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ΕΙΣΙΠ'ίΓΠΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί. τοΰ σχεδίου Νόμου «περί ’Οργανισμού τοΰ ' ) ..ουρ- 
γείου ’ Εξωτερικών».

Πρύς j»/r Βονχήν τώτ Έλίητων

\\-'ο τοΰ έτους 1931, άφ’ οτου χρονολογείται ό ισχύων 
κωόικοποιη υένος Νόμος 4952 «περί Όργ ανώσεως τής 
Κεντοικήε. Πρεσβευτικής καί II ροξενικής Υπηρεσίας τοΰ 
:πί των Εξωτερικών Υπουργείου» παρήλθον 45 περίπου εττ, 
κατά τα όποια καί ίδια κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον, 
άφ’ ενός έπεξετάθη γεωγραφικούς η ακτις ορασεως ·ών ^ ύ ,.ς- 
ςεσιών τοΰ Υπουργείου των Εςωτερικών. και αφ ε.ε.^ου 
έπολλαπλ.ασιάσθησαν αι ά.ρμολιοτητες και τά καθ.γκον . α

Σ’υγκεκριμένως έτριπλάτιασΟη ο αριθμός των ανεςαρτητων 
Κρατών, με τα πλ.ειστα των όποιων τι Ελλάς διατηρεί 
Διπλ.ωματικας σχέσεις, εογμιουργς0 η σ αν πολλοί νέοι Διε
θνείς ’Οργανισμοί, εις τούς οποίους συμμετέχει και η Ελλάς, 
προσετέθησαν εις τά εθνικά θέματα νεα ζωτικής σημασίας 
■Ηà τήν Ελλάδα προβλήματα, έπεςετάθη ή διεθνής οικονο
μική καί τεχνολογική συνεργασία, ίδρύθησαν νεα κέντρα 
’Αποδήμου Ελληνισμού, ηΰξήθη τεραστίως ή ώκεανοπόρος. 
'Ελληνική Ναυτιλία καί τέλος ή ασκησις τής Διπλωματίας 
εκ παραλλήλου πρός τήν διμερή αυτής μορφήν επεςετάθη 
καί εις τήν πολυμερή τοιαύτην.

Ταΰτα πάντα έδημιούργησαν άπό ετών νέας άνάγκας διπλ.ω- 
ματτκής καί προξενικής δράσεως, διά τήν άντιμετώπισιν 
τών οποίων έπεβάλλετο ή άρτιωτέρα όργάνωσις τών '4 πη- 
ρεσιών τοΰ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών καί ό εμπλουτι
σμός τοΰ προσωπικού αύτοΰ τόσον ποσοτικός, όσον και 
ποιοτικώς, δι’ άναλόγου αναπροσαρμογής καί εκσυγχρονισμού 
τοΰ νομικού καθεστώτος τοΰ διέποντος τό '4 πουργειον 
τοΰτο.

Άλλα καί τό διατιθέμενου εις τό '4’πουργεΐον ’Εξωτερικών 
ποσοστόν δαπανών έκ τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ 
άνήρχετο κατά τήν δεκατετραετίαν 1954—1967 κατά μέσον 
όρον εις 1, 32%, κατήλθε δέ τό 196S εις 1,06%, περιωρίσθη 
τό 1 969 εις 0,81% καί παραμένει σήμερον εις τό αυτό περί
που ϋψος ενώ άλλαι Χώραι άναλόγου διπλωματικής δραστη- 
ριότητος πρός τήν ελληνικήν τοιαύτην, διαθέτουν πολλα
πλάσια ποσά διά τήν άσκησιν αυτής.

Πρός άντιμετώπισιν τών ανωτέρω έκτεθεισών αναγκών 
κατηρτίσθη τό παρόν σχέδιόν Νόμου «περί ’Οργανισμού τοΰ 
'Γπουργείου τών ’Εξωτερικών», τό όποιον έχω τήν τιμήν 
ν* υποβάλω ΰπό τήν ύμετέραν έγκρισιν.

Γό σχέδιο ν τοΰτο δεν αποβλέπει μόνον εις τήν αριθμητι
κήν αΰξησιν τοΰ προσωπικού άλλα καί εις ουσιώδεις μεταρ
ρυθμίσεις τής διοικητικής Όργανώσεως τοΰ '4’πουργείου 
επί τώ τέλ.ει όπους, αι διάφοροι Υπηρεσία·, τούτου, πλαι- 
σιούμεναι καί ΰπό τών απαραιτήτων, υψηλής στάθμης στε- 
λ.εχών, διπλουματικών καί μή, καταστούν ίκαναί ν’ άντα- 
ποκρίνωνται πληρέστερου, τόσον εις τά καθήκοντα αυτών, 
τα άπορρέοντα έκ τών πολλαπλών σημερινών αρμοδιοτήτων 
τής Διπλωματικής '4‘πηρεσίας, όσον καί εις τήν προώθησιν 
τών Εθνικών μας θεμάτων εις τόν διεθνή χώρον,.κατά τρό
πον συνάδοντα πρός τάς εθνικός προσδοκίας τών Ελλή
νων. είτε ούτοι εύρίσκοντκι εντός της · Χώρας, είτε έκτος 
τών συνόρων αυτής.

3 1. Κεντρικαί ίδέαι.τοϋ σχεδίου Νόμου.
1. Τό Σχέδιον Νέου ’Οργανισμού τοΰ '4’πουργείου ’Ε

ξωτερικών, εμφανίζει πλ.είστας. ουσιώδεις βελτιώσεις, έν 
σχεσει μέ τόν μέχρι τοΰδε ισχύοντα ’Οργανισμόν (Κ.Ν. 
4952/1931), όστις άποτελ.εϊ, ώς γνωστόν, κωδικοποίησιν 
παλαιών διατάξεων, μή άνταποκρινομένων πλέον, παρά τάς 
μέχρι σήμερον τροποποιήσεις του. εις τάς άνάγκας τής ση- 
μερινής υπηρεσίας τοΰ '4’πουργείου, πολύ δέ όλ.ιγώτερον εις 
τάς μελλοντικής τοιαύτας.

2. Ή ιδιαιτέρα προσοχή τών συντακτών τοΰ νέου Χομο- 
0εσήματος συνεκεντρώθη κυρίως επί τών, ακολούθων έπι- 
διωκτέων στόχουν :

α) Τοΰ εκσυγχρονισμού τών διεπόντων τήν άποστολήν 
καί τήν διάρθρωσιν τοΰ '4’πουργείου Έξουτερικών παλαιών 
Οεσυών καί έμπλ,ουτισμοΰ αυτών διά νέων πλέον προοδευ
τικών αρχών καί κριτηρίων, τά όποια είναι απαραίτητα 
διά μίαν εκσυγχρονισμένη·./, καλώς συγκεκροτημένην καί 
χρήσιμον Διπλωματικήν Υπηρεσίαν.

β) Τής αποφασιστικής ενισχύσεως τής Κεντρικής καί 
τής ’Εξωτερικής '4’πηρεσίας τοΰ Υπουργείου εις προσω
πικόν διά τής δημιουργίας πρός τοΰτο αριθμού νέων θέσεων 
εις τούς δημιουργουμένους νέους Κλάδους καί είδικότητητας 
καί τήν άνύψωσιν τοΰ επιπέδου τών υπαλλήλων.

γ ) Τής αντιστοίχου οικονομικής ενισχύσεως, ΰπό μορφήν 
πιστώσεων διά τήν ικανοποιητικήν λ,ειτουργίαν καί άπό- 
δοσιν τών συνιστωμένων νέων οργανικών θέσεων και 4 - 
πηρεσιών. ~

δ) Τής δημιουργίας τών απαραιτήτων εκείνων προϋ
ποθέσεων δι’ εύρυτέραν προσέλ.κυσιν τής ΰψηλ.οΰ μορφωτικού 
επιπέδου νεολαίας τής Χώρας πρός τό '4’πουργεΐον ’Εξω
τερικών καί τήν Διπλωματικήν σταδιοδρομίαν, διά τής καθιε- 
ρώσεως κινήτρων ΰπηρεσιακοϋ, μορφωτικού, οικονομικού 
-καί—β ιοτικοΰ - έν -γένει ενδιαφέροντος ώς γκαί ΰπστροφ ιών~ 
εις διαπρέποντας φοιτητές ύποψηφίους διά θέσεις ’Ακολού
θων Πρεσβείας πρός έμπέδωσιν τής εμπιστοσύνης εις δικαίαν 
κρίσιν κατά τάς εισαγωγικές έξετάσεις εις εύρύτερον κατά 
τό δυνατόν αριθμόν ΰποψηφίων διά τήν έξασφάλισιν τής 

αλ.υτέρας δυνατής επιλογής στελεχών.
ε) Τής παροχής ιείς τό προσωπικόν τής Διπλωματικής 

'4’πηρεσίας τοΰ '4’πουργείου-ΐδία τής ’Εξωτερικής '4‘πη- 
ρεσίας-τών άπαιτουμένων μέσων διά τήν αξιοπρεπή έμ- 
φάνισιν τών Διπλ.ωματικών μας Άποστολ.ών, πρός καλλι- 
τέραν έκπλ.ήρωσιν τών υπηρεσιακών των καθηκόντων εγώ 
συγχρόνως θέλ.ουσι καθιερωθή νέαι λ,ειτουργικαί συνθήκαι 
διά τήν μεγαλ,υτέραν άπόδοσίν των.

