
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ση iijfftwnfrrrr “Τδραση Πρεσβευτικών Αρχω ν, ρύθμιση θέρο- 
τωνπρσσωπτκσυ Yiraupraou Εξωτεραών καεάΑΑες διατάξεις"

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων

1. Με το αοθοο 1 του νουοσχεδίου ιδρύεται Πρεσβεία στη 
Σεούλ και συνιστωνται οι απολύτως αναγκαίες οργανικές θέσεις 
προσωπικού γιο τη στελεχωσή της.

Η σύσταση της mo πάνω Πρεσβευτικής Αρχής κρίθηκε α
ναγκαία για τη διπλωματική εκπροσώπηση της χωοας στη Νότια 
Κορέα.

2 Με το αοθοο 2 του νομοσχεδίου ιδρύεται Πρεσβεία στο 
Σαντιανκο και συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπυβαύ για 
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της.

Οι λόγοι που επιβάλλουν τη διπλωυατική εκπροσώπηση της 
Ελλάδος στη Χιλή είναι, μεταξύ άλλων, οι έξης: α) η πολιπκη 
που ακολουθείτο; για την περαιτέρω διεύρυνση και εξισορρό- 
πηση των σχεσεων μας με τις λατινοαμερικανικές χώρες, β) η 
χώρα αυτή, μετά την αποκατασταση της δημοκρατίας, ανακτα 
τη θέση της στη διεθνή κοινωνία, λόγω της οικονομίας της και 
της μακράς πολιτικής, διοικητικής και πολιτιστικής της παρά
δοσης, γ) η παρουσία στη Χιλή δραστήριας ελληνικής παροικίας 
και δ) η ύπαρξη εδάφους μορφωτικής προβολής μας. ιδίως 
μέσω του μοναδικού στον ισπανόφωνο κόσμο Κέντρου Βυζα
ντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του 
Σαντιάνκο

3. Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου προβλέπει την κατάργηση 
της Πρεσβείας στο Βερολίνο.

Η κατάργηση της Πρεσβείας αυτής είναι αναπόφευκτη ύστε
ρα από την ενοποίηση των δύο γερμανικών κρατών (Ομοσπον
διακής και Λαϊκής Δημοκρατίας).

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 419/1976, που αντικα
θίστανται από το άρθρο 4 του νομοσχεδίου για την προαγωγή 
των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου από το βαθμό του 
γραμματέα πρεσβείας Α τάξης στο βαθμό του συμβούλου 
Πρεσβείας Β τάξης απαιτείται μεταξύ άλλων και επιτυχία σε 
δοκιμασία έγγραφη και προφορική, που διεξάγεται από ειδική 
επιτροπή, με σκοπό την εκτίμηση της κρίσης των διπλωματικών 
υπαλλήλων για το χειρισμό υπηρεσιακών υποθέσεων και τη 
χρήση των υποχρεωτικών, για το διπλωματικό κλάδο, ξένων 
γλωσσών.

Με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου καταργείται η δοκιμασία 
αυτή για τους εξής λόγους:

α) Από την ίδρυση στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κέντρου 
Δι3πλωματικών Σπουδών (ν 962/1979, ΦΕΚ 202), σκοπός του 
οποίου είναι η προεισαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση των 
νεοεισερχομένων στο διπλωματικό κλάδο υπαλλήλων επετεύ- 
χθη η στελεχωσή της διπλωματικής υπηρεσίας με στελεχη 
εξειδικευμένα κα κατηρπσμενα στον τρόπο χειρισμού των 
υπηρεσιακών υποθέσεων, στη διπλωματική πρακτική και στη 
διπλωυσπκη ορολογιο τής αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

β) Ο ελεγχος των στοιχείων στον οποίο αποσκοπεί η κο- 
ταογουμενη δοκιμασία θεωοειται περιττός, δεδομένου ότι οι 
διπλωματικοί υπάλληλοι που κρινονται προς προαγωγή στο 
βαθυο του συμβουλου πρεσβείας Β έχουν αρκετά χρόνια υπη
ρεσίας (δέκα μέχρι δώδεκα περίπου) στο κεντοο και στο εξω
τερικό και έχουν αξιολογηθεί με αυστηρό κριτήρια απο τους 
προϊσταμένους τους κατα τη σύνταξη των ψύλλων ποιότητας.

