
II. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν ΟΜ ΟΣ ΥΠ' APIO . 1299 / 1982 

'Οργάνωση 'Υπηρεσιών Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ Λ ', 129, 13 ’Οκτωβρίου 1982)

"Αρθρο 1. "Ιδρυση Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.— Ιδρύεται αύτοτελής 
δημόυια ύπηρεοία μέ τόν τίτλο «Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού».

Σκοπός της είναι ή άμεση υποβοήθηση καί έξυπηρέτηοη τού Πρωθυπουργού 
στην άσκηση τών άρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 2. 'Υπαγωγή τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.— 1. Τό Πολιτι
κό Γραφείο Πρωθυπουργού, γιά όλα τά θέματα πού άναφέρυνται οιήν οργανική 
συγκρότηση καί σύνθεση τών ύπηρεσιών του, στήν έπιλογή τού προσωπικού του, 
οτή λειτουργία καί στήν άσκηση γενικά τών άρμοδιοτήτων του, υπάγεται άτι ευθείας 
στόν Πρωθυπουργό. Γιά τά θέματα που άφορούν τή διοικητική καί οικονομική 
μέριμνα τού προσωπικού καί τής λειτουργίας τών υπηρεσιών του, τό ΓΙολιιικό 
Γραφείο ύττάγεται στό 'Υπουργείο Προεδρίας τής Κυβέρνησης.

2. Ή  νομική έξυπηρέτηοη τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού ανήκει υιόν  
έκάοτοτε προϊστάμενο τού Νομικού Γραφείου Πρωθυπουργού, τόν όποιο άναπλη- 
ρώνει σέ περίπτωση άπουσίας ή κωλύματος ό Νομικός Σύμβουλος Λιυίκηοης τού 
'Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβέρνησης.

3. Γιά τίς δαπάνες λειτουργίας τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού έγγρά- 
φεται είδικό κονδύλι στόν Κρατικό Γίρούπολογιομό ιού Υπουργείου Προεδρίας 
τής Κυβέρνησης.

4. Ή  έκκαθάριση καί έντολή πληρωμής τών δαττανών τού Πολιτικού Γρατρείου 
Πρωθυπουργού ένεργεϊται άπό τήν ύπηρεοία έντελλυμένων έξόδων τού 'Υπουρ
γείου Προεδρίας τής Κυβέρνησης.

Άρθρο 3. Διάρθρωση τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.— I. Στό Πολι
τικό Γραφείο Πρωθυπουργού προΐσταται ό Γενικός Διευθυντής Πολιτικού Γρα
φείου, ό όποιος έχει τίς έξης άρμοδιότητες:

α) Είναι ό άμεσος βοηθός τού Πρωθυπουργού οτή διεκπεραίωση τών ένιολών 
του.

β) Παρακολουθεί τήν έτραρμογή τών άποφάοεων καί όδηγιών του. 
γ) "Εχει τή γενική έποπτεία τών ι'τπηρεσιών καί τού προσωπικού τού Πολιτικού 

Γ ραφείου.
2. Στό Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού ύπάγονται τά ίξής ειδικά Γραφεία:
α) Τό 'Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού.
β) Τό Νομικό Γραφείο Πρωθυπουργού.
γ) Τό Διπλωματικό Γραφείο Προιθυτιουργού.
δ) Τό Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού.
ε) Τό Στρατιωτικό Γραφείο Πρωθυπουργού.
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σι) To Γραφείο "Ασφάλειας Πρωθυπουργού.
3. Ό  πρυϊυιάμενος κιι'ι Νομικού, ό προϊστάμενος t o o  Λιτιλωμοτικού, 6 προϊστά

μενος ιού Οικονομικού καί 6 προϊστάμενος τού Στρατιωτικού Γραφείου Πρωθυ
πουργού είναι αντίστοιχα Νομικός, Διπλωματικός, Οικονομικός καί Στρατιωτικός 
Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, έφόσον δέν έχει όρισθεϊ αντίστοιχος ειδικός σύμ
βουλος τού άρθρου 5 παρ. 1β αύτού τού νόμου.

