
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

··£-': τοΰ ~/ε::ο.> Νόμου «πτερι τοοχεχυιησεως ιών χα;α-
-Όαοων 1 χαί 2 τοΰ χρ-ύρου 6 τοΰ Νομού 106/1975.
,<—£ρ 1 Ταγμάτων Άριστοια;».

77<i0c τι ι· Bor/.i/v ττ5ί· 'Ελλήνων

Διά ::ϊ χροτε:νθ;μέ··θυ Σχεοίου Νόμου σχοχεϊται ή τροχο- 
τοχοίησις των χα:αγρ αρων 1 χα! 2 τοΰ άρ-ύρου 6 τσ·ΰ Νο- 
ui'j 106/75. «χερί Ταγμάτων τών άνασερομέ-
νων εις τήν σύν-ύεσιν τον Συμβουλίου τών Ταγμάτων 'Αρι
στεία;.

At τροχοχοιη-ύησόμε- α: Πατάξεις έχουν, ώ; άχολούύως: 

ιι’Αρί»,:?» 6.

Συμίούλιον Ταγμάτων Αριστεία;.

1. Τό Συμίούλιον Ταγμάτων ’Αριστεία;, συνοστώμενον έχ! 
Πετει 6τ"ε:α. Π άχΟοάσεω; τον Τχουργου τών Εξωτερι- 
χών. άχαρτίζετα: εν. Πύο μεγαλοσταύρων ύχ αύτοΰ οριζόμε
νων, έχ τον Προέορου τον Συμί-Ουλίου Έχιχρατεία;. έχ τοΰ 
Πρεέίρου τον Άρείου Πάγον, τον Γενιχοΰ Διευύυντοΰ τών 
Πολιτιχών Ύχούέσων τον 'ΤτΟνργείον Έξωτεριχών, ενός 
τών χα:ά τώ Γενιχώ Εχιτελειω Βύνιχής Ααύνη; υχηρε- 
τούτων Άνωτάτων Άξιωματίχών, όριζομένων ύχό τον Τχβυρ- 
γοΰ Έύνιχή; Αμύνης έχ χεριτρΟχής έξ έχάστου τών τριών 
όχλων χαί ένός άντιχροσώχου τής Προεϊρίας τής Δημοχρα- 
τέας, όριζομένου ΰττό τον Προέορου ταύτης.

Τών Συνεϊριάσεων τον Συμίουλίου μετέχει ώς Εισηγητής, 
ανευ ψήσου, χαί ό Διευ-ύυντής τής Έύιμοτυχίας τον ΎχΟυρ- 

γείου τών Έξωτεριχών. Τοΰ Συμβουλίου χροεόρεύει ό άρχαιό- 
τερος τών Μεγαλόσταυρων τοΰ ’Ανώτερου Τάγματος.

Χρέη Γραμματέως έχτελεί Διχλωματιχό; Τχσλληλος τής 
Διευύύνσεως ΈΊΠμΟτυχίας, οριζόμενος ύχό τοΰ Προϊσταμένου 
τής Διευ$ύνσεως ταύτης.

2. Το Συμίούλιον συνέρχεται τουλάχιστον όέχαξ τοΰ 
έτους, συγχαλούμενον ύχό τοΰ Τχουργοΰ Έξωτεριχών, εύρί- 
σχεται ίέ έν άχαρτία χαροντών χέντε τουλάχιστον έχ τών 
άταρτιζόντων τούτο μελών».

Διά τών Πατάξεων τοΰ χροτειν&μένου Σχεϊίου Νόμον έχι- 
σέρετα: ό χεριορισμός τοΰ άρ'.-νμοΰ τών, ώττο τοΰ 'Τττουργοΰ 
Έξωτεριχών οριζόμενων Βύο Μεγαλόσταυρων εϊς ένα χα: 
εις την αντί τοΰ Γενιχοΰ Διευ-ύυντοΰ Πολιτιχών Τχούέσεων 
τοΰ ΤχΟυργείου Έξωτεριχών συμμετοχήν εις τό Συμίούλιον 
τοΰ Γενιχοΰ Γραμματέως τοΰ αϋτοΰ Ύχουργείου. Ή ~pcrzo- 
χοίη-σι; χύτη χα-ύίστατχ: άναγχαία τσρος εϋχερεστέραν σύν^εσιν 
χαΐ λειτουργίαν τοΰ Συμβουλίου τούτου.

'Ωσαύτως, χρός συμάλήρωσίν τοΰ σχετιχοϋ άρύρου, άσ’ ενός 
μέν χραστί-ύεται εις τό μέλος τοΰ ίευτέρου έϊαφίου τοΰ άρ-5ρον 
τούτου ή χρότασι; «εν χεριχτώσε; ίσοψηρίας ύχερ ισχύει ή 
ψήρος τοΰ Προέορου», άφ’ έτέρου ίέ μειοΰται ή έν χαραγράρω 
2 τοΰ ανωτέρω άρύρου όριζομένη άχαρτία τών χέντε έχ τών 
άχαρτιζόντων τό Συμίούλιον μελών εις τέσσαρα.

