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1. Ρόλος Κύκλων και Υπευθύνων των Κύκλων.

α.Όλα τα μη νομοθετικά μέτρα ενός Υπουργείου , που αφορούν 
ευρύτερο κυβερνητικό χώρο από το χώρο ευθύνης του Υπουργεί
ου , καθώς και όλα τα νομοσχέδια υποβάλλονται για συζήτηση 
και έγκριση στον κατά περίπτωση αρμόδιο Κύκλο.' Υπουργών.

β. Η υποβολή του προς συζήτηση θέματος γίνεται από τον κυρίως 
αρμόδιο Υπουργό με διαβιβαστικό έγγραφο προς τον υπεύθυνο 
του Κύκλου, στο οποίο προσδιορίζεται και ο βαθμός του επεί
γοντος με πρόταση για το χρόνο συζήτησης στον Κύκλο. Αντί-
γραφο του διαβιβαστικού αποστέλλετε;ι και στον Πρωθυπουργό,
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Εάν πρόκειται για νομοσχέδιο , αντίγραφο του νομοσχεδίου 
και του διαβιβαστικού εγγράφου κοινοποιείται και στο Νομι
κό Γραφείο Πρωθυπουργού.

γ. Ο υπεύθυνος του Κύκλου εντάσσει το θέμα στην ημερήσια διά
ταξη και συγκαλεί τον Κύκλο για συζήτηση και λήψη απόφασης.

δ. Σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο θέμα αφορά και Υπουργεία 
εκτός του Κύκλου,καλούνται και οι .’αντίστοιχοι. Υπουργοί και 
Υφυπουργοί.

ε. Στα μέλη του Κύκλου και στους εντός'Κύκλου Υπουργούς,και Υ- 
φυπουργούςεπου..καλούνται να συμμετέχουν στη συζήτηση αποστέλ- 
λονται με φροντίδα του υπεύθυνου του Κύκλου οι φάκελλοι των 
θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν πρόκειται για νομοσχέδιο , απε 
στέλλεται ο σχετικός φάκελλος και στον Προϊστάμενο του Νομικέ 
Γραφείου Πρωθυπουργού, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει στη συζτ 
τηση.

στ. 0 υπεύθυνος κάθε Κύκλου έχει απένταντι στον Πρωθυπουργό την 
ευθύνη για την ταχεία διεκπεραίωση των θεμάτων (συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων). -

ζ. Σε περίπτωση σημαντικής διαφωνίας σχετικά με το συζητούμενο 
θέμα, τη λύση ως προς τη διαφωνία δίνει ο Πρωθυπουργός ή το 
ΚΥΣΥΜ. ' ί" ς '-·■
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κητική επικοινωνία των Υπουργών και Υφυπουργών με τις διοι

σω του Γενικού Γραμματέα.του Υπουργείου. Σε περίπτωση που οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου ή ενός οργανισμού δεν είναι επαρκείς 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπουργών και Υφυπουργών, 
οφείλουν να τις αναδιοργανώσουν ή να συστήσουν νέες όχι,όμως 
να τις υποκαθιστούν με συμβούλους ή συνεργάτες.

Η τήρηση των οδηγιών αυτών είναι υποχρεωτική.

κητικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται απευθείας μ'αυτές ή μέ

Αθήνα, 7 Μάρτη 1981
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗέ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ?!

Ειδικοί Σύμβουλοι καί Συνεργάτες των Υαουργών

Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί οφείλουν να ασκούν τις διοικητι
κές τους αρμοδιότητες και την διοίκηση γενικά του Υπουργείου 
μέσω του Γενικού Γραμματέα και των προϊσταμένων των διοικητι
κών υπηρεσιών τους. Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ανάμιξη συμ
βούλων και συνεργατών τους σε διοικητικές αρμοδιότητες του 
Γενικού Γραμματέα είναι παράνομη και επιβλαβής >ια τη δημό
σια διοίκηση. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα, που 
υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων. Η άσκηση της διοικη
τικής εποπτείας από μέρους των Υπουργών και Υφυπουργών γί
νεται απευθείας μέσω των διοικήσεών τους. Οι σύμβουλοι και 
συνεργάτες με οποιαδήποτε σχέση έχουν ως αποστολή να επιβοη
θούν μόνο σε προσωπική βάση τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 
τους, χωρίς άλλη διοικητική αρμοδιότητα. Ακόμη και η διοι
κητική επικοινωνία των Υπουργών και Υφυπουργών με τις διοι
κητικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται απευθείας μ'αυτές ή μέ
σω του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Σε περίπτωση που 
οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή ενός οργανισμού δεν είναι επαρ
κείς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπουργών και Υφυπουρ
γών, οφείλουν να τις αναδιοργανώσουν ή να συστήσουν νέες 
όχι, όμως να τις υποκαθιστούν με συμβούλους ή συνεργάτες.
Η τήρηση των οδηγιών αυτών είναι υποχρεωτική.


