
.U
C

 ri
Ε-· τχεείου μ'ίμνυ μττερ: :ο ρ ^τεώϊ Γεν.κ-οΰ Προα-ενετοϋ εν 

Ντόετχουντ Δυττκτς Γεε'χανίας καί καταργήτεως των έν 
τή αύτή -όλε: καί έν BIELEFELD Λαίδών Προξε
νικών Αρχών».

Προς ?ήν Βονλψ τών 'Ελλήνων

Ή Hîjî:: ΈνχίτΔου Γεντκοϋ Προξενεί έν DOR
TMUND άνταττοκρίνετα: ε!ς τκοττ-.μό.τητα άτεό μακρου αντ:- 
μίτωττ-.ξο-,ιένην όττό τής Τεττρετίας. Ώ; γνωττόν. εν Δυτι
κή Γεευ,ανία'εόαίτκετα: "εν μέγα μέρος τών ε:ς το ε^ωτερ:- 
7.:ν Ελλήνων, 'ή έξυττηρέτητ:ς καί εεροττατ:α των _ο=βιων 
ανάγετε·: ε:; τούς ττ;ωττ·ρχ:κου: τκοττούς. τοτον τού '/.2·> 
νατ; Τττουε-είου. οτον -/.τι τοϋ Κράτους γεν.κωτερον.

II άνάγε-.η τυττεαεως τής εν λόγω Αρχής ν.^Ητατί'. 
ετ: έττ:τακτ:κωτέρα καί ε/. τοϋ γεγονότος ότ: ήοη αετό εξα
μήνου η ύ φ : τι ευ. εν η εκ.ε: ΛμταΔος Προςεν.κη Αργή ..otpi-
μένε: ακέφαλος. λόγω τοϋ Δ αν ά του τοϋ άμε α Δ ου Προςενου.

Ως είκός. ή έκκρεμότης κύτη αφήνει τήν Τττηρε-:αν και 
τήν Π :>ε:ε:αν έ κ τ ε Δ ε : μ ε ν α ς εν αν τ: του Γερμανικού 1 ττουρ- 
γείου τών Εξωτερικών. το όττοίον όέν αναγνωρίζει, γενικώς, 
άναττλτοωτήν. αή ύτεάρχοντος τ:του/.αρ:ου Γενικοΰ Προ
ξένου._________

Ωααύτως. ώς ττροκύτττε: ε·/. τών ε:ς χε'.ρας τής εν Βόν
νη Ποεαοείας οτοιχείων. ή εν DORTMUND ύτάοχουαα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Π -Ρ'-γερυτεως Γενικού Πρ ο τ ενε : ου εν Ντόρτμουντ τής Ο'ΐο- 

:~ο-ο:2κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί καταρ-'ήαεως 
τών έν τή αυτή ττόλε; καί Μττίλεφελντ ΆμίτΔων Παο-ε-

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ 3^- ((

ν.κών Αρχών;
ΆαΔαον 1.

2 ΈλληνορΔόοοξοι ΈκκληΜαι, 2 Εργατικά Κλιμάκια. Ελ
ληνικά Στ:ίτ:α κλτ:.. χρήζοντα άρτ:ωτέρας καί συατηματι- 
κωτέοας όργα-'ώαεως, τήν ότοίαν μόνον μία “Εμμ’.τΔος ’Αρ
χή ούνατα: να ττροτφέρη.

Στν.ειιοτέον. ότ! ή ·αυτταΔτ<ιομένη Αρχή έν DORTMUND 
Δά εξυττηφετή καί τους 10.000 ττερίττου "Ελληνας τής ττερε- 
οχής BIELEFELD, καταργουμένου ουτω τοϋ ΆμίτΔου Προ
ξενείου αυτού. καΔότι καί ό εκεί "Αμ'.τΔος Πρόξενος έχει 
έκοοάτε: τήν έτιΔυμίαν. όττως άταλλαγή τών καθηκόν
των του.

Τό ττροβλεττόμενον εν τώ Νέμω ττροαωττικόν Δεωρείται ώς 
ττολύτω; ο?.αγκαίον ϊ:ά τήν λειτουργία-; τής ώς άνω Προ- 
.ενικής Αρνής.

Η ττοοκληΔητομένη έτηοία οαττάνη εκττμάται εις οραχ.
4.750.000 —ερ·—ου. κατά οέ τό ττρώτον έτος τής λειτουργίας 
τής Προξε-.-.κής Ά'/ήτ ε:ς ô.GôO'.OCO. εις ας τυμττεριλαμ- 
όά.οντα: καί α! έφ” ίτταξ οαττά;α: Δέαεως εις λειτουργίαν.

Α·ά τής καταργήτεως τοϋ Άμίοϋου Προξενείου DOR
TMUND. Δελε: ττροέλν η ετοοον τοϋ Προϋττολογ:τμοϋ. έκ 
τής υ.ή ~~~ακρατήτεως ττοτοττοϋ έττί τών Προξενικών Είτ- 
τράξεουν. ϋύουο 2.400 000 ::αν ττερίττν· έτητίως. Ωααύτως. 
ο τ·?η κατατγήτεωτ τοϋ ‘ΛκίαΔο·.· Προξενείου εν BIE
LEFELD. ·ϋέλ:; -ρο£λ3η έτοοον έκ ττς τϋτής αιτίας
1.200.000 οραν τερίτου Ιτητ’ως. ήτο: έν τυνόλω 3.600.000 
οραν.·. Τό ότόλο:ττν έκ οόο έκατομμυρίων ^2.000.000) ορα- 
■·■.· ών ττερ ίττου 3ελε: καλυτίή. ώς νέα έτ:όάρυνα·.ς τοϋ Προ- 
όττο/.ογκτμοϋ έκ τ:ϋ άτ:·Γ·εματ:κοϋ τουτου.