5 Η εφαρμογή του ν 1476/1984 'Διορισμός σε μόνιμες 
θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ.. των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις’ 
(ΦΕΚ 136) και στο Υπουργείο Εξωτερικών είχε ως συνέπεια 
την καταογηση ορισμένων θεσεων έκτακτου προσωπικού της 
Κεντρικής Υπηρεσίας και της Διοικήσεως του Αγίου Όρους, 
που ποοκάλεσε σοβαρές ανωμαλίες στην ομαλή λειτουργία 
τους.

Η εντατικοποίηση συμμετοχής της χώρας μας στις διεθνείς 
σχέσεις, αλλά και οι αυξανόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν

οπό την ένταξη της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
επέβαλαν τη διεύρυνση ορισμένων υπηρεσιών και την επέκταση 
των κττρκκβν εγκαταστάσεων του Υπουργείου για τη συντή
ρηση και Φύλαξη των οποίων απαιτείται ειδικευμένο ποοσωηκο

Η σημασία, εξάλλου, της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Διοικήσεως του Αγίου Όσους είναι προφανής

Οι θέσεις του mo πάνω προσωπικού που ποοβλεπονται, 
όπως προαναφερεται. απο το ν. 419/1976 ’περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών' επανασυνιστώνται με το άρθρο 5 
του νομοσχεδίου

6. Με το αοθρο 6 του νομοσχεδίου γίνονται οι εξής ρυθμίσεις:
α) Καθίσταται δυνατή μετάθεση η απόσπαση ιδιαιτέρων γραμ

ματέων. μεταφραστών, βοηθητικού προσωπικού, ωυλάκων-θυ- 
ρωρών και οδηγών της Εξωτερικής Υπηρεσίας που μονιμο
ποιήθηκαν κατ εφαρμογή των νόμων 1476/1984 και 1829/1989 
σρ-κενές θεσεις με-σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου άλλων 
Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας των διπλωματικών και προξενικών αρχών.

β) Καθίσταται σαφέστερη η έννοια του άρθρου 6 του ν 
1829/1989, του οποίου η διατύπωση κοινεται ατελής και θα 
μπορούσε-να δημιουργήσει προβλήματα στις υπηρεσιακές με
τακινήσεις των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου, που 
μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα με πς διατάξεις του ν 1476/1984.

7 Σύμφωνα με πς διατάξεις των άοθρων 68 και 69 του ν. 
419/1976, η πρόσληψη και απόλυση των ιδιαιτέρων γραμματέων, 
μεταφραστών και βοηθητικού προσωπικού των Αρχών της Ε
ξωτερικής Υπηρεσίας γίνονται υπο μόνου του προϊσταμένου 
της πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής.

Με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου, για τη σύναψη και καταγ
γελία των συμβάσεων εργασίας του πιο πάνω προσωπικού 
απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας και εξασφαλίζεται 
η ορθότερη επιλογή του προσωπικού αυτού

Β. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Ενημέρωσης του Υπουργείου 
Εξωτερικών υπηρετούν ελάχιστοι μόνιμοι υπάλληλοι, για τους 
οποίους οι διατάξεις που διεπουν την Υπηρεσία αυτή δεν 
προβλέπουν καμία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Το άοθρο 8 του νομοσχεδίου προβλέπει την ένταξή τους 
σε αντίστοιχους με τα τυπικά τους προσόντα κλάδους του ν. 
419/1976. χωρίς να θίγονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι του 
κλάδου αυτού.

9. Το άρθρο 9 του νομοσχέδιου καλύπτει νομοθετικό κενό 
που σχετίζεται με τη διαδικασία παράτασης αναορωτικών αδειών 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε αρχές εξωτερικού.

Μέχρι τώρα, απαιτειτο αυτοπρόσωπη παοάσταση των ασθε
νών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία όμως πολλές 
φορές είναι αδύνατη σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων.

