ®ν προοωπικϋίν érora- 
φβν τσΰ καί η παροχή βοήθειας σ’ο,τι άφορδ 
τις προσωπικές του σχέσεις καί τήν προσωπική 
τρυ έργασία.
'2. Στήν αρμοδιότητα το® Νομικού Γραφείου άνή- 
κει η παρακολούθηση σ’δλα τά σιάδια το® νομο
θετικό® έργου,ή παρακολούθηση δλων τ»ν πράξε
ων πού δημοσιεύονται στήν'Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήαεως καί η μελέτη καί ή εισήγηση στόν Ποω— 
θυπουργό γιά κάθε θέμα νομιμότητας της κυβερ
νητικής λειτουργίας καί γιά ειδικά θέματα νο
μοθετικής πολίτικης της Κυβέρνησης.
3.Στήν αρμοδιότητα το® Διπλωματικό® Γραφεί

ου ανέριει η μελέτη τΟν τρεχόντων θεμάτων αρμο
διότητας τε©Υπουργείου'Εξωτερικήν καί τ©ν θε
μάτων έζωτερικης πολίτικης πού το® αναθέτει ο 
Πρωθυπουργός.
ά.Στήν αρμοδιότητα το® Οικονομικά® Γραφείου 

άνήκει η μελέτη τΟν τρεχόντων θεμάτων οικονο
μικής πολίτικης της Κυβέρνησης καί τΟν εΙδε— 
>Ον οίκονομικΒν θεμάτων πού το® άναθέτει ο 
Πρωθυπουργός.
5.Στήν αρμοδιότητα το® Στρατιωτικό® Γραφεί

ου άνέριει η ϋελέτη τΟν τρεχόντων θεμάτων αρμο
διότητας το© «τουργείου κθνικης’Άμυνας καί ή 
ένημέρωση το® Πρωθυπουργό® πάνω σ’αύτά.
δ.Στήν αρμοδιότητα το® Γράφε ίου 'Ασφάλε ιας 

Πρωθυπουργό® ανήκει η ασφάλεια το® Γ^ωθυπουρ- 
γο® καί η άσφάλεια δλων τΟν ρ̂ ήρων καί τ£5ν μέ
σων λειτουργίας το® Πολίτικο© Γράφε ίου,καθώς 
καί τΟν βιβλίων καί έγγράφων ποό βρίσκονται 
"σ’αύτό.

Σύσταση θέσεων προσωπικό®
*Άρθρ.5.-1 .Γιά τις άνάγκες το® Πολίτικο® 

Γραφείου καί τΟν ύπαγορένων σ ’αύτό είδιιϋν 
γραφείων συνισχβνται οι έξης θέσεις:
α)ΜΙα(ΐ)θέση γενικό® διευθυντή καί 5 θέσεις 

προϊσταμένων είδιιβν γραφείων το® Πολίτικο© 
Γραφείου Πρωθυπουργό® της κατηγορίας α'είδι- 
Ηθν θέσεων.
β)ΐΟ ενιαϊες θέσεις είδικϋν σιμβσύλων καί 

ειδικήν Λπνεργτττίθν το© Πρωθυπουργό®.
Με την Υ6/Ι3-Ι5 Ιαν.Ι986(*ΕΚ ΒΆ) 

Λκδφ.του Πρωθυπουργού,αυξήθηκαν κατά 
μία οι θέσεις των ειδικών συμβούλων 
και συνεργατών του,ρι οποίες συνολικά 
έγιναν 12.

Με την Ι.Ι87Α - 8 ϊουλ.Ι986(«ΕΚ Β' 
ν*3)απόφ.του Πρωθυπουργού οι θέσεις 
των Ειδικών Συνεργατών και Συμβού
λων αυξήθηκαν κατά μία.
Με την παρ.ύ άρθρ.Ι5 Νδμ.2026/20-23 

ίίχρτ.Ι992(ΦΕΚ Α'^3) ,(τδμ.2Α'σελ. 
316,979),ορίστηκε ότι:

Οι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβουλών 
και συνεργατών του Πρωθυπουργού,που

Σελ.9ύ(ι)

προβλ.έπονται στο στοιχ.β'της παρ. I 
του άρθρ.5 του νδμ.1299/1982,αυξάνο
νται από ΙΟ σε 12..·

γ)Μία(ΐ)θέση διευθυντη,μία(ΐ )θέση ιδιαίτε
ρου γραμματέα καί 2 θέσεις είδιχΏν γραμματέων 
γιά τ0’Ιδιαίτερο Γραφείο το® Πρωθυπουργό®,κα
θώς καί άπύ 5 θέσεις είδιχΤθν συνεργάτη γιά 
κάθε ενα άπό τά ειδικά γραφεϊα Πρωθυπουργό©: 
Νομικό,Διπλωματικό,Οικονομικό καί Στρατιωτικό.

δ)40 θέσεις μετακλητόν υπαλλήλων.
2.Μέ άπύφόση το® Πρωθυπουργό®,δημοσιευόμενη 

στήν’Εφπρμερίδα της Κυβερνήσεως.καθορίζεται η 
βαθμολογική διαβάθμιση τ£5ν κατά τήν προηγούμε
νη παράγραφο,στοιχ.δ θέσεων μετακλητβν υπαλλή
λων καί γίνεται η κατανομή τούτων μεταξύ το® 
Πολίτικο® Γραφείου ως ενιαίας υπηρεσίας καί 
τΟν ύπαγόμε\ων σ’αύτό,κατά τό 8ρθρ.3 παρ.2,εί- 
δικβν γραφείων Πρωθυπουργό®.Μέ ομοια άπύφαση 
μπορεϊ νά συνιστΠνται,νά διαβαθμίζονται καί 
νά κατανέμονται κατά τό προηγούμενο έδάφιο 
νέες θέσεις μέχρι τό ήμισυ το© άριθμο® τΟν θέ
σεων ποό προβλέπονται στή προηγούμενη παράγρα
φο μέ στοιχ.β καί δ καί μέχρι 2 θέσεις ειδι- 
κΟν συνεργατών γιά κάθε ειδικό γραφείο της κα 
τηγορίας τΒ>ν θέσεων πού προβλέπονται στήν Ι
δια παράγραφο μέ στοιχ.γ.

ΕκδδΘηκε η Υ3/25 Οκτ.-ύ Νοεμ.1982 
(ΦΕΚ Β'68Μαπόφ.Πρωθυπουργού· που όρι
σε τα εξής: ·
"Άρθρ.Ι.-όί θέσεις μετακλητών υπαλ

λήλων τού αρθρ·5 παρ.Ι στοιχ.δ'τού 
,Νδμ.1299/82 κατανέμονται μεταξύ τού 
Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού ως ε
νιαίας υπηρεσίας καί των ύπαγομένών σ 
αυτδ ειδικών Γραφείων καί διαβαθμίζον
ται ,όπως ορίζεται στά επόμενα αρθρα.