4. ΟΙ προϊστάμενοι τών ειδικών Γραφείων είναι οί άμεοοι βοηθοί καί συνεργάτες 
τού Πρωθυπουργού γιά θέματα τής άρμοδιότητας τών Γραφείων τους ύπαγόμενοι, 
όσον άφορά στήν άσκηση τών καθηκόντων τους, άμεσα ο' αύτόν. Τό ίδιο Ισχύει 
καί γιά τούς κατά τό άρθρο 5 παρ. 1β ειδικούς συμβούλους καί ειδικούς συνεργάτες 
τού Πρωθυπουργού.

"Αρθρο 4. Αρμοδιότητες τών ειδικών Γραφείων.— 1. Στήν Αρμοδιότητα τού 
Ιδιαίτερου Γραφείου άνήκει ό χειρισμός τής άλληλογραφίας τού Πρωθυπουργού, 
ή ρύθμιση τών προσωπικών έπαφών του καί ή παροχή βοήθειας σ' δ,τι άφορά 
τις προσωπικές του σχέσεις καί τήν προσωπική του έργαοία.

2. Στήν Αρμοδιότητα τού Νομικού Γραφείου άνήκει ή παρακολούθηση σ' όλα 
τττ υτάδια τού νομοθετικού έργου, ή παρακολούθηοη όλων τών πράξεων ττού δημο
σιεύονται στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήοεως καί ή μελέτη καί ή είσήγηση στόν 
Πρωθυπουργό γιά κάθε θέμα νομιμότητας τής κυβερνητικής λειτουργίας καί γιά 
ειδικά θέμαιυ νομοθετικής πολιτικής τής Κυβέρνησης.

3. Στήν Αρμόδιό τη ια τού Διπλοτματικού Γραφείου άνήκει ή μελέτη τών τρεχόντων 
θεμάτων Αρμοδιότητας τού "Υπουργείου Εξωτερικών καί τών θεμάτων έξωτερικής 
πολιτικής πού τού άναθέτει ό Πρωθυπουργός.

4. Στήν Αρμοδιότητα τού Οικονομικού Γραφείου άνήκει ή μελέτη τών τρεχόντων 
θεμάτων οικονομικής πολιτικής τής Κυβέρνησης καί τών ειδικών οικονομικών θεμά
των πού τού άναθέτει ό ΓΊροτθυπουργός.

5. Στήν Αρμοδιότητα τού Στρατιωτικού Γραφείου άνήκει ή μελέτη τών τρεχόντων 
θεμάτων άρμοδιότητας τού "Υπουργείου "Εθνικής "Αμυνας καί ή ένημέρωοη τού 
Πρωθυπουργού πάνω ο' αυτά.

6. Στήν ιϊρμοδιόιηια ιού Γραφείου "Ασφάλειας Πρωθυπουργού άνήκει ή άσφά- 
λεια τού Πρωθυπουργού καί ή άσφάλεια όλων τών χώρων καί τών μέσων λειτουρ
γίας τού Πολιτικού Γραφείου, καθώς καί τών βιβλίων καί έγγράφων πού βρίσκονται
σ' αύτό.

Ά ρθρο 5. Σύσταοη θέσεων προσωπικού.— 1. Γιά τις Ανάγκες τού Πολιτικού 
Γ ραφείου καί τών υπαγόμενων σ' αύτό ειδικών γραφείων συνιοτώνται οί έξής θέσεις:

α) Μία (I) θέση γενικού διευθυντή καί πέντε (5) Οέοεις προϊσταμένων ειδικών 
γραφείων τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού τής κατηγορίας α' ειδικών θέ
σεων.

β) Δέκα (10) ένιαϊες θέσεις ειδικών συμβούλων καί ειδικών συνεργατών τού Πρω
θυπουργού.