3. Καθ’ όσον άφορά είδικώτερον τάς έπί μέρους είσαγο- 
μένας διά τοΰ Σχεδίου Νέου ’Οργανισμού τροποποιήσεις, 
προσθήκης καί βελτιώσεις, έν συγκρίσει πρός τήν ίσ- 
χύουσαν νομοθεσίαν, αί κυριώτεραι τούτων άποβλ.έπουν, 
έν συνάψει, εις τάς κατωτέρω έπιδιώξεις :

α) Τήν έξασφάλισιν τής κολυτέρας δυνατής επιλογής 
τών στελ.εχών, ίδια τοΰ Κλάδου τών Διπλωματικών '4'- 
παλλ.ήλων. Έλ.ήφθη ουτω, κατά πρώτον λόγον, μέριμνα 
καθιερώσεως ένδελεχεστέρας διαδικασίας εισόδου εις τήν 
'4'.πηρεσίαν τοΰ Υπουργείου, διά τής εΐσαγομένης (άρθρον 
72) τροποποιήσεως τού τρόπου κρίσεως τών υποψηφίων 
ΰπό τής ’Εξεταστικής ’Επιτροπής. Λΰτη αποβλέπει εις τήν 
πιστοποίησιν, τόσον τών ΰπό τοΰ ’υποψηφίου κατεχομένων 
έπιστη μονικών γ/ώσεων καί γλωσσών, όσον καί τήν παρ’ 
αΰτώ ΰπαρξιν τών πρός έκτέλ.εσιν τής ιδιαιτέρως έκπροσω- 
πευττκής του άποστολ.ής, προσόντων καί ήθους, πρός διαμόρ- 
φωσιν ΰπό τής ’Επιτροπής γενικωτέρας γυώμης, περί τής 
έν γένει προσωπικότητος τοΰ ’υποψηφίου, κατά τό πρό
τυπον τών καί ΰπό ετέρων Χωρών άκολ.ουθουμένων.

β) Τήν έπιμόρφωσιν τών ύπαλλήλων, τόσον κατά τό 
πρώτον έτος, διά σειράς διαλ.έξεων, μαθημάτων, έκμαθή- 
σεως ξένων γλωσσών, κ.λ.π. (Άρθρον 99), όσον καί κατά 
τήν διάρκειαν τής μετέπειτα σταδιοδρομίας των, τής έπιδό- 
σεώς των διαπιστουμένης έκ νέου πρό τής προαγωγής των 
εις βαθμόν άντιστοιχοΰντα πρός άνάληψιν σοβαρωτέρων 
καθηκόντων άπό τοΰ βαθμού Γραμματέως Πρεσβείας Α' 
τάξεως εις τόν τοΰ Συμβούλου Πρεσβείας Β' τάξεως (Άρ
θρον 9S).

γ) Τ’ άνωτέρω συντελ.οϋν εις τήν βελτίωσιν τών μεθό
δων έπιλογής τών στελεχών κατά τήν προαγωγήν εις άνω- 
τέρους βαθμούς, πρός τόν σκοπόν διαμορφώσεως μελλοντι
κής ηγεσίας τοΰ Διπλωματικού ΙΟ.άδου, διαπνεομένης άπό
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υψηλόν φρόνημα. Έκρίθη κατά ταΰτα άναγκαΐον, έν προ- 
κειμένω, όπως ή 'Υπηρεσία μή άρκεσθή εις τήν περί ουσια
στικών προσόντων — ροαγωγής κρίσιν τοΰ 'Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, ά>λ’ όπως προηγηθή αυτής εις έλεγχος περί 
τοΰ τρόπου χειρισμού υπηρεσιακών ύποθέσεων (τοΰ οποίου 
αί λεπτομέρειαι θέλουσι καθορισθή διά Π. Διατάγματος), 
ΐνα το άποτέλεμα. τούτου συνεκτιμηθή ύπό τοΰ 'Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετά των λοιπών περί τής σταδιοδρομίας τοΰ 
υπαλλήλου υπηρεσιακών στοιχείων.

δ. Ωσαύτως, έν "Αρθρω 99 παρ. 2 καί 3, ορίζεται ώς 
προσόν διά τήν προαγωγήν, ττλήν τοΰ. ελέγχου χειρισμού 
υπηρεσιακών θεμάτων ή υποχρεωτική υπηρεσία εις ώρισ- 
μένας γεωγραφικές περιοχές καί ή άσκησις τής Προξενικής 
'Υπηρεσίας. Σκοπός τών διατάξεων τούτων είναι ό εμπλου
τισμός τοΰ υπαλλήλου, πλήν τών προσθέτων γνώσεων καί 
διέ τής απαραιτήτου πείρας έφ’ όλων τών πτυχών τής 
'Υπηρεσίας καί εις όσον τό δυνατόν περισσοτέρας χώρας, 
διέ τήν όλοκλήρωσιν τής προσωπικότητάς του.

ε. Εΐσάγονται γενικώς αυστηρότερα κριτήρια προαγωγής 
τών Διπλωματικών 'Υπαλλήλων, ("Αρθρον 9S καί 99), 
καθιερουμένής πλέον-τής " κατ’ εκλογήν 'προαγωγής'"άπέΓ 
τοΰ βαθμού Γραμματέως Πρεσβείας Β’ Τάξεως καί άνω.

στ) Ή έπιμόρφωσις τών υπαλλήλων Θέλει πραγματο
ποιηθώ καί διά τής κατά τό "Αρθρον 104 Σχολής Έπιμορ- 
φώσεως υπαλλήλων τοΰ Διπλωματικού Κλάδου, όπερ απο
τελεί ωσαύτως καινοτομίαν, είσαχθεΐσαν κατά τό πρότυπον 
ξένων Κρατών. Ή λειτουργία ταύτης έν τώ Υπουργείο» 
ώς Κλαδικής Σχολής Έπιμορφώσεως τών υπαλλήλων τού 
Διπλωματικού Κλάδου άποβλέπει εις τήν παρ’ αύτών άπό- 
κτησιν άπαραιτήτων γνώσεων συναφών πρός τήν αποστολήν 
των καί τήν τελειοποίησιν εις τάς ξένας γλώσσας, έφαρμο- 
ζομένων ώς πρός τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών καί τά 
λοιπά θέματα τών διατάξεων τοΰ Ν. 232/1975 «περί Έπι
μορφώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων». ’Επίσης, προβλέπονται 
ύπό τοΰ Σχεδίου Νόμου ύποτροφίαι διά τήν προσέλκυσιν 
ικανών υποψηφίων υπαλλήλων τοΰ Διπλωματικού Κλάδου 
("Αρθρον 95.). Αί έν λόγω ύποτροφίαι, 15 τόν αριθμόν 
έτησίως, άποβλέπουσαι εις τήν σύγρχονον έκμάθησιν ξένων 
γλωσσών, χορηγούνται διά Πράξεως τοΰ 'Υπουργού ’Εξω
τερικών εις διαπρέποντας φοιτητές Σχολής Νομικών ή 
Πολιτικών καί Οικονομικών ’Επιστημών Ελληνικών Πάνε-' 
πιστημίων, άπό τού τρίτου έτους τών σπουδών των, καθιε- 
ρουμένης καί διαδικασίας παρακολουθήσεως τής προόδου 
τών σπουδών τών υποτρόφων. Παραλλήλως, καΟιεροΰντπι 
έκπαιδευτικαί άδειαι ("Αρθρον 94) καί παρέχεται γενικώς 
εις τούς υπαλλήλους επίδομα ειδικών γλωσσών ("Αρθρον 
137), άποβλέπον εις τήν · παρότρυνσιν αύτών πρός έκμάθη- 
σιν σπανιωτέρων. πλήν όμως ούχί όλιγώτερον χρησίμων 
ξένων γλωσσών, έπ’ ώφελεία τής Υπηρεσίας.