"Άρθρ.2.-Στην υπηρεσία του Γενικού 
Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου ανή
κουν 18 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων 
οι οποίες διαβαθμίζονται ως εξής: 

α)ύ θέσεις με βαθμδ 2ο-3ο. 
β)9 θέσεις με βαθμό ύο-βο. 
γ)5 θέσεις με βαθμδ 6ο-8οΥ.

Τό άρθρ.2 διαμορφώθηκε ως άνω από 
την Υ.179/21-22 Απρ.Ι983(ΦΕΚ Β'2θ8) 
απόφαση του Πρωθυπουργού.
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Τεδχος IB-3-1 Σελ.35

Πολιτι κδ Γραφείο Πρωθυπουργοί) Ι.Εγ.Μ

'ΑρΘρ.5.-"£το Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυποιρ- 
γοΰΓανηκουυ 5 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων 
οι οποίες διαβαθμίζονται ως εξής: 
α)Μία θέση με βαθμό 2ο-Δο. 
β)Δ θέσεις με βαθμό 5ο-9ο".

Το άρθρ.3,όπως είχε τροποποιηθεί α- 
π*δ το άρθρ.Ι της Υ3Ι/29 Νοεμ.-3Ι Δεκ. 

j. 1982(ΦΕΚ Β'1073)απόφ.του Πρωθυπουργού;
f διαμορφώθηκε ως άνω από την ΥΜ*/Ι3-ΐ8 

Απρ.Ι9δΔ(ΦΕΚ Β'2Δ3)απόφ.του Πρωθυπουρ
γού.
Με την ΥΔ6/ΙΟ-Ι8 ®εβρ.Ι986(*ΚΚ Β'Δ3) 

απδφ.του Πρωθυπουργού,αυξήθηκαν κατά 
δύο οι θύσεις των μετακλητών υπαλλήλων 
που ανήκουν στο Ιδιαίτερο Γραφείο του 
Πρωθυπουργού,οι οποίες είναι ενιαίες 
και διαβαθμίζονται ως εξήςι"Επτά θύσεις 
με βαθμό 2ο-9ο".

^Αρθρ.^.-"Στδ Νομικό Γραφείο Πρωθυ
πουργοί ανήκουν 5 θέσεις μετακλητήν υ
παλλήλων οι οποίες διαβαθμίζονται ως
εξής:

α)2 θέσεις μέ βαθμό 2ο-ήο. 
β)3 θέσεις μέ βαθμό 5ο-9ο".
Τό αρθρ.ζ τροποποιήθηκε ώς ανω α

πό τδ άρθρ.2 τής Υ.31/29 Νοεμ.-3Ι 
Δεκ.Ι9δ2(ΦΕΚ ΒΊ073)άπδφ.τοΟ Πρωθυ
πουργοί.
'Αρθρ.5.-Στο διπλωματικό Γραφείο Πρ>- 

θυπουργοδ'ανήκουν έζι θέσεις μετακλη
τά» υπαλλήλων,οι οποίες διαβαθμίζονται 
ως εζήςι
α)Δύο θέσεις με βαθμούς 2ο-3ο 
β)ή θέσεις με βαθμούς 6ο-ΙΙο
Με την Τ3Ι/Ι-Ι0 Ιουλ.Ι985(«Κ Β' 

Δ28)απ.του Πρωθυπουργού,ορίστηκε ότι»
"I.Αυξάνονται κατά 3 οι θέσεις μετα

κλητών υπαλλήλων που προβλέπονται από 
το άρθρ.5 της IV25.10.82 απόφασης του 
Πρωθυπουργού.
2.0ι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων 

που ανήκουν στο Διπλωματικό Γραφείο 
τον Πρωθυπουργού είναι ενιαίες και δια
βαθμίζονται ως εξής»
9 θέσεις με βαθμούς 2ο έως 9ο-".
’’Αρθρ.ό.-Στό Οικονομικό Γραφείο τοί 

Πρωθυπουργοί ανήκουν 8 θέσεις μετακλη
τήν υπαλλήλων,οι οποίες διαβαθμίζον- 
ται ώς έζής:

α)5 θέσεις μέ βαθμό 2ο-6ο. 
β)3 θέσεις μέ βαθμό 7ο-ΙΙο.
• Με την Υ 257/23-25 Νοεμ.Ι983(ΦΕΚ 
Β'68Δ)απδφ.Πρωθυπουργού ορίστηκε δ- 
τι"Στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυ
πουργού συνιστώνται δύο θέσεις ειδι
κών συνεργατών και τέσσερις θέσεις 
μετακλητών υπαλλήλων.Οι θέσεις των 
μετακλητών υπαλλήλων διαβαθμίζονται 
ως εζής:

α.2 θέσεις με βαθμδ 2ο έως 6ο·
β#2 θέσεις με βαθμδ 7ο έως ΙΙο'·,ω

,,Αρθρ.7·-ΣτοΟς υπαλλήλους πού διορύ- 
ζονταΐ**ή άποσπώυται η στους οποίους α
νατίθενται καθήκοντα γιά όποιαδήποτε 
άπδ τίς θέσεις τοί αρθρ.5 παρ.Ι έδαφ. 
δ'τοί Νόμ.1299/82,σύμφωνα μέ τδ άρθρ.
6 παρ.Ι τοί ίδιου νόμου,καταβάλλονται 
οί αποδοχές πού αντιστοιχούν στδ βα
θμό μέ τδν όποιο προσλαμβάνονται μαζύ 
μέ τά κάθε είδους επιδόματα καί προσ
αυξήσεις. 'Η απόσπαση δέ συνεπάγεται 
γιά τούς άποσπώμενους μείωση τών απο
δοχών πού έπαιρναν στήν αρχική τους 
θέση.

*Αρθρ.8.-'Η απόφαση αυτή νά δημο
σιευτεί στήν’Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως".

Με την Υ 180/25-27 Ιουν.Ι986(*ΕΚ Β' 
ή28)απόφ.του Πρωθυπουργού ορίστηκαν τα 
εξής»
"Ι.Οι θύσεις των μετακλητών υπαλλήλωι 

στα ειδικά γραφεία των Υπηρεσιών του 
Πρωθυπουργού είναι ενιαίες με βαθμούς 
Α ύως Γ και κατανύμονται στα γραφεία 
αυτά ως εξής:

α)Στην Υπηρεσία του Γενικού Διευθυν
τή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού 
ανήκουν 18 θύσεις.

β)Στο Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού 
ανήκουν 7 θύσεις.
γ)Στο Μ0μικό Γραφείο Πρωθυπουργού α

νήκουν 5 θύσεις.
δ)Στο Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουρ

γού ανήκουν 9 θύσεις.
ε)Ετο Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουρ

γού ανήκουν 12 θύσεις.
στ)Στο Στρατιωτικό Γραφείο Πρωθυπουρ

γού συνιστώνται 3 θύσεις.
2.Οι βαθμοί Α ύως Γ των ανωτύρω Θύ- 

σεων αντιστοιχούν στα ακόλουθα μισθολο- 
γικά κλιμάκια»
α)Βαθμός Α'μισθολογιχό κλιμάκιο 6ο-Ιο 
β)Β»θμδς Β'μισθολογικό κλιμάκιο Ι6ο-?ο 
γ)Βαθμδς Γ'μισθολογικό κλιμάκιο 2ύο-9Λ

Με την Υ3Ι6/3-4 ΜιΓου Ι9δ9(®ΣΚ Β' 
326)Απδφαση Πρωθυπουργού,τροποποιήθη
κε η άνω Υ Ιδθ/86 απόφαση και ορίστη
κε ότι:
Από το Διπλωματικό Γραφείο του Πολιτι
κού Γραφείου Πρωθυπουργού μεταφύρεται 
στην Υπηρεσία του Γενικού Διευθυντή 
του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού 
μία(Ι)θύση μετακλητού υπαλλήλου με 
βαθμούς Α ύως Γ

(Αντί για τη σελ.9^,0Ι(β) Σελ.9**«0Ι(γ)



Ι.ΕγΛί Πολιτικδ Γραφείο Πρωθυπουργού

"3.Στους μετακλητούς υπαλλήλους του Πολι
τικού Γραφείου του Πρωθυπουργού καταβάλλε
ται επίδομα εξομάλυνσης ανάλογα με το βιθ)δ 
και το μισθολογικδ κλιμάκιο το οποίο κατέ- 
χουν ως εξής:
α)Για τους βαθμούς Α'και Β'το επίδομα 

εξομάλυνσης·που αντιστοιχεί στην κατηγορία 
του κλάδου ΑΤ με πτυχίο μέχρι και τεσσάρων 
ετών σπουδών.

β)Γιά το βαθμδ Γ'το επίδομα εξομάλυνσης 
που αντιστοιχεί στην κατηγορία του κλάδου 
ΜΕ. ^
Η ρύθμιση αυτή ισχύει απδ 1.7.1988.

Η παρ.3 αντί καταστάθηκε ως άνω απδ 
την Υ963/24-24 Νοεμ.Ι988(*ΕΚ Β'859) 
απδφ.Πρωθυπουργόύ.

4.Για τη μισθολογική εξέλιξη των μετα
κλητών υπαλλήλων εφαρμδζεται η περίπτ.β' 
της παρ.Ι του δρθρ.5 του Νδμ. 1505/84 .

Οι παρ·3 και 4 της άνω Τ.ΐ8θ/25-27 
Ιουν.Ι986(#ΕΚ Β'42&)απάφ.Πρωθυπουρ
γού προστέθηκαν απδ την Υ.304/11-26 
Κοεμ.Ι986(®ΕΚ Β'820)απδφ.του Πρωθυ
πουργού .

5."Η μισθολογική κατάταξη που γίνεται σε 
σχέση με την απδσπαση μονίμων δημοσίων υ
παλλήλων στο Πολιτικέ Γραφείο Πρωθυπουργού 
ισχύει μδυο για δσο διαρκεί η απδσπααή τοις 
και δεν θίγει το μισθολογικδ κλιμάκιο της 
οργανικής τους θέσης,καθώς και το χρδνο ττς 
απονομής του”.

Η παρ.5 της άνω Υ.ΐ8θ/25-27 ϊουν. 
1986(ΦΕΚ Β'428),απδφαση Πρωθυπουργού, 
προστέθηκε απδ την Υ.125/4-8 Φεβρ.Ι9® 
(ΦΕΚ Β'70),απδφαση του Πρωθυπουργού.

Σελ.94,02(γ)
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Τεύχος ΕΓ62-Σελ.37

Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργό» 1.Εγ.44
Πλήρωση τΟν θέσεων προσωπικό»

“Αρ&ρ.6.-1. *Η πλήρωση ιών θέσεων προσωπικό» 
πού πρ ¿βλέπονται στό προηγούμενο δρθρο γίνε
ται,κατά παρέκκλιση άπύ κάθε 8λλη διάταξη καί 
Οί>Κ>Ις διαγωνισμό,είτε μέ διορισμέ,είτε μέ άπό 
σπαση άπύ θέση το» δημοσίσυ,νομικο» προσώπου 
δημοσίου δικαίου ή ίδιωτικσ» δικαίου το» δημό
σιου τομέα είτε μέ ανάθεση καθηκόντων μέ πα
ράλληλη, πλήρη ή μειωμένη 8σκησ^ τ55ν κύριων κα
θηκόντων το» προσλαμβανόμενου.Ό διορισμός, η 
απόσπαση ή η άνάθεση κχχθτφιόντων γίνεται μέ ά- 
πόφαση το» Πρωθυπουργό»,δημοσιευόμενη στήν ’Ε
φημερίδα τΤ)ς Κυβερνήσεως .)# όμοια άπύφαση α
πολύεται τό προσωπικό οποτεδήποτε ,χωρ ις η α
πόλυτη νά δη(ΐισυργεΤ δικαίωμα άποζημίωσης το» 
άπολυό|ΐενου.Μέ τήν άπύφαση διορισμοϋ,άπύσπη- 
σης ήάνάθεσης’καθτφιόντων τώνε [δικών συμβού
λων καί είδι>©ν_συνεργατί»ν _τσ» Πρωθυπουργό» 
καθορίζονται καί τά καθήκοντά τους. 
- 2.ΚατεζαΙρεση της προηγούμενης παραγράφου, 
προϊστάμενος το» Γράφε [ου’Ασφάλειας ΙίγΛθυπουρ- 
γο» τοποθετεΤται,μέ απόφαση τς»'Χπαυργα» Δημό
σιας Τάξης,άνώτερος αξιωματικός της Χωροφυλα- 
κης.’Ο προϊστάμενος το» Γράφε ίου’Ασφάλε ιας δι
οικεί δύναμη μελών τών Σωμάτων’Ασφάλειας, ή 
σύνθεση της οποίας καθορίζεται,άνολογα μέ τις 
ανάγκες,μέ άπύφαση τοΟΤπουργσΟ Δημόσιας τά
ξης.

3·Γιά τίς άνάγκες το» Πολίτικο» Γραφείου 
καί τών υπαγόμενων σ αυτό είδωβν Γραφείων 
καί έκτός άπό τίς προβλεπόμενες στό προηγού
μενο άρθρο θέσεις,μπορεΤ μέ απόφαση το» Πρω
θυπουργό» νά άνατίθενται είδικά καθήκοντα αέ 
δικαστικούς καί σέ υπηρετσΟντκς στίς ένοπλες 
δυνάμεις καί σιά Βίματα’Ασφάλειας,παράλληλα 
μέ τήν άσκηση τών κύριων καδτριόνΒϊΐν τους. Μέ 
τήν άπύφαση ανάθεσης καθορίζεται καί έπιμί»» 
σθιο,που δέν υπερβαίνει τό 30°/ο τών άποίχηφν 
τους.
4. λ® άπύφαση ναΟ ΙίρωΘυπουργο», δημοσιευόμενη 

στήν"Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,ρυθμίζεται η 
μισθαλογική διαβάθμιση τών θέσεων πού συνι— 
στώνται μέ τίς διατάζεις το» δρθρ.5 παρ.1 μέ 
στοιχ.α,β καί γ αέτο» το» νόμου. Ή  μισθολογι- 
κή αυτή διαβάθμιση δέν μπορεΤ νά ΰπερβεΓ τό ύ
ψος το» συνόλου τών άποδσ$ίν πού προβλέπεται 
κάθε φορά άπό τό νόμο γιά τήν κατηγορία α ’εί- 
δικών Οέοεων.
5. Τό προσωπικό όλων τών κατηγοριών τσ» Πολί

τικο» Γραφείου Πρωθυπουργό» δικαισΟτας υπερω
ριών μέχρι 90 ωρών τό μήνα ποό βεβαιώνεται κά
θε φορά μέ πράξη το» Γενικό» Διευθυντή το» Πο
λίτικο» Γραφείου.
’Ασυμβίβαστα προσλαμβανομένων καί μισθολογικό 

καί ασφαλιστικό καθεστώς άποσ«ομένων 
στό Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργό»

"Αρθρ.7.~1. ΐ  πρόσληψη σέ ρποιαδήποτε θέση 
το$ Π ο λ ίτ ικ ο » Γραφείου Πρωθυπουργό» καί τβν υ
πηρεσιών του συνεπάγεται τήν αναστολή Άσκησης 
το» έλεύθερου επαγγέλματος ποό τυχόν άσκοΟν.
'Η υπηρεσία στό Πολιτικό ΓοαφεΤο Ιάχοθυπουργυσ

λογίζεται ώς πραγματική υπηρεσία γιά όλες τίς 
άαφαλιστικές καί συνταξιοδστικές συνέπειες.

"¿.,0 αποσπώμένος κατά το άρθρ.6 παρ.Ι αυ
τού του νόμου σε θέση του Πολιτικού Γραφεί 
ου Πρωθυπουργού επιλέγει το σύνολο των κά
θε είδους αποδοχών της θέσης στην οποία α- 
ποσπάται είτε της θέσης από την οποία απο- 
σπάται.'Οσοι έχουν στο μεταξύ αποσπασθέί 
σύμφωνα με τις διατάξεις 'του άρθρ.6 παρ. I 
του Νόμ.1299/1982 έχουν και αυτοί το δικαί 1 
ωμα,μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημε
ρών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυ
τού,να προβούυ στην επιλογή που αναγνωρί
ζουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 
της παραγράφου αυτής.Η ισχύς της επιλογής 
αυτής ανατρέχει για όλα τα ένυομα αποτελέ
σματα της στο χρόνο που είχε πραγματοποιη
θεί η κατά την παρ.Ι του άρθρ.6 του Νόμ. 
1299/1982 απόσπαση εκείνου που προβαίνει 
στην επιλογή αυτή".

Η παρ.2',όπως είχε αυτικατασταθεί α
πό την παρ.3 άρθρ.14 Νόμ. 1320/83,αντι- 
καταστάθηκε ως άνω από την παρ.6 άρθρ.
16 Νόμ.Ι4θ0/21-2ύ Οη τ .Ιο 83(ΦΕΚ Α'Ι56) 
Τόμ.?Α'Σελ.3ΐ6,8?ί.
Γνωμοδοτικά συμβούλια,επιτροπές 

καί ομάδες έργααίας
"Αρθρ.β,-Ι .Μέ άποφάσεις το» Πρωθυπουργό» εί

ναι δυνατό νά συνιστώνται συμβούλια,έπιτροπές 
1} ομάδες έ(ίγασίας γτωμοδότικο» χοιρακτήρα άπό 
υπουργούς,υφυπουργούς,βουλευτές,δημόσιους λει
τουργούς και υπαλλήλους,διοικητές καί υπαλλή
λους τραπεζών καί δλλων όργαν ισμών, καθώς καί 
Ιδιώτες έμπειρσγνώμονες.Στά όργανα αύτά άνατί- 
θεται η μελέτη είδικών θεμάτων,η συλλογή στοι
χείων μέ έγκριση το» Πρωθυπουργό» καί η επε
ξεργασία αυτών καί ή σύνταξη προγραμμάτων ή 
προσχεδίων νόμων.
2. Τά συνιστώμενα κατά τήν προηγούμενη παρά

γραφο συμβούλια,έπιτροπές καί ομάδες εργασίας 
υπάγονται άπευθείας στόν Πρωθυπουργό <καί έν- 
τάσσονται στό πλαίσιο όργάνωσης τσ» ϊίολιτιχό» 
Γραφείου Πρωθυπουργό».
3. 0 Πρωθυπουργός,μέ τήν άπύφαση σύστασης 

τών κατά τήν ππο.1 αύτο» το» άρθρου συμβουλί
ων,έπιτροιΟν ή ομάδων εργασίας,καθορίζει τή 
συγκρότηση,τή σύνθεση καί τόν τρόπο όργάνωσης 
καί λειτουργίας τους,καθώς καί τόν τρόπο καί 
τό ϋψος τΤ)ς αμοιβές τών υπαλλήλων ή ιδιωτών 
πού συμμετέχουν σ ’αύτά,κατά παρέκκλιίτη άπύ κά
θε άλλη διάταξη.

Παροχή πληροφοριών στό Πολιτικό ΓραφεΤο
“Αρθρ.9.-"Ολες οΐ δημόσιες υπηρεσίες οποιοσ

δήποτε λέιτουργ ίας το» Κράτους καθώς καί οί υ
πηρεσίες τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαί
ου,τών δημοσίων έπιχειρήσεων καί τών έλεγχό|ΐρ- 
νων άπό τό δημόσιο νομικών προσώπων ιδιωτικό» 
δικαίου όφείλουν νά παρέχουν στό Γενικό Διευ
θυντή το» Πολίτικο» Γραφείου καί στούς προϊ- 
σταμένους -ιών ειδικών Γραφείων το» Ιίρωθυπουρ- 
γσ»,κάθε πληροφορία ή στοιχείο ποό ζητεΤται 
μετά άπό έγκριση το» Πρωθυπουργό».

(Αντί για τη σελ.95(β) Σελ.95(γ)



1 .Βγ.4-1 Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού

Γραμμχεεία *Ιπουργικού Συμβουλίου
"Αρθρ.ΙΟ.-Στή Γραμματεία τού*Υπυυργικού Συμ

βουλίου συνιστΟνται 10 θέσεις μετακλητήν υπαλ
λήλων. 'Η θέση τσ(Τ Γραμματέα τοϋ "Υπουργικού 
Συμβουλίου μετατρέπεται σέ θέση της κατηγο
ρίας α'είδικΟν θέσεων.'0 διορισμός καί η από
λυση τού Γραμματτέα τσΟ'Υπουργικού Συμβουλίου 
καί τ(3ν μετακλητήν υπαλλήλων γίνεται μέ άπύ- 
φαση τού Πρωθυπουργού,μετά πρόταση τού'Υπουρ
γού Προεδρίας της Κυβέρνησης. "Η άπόλυση δέ δη
μιουργεί δικαίωμα (Αποζημίωσης.