Με τη συμπλήρωση της σχετικής διάταξης του ν. 419/1976 
παρέχεται ευχέρεια στην επιτροπή ν' αποφανθεί με βάση τε 
στοιχεία που αυτή κρίνει αναγκαία, χωρίς να είναι απαραίτητη 
η εξέταση του ασθενούς.

10. Η μακρόχρονη εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 419/1976 
απέδειξε ο τι το ουσιαστικό έργο της Επιτροπής Ειδικών Δα
πανών έχει περιοριστεί μόνο στις απόρρητες δαπάνες, δεδο
μένου ότι θέματα σχετικά με πς οικονομικές υποχρεώσεις της 
χωράς ποος διεθνείς οργανισμούς ή τη βοήθεια προς ανα
πτυσσόμενες χώοες κ.λπ. αποτελεί αντικείμενο συμβατικών 
δεσμεύσεων, για πς οποίες η Επιτροπή δεν θα μποοούσε να 
έχει αντίθετη γνώμη.

Με την σνπκατασταση του παραπάνω άρθρου περιορίζεται 
το έργο της Επιτροπής μονο στο χαρακτηρισμό των απορρήτων 
δαπανών και θεσπίζονται οι αναγκαίες αλλαγές, που διευκολύ
νουν τόσο το έργο της Επιτροπής όσο και τη λειτουργία των 
Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δημοσιολογιστική τακτοποίηση 
των δαπανών.

11. Τα αοθρο 11. 12 και 13 του νομοσχεδίου εισάγουν ορι
σμένες ρυθμίσεις, διαδικαστικής φύσεως. γιο την έγκριση των 
δαπανών, που κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του ν. 419/1976.

12. Με πς διατάξεις του άρθρου 14 του νομοσχεδίου αυξά
νονται οι θέσεις των Μορφωτικών Συμβούλων Αρχών της 
Εξωτερικής Υπηρεσίας κατά τρεις.
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Η αύξηση αυτή υπαγορεύεται από την*ανάγκη βελτίωσης της 
παρουσίας μας στο εξωτερικό και καλυώης μορφωτικών θεμά
των εθνικού ενδιαφέροντος στα Βαλκανικό κράτη.

Αθήνα. 14 Δεκεμβρίου 1990 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ιδρυση Πρεσβευτικών Αρχών, ριψμτση δεμάτων προσωπικού 
- του Υπουργείου Εξωτερικών καν αΛΑτς δκττάξτ·ς

'Αρθρο 1

1. Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδας·στη Νότια Κορέα με έδρα 
τη Σεούλ.

2. Στον πίνακα Α' του άρθρου 154 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 
221) προστίθεται η εξής διπλωματική αρχή:

Πρεσβεία στη Σεούλ:
- πρέσβης.
- σύμβουλος πρεσβείας Α' ή Β' τάξης,
- γραμματέας πρεσβείας Α' ή Β τάξης,
- διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων,
- τέσσερις διοικητικοί γραμματείς,
- τεχνικός επικοινωνιών,
- ιδιαίτερος γραμματέας πρέσβη,
- τρεις θεσεις βοηθητικού προσωπικού,
- απΌΦραστης.
- οδηγός,
- φύλακας-θυρωρός.
3. Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου 

Εξωτεοικών προστίθενται οι ακόλουθες:
- Μία θέση πληρεξουσίου υπουργού Α ή Β' τάξης,
- Μια θέση συμβούλου πρεσβείας Α ή Β τάξης,
- Μία θέση γραμματέα πρεσβείας Α τάξης,
- Μια θέση του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων, με 

βαθμό γραμματέα Α ή Β τάξης,
- Τέσσερις θεσεις του κλάδου διοικητικών γραμματέων,
- Μια θέση του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών με βαθμό 

Υκ-Οι ,ιατεα Α η Ε τάξης,
- Μια θέση ιδιαίτερου γραμματέα της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
- Τρεις θεσεις βοηθητικού- προσωπικού της Εξωτερικής Υ

πηρεσίας.
- Μια θέση μεταφραστή της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
- λ*-ε θέση οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
- Ι.'.-ε θέση ρυλακο-θυρωρου της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 2

1. Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χιλή με έδρα το 
Σανπαγκο.

2. Στον πίνακα Α του αοθοου 154 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 
221) προστίθεται η έξης διπλωματική αρχή:

Πρεσβεία στο Σανπαγκο:
- πρέσβης,

- γραμματέας πρεσβείας Α ή Β τάξης
- διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων.
- δύο διοικητικοί γραμματείς
- τεχνικός επικοινωνιών.
- ιδιαίτερος γραμματέας πρέσβη.
- δύο θεσεις βοηθητικού προσωπικού
- μεταφραστής
- οδηγός,
- φύλακας-θυρωρός
3 Σπς οργανικές θεσεις του προσωπικού του Υπουργείου 

Εξωτερικών προστίθεντα. οι ακόλουθες
- Μια θέση πληρεξουσίου υπουργου Α ή Β τάξης.
- Μια θέση γραμυατεο πρεσβείας Α τάξης.
- Μια θέση του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων με 

βαθμό γραμματέα Α η Β τάξης
- Δυο θέσεις του κλάδου διοικητικών γραμματέων,
- Μια θέση του ^κλάδου τεχνικών επικοινωνιών με βαθμό 

γραμμϋΓίεε Α ή Ε τάξης,
- Μια θέση ιδιαίτερου γραμματέα της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
- Δυο θέσεις βοηθητικού προσωπικού της Εξωτερικής Υπη

ρεσίας.
- Μια θέση μεταφραστή της Εξωτερικής Υπηρεσίας
- Μια θέση οδηγού της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
- Μια θέση φύλακα-θυρωρου της Εξωτερικής Υπηρεσίας

Άρθρο 3

Καταργείται από 31.12.1990 η Πρεσβειο Βερολίνου Οι προ- 
βλεπόμενες από το ν. 419/1976 θεσεις του μονίμου και επι 
συμβάοει προσωπικού της Αρχής αυτής κατανεμονται. αναλο- 
γως των αναγκών, σε άλλες διπλωματικές και προξενικές 
αρχές.

Άρθρο 4

Τα εδάφια γ, αα. ββ. γγ και δδ του άρθρου 96 του ν 
419/1976 αντικαθίστανται ως ακολούθως.

'γ. Από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α τάξης στο 
βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β τάξης, μετά από σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατ εκλογή ή κατ αρ
χαιότητα. παραλειπόμενων των κρινομένων ως μη προοκτεμιν'

Άρθρο 5

1. Η θέση του προϊσταμένου διπλωματούχου τεχνικού μη
χανογράφησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που προ- 
βλέπεται από το άρθρο 64 του ν. 419/1976 και οι θεσεις των 
άρθρων 66, 67 και 147 του νόμου αυτού που ήταν κενές κατα 
την έναρξη ισχύος του ν. 1476/19S4 (ΦΕΚ 136) ή κενώθηκαν 
ή κενώνονται για οποιοδήποτε λογο μεταγενεστέρως διατη
ρούνται και εξακολουθούν να διεπονται από τις διατάξεις του 
ν. 419/1976.

2. Το άρθρο 83 του ν 419/1976. που προβλέπει τα ειδικό 
προσόντα γιο τη θέση του προϊστάμενου τεχνικού μηχανογρά
φησης επαναφέρεται σε ισχύ.

Άρθρο 6

Το άρθρο 6 του ν. 1829/19BS (ΦΕΚ 27) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

"Αρθρο 6
1. Το προσωπικό της Εξκ'"'>.ης Υπηρεσίας, που διορίζεται 

σε μόνιμες θεσεν —χ·: :„·.αόων ιδιαίτερων γραμματέων, μετα
φραστών. βοηΓ ,.ικού προσωπικού, φυλάκων-θυρωρών και ο
δηγών, μπορεί να μετατίθεται με απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νησεως κα. σε κενες θεσεις ομοειδων κλάδων σε σχέση ερ
γασίας ιδιωτικού δικαίου άλλων αρχών της Εξωτερικής