ζ. Εις τήν αύτήν τάξιν ιδεών αμέσου εμπλουτισμού τοΰ 
Κλάδου μέ νέον αιμα άνήκει ή ούσιώδης καινοτομία τοΰ 
"Αρθρου 51 περί ’Εμπειρογνωμόνων τοΰ 'Υπουργείου ’Ε
ξωτερικών, ών ή άποστολή συνίσταται εις τήν συστηματικήν 
παρακολούθησιν τοΰ τομέως είδικεύσεώς το»ν καί τήν παρο
χήν γνωμοδοτήσεων, πληροφοριών καί στοιχείων εις τήν 
'Υπηρεσίαν.

Έν τώ πλαισίω τών μέτρων βελτιώσεως τής άποδοτικό- 
τητος τών 'Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου Εξωτερικών, 
ή έπιτυχία τών ενεργειών έξαρτάται, ώς γνωστόν, εις με- 
γάλον βαθμόν, άφ’ ενός μέν άπό τήν ορθολογιστικήν συγκρό- 
τησιν καί λειτουργίαν τών 'Υπηρεσιών αύτοΰ, άφ’ ετέρου 
δέ άπό τήν παρουσίαν ειδικευμένων υπαλλήλων, οϊτινες θά 
ε/.θουν εις επικουρίαν τών Διπλωματικών, οί όποιοι έ’χοντες 
τήν ευθύνην έκπροσουπήσεως τής Χώρας καί χειρισμού τών 
θεμάτων, έχουν αΰξουσαν ανάγκην, εις εποχήν κατ’ εξοχήν 
χαρακτηριζομένην διά τήν τεχνικήν της έξειδίκευσιν καί 
ταχύτητα, τών συμβουλών εγκρίτων κατά Κλάδον έπιστη- 
μόνων είε άπειεα Οέοιατα οικονομικά ή τεχνικά ιό: καί ετέρου; 
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Οΰτω, τό παρόν σχέδιον Νόμου έρχεται νά. καλύψη έναν 
ειδικόν χώρον, όστις άπαιτεΐ τήν παρουσίαν υπαλλήλων 
μέ είδικάς σπουδάς, προϋπηρεσία εις Διεθνείς ’Οργανισμούς 
καί πρακτικήν έξειδίκευσιν εις τά είδικώτερα θέματα τοΰ 
Ύπουογείου καί εις τούτο αποβλέπουν αί δηυιιουογούμεναι 
33 νεαι θεσεις Εμπειρογνωμόνων. Ουτοι, προσλαμανό- 
μενοι κατόπιν αύστηράς επιλογής ("Αρθρον 75), οί όροι 
τής οποίας καθορίζονται διά Π. Διατάγματος, θά αποτελούν 
ίδιον Κλάδον Εμπειρογνωμόνων ("Αρθρον^ 51 ), διακεκρι- 
μένον άπό τών λοιπών Κλάδων τοΰ 'Υπουργείου Εξωτερι
κών.

Οί Εμπειρογνώμονες θά αποτελόσουν μόνιμα στελέχη 
τών 'Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου καί άφ’ ενός θά συντε- 
λέσουν 'εις τήν προσφορωτέραν άντιμετώπισιν τών τιθεμένων 
διεθνών προβλημάτων, άφ’ έτέρου δέ θά εξασφαλίσουν τήν 
συνέχειαν εις τήν παρακολούθησιν τών υποθέσεων εις τάς 
οικείας Διευθύνσεις, όπερ δέν έπ '.τελείται σήμερον πλήρως, 
ώς έκ τών συχνών μετακινήσεων τών Διπλωματικών Υ
παλλήλων. Ή όλη διάρθρωσις καί οικονομικοί όροι τού 
δημιουργουμένου Κλάδου άποβλέπουν εις τήν έκ. τής ήμε- 
δαπής ή έκ τοΰ έξωτερικοΰ προσέλκυσιν ειδικευμένων υπο
ψηφίων, οϊτινες θά ήθελον νά έργασθοΰν διά τήν πατρίδα 
των εις τό Ύπουργεΐον.

Αί θέσεις αύται προβλέπονται διά τούς κυριωτέρους 
τομείς εργασίας* τοΰ 'Υπουργείου, ώς τοιαΰται οίκονομο- 

.λόγων, σλαυολόγων, άραβολόγων, ειδικών έπί νομικών 
θεμάτων, ή τοιούτων Διεθνούς Δικαίου, ή τεχνικών καί θά 
δύνανται νά μεταφέροινται εις τό εξωτερικόν, εις Μονίμους 
’Αντιπροσωπείας ή Πρεσβείας, πρός ύποβοήθησιν τής έργα- 
σίας τών ’Αρχών Έξωτερικοΰ.

Ούτως, ή υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Εξωτερικών δέν 
θά άσχολήται μόνον μέ τά καθ’ ήμέραν παρουσιαζόμενα 
ζητήματα, άλλά θά είναι εις Οέσιν καί θά δύναται νά. άφιε- 
ρώνη τόν άπαραίτητον χρόνον διά νά άναλύση τά έκάστοτε 
δεδομένα καί νά σχεδιάση μακρόπνοον πολιτικήν γραμμήν. 
Ϊνα δι’ έπιτυχών πρωτοβουλιών όδηγήση τήν Χώραν μας 
μεταξύ τών Κρατών έκείνων, άτινα διά νέων ιδεών θά-άσκοΰν 
πάντοτε πρωτεύοντα ρόλον εις τήν έπίλυσιν σοβαρωτάτων 
διεθνών θεμάτων.

η. Ή προϊοΰσα έπέκτασις τών αρμοδιοτήτων καί κα
θηκόντων τής Διπλωματικής 'Υπηρεσίας, έκφραζομένη καί 
διά τής εισαγωγής τοΰ θεσμού τοΰ 'Υφυπουργού ’Αποδή
μου Ελληνισμού (αρθρον 2 ), συνοδεύεται κατ’ ανάγκην 
καί ύπό άναλόγου αύξήσεως τοΰ αριθμού τών Διπλωματι
κών ’Αρχών καί Διευθύνσεων, όπερ καθιστά άπαραίτητον 
τόν συντονισμόν ενεργειών πρός αποφυγήν στεγανών χώ
ρων ή τής έλλείψεως οργανικής συνεργασίας, πολλάκις 
δέ καί άλλη λο συγκ. ρ ο ου μ έ ν ω ν ενεργειών. Εις έντιμετώπισιν 
τής οργανικής ταύτης άνάγκης καί πρός πληρεστέραν έπο- 
πτείαν τών ά ακουμένων ενεργειών καί λαμβανομένων άπο- 
φάσεων είσάγεται διά τοΰ νέου ’Οργανισμού ό θεσμός τοΰ 
Μονίμου Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέως. Ούτος (’’Αρ
θρον 3), άποτελών τήν κεφαλήν τής υπηρεσιακής πυραμίδος 
τοΰ Υπουργείου, εκφράζει τήν συνέχειαν τής Διοικήσεως 
καί τόν συνδετικόν κρίκον μεταξύ 'Υπηρεσίας καί Κυβερνή
σεων. Ό Μόνιμος 'Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματεύς. 
ασκεί έκ παραλλήλου καί έτερα καθήκοντα, κυρίως όμως 
τήν συνεχή παρακολούθησιν τών έκάστοτε άναφυόμενων 
προβλημάτων καί ένεργεϊ διά τήν έξασφάλισιν τής πειθαρ- 
χίας.

θ. Εις τήν αύτήν τάξιν ιδεών ανήκει καί ή καθιέρωσις 
τοΰ θεσμού τοΰ Συμβουλίου Πολιτικών 'Υποθέσεων, όπερ 
συνερχόμενου τακτικώς ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Υπουργού, 
("Αρθρον 10). άνασκοπεΐ όλα. τά χρήζοντα μελέτης ση- 
μαντικώτερα. θέματα καί διά τής άνταλλαγής πληροφοριών 
καί απόψεων μετ’ άνωτάτων εκπροσώπων έτέρων Υ
πουργείων συντελεί εις τήν καλυτέρα.ν επεξεργασίαν τών 
λαμβανομένων αποφάσεων, άμα δέ καί άποτρέπει πάσαν
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l. ’Ανάλογον σκο—ον έξυπςρετεϊ ή παρά τη Διευθύνσει 
Διεθνών Οργανισμών καί Διασκέψεωκυτύστασις Διυπουργικής 
(Συντονιστικής καί Γνωμοδοτικής ) Έπ'.τροπής διά την 
προπαρ α. σκευή ν τής ελληνικής συμμετοχής εις διεθνείς 
συνόδους καί διασκέψεις (’Άρθρον 15).