γ) Μία (I) θέση διευθυντή, μία (1) θέση ιδιαίτερου γραμματέα καί δύο (2) θέσεις 
ειδικών γραμματέων γιά τό "Ιδιαίτερο Γραφείο τού Πρωθυπουργού, καθώς καί άπό 
πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών γιά κάθε ένα άπό τα ειδικά γραφεία Πρωθυ
πουργού: Νομικό, Διπλωματικό, Οικονομικό καί Στρατιωτικό.

δ) Σαράντα (40) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.
2. Μέ Απόφαση τού Πρωθυπουργού, δημοσιευόμενη σιήν "Εφημερίδα τής Κυβερ- 

νήσεως, καθορίζεται ή βαθμολογική διαβάθμιση τών κατά τήν προηγούμενη παρά
γραφο, στοιχ. δ θέσεων μετακλητών υπαλλήλων καί γίνεται ή κατανομή τούτων 
μεταξύ τού Πολιτικού Γραφείου ώς ένιαίας ύπηρεσίας καί τών υπαγόμενων σ' αύτό
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κατά τό άρθρο 3 τιαρ. 1 t ¡δικών γραφείων Πρωθυπουργού. Mi όμοια έυιέιφαοη 
μπορεί νά ουνιοτώνται, νά διαβαθμίζονται καί νά καιανέμονται καιά ιό προηγοόμε- 
νο έδάφιο νέες θέοεις μέχρι τέ> ήριοο τοΟ άριΟμοΟ τών Οέοεων ιιοό ιιροβλί ιιονιαι 
οτήν προηγούμενη παράγραφο ρέ οτοιχεϊα β καί δ καί μέχρι δύο (2) θέοεις ιίδικιϊιν 
συνεργατών γιά κάθε είδικό γραφείο τής κατηγορίας τών θέσεων ιιοό ιιροβλέ ιιονιαι 
οτήν ίδια παράγραφο μέ στοιχείο γ.

Άρθρο 6. Πλήρωση τών Οέοεων προσωπικού.— 1. Ή  πλήρωση τών Οέοεων 
προσωπικού πού τιροβλέπονται στό προηγούμενο άρθρο γίνεται, κατά παρέκκλιση 
άπό κάθε άλλη διάταξη καί χωρίς διαγωνισμό, είτε μέ διορισμό, είτε μέ απόσπαση 
άπό θέση του δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
τού δημόσιου τομέα είτε μέ άνάθεση καθηκόντων μέ παράλληλη πλήρη ή μειωμένη 
άμεση άσκηση τών κύριων καθηκόντων τού προσλαμβανόμενου. Ό  διορισμός, ή 
άπόσπαση ή ή άνάθεση καθηκόντων γίνεται μέ άττόφαση τού Πρωθυπουργού, 
δημοσιευόμενη στην 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Μέ όμοια άπόιμαυη Απολύεται 
τό προσωπικό όποτεδήποτε, χωρίς ή άτιόλυοη νά δημιουργεί δικαίωμα αποζημίω
σης τού Απολυόμενου. Μέ τήν Απόφαση διορισμού, Απόσπασης ή Ανάθεσης καθη
κόντων τών ειδικών συμβοιϊλων καί ειδικών συνεργοιών τού Πρωθυπουργού καθο
ρίζονται καί τά καθήκον!ά τους.

2. Κατεξαίρεοη τής προηγούμενης παραγράφου, προϊστάμενος τού Γραφείου 
'Ασφάλειας Πρωθυπουργού τοποθετείται, μέ άιιόφααη τού Υπουργού Δημόοιας 
Τάξης, Ανώτερος Αξιωματικός τής Χωροφυλακής. Ό  προϊστάμενος τού Γραφείου 
'Ασφάλειας διοικεί δύναμη μελών τών Σωμάτων Ασφαλείας, ή σύνθεση τής όποιος 
καθορίζεται, Ανάλογα μέ τίς Ανάγκες, μέ Απόφαση ιού 'Υπουργού Δημόοιας Τάξης.