"2.Μέ σπόιραση τού Πρωθυπουργού,δημοσιευό' 
μενη στην Εφημερίδα τύς ΚυΒερυήσεως,καθορί
ζεται η βαθμολογική καί μισθολογική διαθά- 
Ομιση τΟν θέσεων που συνιστωυτοα στην παρ.
I του Ιωδίου άρθρου καί υπάγονται στον Πρω
θυπουργό ως Πρόεδρο τού Υπουργικού Συμβου
λίου”.

*Η·παρ.2 προστέθηκε από την παρ.4 
αρθρ.14 Νόμ,IλΡΟ/ΙI-II Ιαν.Ιο8Ί(ΦΕΚ Λ 
6) (κατο>τ,αρι 0.43 ),

Κεντρική Νομοπαρασκευαστική ’Επιτροπή 
”Λρ®ο.11.-(Ι1τρατΙθεται στόν τόμ.1Α σελ.

2oa;aü?)—
’Εξουσιοδοτικές διατάζεις

"όρθρ.12.-Μέ έπιφύλαξη iCSv είδικΟν εξουσιο
δοτήσεων πού παρέχονται από άλλες διατάξεις 
αΰτoCT τού νόμου,ο Πρωθυπουργός μέ αποφάσεις 
του,δημοσιευόμενες στήν’Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως:
α)Καθορίζει τήν έσωτερική διάρθρωση καί όρ- 

γανική σέ προσωπικό σύνθεση τού Πολιτικού Γρά
φε ίου καί tffiv υπαγόμενων σ’αΰτό είδιιΟν Γρα
φείων κατά τό δρθρ.3 αυτού τού νόμου.
β)ΚαταργεΤ τά υφιστάμενα ειδικά ΓραφεΤά πού 

προβλέπονται στό 8ρθρ.3 αυτού τού νόμου ή ι
δρύει νέα ειδικά γραφεία ή ειδικές υπηρεσίες, 
ορίζοντας συγχρόνως τις άρμοδιότητές τους καί 
τήν έσωτερική τους διάρθρωση καί σέ προσωπικό 
σόνθεαη καί λειτουργία τους. t
γ)Μεταβάλλει τις αρμοδιότητες τ®ν υφιστάμε

νων είδικΟν γραφείων πού προβλέπει τό ίίρθρ. 3 
αύτσύ τού νόμου,καθώς καί τήν έσωτερική τους 
διάρθρωση καί σέ προσωπικό σύνθεση καί λει
τουργία τους.
δ)Καθορίζει τήν έσωτερική λειτουργία καίτίς 

διαδικασίες άσκησης τΒν αρμοδιοτήτων τού Πολι
τικού Γραφείου Πρωθυπουργού καί τΟν είδικΟν 
γραφείων πού υπάγονται σ’αύτό.
ε)Ρυθμίζει μετά -πρόταση τού "Υπουργού Προε

δρίας τής Κυβέρνησης ϊ,τι άφορΚ στή συγκρότη
ση,στή σύσταση καί στή λειτουργία της ΚΗΪΕ,με
ταβάλλει τούς δρσος,τά ήροσύντα καί τήν άπτι- 
τούμενη ειδικότητα γιά ·ίήν πρόσλτφη αβ»ν μελβν 
καί τ»ν έπισξήμο^ιτφγ βθνεργατ®ν της,μειώνει 
τις θέσεις τΒν έ^καθτμονίΜθν συνεργατΟν ή καί 
τις αύξάνει μέχρι 5,καθορίζει τύν τρόπο καίτύ 
ύψος της άμοΐβϊ̂ ς 'τΒν μελΟν καί τΒν έπιστημονι-
Σελ.96(γ) . ' /?.

«Βν συνεργατών της καί έγκρίνει τύν κανονισμό 
λειτουργίας της πού καταρτίζεται άπ’αότήν.

Μεταβατικές καί τελικές διατάξεις
*Άρθρ.13.-1 .Τύ προσωπικό πού υπηρετεί στύ 

Πολιτικό Γραίγο Πρωθυπουργού έξακολουθεϊ νά 
«τρέχει τις υπηρεσίες του μέ τό ϊδιο καθεστώς 
πρόσλη|/ής του μέχρι τήν ύκδοση τ»ν πράξεων έ- 
παναδιορισμσϋ του στις αυνιστώμενες μέ αύτόν 
τό νόμο θέσεις.
2. 'θ Πρωθυπουργός μέ απόφασή τευ,ποό δημο- 

σιεύεται στήν’Εβημερίδα της Κυβεονήσεως,ρυθμί
ζει κάθε λεπτομέρεια έφαρμογης αυτού τού νό
μου.
3. Τ0 Ν.Δ.217/1974 καί τό άρθρ.7 τού ΝόμΛΟΟί 

1976 καταργεΟνται.
'Αρμοδιότητες τού ΚΣΣΥΜ 

καί της*Επιτροπης ΤιμΒν καί Εισοδημάτων
"Αρθρ.14.-(Παρατίθεται ά*»τ,σελ.84,315).
ι,Αοθο.15.-'Η ισχύς αυτού τού νόμου άρχιζε ι 

μέ τη δημοσίευσή του στήνΈφημερΙδα της Κυβερ- 
νήσεως.

Ή  Νομοθεσία περί ’Υπουργείου Προεδρίας 
Κυβερνήσεις παρατίθεται κατωτ.σελ.116,801 
καί έπ.
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Ι.Εγ.42-43Πολιτικό ΓραφοΓο Πρωθυπουργού «Λ

42. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
*Αριθ.Υ4 τής 25’θκτ./4 Νοεμ.1982 

(ΦΕΚ Β' 884)
Μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων που ι

δρύθηκαν μέ τίς διατάζεις του άρθρ.5 
^ιαρ.Ι με στοιχ.α,β και γ τού Νόμ*1229/ 
82"’Οργάνωση*Υπηρεσιών Πρωθυπουργού”.V”

ί ^Εχοντας υπόψη:
Ι.Τίς διατάζεις τού άρθρ·Ι03 παρ.5. τού 

Συντάγματος.
2.Τις διατάζεις τού άρθρ.6 παρ.4 .τού Νόμ. 