ια. Ώς έλέ/Οη, ήδη, καθιεροϋται επί πλέον τοϋ -υφιστα
μένου 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου ό θεσμός τοϋ Άνωτάτου 
'Υπηρεσιακού Συμβουλίου (“Αρθρον 8), οπερ : γνωμοδοτεϊ 
περί προαγωγής εις τόν Πρεσβευτικόν βαθμόν, περί κρίσεως 
Πρεσβευτών, περί θέσεως αυτών εις αύτεπάγγελτον δια
θεσιμότητα ώς καί περί οίουδήποτε άλλου θέματος, παρα- 
πεμπομένου εις αύτό υπό τοϋ 'Υπουργού. Επίσης, τό Συμ
βούλιου, ώς Πειθαρχικόν, αποφασίζει περί οριστικής άπο- 
λύσεως ή θέσεως εις αΰτεπάγελτον διαθεσιμότητα Διπλωμα
τικών 'Υπαλλήλων πλήν τών Πρεσβευτών καί έπί έφέσεως 
υπαλλήλου τιμωρηθέντος υπό τοϋ 'Υπηρεσιακοϋ Συμβου
λίου οι’ οριστικής ή προσωρινής άπολύσεως. Τοϋ ’Ανώτατου 
Υπηρεσιακοϋ Συμβουλίου, όπερ είναι έπταμελές, προεδρεύει 

ο ’Αντιπρόεδρος τοϋ Συμβουλίου Έπκρατείας, ή ό ’Αντιπρόε
δρος τοϋ Άρείου Πάγου. Έπταμελές δέ καθίσταται καί τό 
μέχρι τοϋδε ώς έννεαμελές υφιστάμενον 'Υπηρεσιακόν Συμ

βούλιου___— · --------------
ιβ. Καθιεροϋται νέα διαίρεσις τών 'Υπαλλήλων τοϋ 'Υ

πουργείου ’Εξωτερικών εις έξ Κλάδους, άντί τών υφιστα
μένων μέχρι σήμερον δύο, (“Αρθρον 47). Ή νέα ώς άνω 
υπαλληλική διάρθρωσις περιλαμβάνει τούς ακολούθους Κλά
δους :

(1) Διπλωματικόν
( 2 ) ’ Εμπειρογνωμόν ων
Διοικητικόν, διακρινόμενον, κατά τό Ν.Δ. 204/1974,

(3) Διοικητικόν Κλάδου' Γενικών Καθηκόντων (διά 
κατόχους πτυχίων Άνωτάτων Σχολών) καί,

(4) Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, (ήδη Γραφέων— 
Δακτυλογράφων), ών αί θέσεις καθίστανται βαθμολογικής 
εξελίξεως.

(5) Κλάδον Τεχνικών ’Επικοινωνιών
(0) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού.
Διά τής τοιαύτης νέας διαρθρώσεως επιτυγχάνεται 

ορθολογιστικωτέρα κατανομή τών ύπα/Δήλων άναλόγως 
των προσόντων των καί μείζων άξιοποίησις τών οϋτω 
προσφερομένων δυνατοτήτων. Συγχρόνως, άντιμετωπίζεται 
η συστασις τών απαραιτήτων νέων θέσεων εις τούς προβλε- 
πο μένους Κλάδους, ών ό αριθμός καθωρίσθη έ'/ πνεύματι 
οικονομίας καί λιτότητος καί θέλει συμπληρωθή κατά στά
δια.

_ '-Υ· Καθιεροϋται σαφής προσδιορισμός έκάστου Κλάδου, 
ούτως ώστε να άποοεύγηται έν τή πράξει παρέκκλισις άπό 
του ορθοδόςου συστήματος άσκήσεως διοικήσεως υπό τών 
Επάλληλων τοϋ Διπλωματικού Κλάδου, όπερ συντελεί 

*~οφασιστικώς εις την στήριξιν τής παραδεδεγριέ’/ης λει
τουργικής καί Ιεραρχικής τάξεως έν τή Υπηρεσία.
, w· Προς άντιμετώπισιν τής συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης 

7·/·αποκρισεως τοϋ Υπουργείου εις τάς διεθνείς ύποχρεώ- 
'Â'î “ή? Κουράς, ιδρύονται νέαι Διπλωματικαί Άρχαί εις 
Δουβλίνου καί Τζακάρταν καί Έααισθοι Ποοξενικαί εις 
Αοελαΐδα, 'Υοκοχάμα, Άτλάνταν, Πόρτ-Σάίντ καί Σουέζ, 
ιθενται, ώσαύτως, εις λειτουργίαν αί ήδη νομοθετημένα', 

ν Ÿ7Îk'at Άκκραν, Καράκας, Μπανγκόγκ, Ντάρ-ές- 
—αλαμ,^ καί “Οσλο ώς καί Έμμισθοι Π ροξενικαί ’Αρχαί 

Υτορτμουντ, Χόγκ-Κόγκ, Γκράτς, Ντητρόϊτ καί Σαρλε-

.. . - ——— , —■» —' ■·-·-'· —■» * “σγ ·
ή οημιουργια καί ή έπάνδρωσις *τινών τουν ’Αρχών

• ουτων δέν αντιμετωπίζεται εις τό άμεσον μέλλον, άλλα
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θέλει καθιερωθή ή λειτουργία Προξενικών Γραφείων παρα 
Πρεσβείαις, εις περιπτώσεις καθ’ άς δέν ΰφίστανται Προ
ξενικά'. ’Αρχαί εις την περιοχήν των.

ιε. Καθιεροϋται διά την Κεντρικήν Υπηρεσίαν, ή άρμο- 
διότης διά τήν διενέργειαν μεταφράσεων έγγραφων τών 
Δημοσίων Ύ’πηρεσιών. κειμένων Διεθνών Πράξεων, καί 
γεν.κώτερον κειμένων διά δημοσίαν χρήσιν. Ή Κεντρική 
Μεταφραστική αΰτ/) Ύττηρεσία (Άρθρου 65) θά λειτουργή 
παραλλήλως πρός τό υφιστάμενον Μεταφραστικόν Γραφείου 
τοϋ 'Υπουργείου, όπερ θά προβαίνη εις μεταφράσεις κειμέ
νων, προσαγομένων ύπό ιδιωτών.

ιστ. Εις τόν οικονομικόν τομέα, καθιεροϋται άφ’ ενός 
έν άρθρω 131 τό μισθολογίου τών υπαλλήλων τοϋ Διπλω
ματικού Κλάδου, είσάγεται δέ άφ’ έτέρου εις τό χορηγού
μενου εις αυτούς έπίδομα Υπηρεσίας ’Αλλοδαπής ή συμπε- 
ρίληψις συντελεστών ώς τοϋ τής οικογενειακής τουν καταστά- 
σεους καί τών συνθηκών στέγης, γίνεται δέ λόγος καί περί 
Ειδικού Τεχνικού έπιδόματος διά τούς 'Υπαλλήλους τοϋ 
Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών (Άρθρου 131) καί προ- 
βλέπονται καί έτεραι βελτιώσεις.

---- ιζ.—Εξασφαλίζεται ή' διάρθρωσις- τοϋ Επιστημονικού -
Προσωπικού τής Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας τοϋ Υπουρ
γείου (Άρθρα 53 καί 76) μέ γνώμονα τήν καθιέρωσιν 
συστήματος προαγωγής μέχρι τοϋ βαθμού τοϋ Ειδικού Νομι
κού Συμβούλου Α' τάξεως (Άρθρον 101). Παραλλήλως, 
βελτιοϋνται αί άποδοχαί τούτων κατ’ άντιστοιχίαν τώ : άπο- 
δοχών τών ύπαλήλλων τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κρ έτους.