3. Γιά τίς Ανάγκες ιού Πολιτικού Γραφείου καί τών ύπαγόμενων ο' «ιϊτό ειδικών 
Γραφείων καί έκτός άπό τίς προβλεπόμενες στό προηγούμενο άρθρο θέσεις, μ πορεί 
μέ Απόφαση τού Πρωθυπουργού νά Ανατίθενται ειδικά καθήκοντα σέ δικαοιικοιϊς 
καί σέ ύπηρετούνιες σιίς ένοπλες δυνάμεις καί οτά Σώματα Ασφάλειας, παράλληλα 
μέ τήν άοκηση τών κύριων καθηκόντων τους. Μέ τήν άιιόφααη Ανάθεσης καθορίζι 
ται καί έπιμίοθιο, πού δέν ύτιερβαίνει τό 30% τών Αποδοχών τους.

4. Μέ Απόφαση τού Πρωθυπουργού, δημοσιευόμενη οτήν Εφημερίδα τής Κυβερ
νήσεως, ρυθμίζεται ή μιοθολογική διαβάθμιοη τών θέσεων πού ουνιοτώνται μέ τίς 
διατάξεις τού άρθρου 5 παρ. 1 μέ στοιχεία α, β καί γ αυτού τού νόμου. Ή  μιυθολογι- 
κή αύτή διαβάθμιοη δέν μπορεί νά ύπερβεί τό ύφος τού συνόλου τών Αποδοχών 
πού προβλέπεται κάθε ςιυρά άπό τό νόμο γιά τήν κατηγορία α' ειδικών θέσουν.

5. Τό προσωπικό όλων τών κατηγοριών τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού 
δικαιούται υπερωριών μέχρι 90 ώρών τό μήνα πού βεβαιώνεται κάθε φορά μέ πράξη 
τού Γενικού Διευθυντή τού Πολιτικού Γραφείου.

Άρθρο 7. ’Ασυμβίβαστα προσλαμβανόμενων καί μιοθολογικό καί άοφαλιοιικό  
καθεστώς άποσπωμένυεν στό Πολιτικό Γραφείο Π|κυθυπουργού.— I II πρέκι 
ληψη σέ όποιαδήποτε θέση τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού καί τών ύιιη- 
ρεσιών του συνεπάγεται τήν Αναστολή άσκησης τού έλειϊθερου έπαγγέλμαιος πού 
τυχόν Ασκούν. Ή  υπηρεσία ατό Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού λογίζεσαι ιίις 
πραγματική ύπηρεοία γιά όλες τίς Ασφαλιστικές καί ουνιαξιοδοιικές συνέπειες.

2. Ό  άποοπώμενος κατά τό άρθρο 6 παρ. I αυτού τού νόμου σέ θέση ιού 
Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού παίρνει τίς έπιοδοχές ιής θέσης, οιήν όιιοία 
άποσπάται.

Τό Ασφαλιστικό του καθεστέος παραμένει όπως έχει καί οί σχετικές έιυφαλιοτικές 
εισφορές έξακολουθούν νά καταβάλλονται άπό τήν ύπηρεοία, οτήν όιιοία ύπέιγε ιαι 
ή άρχική του θέση.
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Ά ρθρο II. I νωμοδοιικά συμβούλια, Επιτροπές καί ομάδες εργασίας.— 1. Μέ
Αποφάσεις ιού 1Ιρω()υτιουργού είναι δυνατό νά ουνιοτώνται συμβούλια, Επιτροπές 
Γ) ομάδες Εργασίας γνωμοδοτικοό χαρακτήρα άιιό ύπουργούς, ι'ιφυττουργούς, 6ου- 
λι υ ιίς , δημόυιυυς λειτουργούς καί ύπαλλήλους, διοικητές καί υπαλλήλους τραπε
ζών καί άλλων όργανιομών, καθώς καί ϊδιώιες Εμπειρογνώμονες. Στά όργανα αύτά 
Ανατίθεται ή μελέτη ειδικών θεμάτων, ή ουλλογή στοιχείων μέ έγκριοη του Πρωθυ
πουργού καί ή επεξεργασία αυτών καί ή σύνταξη προγραμμάτων ή προσχεδίων 
νόμων.