1299/1982"’Οργάνωση*Υπηρεσιών Πρωθυπουρ
γού", αποφασίζουμε:

’Ίρθρ. Ι.-Ι*0ι μηνιαίες αποδοχές τού Γενι
κού Διευθυντή τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυ
πουργού καθώς καί των προϊσταμένων τού Νο
μικού,Διπλώματικού,Οικονομικού καί Στρατιω
τικού Γραφείου καθορίζονται στδ ύφος τού 
συνόλου των μηνιαίων αποδοχών πού αντιστοι
χούν κάθε φορά στδν α'βαθμό τής κατηγορίας 
ειδικών θέσεων,μαζί μέ τά κάθε είδους επι
δόματα καί. προσαυζήσεις.

2. Οι μηνιαίες αποδοχές τών ειδικών συμ
βούλων καί τών ειδικών συνεργατών τού Πρω-

άντίστοιχα στδ ποσο- 
>. συνόλου τών μηνι

αίων, αποδοχών,πού αντιστοιχούν κάθε φορά 
ατδν α'βαθμδ τής κατηγορίας τών ειδικών θέ
σεων,μαζί μέ τά κάθε είδους επιδόματα καί 
προσαυζήσεις.

3. Οι. μηνιαίες αποδοχές τού Διευθυντή τού 
’Ιδιαίτερου Γραφείου Πρωθυπουργού καθορί
ζονται στδ ύψος τού συνόλου τών μηνιαίων α
ποδοχών,πού αντιστοιχούν κάθε φορά στδν α' 
βαθμό τής κατηγορίας τών ειδικών θέσεων,μα
ζί μέ τά κάθε είδους επιδόματα, καί προσαυ- 
ζησεΐ£.
4. Οι μηνιαίες αποδοχές τού ιδιαίτερου 

γραμματέα καί τών ειδικών γραμματέων καθο
ρίζονται αντίστοιχα στδ ποσοστό 95 /ο καί 
85 /ο τού συνόλου τών μηνιαίων αποδοχών, 
πού αντιστοιχούν κάθε φορά στδν α'βαθμδ τής 
κατηγορίας τών ειδικών θέσεων,μαζί μέ τά 
κάθε είδους επιδόματα καί προσαυζήσεις.

5#Οι μηνιαίες αποδοχές τών ειδικών'συνερ
γατών τών ειδικών γραφείων Πρωθυπουργού κα
θορίζονται , ανάλογα μέ τά-καθήκοντα πού τούς 
άνατίθενται,στδ ποσοστό 85 /ο ή 75 /ο τού 
συνόλου.τών μηνιαίων αποδοχών,πού αντιστοι
χούν κάθε φορά στδν α'βαθμδ τής κατηγορίας 
ειδικών θέσεων,μαζί μέ τά κάθε είδους επι
δόματα καί προσαυζησεις.
"Αρθρ.2.-*Η άπδσααειί σέ θέση τού Πολιτι- 

κοϋΤραφε ίου, σύμφωνα μέ τδ αρθρ.6 παρ.Ι τού 
.Νόμ. 1299/82, δέ συνεπάγεται γιά τούς αποσπώ** 
μένους μείωση τών αποδοχών πού έπαιρναν 
στην αρχική τους θέση.

"Αρθρ.^-Σέ περίπτωση πού ή πλήρωση θέ- 
σεως τού αρθρ.5 παρ.Ι στοιχ.α,β καί γ τού 
Νδμ.1299/82 γίνεται κατά τή διαδικασία 
τού αρθρ.6 παρ.Ι τού ίδιου νόμου,μέ ανά̂ - 
Οεση .καθηκόντων,που συνεπάγονται μειωμένη 
απασχόληση στδ Πολιτικό Γραφείο,οι άποδο-

θυπουργού καθορίζονται 
στδ 95 /ο καί 85 /ο το

χές καθορίζονται στδ μισό τού συνόλου τών 
αποδοχών πού αντιστοιχούν, σ’αυτή τή θέση.

//Αρθρ.4.-*Η απόφαση αυτή νά δήμοσιευθεί 
στήνΤΕφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

43. ΝΟΜΟΣ ύπ’άριθ;Ι320
τής ΙΙ/ΙΐΊαν.Ι983 (ΦΕΚ Α'6)

Πρόσληψη στδ Δημόσιο Τοή-έα καί άλλες δια
τάζεις.

*Αρθρ·ΐ4.-Ι.Στούς υπαλλήλους πού προσλαμ
βάνονται κατά τδ αρθρ.6 παρ.Ι τού Νδμ.1299/ 
1982 σέ βαθμολογικά .διαβαθμισμένες θέσεις 
τής κατηγορίας "τού αρθρ.5 παρ.ί περίπτ.<£'" 
τού ίδιου·νόμου καταβάλλονται οί αποδοχές 
πού αντιστοιχούν στδ βαθμό,στδν οποίο εν
τάσσονται ,μαζί μέ τδ σύνολο τών κάθε . εί
δους επιδομάτων καί προσαυζήσεων.

Η φράση"του άρθρ.5 παρ.Ι περίπτ.γ'" 
αντί καταστάθηκε από τότε που ίσχυσε 
με την μέσα σε""φράση"του άρθρ.5 παρ.
I περίπτ.δ'"από την παρ.6 άρθρ.ΐ6 Νόμ. 
1400/21-24 όκτ.1983(ΦΕΚ Α'Ι56)Τόμ.2Α' 
σελ.316,811. -

2. ‘Η πλήρωση θέσης μέ ανάθεση καθηκόντων 
κατά τό άρθρ.6 παρ.Ι τού Νδμ.1299/1982 μπο
ρεί νά γίνει καί μέ ανάθεση σέ μειωμένη α
πασχόλησή στή θέση,στήν οποία προσλαμβάνε
ται. Σ’αύτή την περίπτωση καταβάλλεται τδ η- 
μισυ τών προβλεπδμένων γιά τή θέση αυτή α
ποδοχών.

3. (’Αντικαθίσταται ή παρ.2 άρθρ.? Νόμ.
1299/1982,άνωτ.άριθ.4I).
4. (Προστίθεται παρ.2 στο άρθρ.ΙΟ Νδμ. 

1299/1982,άνωτ.άριθ.4ΐ).
Γιά τίς λοιπές διατάζεις βλ.τδμ.2Α

σελ.324/23.

Με το τελευταίο έδάφιο παρ.6 άρθρ,35 
Νόμ.1400/21-24 Οκτ.Ι9δ3(ΦΕΚ Α'Ι56)Τδμ. 
2Α'σελ.3ΐ6,8£ί,συστήθηκαν δύο θέσεις 
καθαριστριών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. 
στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.

44. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 
Αριθ. Υ 1904

της 8/9 Οκτ,1992 (ΦΕΚ Β'6ΐΐ) 
Ίδρυση Ειδικού Γραφείου στο Πολιτικό 
Γραφείο Πρωθυπουργού.Κατάργηση του 
Στρατιωτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.

(Αντί για τη σελ.97) Σελ.97(α)
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64. NOCE ύπ’άρ ιθ.1288
τής ΐ Λ ’θκτ.1982(®2£ Α'120)

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας'ΥπουργέΙου Προ
εδρίας κυβέρνησης καί της ΥΕΝΕΔ,καθώς 
καί άλλες διατάξεις.