ιη. ’Ιδιαιτέρα μέριμνα έν τώ Σχεδίου ’Οργανισμού κατα
βάλλεται διά τήν στελέχωσιν, ένίσχυσιν καί έποπτείαν, 
άφ’ ενός τής Διοικήσεως Αγίου “Ορους (Άρθρον 147) 
καί τής ύπαγομένης είς τό 'Υπουργείου 'Υπηρεσίας Πολιτι
κών 'Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Άρθρον 148), άφ’ 
έτέρου δέ τοϋ έν Βενετία λειτουργοϋντος άπό τοϋ τέλους 
τοϋ Β' ίίαγκοσμίου Πολέμου ’Ινστιτούτου Βυζαντινών καί 
Μεταβυζαντινών Σπουδών (Άρθρον 151) καί τοϋ Κέντρου 
Ελληνικών Σπουδών ’Αλεξανδρείας (Άρθρον 152), λει- 
τουργοϋντος άπό τοϋ 1960 ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Γενικού 
Προξενείου Άλεξανδρείαςί

. 4. Έξ άπόψεως θεμάτων Προσωπικού καί καλύψεως τών 
'υφισταμένων κενών καταβάλλεται είς τό σχέδιον Νόμου 
πρόσθετος μέριμνα διά τήν άντιμετώπισιν τών στοιχειωδών 
άναγκών είς ’Επιτελικόν Προσωπικόν τόσον τών Διπλω
ματικών καί Προξενικών ’Αρχών όσον καί τής Κεντρ'ικής 
'Υπηρεσίας καί τήν έπάνδρωσιν αυτών διά τοϋ άπαραιτήτου 
βοηθητικού καί 'υπηρετικού προσωπικού.

jι. Παρέστη πρός τούτο έπιτακτική άνάγκη άναδιαρθρώ- 
σεως τής οργανικής συνθέσεως τών προβλεπομένων ύπό 
τοϋ σχεδίου Νόμου (Άρθρον 47 ) έξ κυρίων Κλάδων τοϋ 
'Υπουργείου διά τής καθιερώσεως τοϋ άναγκαίου άριθμοϋ 
οργανικών θέσεων εις άπαντας τούς βαθμούς πρός άποκατά- 
στασιν μιας πυραμίδας ήτις διεταράχθη ώς έκ τών άπό 12ετίας 
περίπου δημιουργηθέντων κενών καί τών προβλεπομενων 
νέων υπηρεσιακών άναγκών, μέ μίαν μή άντιμετωπισθεισαν 
κατά τήν έπταετίαν άνάλογον έπάνδρωσιν.

β. Δεδομένου, έξ άλλου, ότι σήμερον έμφανίζονται 
κυρίως κενά είς υπαλλήλους τοϋ Διπλωματικού Κλάδου 
μέ πείραν μιας δεκαπενταετοϋς ή εικοσαετούς υπηρεσίας, 
ήτο άναγκαΐον όπως άντιμετωπισθή ήδη ή άπό τήν βάσιν 
τής πυραμίδας δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων προσελκυ- 
σεως νέων διά τήν έν συνεχεία παροχην ευκαιριών προο- 
δου είς τούτους, άναλόγων πρός τά προσόντα καί τας ικα
νότητας αυτών, ώς καί τόν συνολικόν χρόνον τής 'Υπηρεσίας' 
αυτών. _
. γ. Τά προτεινόμενα οΰτω διά τοϋ σχεδίου Νόμου μέτρα 
άποβλέπουν,

(1) είς τήν άριθμητικήν ένίσχυσιν τοϋ Κλάδου Διπλω
ματικών 'Υπαλλήλων (Άρθρον 50) διά πεντήκοντα πέντε
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Γενικού Γραμματέως (Άρθρον 3) τοϋ συνόλου των θέσεων 
τοϋ Διπλωματικού Κλάδου διαμορφουμένων εις 487.

(2) εις την ένίσχυσιν της βάσεως της Πυραμίδος διά 
π/,έον πεπειραμένων υποψηφίων προσελκυομένων έκ βελ
τιωμένων κινήτρων ιδία εις τον εισαγωγικόν βαθμόν τοϋ 
’Ακολούθου Πρεσβείας (αρθρον 131),

(3) είς την διεύρυνσιν της βάσεως επιλογής καί την εύ- 
ρυτέραν άποκατάστασιν της έμπιστοσύνης δικαίας κρίσεως 
κατά την εισαγωγικήν δοκιμασίαν είς εύρύτερον κύκλον 
υποψηφίων. Πρός τοϋτο, ώς έλέχθη ήδη, προβλέπεται καί 
ή παροχή υποτροφιών.

δ. Ούτως έλπίζεται νά πραγματοποιηθή εντός τριετίας 
από τοϋ πρώτου έτους έφαμογής τοϋ Νόμου συμπλήρωσις 
των κενών τοϋ πρώτου καί δευτέρου βαθμοϋ διά της διενερ- 
γείας δύο ή τριών διαγωνισμών κατ’ έτος έξ 6—8 υποψηφίων 
κατά διαγωνισμόν. Αί δημιουργούμεναι 13 νέαι θέσεις 
Γραμματέων Πρεσβείας Γ' διατίθενται δι’ επάνδρωσή 
’Αρχών ’Εξωτερικής Υπηρεσίας καί διά τήν Κεντρικήν 
Υπηρεσίαν. Κατά τήν πρόβλεψη/ ταύτην έλπίζεται δπως 

. εντός έπτά ετών άποκατασταθή ή ισορροπία είς τάς θέσεις 
τών επομένων βαθμών τών Γραμματέων Πρεσβείας Β' 
καί Α' τάξεως διά τών δημιουργουμένων διά τοϋ Σχεδίου 
Νόμου 20 θέσεων Γραμματέων Πρεσβείας Β' π'ροοριζο- 
μένων δι’ Άρχάς ’Εξωτερικής 'Υπηρεσίας καί τήν ένίσχυσιν 
της Κεντρικής 'Υπηρεσίας.

ε. Άλλ’ λ νεώτεροι υπάλληλοι ούτοι, καλούμ.ενοι νά 
έκτελέσωσι σαφώς διάφορα, ώς προεξετέθη, καθήκοντα,

θά έστεροϋντο τής άναγκαίας πρός τοϋτο καί,
(1) προβλεπομ.ένης ύπό τοϋ Σχεδίου Ν 

δεύσεως, τής συνεχοϋς έπιμορφώσεως καί - 
θέσεων είς τό έξωτερικόν πρός άπόκτησιν ύ 
λήλων τής άναγκαίας πείρας,

(2 ) τοϋ προβλεπομένου έλέγχου περί τοϋ τρ 
υπηρεσιακών υποθέσεων πρός προαγωγήν 
βαθμόν τοϋ Συμβούλου Π ρεσβείας Β' καί έ 
τόν τοϋ Συμβούλου Πρεσβείας Α' τάξεως.

στ. Ούτως ανέρχεται τό έπίπεδον τών υπαλλήλων τοϋ 
Διπλωματικού Κλάδου μέχρι τής Πρεσβευτοποιήσεώς των, 

-πραγματοποιουμένης, ώς γνωστόν μετ’ απόφαση/ τοϋ Υ
πουργικού Συμβουλίου διά τής προαγωγής Συμβούλων 
Πρεσβείας Α' είς Πληρεξουσίους 'Υπουργούς Β', κατόπιν 
γνωμοδοτήσεων τοϋ Άνωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ζ. Είσάγεται, ώς προελέχθη, ό θεσμός τών ’Εμπειρο
γνωμόνων, οΐτινες 33 τόν αριθμόν ("Αρθρα 51 καί 52) 
εισαγομενοι άπό βαθμοϋ καί αποδοχών άντιστοίχων τών τοϋ 
Συμβούλου Πρεσβείας Β' τάξεως, θά συντελέσουν αμέσως 
είς τήν καλλιτέραν άπόδοσιν, διά τής παρακολουθήσεως τής 
μελέτης καί τής προετοιμασίας θεμάτων Διεθνούς Δικαίου 
νομικών, οικονομικών, πολιτικών, τεχνικών κ.λ.π., τόσον 
είς τήν Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν, όσον καί είς τό έξωτερικόν. Ή 
προσθήκη, ές άλλου, οκτώ (8) νέων θέσεων Συμβούλων 
Μελετών, κατόχων ηύξημένων προσόντων, έπί σχέσει

Βοηθητικού Προσωπικού Κεντρικής 'Υπηρεσίας άπό 57 
είς 72 (Άρθρον 59).

Βοηθητικού Πεοσωπικοϋ Έΐωτεοικής 'Υπηρεσία; άπό 
206 είς 300 (Άρθρον. 69)
άποβλέπουσα είς ένίσχυσιν-τών υφισταμένων, τών. ίδρυο- 
μένων καί τών προαγομένων Αρχών τής ’Εξωτερικής 
'Υπηρεσίας, τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας καί είς τήν έπάν- 
δρωσιν τής Μεταφραστικής ' Υπηρεσίας, · τής 'Υπηρεσίας 
Πολιτικών 'Υποθέσεων Βορείου 'Ελλάδος, τοϋ ’Ινστιτούτου 

. Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας καί 
τοϋ κέντρου Ελληνικών Σπουδών ’Αλεξάνδρειάς.

Αΐ έπί σχέσει ’Ιδιωτικού Δικαίου Θέσεις ’Ιδιαιτέρων 
Γραμματέων Προϊσταμένων ’Αρχών ’Εξωτερικής Ύπη- 

,ρεσίας αυξάνονται έκ παραλλήλου άπό 49 είς 71 τών δέ 
Μεταφραστών τής ’Εξωτερικής 'Υπηρεσίας ορίζονται είς 33 
ένώ τών τής Κεντρικής είς 20.