2. Τά συνιοτώμενα κατά τήν προηγούμενη παράγραφο συμβούλια, Επιτροπές 
καί όμάδες εργασίας ύπάγονται άπευθείας στον Πρωθυπουργό καί Εντάσσονται 
οτό πλαίσιο οργάνωσης τού Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.

3. Ό  Πρωθυπουργός, μέ τήν απόφαση σύστασης τών κατά τήν παράγραφο 
1 αύτού τού άρθρου συμβουλίων, επιτροπών ή όμάδων έργααίας, καθορίζει τή 
συγκρότηση, ιή σύνθεση καί τόν τρόπο οργάνωσης καί λειτουργίας τους, καθώς 
καί ιόν τρόπο καί τό ύφος τής άμοιβής τών ύιταλλήλων ή ιδιωτών πού συμμετέχουν 
υ' αύτά, κατά παρέκκλιση άπό κάθε άλλη διάταξη.

Ά ρθρο 9. Παροχή πληροητοριών στό Πολιτικό Γραφείο.— “Ολες οί δημόσιες 
ύιιημεοίες οποιοσδήποτε λειιουργίας τού Κράτους καθώς καί οί ύπηρεοίες τών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τών δημοσίων έπιχειρήοεων καί τών έλεγχό- 
μενων άιιό ιό δημόσιο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου όφείλουν νά τιαρέ- 
χουν οτό Γενικό Λιευθυνιή τού Πολιτικού Γραφείου καί στούς προϊσταμένους τών 
ειδικών I ραφείων τού Πρωθυπουργού, κάθε πληροφορία ή στοιχείο πού ζητείται 
έγκριση τού Πρωθυπουργού.

“Αρθρο 10. Γραμματεία 'Υπουργικού Συμβουλίου.— Στή Γραμματεία τού 'Υ
πουργικού Συμβουλίου αυνιοτώνται δέκα (10) θέσεις μετακλητών ύπαλλήλων. Ή  
θέση τού Γραμματέα τού 'Υπουργικού Συμβουλίου μετατρέπεται οέ θέση τής κατη
γορίας α' ι ¡δικών θέσεων. Ό  διορισμός καί ή άπόλυση τού Γραμματέα τού Υπ ουρ
γικού Συμβουλίου καί τών μετακλητών ύπαλλήλων γίνεται μέ άπόφαυη τού Πρωθυ
πουργοί), μετά πρόταση τού Υπουργού Προεδρίας τής Κυβέρνησης. Ή  άπόλυση 
δέ δημιουργεί δικαίωμα Αποζημίωσης.

"Αρθρο 11. Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επ ιτρ οπ ή .— 1. Ή  Ενιαία Νομοτε- 
χνική καί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, ή όποια ουοτήθηκε μέ τήν άπόφαση 
Α. 5257 τού Υπουργού Προεδρίας τής Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 211/26.4.1982) καί 
τής όποιας τά μέλη διορίστηκαν μέ τήν άπόφαση 4186 (ΦΕΚ Β’ 504/21.7.1982) 
τού Υπουργού Προεδρίας τής Κυβέρνησης, μετονομάζεται αέ Κεντρική Νομοπαρα
σκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ).

2. Ή  ΚΕΝΕ συνεργάζεται, γιά τήν άσκηση τών Αρμοδιοτήτων της, μέ τό Νομικό 
Γραφείο Πρωθυπουργού. Τις άρμοδιότητές της μπορεί νά άσκεϊ ώς όλομέλεια ή 
κατά τμήματα ή όμάδες έργααίας τών μελών, τών αναπληρωτών τους καί τών έπι- 
οτημονικών συνεργατών της.