Έν Άνήνα:ς τή 25 Ιουλίου 1975 

Ο: Γττουργοί

Προεορίας Κυόερνήτεως Εξωτερικών

1. Ιορ.ετα: Γεν.κον Προξενείο·; έν Ντόρτμουντ τής Όμο- 
ττον::ακτς Δημοκρατίας τής Γερμανίας. ουτ:νος ή είς ττ;ο- 
τωτ:κον οργανική τύννετες ο::ζετα: ώς άκολοΰ-υως:

Μία _ 1) 3ές_:ς Γεν.κοϋ Προξένου, έτί οανμώ Συμβούλου 
Π:ετοε:ας Β' ή Α' τάξεως.

Μία Π νέα:ς Ύτοττροξένου. έκϊ βαίμώ Γραμματέως Γ' 
τάτεως.

Μία I) 3έ-:ς Τταλλήλου Γενικών Καθηκόντων.
Τετςαρες νί 3ε*ε:ς Ιραρεων, ετ: όανμώ Γραοέως Α'

. 2 « iCü ,.
Δύο 21 3έαε:ς Κλητήρων.
2. Α: κατά τήν ττροηγουμένην τα: άγρα ο ον όργαν.καί 3έτε:ς 

τ,·ς ::υομενης Ε;λμ:;·3ου Προτεν.κής Αρχής τροταυτάνουν. 
αντ ττο:νως. τον άρ·.ί;.·.ον τών ύρ'.ττομόνων τα:ά τώ Γτουρ- 
γε·ω Εξωτερικών, κατά κατηγορία·; καί κλάοον οργανικών 
3έ:εων.

Άρνρον 2.

Καταργούν τα: τά έν Ντόρτμουντ καί Μτίλερελντ ”Αμια·3α 
ΤΓροτενε'.α. εντός ϊίμήνοϋ- ατό' τής ξήμοό!εΰτεω~ς”τοϋ-τα- 
?έντος.

Άρ·3ρο·; 3.

Η ίτχυς τοϋ ταρόντος άρχετα: άτό τής οημοα:εύςεώς του 
-, ί:ά τής Εφημερίους τής Κυβερνή-εως.

Εν Ά3ήνά;ς τή 25 Ιουλίου 1975 

Οί Ύτουργοί
Παοεϊαία: Κυόεονήςεως Έτωτεοτκών

ΓΕΩΡΓ. Ρ ΑΛΛΗΣ ΑΗΜ. ΜΠΪΤΣΙΟΣ

Οίκον ου :κών
ETAIT. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Τής παραγράφου 3 τοϋ άρϋρου
τχοοίο.. νόμου, «τερί ίορύτεως Γεν.κοϋ Προξενείου έν 
DORTML ND τής 'Ο·μ:ττο·.ο:ακής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας καί καταργήτεως τών έν τή αυτή τόλεί καί

> ΑμίτΔων Π:;οςΐν'.-/.ών Αρχών».

εγράοου 1 τού 1 ίορύετα: Γεν.κόν
DORTMU ND τής Όμο>τττον ::ακή ς Δημο-
μανίας, ούτ * '*? ή : 2ZTjrt c * ε ς : : 2 έγκαιτα-

ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜ. ΜΠΪΤΣΙΟΣ

Οικονομικών
ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

τοατεωφ εφ άταξ} καί έτηςίας λειτουργικός οατά-;ας Δό
λε: ανελνη είς 9DC'.OCO spy. καί 4.75C.000 spy. ά;τ:ττοί- 
'//·>'. ή'.Ο! έν τυνόλω 5.650.000 ερχ.

Διά τής έν άρΔρω 2 καταργήτεως τοϋ άμίτλου Προξε
νείου DORTML ND νέιλε: τροέλΔη εττεον τοϋ Προϋοτο- 
λογ:τμοΰ. έκ τής μή ταρακρατήτοως τοτοττοϋ έτί τών Προ- 
= εν κών είτ.τράξεων λύους 2.4O0.OCO ορχ. ττερίτου έτηαίως. 
Ωταυτως ε:ά τής έν τώ τύτώ ά:-3:ω κατα;·'ήτεως τού 

άμίτϋ-ου Προξενείου έν BIELEFELD Δέλε: τρόέλΔη έτοοον 
εκ τής αύτης α·;τ:ας 1.200.060 ερχ. ττερίτου έτητίως. ήτο: 
ε. τυνο/.ιο 3.600.000 ερχ. Δ ά τό τρέχον ο:κο·;ομ:κόν έτος 
ή εατά·/η Δέλε: καλυφΔή. ώς νέα έτε:βάρυντ:ς τού Προϋττο- 
λογ:Γμ.ού. εκ τού ΑτοΔεματικοϋ τούτου.

Εν ΑΔήνα:ς τή 2 Ιουλίου 1975 

Οί Γττουργοί

Ετωτερ :κών Ο ί κ ο ν ο υ. : κ ώ ν
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ


