
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδη «etoei «Ίδρυεη Πρσσθβος στη AJma irm Πμμ>

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

/I. Me το άρθρο 1 του νομοσχεδίου καθοοίζεται η σύνθεση οε 
χης ιδρυΰικνης Πρεσβείας και με το όρβρο 2 «ινιστώ- 

νται ισάριθμες οργανικές θέσεις προσωπικού για τη στελέχωσή
της. ____

2. Λόγοι που επιβάλλουν τη διπλωματική εκπροσώπηση της Ελ
λάδας στο Περού, μεταΕύ άλλων, είναι: α) Η πολιτική που ακολου
θείται για την περαιτέρω διεύρυνση και εξισορρόπηση των 
σχέσεων μας με τις λατινοαμερικανικές χώρες. 0) Ο αναβαθμισμέ
νος περιΡερειακά ρόλος του Πβοού και η γενικότερη διεθνής δρο- 
στηριοποίησή του. γ) Η σταθερή και συνεπής υποστήριξη εκ 
μέρους του Περού των ελληνικών βεσεων και δ) Η προώθηση της 
διμερούς συνεργασίας στον οικονοωκό. ευποοικό και μορφωτι
κό τομέα.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 1990

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ίδρυση Πρ·ε#εΙες στη Λίμα του Περού 

'Αρθρο 1

1. Ιδρύεται πρεσβεία της Ελλάδας στο Περού με έδρα τη Λίμα.
2. Στο άρθρο 154 του ν.419/1976 (ΦΕΚ 221) και στο τέλος του 

πίνακα Α', που αφορά τις πρεσβείες, προστίθεται η εξής διάταξη:
Πρεσβεία Λίμα: 
πρέσβης,
γραμματέας πρεσβείας Α'ή Β'τάξης.,
διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων,
δύο διοικητικοί γραιιματείς,
τεχνικός επικοινωνιών,
ιδιαίτερος γραμματέας πρέσβη,
δύο θέσεις βοηθητικού προσωπικού,
μεταφραστής,
οδηγός,
φύλακας-θυρωρός.

'Αρθοο 2

Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξω
τερικών προστίθενται οι ακόλουθες:

Μία θέση πληρεξουσίου υπουργού Α'ή Β'τάξης.
Μία θέση γραυματέα πρεσβείες Α'ή Β'τάξης.
Μία θέση του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων, με Θα6- 

μά γραμματέα Α'ή Β'τάξης.
Δύο θέσεις του κλάδου διοικητικών γραμματέων.
Μία θέση του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών με βαθμό γραμ

ματέα Α'ή Β'τάξης.
Μία θέση ιδιαίτερου γραμματέα της Εξωτερικής Υπηρεσίας. 
Δύο θέσεις βοηθητικού προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας. 
Μία θέση μεταφραστή της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Μία θέση οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Μία θέση φύλακα-θυρωρού της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Ο νόμος αυτός αοχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυθερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιοιιλίου 1*90

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝ.ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

*=■

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμοι) «Ίδρυση ΠρεοβεΙος στη Λίρα του Περού

Η ετήσια δαπάνη που θα προκληθεΙ από την εφαρμογή του πιο 
πάνω νομοσχεδίου ανέρχεται, κατά προσέγγιση, στο ποσά των 
δραχμών 91.000.000 και η εφάπαξ δαπάνη στο ποσό των 16.800.000 
δραχμών.

Οι δαπάνες αυτές, που θα καλυφθούν από το αποθεματικό, α
ναλύονται ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟΣ

1) Μισθοδοσία προσωπικού και Ε.Υ.Α.
(συν.ανύλυση) δρχ. 74.500.000
2) Ενοίκια (γραφείων, κατοικίας) δρχ. 8.500.000
3) Λειτουργικές δαπάνες δρχ. 8.000.000

Σύνολο δρχ .91.000.000

ΕΦΑΠΑΞ

1) Αποζημίωση εξωτερικού-έξοδα μετακίνησης
2) Προμήθεια υπηρεσιακού αυτοκινήτου
3) Προμήθεια επίπλων

δρχ. 8.300.00C 
δρχ. 3.500.000 
δρχ. 5.000.000

Σύνολο δρχ. 16.800.000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Αριθ. 60/13/1990
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθοο 75 nap. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμον του Υπουργείου Εξωτερ/κών «Ίδρυση Πρε· 
οφείος στη Λίμα του Περού»

Με tic; διατάξεις του πιο πάνω σχεδίου νόμου θεσπίζονται τα 
εξής:

1. Ιδρύεται πρεσβεία της Ελλάδας στο Περού με έδρα τη Λίμα 
και καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού της.