Συμπλήρωση τού Νόμ.1266/1982
^ΑρΘρ.7.-I-íc τά ΓΙ.Δ.Ίου σρθρ.15 παρ. έ̂ του 

f Νόμ7Ϊ2ζζ7Ϊ9'°^ ε ιυαι δυνατή καί"α)ή σύσταση 
s νέων υπηρεσιών καί θέσεων,μόνιμων ή μέ ο

ποί αδήποτε σχέση προσωπικοθ,απαραίτητων γιά 
τή λειτουργία των νέων Υπουργείων και. ο κα
θορισμός των αρμοδιοτήτων τώνυπηρεσιών αυ
τών".

II περίπτ,α αντικαταστάθηκε ο>ς άνω α
πό την παρ.2 άρθρ.Ι7 Νόμ.ΙΖ20/ΙΙ-ΙΙ 
Ιαν.Ι08?(ΦΕΚ Α ’6)Τόμ.2Α' ,σελ. τ24,27.

> β)ή μεταβατική ρύθμιση των αν
τικειμένων τΩν αρθρ.1 καί 2^του Νόμ.51/1975 
εως την κατάρτιση τΩν νέων όργανισμΩν καί γ) 
τ) στελέχωσή τους μέ τό όσ.αγκαΤο προσωπικό κατ’ 
εφαρμογή των αρθρ.3,4 καί 5 τού παρόντος νό̂ · 
μου.

Πιστώσεις νέων'ΥπηρεσιΩν
"Αρθρ.12.-Ι.Γιά τΙς αναγκαίες πρόσθετες δα

πάνες τΩν νέων’ΥπουργέΙων Εθνικής Οικονομίας, 
"Ενεργείας καί ΦυσικΩν Πόρων,"Ερευνας καί Τε
χνολογίας, 'Υγείας καί Πρόνοιας καί Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων,καθώς καί γιά τίς πρόσθετες δαπά>- 
νες τΩν νέων1 Υτηρεσιων Αποδήμου'Ελληνισμού,Νέ
ας Γενιάς καί EFT-2 τού'ΥπουργέΙου ϋροεδρίας 
τ?5ς Κυβέρνησης,θά έγγραφούν μέ απόφαση τού'Υ- 
πουργού ΟίκονομικΩν^υστερα άπό πρόταση τΩν 
αρμοδίων'L-ιουργων,οι άπαιτούμενες πιστώσεις 
στοές σχετικούς ΦορεΓς τΩν ΠροϋπολογισμΩν τΩν 
τέως'Υπουργείων Συντονισμού,Βιομηχανίας καί 
’ΕνεργεΙας καί ΚοινίΛ’ΐίΩν'Υπηρεσιών,κοιθώς καί 
τού'ΥπουργέΙου Προεδρίας της Κυβέρνησης.
3. Μέχρι τέ) λήξη τού οικονομικού έτους 1982 

οΐ δαπάνες πού αφορούν τΙς'Υπηρεσίες πού με- 
τοπ̂ έρθηκαν σύ̂ ιφωνα μέ τύ Νδμ.1266/1982 σέ άλ̂ - 
λα Υπουργεία η στά συσταθέντα μέ τό νόμο αυτό 
νέα'Υπουργεία,θά εξακολουθήσουν νά πληρώνονται 
σέ βάρος τού Προϋπολογισμού τού'ΥπουργέΙου 
στόν όποιο ήταν ένταγμένες οΐ μεταφερθεΐσες 
'Υπηρεσίες.'Ομοίως μέχρι τέ) λήξη τού οικονομι
κού έτους 1982 θά εξακολουθήσουν νά πληρώνον
ται σέ βάρος τού ΙΙροϋπυ λογισμού τού'Υπουργέ Ι
ου ΟικονομιχΩν καί οί δαπάνες τού’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου τό όποιο μέ τό Νόμ.1256/1.982 μετα
φέρθηκε στόν Πρωθυπουργό.
4. Κάθε διάταξη νόμου,γενικέ) η είδική,ποό οκ- 

ναφέρεται στήν έγγραφέ) στόν Κρατικό Προϋπολο
γισμό πιστώσεων μέ ίδιο ειδικό φορέα,καταργεϊ- 
ται.

Εφεξής ή έγγραφέ,απάλειψη η συγχώνευση τ£5ν 
παραπάνω ειδικών φορέων θά ύνεργεϊται κατά 
τήν κρίση τού'Υπουργού Οικονομικόν.

Γιά τίς λοιπές διατάξεις βλ.τόμ.2Α 
σελ.316,810 άριθ.108.

65. ΝΟΟΣ ύπ’ άριθ.1299
> της 13/Ι3’0κτ.1982(®3ί Α'129) 
’Οργάνωση *ΥπηρεσιΩν Ι^ωθυπουργσύ.

'Αρμοδιότητες τού ΚΥΣΥΜ 
καί τΡίςΕπιτροπή ΤιμΠν καί Εισοδημάτων
*Άρθρ.14.-1. ’Αντικαθίσταται ή ταρ.4 αρθρ.12 

Νύμ.1266/1982 πσύ αντικατέστησε τά άρθρ.4 καί 
5 Νό|χ.4ίΒ/ΐ976(άνωτ.άριθ.51).
2. ’Αντικαθίσταται ή παρ.2 δρθρ.13 Νόμ.1266/ 

1982(άνωτ.άρ ιθ.61).
3.0ΐ αρμοδιότητες,οί οποΤες είχαν άνατεθεΤ 

άπύ τήν ίσχύουσχ νομοθεσία στήν Οικονομική "Ε
πιτροπή,πού καταργήθτφιε μέ τό άρθρ.12 τού Νύμ. 
1266/1982"’’0ργανα ασκήσεως της νομισματικής 
πιστωτικής καί συναλλαγματικής πολίτικης καί 
άλλες διατάξεις",περιέρχονται στήν"Επιτροπή 
Τΐ(Ων καί Εισοδημάτων,εκτός άπύ τήν αρμοδιό
τητα,πού ορίζεται στό άρθρ.4 πχρ.1 έδάφ.1 τού 
Νόμ.1104/ΐ960"περί έκπροσωπ^σεως τΤ}ς 1'Ιλλάδος 
στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες,ιδρύσεως Διπλωματι
κήν καί ΠροξενικΩν’Αρ$5ν καί ρυθ^ίσεως άλλων 
συναφών όργαιωτικΗν θεμάτων".'Η αρμοδιότητα 
αυτή περιέρχεται στό ΚΥΣΥΜ.
4.Μέ απόφαση τού"Υπουργικού Συμβουλίου, πού 

έκδίδεται μετά άπό πρόταση τού Πρωθυπουργού 
καί δημοσιεύεται στήν’Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως,μπορεΤ νά μεταβάλλονται,νά ανατίθενται 
σέ άλλα Βργανα της Κυβέρνγϊ^ς, νά περιορίζσν- 
ται καί νά κατπργσύνται οι αρμοδιότητες τού 
ΚΥΣΥΜ καί τΐ|ς"Επιτροπής ΤιμΟν καί Εισοδημάτων 
5.0ε άποφάσεις τού ΚΥΣΥΜ καί τής"ΕπιτροπΤ}ς 

ΤιμΟν καί Είσοδημάτων,πού άνίφιαν στήν Οικονο
μική "Επιτροπή τού δρθρ.5 τού Νύμ.400/1976.κυ
ρώνονται,αν έχουν έκδοθεΤ άναρμόδια,άπύ τήν η
μέρα έηδύσεώς τους.