θ. Οϋτω τό σύνολον τών συνιστωμένων είς τό Ύπουρ- 
γεΐον νέων θέσεων κατά Κλάδον καί ειδικότητας δίδει τήν 
άκόλουθον εικόνα :
Τών τοϋ Διπλωματικού Κλάδου----- -
τών τοϋ Κλάδου ’Εμπειρογνωμόνων (νέαι) 
τών τής Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 
τών τοϋ Κλάδου Γενικών Ιναθηκόντο^ν 
τών τοϋ Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
τών τοϋ Κλάδου Τεχνικών ’Επικοινωνιών 
τών τοϋ Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού 

(Κεντρικής Υπηρεσίας)

— κατά- 56-Θέσεις
33

3
66-

134
26

15

δεν Οά ήδύ- Υπηρεσίας) )) 94 ))
αιτέρω άττο- τών Συμβούλων Μελετών )) 8 »
εις, έφ* δσον τών Μορφωτικών Συμβούλων )) 3 ))

τών Είδικ. Συνεργατών (νεοθε'σπιζομένων ) )) 5 ))

ίου ττροτται- 
,ς εναλλαγής

του
ττ,ς

Προσωπικού τής Τεχν. 'Υπηρεσίας 
Μηχανογραφικής 'Υπηρεσίας (νεοσυνι- 
στωμένης)
Μεταφραστών Κεντρικής 'Υπηρεσίας

)) 1 ))

b τών ύτταλ-
τών

)) 5 ))

του χερισμου τών
καί Περιφερειακών 'Υπηρεσιών 
Μεταφραστών ’Αρχών Εξωτερικής

)) 20 ))

ων εις τόν 
συνεχεία είς τών

'Υπηρεσίας '
’Ιδιαιτέρων Γραυαατέων Προϊσταμένων

)) 33 ))

22
4
2

78
/

η. Εις αναλογον σκοπόν άποβλέπει καί ή αΰξησις τών 
θεσεων υπαλλήλων τών κυριωτέρων λοιπών Κλάδων, ώς·* Λ» · \ * 4tcov θεσεων :
Ίπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων άπό 205 είς 271 
(Άρθρον 55).

Διοικητικών Γραμματέων άπό 526 είς 660 (Άρθρον 57). 
Τεχνικών ’Επικοινωνιών άπό 74 είς 100 (Άρθρον 5S).

’Αρχών ’Εξωτερικής 'Υττηρεσίας »
τών 'Υπαλλήλων Διαφόρων Ειδικοτήτων »
τών 'Οδηγών. Κεντρικής Υπηρεσίας »
τών 'Οδηγών ’Αρχών Έξωτερ. 'Υπηρεσίας »
τών Καθαριστριών »
τών Φυλάκων-Θυρωρών Αρχών Εξωτερι

κής 'Υττηρεσίας » .47 »

"Ήτοι Σύνολον νέων θέσεων » 662 »
ι. Τάς άνωτέρω άναφερομένας βασικάς τροποποιήσεις 

καί βελτιώσεις τοϋ Σχεδίου Νόμου πλαισιώσει άριθμός 
εΐδικωτέρων καί ήσσονος σημασίας τοιούτων, διά τών οποίων 
συμπληροϋται ή προσπάθεια τής άποδοτικωτέρας οργανώ- 
σεως τοϋ Υπουργείου Εξωτερικών.

II. Αί έπί μέρους διατάξεις τοϋ Σχεδίου Νόμου
Τό συνυποβαλλόμενου Νομοσχέδιου διαιρείται είς δεκα

πέντε Κεφάλαια (Λ - ΙΕ), ών α'ι διατάξεις διαλαμβάνουν, 
έν συνάψει, τα εξής :

Είς τό Κεφάλαιον Α'. ύπό τόν γενικόν τίτλον «ΓΕΝΙΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» καί είδικώτερον είς τό Άρθρον 1 αύτοϋ, 
άπαριθμοϋνται αί πολύπλευροι αρμοδιότητες τοϋ 'Υπουρ
γείου ληφθεϊσαι βασικώς έκ τοϋ αντιστοίχου Άρθρου τοϋ 
ίσχύοντος Κ.Ν. 4952/1931. είς άς προσετέθησαν νέαι τινές 
παράγραφοι, άναγκαΐαι συνέπεια τών έν προοιμίω νέων 
έξελίξεων καί άναγκών.

Τό Άρθρον 2 καθορίζει τέις γενικάς αρμοδιότητας τοϋ 
Υπουργού Έςωτερικών. τοϋ ' Υφυπουργού ’ Ιέξωτερικών
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Κε:
ν.βάσεους των αρμοδιοτήτων του 2 ,.ουργου, —VCO δια -ου 
Αρθρου 3 είσάγεται ό θεσμός του Μονίμου ' 2‘πηρεσιακοϋ 

Γενικού Γρχμματεως.
Το -Άρθρου 4 καθόριζε-, τήν _ διαίρεσιν των 'Υπηρεσιών 

:οΰ ' 2’πο υενείου εις Εξωτερικήν, Κεντρικήν καί ΙΙεειτε-
ρειακάς έν'τώ έσωτερικώ Υπηρεσίας, όσον δέ άφορίί τήν 
διάρθρωσιν των Ί’πηρεσιών τοϋ '2 ττουργείου και τα της 
κατανομ*?^ των θέσεων και των αρμοδιοτήτων ,ών 1 rrrt^· 
σ-.ών εσωτερικού, το Σχέδιον Νόμου παρέχει έξουσιοόο- 
τησιν καθορισμού τούτων δια Π. Διαταγμάτων.

Εις το ’’Αρθρου 5 γίνεται λόγος περί των 2 τταλλήλων, των 
πρ οερχομένων έξ ετέρων ' Υπουργείων και τοποθετουμενουν 
κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ 2 ττουργειου ^ Εςου^τερικουν 
εις Άρχας τής ’Εξωτερικής ' 2‘πηρεσίας, εις δέ το "Αρθρου 

- ετταναλαμβάνεται ή άρ'/ή τής εςαιρεσεως των 1 παλλή- 
λων τοϋ '2 ττουργειου ’Εξωτερικών εκ" των διχταςεων τοΰ 
Κουδικος περί καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών 
Επαλλήλων.
ΔΓο_ _Κεφάλκιον _Βί, υπό τον τίτλον *<Σ2χΥΛΟΓ_ΙΚΑ_ 

ΟΡΓΑΝΑ», διαλαμβάνει ττερί των εν του 2 πουργειω λει- 
τουργούντων Συμβουλίων καί ’ Επίτροπου·/, καθιερουμενουν 
καί νέων Συμβουλίου·/ καί ’Επιτροπών, ως κατωτέρω, 
("Αρθρα 7 - 16) : j

Λάιου Γ’ πραγματεύονται"διεςοόικίος ττερί τοκ/ Προςενικόύν 
’Αρχών καί τής συστάσεως καί προαγωγής τούτων, τά τήί 
διαβαθμίσεως αυτών, περί τής ασκούμενης παρά των Πρε
σβειών εποπτείχ: όνε καί περί τής αναπληρουσεως του Προϊ
σταμένου. Έν τέλει, γίνεται λόγος περί τουν πολυπλεύρων 
καθηκόντων καί χρμοδιοτήτουν τών Προςενικών Άρχουν, 
ώς αύται άνταποκρίνονται εις τάς νέας άνάγκας. ώς καί περί 
τών διαφόρων Μητρώων-καί Βιβλίων, ατινα υποχρεοϋνττι 
να τηρώσιν αί Άρχαί αύται κ.λ.π.