"Αρθρο 12. Έξουοιοδοτικές διατάξεις.— Μέ έπιφύλαξη τών ειδικών εξουσιοδο
τήσεων πού παρέχονται άπό άλλες διαιάξεις αύιοΰ τού νόμου, ό Πρωθυπουργός 
μέ Αποφάσεις του, δημοσιευόμενες οτήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως:

α) Καθορίζει τήν Εσωτερική διάρθρωση καί οργανική σέ προσωπικό σύνθεση 
τού Πολιτικού Γραφείου καί τών ύπαγόμενων ο' αύτό ειδικών Γραφείων κατά τό 
άρθρο 3 αύτού τού νόμου.

β) Καταργεί ιά ύφιοτάμενα ειδικά Γραφεία πού τιροβλέπονται οτό άρθρο 3 αύτού 
τού νόμου ή ίδρύει νέα ειδικά γραφεία ή ειδικές ύπηρεοίες, όρίζοντας συγχρόνως
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τις άρμοδιό11]ι(λ, τους καί τήν εσωτερική τους διάρθρωση καί οι ιιιιοοωιιικό υυνΟι 
ο η καί λτιτουργία τους.

γ) Μεταβάλλει τις άρμοδιότητες τών υφιστάμενων ειδικών γραφείων τιού τιρυβλέ- 
τιει τό άρθρο 3 αύτοϋ τού νόμου, καθώς καί τήν ¿οωτιρική ιούς διάρθρωση καί 
οέ ττροοωπικό ούνΟεοη καί λειτουργία τους.

δ) Καθορίζει τήν έοωτερική λειτουργία καί τις διαδικαοίες άοκηοης τών αρμοδιο
τήτων τοΟ Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού καί τών ειδικών γραφείων τιού ύττά- 
γονται σ' αύτό.

ε) Ρυθμίζει μετά πρόταση τοιι Υπουργού Προεδρίας τής Κιιβίρνηοης ο,ιι αφορά 
στή συγκρότηση, οτή σύσταση καί οτή λειτουργία τής ΚΕΝΕ, μεταβάλλει τούς ό
ρους, τά προσόντα καί τήν άπαποόμενη ειδικότητα γιά τήν πρόσληψη τών μελών 
καί τών έπιστημονικών συνεργατών της, μειώνει τις θέσεις τών έπιοτημυνικών συ
νεργατών ή καί τις αυξάνει μέχρι πένιε (5), καθορίζει τέιν τρόπο καί τό ύψος τής 
άμοιβής τών μελών καί τών έπιστημονικών συνεργατών της καί έγκρίνει τόν κανονι
σμό λειτουργίας της πού καταρτίζεται άτι' αόιήν.

"Αρθρο 13. Μεταβατικές καί τελικές διατάξεις.— I. Τό προοωτπκό πού υπηρε
τεί στό Πολιτικέ) Γραφείο Πρωθυπουργού έξακολουθεϊ νά παρέχει τις υπηρεσίες 
του μέ τό ίδιο καθεστώς πρόσληψής του μέχρι τήν έκδοση τών πρέτξεων έπαναδιορι- 
ομοέι του οτίς συνιστώμενες μέ αι’εεόν ιό νόμο θέσεις.

2. Ό  Πρωθυττουργός μέ άτιόφασή του, που δημοσιεύεται οιήν ‘Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως, ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια έφαρμογής αιϊτού τού νόμου.

3. Τό Ν.Λ. 217/1974 καί τό άρθρο 7 τού Ν. 4(Η)/197ί> καταργούνται.
"Αρθρο 14. Αρμοδιότητες τού ΚΥΣΥΜ καί τής Έ ιιπ ρ ο ιιή ς Τιμών καί Εισοδημά

των.— 1. Ή  τιαρ. 4 τού άρθρου 12 τού Ν. 121)0/19(12 ιιντικαθίοιαιαι ιός ίξης:
“4. Τό ΚΥΣΥΜ, ένεργώντας ο ιό  πλαίσιο ιών άιιοφάοιων καί ιών καιιοθονοιων 

τού Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζει γιά κάθε θέμα γενικέειερης ή μεγάλης 
οικονομικής σημασίας, παίρνει ιέτ γενικά μέτρα, πού είναι έτναγκαία για ■ ήν ιψάμμο 
γή τού κυβερνητικού προγράμματος καί παρακολουθεί καί ουνιονιζιι ιήν /ψάμμο- 
γή τών άποτράοεών του άπό τοέις άρμόδιους υπουργούς, άπό τήν Επιτροπή Τιμών 
καί Εισοδημάτων ή άλλα αυλλογικά όργανα υπουργών».

2. Ή  παράγρ. 2 τού άρθρου 13 τού Ν. 126έ>/1982 άντικαθίοταται ιός ίξής:
«2. Ή  έπιτροπή έπεξεργάζεται καί άποφαοίζει, στό πλαίσιο τών έπιοψέτσεων

τού Υπουργικού Συμβουλίου κσί τού ΚΥΣΥΜ, μέτρα, πού άναφέρονιαι σιίς τιμές, 
τά εισοδήματα καί τήν εισοδηματική, τήν εργατική καί τή γεωργική ιιολιιική καί 
παρακολουθεί καί συντονίζει ιήν έφαρμογή τους».

3. ΟΙ άρμοδιότητες. οί όποιες είχαν άναιεθεϊ άπό τήν ίοχιΤοοσα νομοθεσία στην 
Οικονομική Επιτροπή, που καταργήθηκε μέ τό άρθρο 12 ιού Ν. 1266/1902 «"(>ργα 
να άοκήσεως τής νομισματικής πιστωτικής καί συναλλαγματικής πολιτικής καί άλ
λες διατάξεις», περιέρχονται στήν ‘Επιτροπή Τιμών καί Εισοδημάτων, έκιός άιιό 
τήν άρμοδιότητα, πού όρίζεται στό άρθρο 4 τιαρ. 1 έδ. 1 τού Ν. 1104/1900 «ιιερί 
έκτιροοωτιήοεως τής Έλλέτδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ίδριίοεως Διπλωματι
κών καί Προξενικών Αρχών καί ρύθμισε ως άλλιυν συναφών όργ'ανωιικών Οεμάιων». 
Ή  άρμοδιότητα <»ύτή περιέρχεται στό ΚΥΣΥΜ.

4. Μέ άπόφαοη τού Υπουργικού Συμβουλίου, πού έκδίδεται μετέτ άτιό πρόταση 
τού Πρωθυπουργού κετί δημοσιεύεται στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, μπορεί 
νά μεταβάλλονται, νέτ άνατίθε νται οέ άλλα όργανα ιής Κυβέρνησης, νά ιιεμιυμίζον 
ται καί νά καταργούνται οί όρμοδιότητ»ς τού ΚΥΣΥΜ καί ιής Έιιιτροιιΐ)ς Ιιμιίιν 
καί Εισοδημάτων.

5. ΟΙ άποφάσεις τού ΚΥΣΥΜ καί τής Επιτροπής Τιμών καί Είοοδημιϊιων. ιιοό
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ανήκαν οτήν ( Χκονομική 'Επιτροπή τού άρθρου 5 του Ν. 400/1976, κυρώνονται, 
άν έχουν έκδοθεϊ αναρμόδια, από τήν ήμερα έκδόοεώς τους.

"Αρθρο 15.— Ή  ¡οχός αϋτοΟ του νόμου αρχίζει μέ τή δημοσίευσή του στήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήοεως.