Έν Ά-νήναις τή 30 Μαρτίου 1978

Ό ΤχΟυργός Έξωτεριχών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ

Πε;ι τροχοχοιήσεω; τών χα;αγ:ατών 1 χα: 2 .τον αούρου 
6. τοΰ Νόμον 106/1975. «τερί Ταγμάτων Αριστεία;».

Άρύρον Μόνον.

Τροχοχοιοΰντα: αί χαράγρασο·. 1 χαί 2 τον άρύρον 6. τον 
Νόμον 106/1975. «χερί Ταγμάτων Αριστεία;», ώς χατω- 
τέρω :

«1. Τό Συμίούλιον Ταγμάτων Αριστεία;, συγχροτούμενον 
έχΐ Πετει -ύητεία Η' άχοράσεω; τοΰ ΤχΟ-υργοΰ τών Έξω
τεριχών. άχαρτίζετα: έξ ενός Μεγαλόσταυρου ύχ αύτοΰ όρι- 
ζομενον. ώ; Προέΰρου. έχ τοΰ Προέίρου τοΰ ΣυμόουλιΟυ Έ/χι- 
χρατείας. έχ τοΰ Πρ&έορου τοΰ Άρείου Πάγον, τοΰ Γενιχοΰ 
Γραμματέως τοΰ 'Γχ&υργείου Έξωτεριχών, ένός τών χαρά 
τώ Γενιχώ · Εύχιτελείω ‘Έύνιχής Αμύνης ύχηρετούντων 
Άνωτάτων 'Αξιωματ>χών. όριζΟμένΟυ ύχό τοΰ 'Τχουργοΰ Ή 
ύνιχής Αμύνης έχ χεριτροχής έξ έχάστον τών τριών όχλων 
χαί ένός ύχαλλήλον έχ τών ύχηρετούντων εϊς τήν Π ρΟεορίαν 
τής Λημοχρατίας, όριζομένου ύχό τοΰ Προέϊρου ταύτης. Έν 
χεριχτώσει ΐσοψηρίας ύχερισχύει ή ψήσος τοΰ Προέορον. Τών 
Σννεόριάσεων τοΰ Συμίουλίου μετέχει, ώς Εισηγητής, άνεν 
ψήσου, χαί ό Προϊστάμενος τής Διευδύνσεως Έύιμοτυχίας 
τον ΓχΟυργειΟν τών Έξωτεριχών. Χρέη Γραμματέως έχτε
λεί Διχλωματιχος Τχάλληλος τής Διευδύνσεως Έύιμοτν- 
χίας, οριζόμενος ύχό τοΰ Προϊσταμένου τής Διευδύνσεως ταύ
της.

2. Το ΣυμΑούλιον σντέρχετα: τουλάχιστον όίχαξ τοΰ έτους, 
συγχαλούμενον ύχό τοΰ Τχουργοΰ Έξωτεριχών, εύρόσχετα: 
ϊέ έν άχαρτία χαροντών τεσσάρων τουλάχιστον έν. τών με
λών του».

Έν Ά-ύήναις τή 30 Μαρτίου 1978 

Ό Τχουρνός Έύχωτεριχών
ΠΑΝΆΠΩΤΗΣ Π Α Π ΑΛΗΓΟΤΡΑΧ

Άρι·5. 8.2.78

ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενιχοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρύροτν 75 χαράγμα
τος 1 τοΰ Συντάγματος» έχί τοΰ σχεΒίου Νάμου τοΰ Τχουρ- 
γείου Έξωτεριχών «χέρι τροχοχοιησεως τών χαραγράφων 
1 χαί 2 τοΰ άρ-ύρου 6 τοΰ Νόμου 106/1975 «χέρι Ταγμά
των Άριστείας».

Διά τών Πατάξεων τοΰ άρ-ύρου μόνου τοΰ ώς ανωτέρω 
Νομοσχεϊίου, ίι’ ού τροχοχοιεϊται ή σύν-άεσις τών μελών 
τοΰ Συμβουλίου Ταγμάτων Άριστείας χα! χα-ύορίζεται ό τρό- 
χος λειτουργίας αύτοΰ, ϊέν χροχαλούνται οίχονΟμιχαί συνέχεια 
έχ! τού Κρατιχοΰ Προΰχολογισμοΰ.

Έν Α'ύήνγ:ς τή 20 Φεόρουαρίου 1978

Ό Γενιχός Διευθυντής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. Π Α Π ΆΓΕΩΡΠΟΤ