τà τών Άμισθων Προξενικών ’Αρχών έξετάζονται είδι-
κούτερον είς τά Άρθρα 39 - 46 τοΰ ίδιου Τμήματος τοϋ αύτοϋ
Κεφχλζίου. ’Ιδιαιτέρα, τέ/•ο;, μέριμνα έλέγχου κατεβλήθη
διά τής έν Άρθρου 46 προβλέύεως τακτικής έπιθεωρήσεους
τουν Προ;Ξ:νικών καί Διπλωματι,κών ’Αρχών, πραγ■ματο-

λές Υπηρεσιακόν Συμβούλιου ώς νέον οργάνου, ινα αφ ενός 
εξασφαλισθή ή κρίσις έπί ιδιαζόντως σοβαρών θεμάτων, ους 
έπί γνωμοδοτήσεως διά την προαγωγήν τών Συμβούλων 
Πρεσβείας: Α' Τάξεως εις Πληρεξουσίους Ίπουργους Β 
τάξεως, αφ’ ετέρου ίνά παρασχεθή ή δυνατότης δευτερο
βαθμίου έξετάσεως έκκλήσεως ύπαλλήλων κατ’ άποφασεουν 
τοϋ 'Τπηρεσιακοϋ Συμβουλίου, πριν ή άσκηθή ύπ’ αυτών 
προσφυγή ενώπιον τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας." ι

Διά τών Άρθρων 10, 11, καί 15 καθορίζονται τά τοϋ 
Συμβουλίου Πολιτικών 'Υποθέσεων, περί ού έξετέθησαν, 
ήδη, τά τοΰ Συμβουλίου Ταγμάτων Άριστείας καί τά τής 
Διυπουργικής (Συντονιστικής Γνωμοδοτικής) ’Επιτροπής, 
διά τής επεκτάσεως τών εις τήν παρ. 2 τοϋ Άρθρου 37 τοϋ 
Κ.Ν.. 4052/31 προβλεπομένων περιπτώσεων συμμετοχής 
τής Ελλάδος εις Συνέδρια Διεθνών ’Οργανισμών καί εις 
ττερα διεθνή τοιαϋτα. Διά δέ τοϋ Άρθρου 16 προβλέπετχι 
Επιτροπή Κτιρίων, ήτις, λειτουργούσα παρά τή ' έν τή 

Κεντρική '2’πηρεσία προβλεπομένη '2’πηρεσία ’Αγοράς καί 
Συντηρήσεως Κτιρίων, κ.λ.π. θέλει γνωμοδοτήσει έπί 
συναφών σοβαρών θεμάτων.

Εις τά Άρθρα 12 καί 13 γίνεται λόγος περί τής Επι
τροπής Ειδικών Δαπανών, εις ήν συνεχωνεύθησαν αί πρό- 
τερον διά τοϋ Άρθρου 41 τοϋ Κ.Ν. 4952/1931 προβλεπό- 
μεναι δύο Έπιτροπαί Απορρήτων καί μή απορρήτων άναγ- 
ήών. Περί τής ’Επιτροπής Ευαγών Σκοπών προβλέπονται 
ζ·~ το Άρθρον 14 τά κρατούντα, ήδη, μέ τινας τροποποιή
σεις ως πρός τήν σύνθεσιν αυτής.
, Εις τον ύπό τόν τίτλον «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΙΙΡΕΣΙΑ» 

‘ή5?άλαιον Γ’ τοϋ Σχεδίου Νόμου, Τμήμα Α', (Άρθρα 
'/ ' 23 ), διαλαμβάνονται τά τών Διπλωματικών Άρχουν, 
-Ά α.ς υπαγονται'καί αί Μόνιμοι καί αί Διπλωματικαί Άντι- 
•ροσωπεϊαι, ήτοι περί τής συστάσεως καί καταργήσεως 
‘ήΐσβειών καί ’Αντιπροσωπειών ώς καί περί τών Γ ενικών

της ανχπληρωσεως ___ __Γ_____ ______
jGjv Διπλωματικών ’Αρχών καί περί τής παραδόσεως καί

ποιουμένης άπαξ τούλάχιστον άνά τριετίαν, κ.λ.π.
Εις τό Κεφάλαιο·/ Δ’ τοϋ Σχεδίου Νόιιου πεει «ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΠΡ0ΣΩΓ1ΙΚ02*» τοϋ Υπουργείου, 
("Αρθρα 47 - 60) καί είδικούτερον εις τό "Αρθρον 47 γίνεται 
λόγος, άντί τής σήμερον ύφισταμένης διακρίσεως τών '2‘παλ- 
λήλων εις δύο Κλάδους, (τοϋ τών ' 2’παλλλ ήλουν ΜΓενικών 
Θέσεουν καί τοϋ Κλάδου τών '2‘παλλήλων Ειδικών Θέσεων), 
περί εξ γενικωτέρων Κλάδων εις ούς, κατά τά έν προοιμίου 
εκτιθέμενα, κατανέμεται τό προσουπικόν καί καθορίζονται 
αί θέσεις εις έκαστον Κλάδον.

Εις τό "Αρθρον 50, πέραν τής διαβαθμίσεως καί τών καθη
κόντων τών '2’παλλήλων τοϋ Διπλουματικοϋ Κλάδου, περί 
ών τά "Αρθρα 48 καί 49, προβλέπονται αί θέσεις τών Διπλ,ου- 
ματικών '2’παλλήλων εις έκαστον βαθμόν τής ιεραρχίας. - 
Διά τήν μετά τόν περιορισμόν τών θέσεουν Πληρεξουσίων 
'2’πουργών Β' Τάξεως είς 50 διατήρησιν τών ύπηρετούντων 
σήμερον εις θέσεις πέραν τοϋ άριθμοϋ τούτου μέχρι τής 
προαγωγής των, κ.λ.π., προβλέπει μεταβατική διάταξις, 
("Αρθρον 153, παρ. 5).

Τά άρθρα 51 καί 52 προβλέπουν περί τοϋ νέου Κλάδου 
τών ’Εμπειρογνωμόνων τοϋ '2’πουργείου ’Εξωτερικών. 
Διά τής παραγράφου 3 τοϋ Άρθρου 51 προβλέπετχι .αρχι
κούς διετής δοκιμαστική υπηρεσία αυτών, έπί άποδοχαΐς 
Συμβούλου Πρεσβείας Β' Τάξεως. Κατά τό-διάστημα τούτο 
θά είναι δυνατόν νά έξακριβωθή ύπό τής '2’πηρεσίας ή κχτχλ- 

, ληλότης καί ή υψηλή στάθμη τών παρά τών ’Εμπειρογνω
μόνων παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά παρέλευσιν διετίας καί έπί τή λήξει τής υπηρεσίας 
των, οί ’Εμπειρογνώμονες Β' Τάξεως κρίνουτχι αρμοδίους 
διά τήν μονιμοποίησίν των είς τάς κατεχομένας παρ’ αύτών 
θέσεις, άπολυόμενοι έν έναντία περιπτώσει. ’Από τής μονι- 
μοποιήσεώς των, ούτοι έξελίσσονται ύπό τάς διαγραφομέ- 
νυίς έν τώ Σχεδίου Νόμου προϋποθέσεις καί πάντοτε μετά 
εύδόκιμον ύπηρεσίαν, μέχρι τοϋ βαθμού τοϋ Έμπειρογνώ- 
μονος Πρεσβευτοϋ Συμβούλου Α' καί Β' Τάξεως.

Είς τό "Αρθρον 53 άναφέρονται περαιτέρου άί θέσεις τοϋ 
Επιστημονικού Προσωπικού τής Ειδικής Νομικής '2’πηρε- 
σίας, δι’ ό κχθιεροϋται ιδία βαθμολογική καί μισθολογική 
ιεραρχία, κατ’ αντιστοιχίαν πρός τάς άποδοχάς τοϋ προσω
πικού τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους.

Είς τό "Αρθρον 54 γίνεται λόγος περί τοϋ Διοικητικού 
Κλάδου τών '2'παλλήλων Γενικών Καθηκόντων, Πτυχιού- 
χων Θεωρητικών. ’Επιστημών Άνωτάτων Σχολών, οίτινες 
διορίζονται κατόπιν δοκιμασίας είς θέματα σχετικά μέ τά 
καθήκοντα τών '2’παλλήλων τοϋ Διοικητικού Κλάδου καί 
τής Προξενικής '2’πηρεσίας ("Αρθρον 77) καί τής διχπι- 
στούσεως καλής γνώσεως ξένων γλωσσών παρά τούτων. 
Περί τών θέσεουν τοϋ Κλάδου τούτου προβλέπει τό "Αρθρον 
55.

Τά άρθρα 56 καί 57 πραγματεύονται τά τοϋ Κλάδου τών 
Διοικητικών Γραμματέων (τέους Γραφέων - Δακτυλογρά- 
φων), οίτινες κατατάσσονται πλέον είς ές ενιαίους βαθμούς 
(9ον - 4ον) καί τά τοΰ άριθμοϋ τών θέσεουν των (660), είς *
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• 'Η κχτάταξις των Υπαλλήλων των δύο τούτων σημαν
τικών Κλάδων γίνεται εν συνεχεία των διατάξεων τοϋ προσ
φάτου Ν.Δ. 204/1974, ύπο. νέαν μορφήν, άναβιβάζουσαν 
το επίπεδον των δύο Κλάδων τούτων τοϋ 'Υπουργείου. 
Προβλέπεται ωσαύτως, διχτηρουμένη καί μία Οέσις έπί 1ω 
βαθμω εις τον Διοικητικόν Κλάδον Γενικών Καθηκόντων, 
δυναμένη να κχταληφθή, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις, 
παρά προσοντούχου ύπα?λ,ήλου εις την Διεύθυνσιν Οικονο
μικών 'Υπηρεσιών.