Ν ΟΜ ΟΣ ΥΠ' APIO . 1645 / 1986 
Εθνική Υπηρεσία Πληροιροριών

(ΦΕΚ Λ ', 132, 26 Αυγούοτου 1986)

Άρθρο 1. Τίτλος - Υπαγιογή.— Η υπηρεσία με τον τίτλο «Κεντρική Υπηρεσία 
Πληροφοριών», που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2421/1953 «Περί ιδρόσεως 
Κενιρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» μετονομάζεται σε «Εθνική Υπηρεσία Πληροφο
ριών» (Ε.Υ.Π.), αποτελεί αυτοτελή πολιτική δημόσια υπηρεσία με αποστολή την 
ασφάλεια της Χώρας και υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Άρθρο 2. Έ ρ γ ο .— 1. Στην αρμοδιότητα της Ε.Υ.Π . ανήκει:
α. Η συλλογή, επεξεργασία και διανομή στις αρμόδιες αρχές των πληροφοριών 

που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας.
θ. II ανιιμειώπιση της κατασκοπευτικής σε βάρος της χώρας δραστηριότητας 

ξένιον οργάνων πληροιροριών.
γ. Ο  υυνιυνιομός, στα πλαίσια τυτν αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ασφα

λείας και του Πρωθυπουργού, των δραστηριοτήτων όλων των υπηρεσιών πληρο
φοριών και ασφαλείας του Κράτους υιόν τομέα της συλλογής και διάθεσης των 
ιιληροφοριών που έχουν σχέση με τα ανιικείμινα αρμόδιό ι η ιός της.

δ Οιιυιαδήιιυιι άλλη συναφής μι τις πιο ιιάνιο αρμυδιόιηιες αιιυυιυλή που 
ιης ανατίθεται από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ή τον ΕΙρωθυπουργό.

2. Σε καιρό ιιυλίμου ή ι ιιιυιράτευσης, η Ε.Υ.Π. παράλληλα με τις πιο ιαίνω 
αρμυδιόιηιές ιης καθίυικιαι και Επιιελείο Πληροφοριών ιης Χώρας.

3. Με αιιοφάοεις ίου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, που δε δημοσιεύονται, 
ρυθμίζονται οι σχέσεις της Ε.Υ.Π. με άλλες κρατικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 3. Συγκρότηση - Διάρθρωση - Κατηγορίες προσωπικοί).— 1. Η Ε.Υ.Π. 
συγκροτείται ατιό την Κεντρική Υπηρεσία και τις περιφερειακές μονάδες υποστή
ριξης

α. II Κινιρική Υπηρεσία ιιεμιλαμβάνει:
— Ιραμμαιείες
— Διευθύνσεις
— Ανεξάρτητα Τμήματα
β. Στις περιφερειακές μονάδες υποστήριξης ανήκουν οι υπηρεσίες και τα όργανα 

που με βάση τον Οργανισμό της Ε.Υ.Π. ή άλλες κανονιστικές αποφάσεις, που εκδί- 
δονται καε' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, ιδρύονται σε διάφορες περιοχές της 
χώρας και στο εξωτερικό και ασκούν σε τοπικό επίπεδο τις δρασεηριόιητές της.

2. Στην Ε.Υ.Π. υπηρετούν οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικοί):
— Μόνιμο πολιτικό προσωπικό.
— Ειδικό επιστημονικό πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
— Ορισμένος αριθμός εν ενεργεία αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του 

Λιμενικού Σώματος ή ιης Ελληνικι'ις Αστυνομίας.
Άρθρο 4. Οργανισμός.— I. Με προεδρικά διαιάγματα, που εκδίδονται με πρό

τυπη του Πρωθυπουργού, ουντάσσεται Οργανισμός ιης Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο
φοριών. Με τα διατάγματα αυτά και κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουοα διάιαξη:

α. Αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνιαι οι υπηρεσίες της Ε.Υ.Π.