Γιά τίς λοιπές διατάξεις βλ.κατωτ.σελ. 
93.

(Αντί για τη αελ.β1*,;,IJ(a) Ζελ.84,3Ι3(β)
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66. ΝΟΜΟΣ υπ’αριΟ» 1̂ 415
της 7/7. ΦεΡρ.198** (ΦΕΚ Α'ΙΙ)

Υπαγωγή της Κ.Υ.Π.στον Πρωθυπουργό και 
άλλες διατάζεις.

Άρθρ.2.-Ι.Στα Υπουργεία Εζωτερικών και 
Γεωργίας συνιστώνται από μία θέση αναπληρω
τή Υπουργού,των οποίων οι αρμοδιότητες και 
η σειρά προβαδίσματος ορίζονται με απόφαση 
τ<γυ Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Σε κάθε Γραφείο Υπουργού Άνευ Χαρτοφυ
λακίου συνιστώνται ».εκτός από τις θέσεις με
τακλητών υπαλλήλων που προβλέπει ο νόμος 
για τα Γραφεία Υπουργών,τρεις ενιαίες θέ
σεις ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών 
κάι επιστημονικών συνεργατών για τις οποίος 
ισχύουν οι διατάζεις των άρθρ.ΙΟ έως 12 του 
Νόμ. 1320/1983».Στο .Υπουργείο Υγείας και Πρό
νοιας συνιστώνται τρεις νέες ενιαίες θέσεις 
ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνερ
γατών- και ειδικών συνεργατών.

3. Τα έζοδα παραστάσεως των Υπουργών'Ανευ 
Χαρτοφυλακίου και οι κάθε είδους αμοιβές 
των μη. κοινοβουλευτικών Υπουργών'Ανευ Χαρ
τοφυλακίου καλύπτονται από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης.

Επίσης από τις πιστώσεις του ίδιου Υπουρ
γείου καλύπτονται και όλες οι δαπάνες για 
τις κάθε είδους αμοιβές των ειδικών συμβού
λων,ειδικών συνεργατών,επιστημονικών συνερ
γατών και των μετακλητών υπαλλήλων των γρα
φείων των Υπουργών'Ανευ Χαρτοφυλακίου.

ή.Στο Υ-π-ρυργείο Γεωργίας καταργούνται 
δύο θέσεις Υφυπουργών.

Για τις λοιπές διατάζεις βλέπε τόμ.
36, σελ.62,ΙΙ.

67. ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ'αριθ.66
της 19/27 Ιουλ.Ι9δή(ΦΕΚ Α'Ι07) 

Διεύρυνση της σύνθεσης και των αρμοδιοτή
των του Κυβερνητικού Συμβουλί ου(ΚΥΣΥΜ),

Έχοντας υπόψη:
Ι.Τι·ς διατάζεις των άρθρ. :α)ΐ2(παρ.Ι,2 

και "})τον Νόμ. 1266/82”Όργανα ασκήσεως της 
νομισματικής,πιστωτικής και συναλλαγματι
κής πολιτικής και άλλες διατάζεις",β)Ιή 
(παρ.ή)του Νδμ.Ι299/Ι982"Οργάνωση Υπηρε
σιών Πρωθυπουργού".

2.Την αριθ.Ι/20.Ι.Ι98ή πράζη του,με πρό
ταση του Πρωθυπουργού,αποφασίζει:

Ι.Στα τακτικά μέλη που αποτελούν το Κυ
βερνητικό Συμβούλιο,προστίθενται και οι ε
ξής:
α)θ Υπουργός Εζωτερικών. 
β)θ Υπουργός. Γεωργίας. 
γ)0 Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής'Λμυνας. 
2·Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβου

λίου συμμετέχουν χωρίς ψήφο:
α)θ Γενικός Διευθυντής του Πολιτικού 

Γραφείου Πρωθυπουργού.
β)θ Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου 

Πρωθυπουργού·
Σελ.84,3ΐΜβ)

γ)0 Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου 
Πρωθυπουργού.

δ)0 Ειδικός Σύμβουλος Πρωθυπουργού,για 
οικονομικά θέματα.

ε)θ Ειδικός Σύμβουλος Πρωθυπουργού,για 
θέματα πολιτικής Επικοινωνίας.

στ)0 Προϊστάμενος του Διπλωματικού Γρα
φείου Πρωθυπουργού,όταν συζητείται θέμα 
που έχει σχέση με την εζωτερική πολιτική.

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο μπορεί,ύστερα 
από πρόσκληση του Πρωθυπουργού,να συμμετέ
χουν στη συζήτηση οι αρμόδιοι για το θέμα 
που συζητείται Υπουργοί,Υφυπουργοί,Διοικη
τές Τραπεζών,Εμπειρογνώμονες και άλλοι υπη
ρεσιακοί παράγοντες.

3*Τα Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητι
κού Συμβουλίου ασκεί ο Προϊστάμενος του 
Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού.

ή.Στην αρμοδιότητα του Κυβερνητικού Συμ<* 
βουλίου,το οποίο ενεργεί μέσα στα πλαίσια 
των αποφάσεων και των κατευθύνσεων του Υ
πουργικού Συμβουλίου,υπάγονται θέματα όλων 
των τομέων της Κυβερνητικής πολιτικής,που 
έχουν ιδιαίτερη σπουδαιδτητα ή γενικότερη 
σημασία.Ειδικότερα,υπάγονται στο ΚΥΣΥΜ βα
σικές θεσμικές μεταβολές στο δημόσιο και ι
διωτικό τομέα,ο προγραμματισμός και ο συν
τονισμός του κυβερνητικού έργου,καθώς και 
κάθε θέμα που,λόγω της σημασίας του,παρα
πέμπει σ αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο 
Πρωθυπουργός.

Με την Π.Υ.Σ.99/ΙΖ+-Ι^ Νοεμ.Ι98ΜΦΕΚ 
Α'179)ορίστηκε ότι συμμετέχει στη σύν
θεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου ως 
τακτικό μέλος ο Υπουργός παρά τω Πρω
θυπουργοί αντί του Υπουργού Δημοσίων 
Έργων.

Τε
ύχ

ος
 Ζ

δΐ
-Σ

ελ
.ΐ

δ