."Οσον άφορά τόν Κλάδον τοϋ Βοηθητικού Προσωπικού 
(Άρθρον 59), αναβιβάζεται ούτος, κατά τά τελευταίως 
γενικώς άποφασισθέντα διά την Διοίκησιν, μέχρι τοϋ Του 
βαθμού, δημιουργεΐται δέ καί βαθμός Άρχιταξινόμου έπί 6ω 
βαθμω. Ή προαγωγή μικροϋ άριθμοΰ Κλητήρων εις τόν 
βαθμόν τοϋτον, κατόπιν 25ετοϋς ύττηρεσίας, έκρίθη ώς ανα
γκαία έπιβράβευσις τών διακρινομένων εις μίαν ιδιαιτέρως 
έμπιστευτικήν, έστω καί βοηθητικήν, Υπηρεσίαν τοϋ Υ
πουργείου υπαλλήλων. Αί θέσεις τοϋ Κλάδου τούτου δια- 
κρίνονται εις τοιαύτας Βοηθητικού Προσωπικού,Κεντρικής 
'Υπηρεσίας καί Βοηθητικού Προσωπικού Εξωτερικής 
'Υπηρεσίας, τών δευτέρουν κατανεμομένων εις τάς Άρχάς 
τής Εξωτερικής 'Υπηρεσίας, κατά τούς έν άρθρω 154 
Πίνακας" Α" "καί Β' τοϋ Σχεδίου Νόμου. Είςτας θέσεις 
’Αρχών ’Εξωτερικής Ύττηρεσίας διορίζονται πρόσωπα έπί 
Σχέσει ’Ιδιωτικού Δικαίου, (Άρθρον.69), παρά τών Προϊ
σταμένων τών ’Αρχών μέ άρχικήν άποζημίωσιν εις τό ύψος 
τών άποδοχών τοϋ Κλητήρος Α', άναπροσαρμοζομένων άντι- 
στοίχως διά τής συνάψεως νέων Συμβάσεων.

Τό "Αρθρον 58 προβλέπει περί τών θέσεων τοϋ Κλάδου 
Τεχνικών ’Επικοινωνιών αΐτινες, κατάτασσόμεσαι βασικώς 
εις δύο ενιαίους βαθμούς, τούς τοϋ Γραμματέως Β' καί Α' 
καί τοϋ Τμηματάρχου Β' καί Α', δύνανται νά τύχουν καί 
περαιτέρω έξελίξεως εις τό βαθμόν τοϋ Διευθυντοϋ Β', ώς 
έκ τών ίδιαιτέρουν προσόντων (Άρθρον 79) τών εις ταύτας 
διοριζομένουν.

Τό Κεφάλαιον Ε' πραγματεύεται, (Άρθρον 61 ), γενικώς 
περί τοϋ επι Σχεσει ’Ιδιωτικού Δικαίου προσλαμβανομένου 
προσωπικού τών άπαιτουμένων εγγυήσεων, καί τών προς 
καλυφιν έκτακτων καί κατεπειγούσης φύσεως αναγκών τοϋ 
4 πουργειου προσλαμβανομένων πέντε Ειδικών συνεργα

τών. Εις το Άρθρον 62 ορίζονται είδικώτερον δεκατέσσα- 
ρες (14) θεσεις Συμβούλων Μελετών, αντί τών σήμερον 
υφισταμένων ές (6), διατηρείται μία (1 ) Οέσις Ειδικού 
Συμβούλου Τύπου καί επτά (7) θέσεις Μορφωτικών Συμ
βούλων παρα Πρεσβείαις, περί ών είδικώτερον τό Άρθρον 84.

Εις τό "Αρθρον 63 γίνεται ·λόγος περί τών θέσεων τοϋ 
Τεχνικού Προσωπικού τής 'Υπηρεσίας Συντηρήσεως Κεν- 
τρικοϋ Καταστήματος, ’Αγοράς Κτιρίων, ομοιομόρφου 
εςοπλισμοϋ Πρεσβειών καί Προςενικών Καταστημάτων, 
αΐτινες έίς τά πλαίσια λιτότητος αυξάνονται μόνον κατά μίαν 
(1) θέσιν, καθιστάμενα·, δέκα (1U), τό δέ .Άρθρον 64 πρα- 
γματεύεται περί τοϋ προσωπικού τής νεοίδρυομένης Μηχα
νογραφικής Υπηρεσίας. Εις τό Άρθρον 65 προβλέπονται 
20 θέσεις Μεταφραστών Διερμηνέων Εσωτερικού, έξ ών 
14 θέλουσιν υπηρετεί παρά τή Κεντρική Υπηρεσία καί 6 
παρά τή κατά τό Άρθρον 148 'Υπηρεσία Πολιτικών 'Υπο
θέσεων Βορείου Ελλάδος, εις ήν θέλει λειτουργήσει Μετα
φραστική Υπηρεσία ωσαύτως εις εφαρμογήν τών μέτρων 
αποκεντρώσεως τών Υπηρεσιών. Εις τό Άρθρον 66 τού 
Σχεδίου Νόμου προβλέπονται, ωσαύτως, μεμονωμένα.', θέ
σεις επι Σχεσει ’Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων ειδικοτήτων, 
ως δέκα (10) Στενοδακτυλογράφων, τεσσάρων (4) Οικονό
μων και τριών (3) Ί παλλήλων Ελέγχου ’Ασφαλείας 
Κτιρίων, εις δε το Άρθρον 6/ γίνεται /.όγος περί τών 'Οδη
γών, των Καθαριστριών, των Μεταφορέων καί τών Νυκτο
φυλάκων τής Κεντρικής Υπηρεσίας.

_Οσον αφορά τάς θέσεις έπί Σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου 
’Εςωτερικής Υπηρεσίας, διά τής διατάξεως τοϋ Άρθρου 68 
αντιμετωπίζεται ή κάλυψις τών, ώς έκ τής φύσεως τών έρ- 
γασιών της ’Εςωτερικής 'Υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου καί

μή δυναμένων νά κολυφθοϋν έκ τοϋ τακτικού προσωπικού ή 
μή έπιδεχομένων άναβολής πληρώσεως, θέσεων Ιδιαιτέρων 
Γραμματέων Προϊσταμένων ’Αρχών έξωτερικοϋ καί τών 
Μεταφραστών. Ουτοι διορίζονται καί απολύονται τή πρω
τοβουλία καί ευθύνη τών Προϊσταμένων τών ’Αρχών, αί δέ 
αποζημιώσεις τών προσλαμβανομένων, άρχόβεναι από τοϋ 
μισθού τοϋ Γραμματέως Ε', παρακολουθούν άναπροσαρμο- 
ζόμεναι διά νέων Συμβάσεων τάς αντιστοίχους άποδοχάς 
τών Διοικητικών Γραμματέων.

Π ρός κάλυψιν, έξ άλλου, τής άνάγκης προσλήψεως τοϋ 
απαραιτήτου διά τήν εύπρεπή έμφάνισιν τών έκπροσωπου- 
σών εις τό· έςωτερικόν τήν Χώραν μας Διπλωματικών ’Αρ
χών προεβλέφθη, (Άρθρον 70), καί ή στελέχωσις τών ’Αρ
χών διά προσλήψεως έπί Σχέσει ’Ιδιωτικού Δικαίου 'Οδη
γών εις έβδρμήκοντα οκτώ (78) θέσεις καί Φυλάκων Θυρω
ρών εις διαμορφουμένας 230 θέσεις, τών πρώτων κατανε
μομένων εις τάς Διπλωματικάς κυρίως Άρχάς καί ένια 
Γενικά Προξενεία, ένω τών δευτέρων εις άπάσας τάς 
Άρχάς ’Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Εις τό Κεφάλαιον ΣΤ' καί ύπό τόν γενικόν τίτλον«ΔΙΟ
ΡΙΣΜΟΣ» περιλαμβάνονται διατάξεις γενικής (Άρθρον 71 ) 
καί ειδικής φύσεως, όσον άφορά τά προσόντα διορισμού, 
ίσχύούσχΓέπί πάντων τών Κλάδων τοϋ Υπουργείου (Άρθρα 
72 - 87), ενώ εις τό "Αρθρον 88 άνα,φέρονται τά τής ορκω
μοσίας.

Εις τό Άρθρον 74 γίνεται πρύβλεψις περί τοϋ άπ’ ευθείας 
διορισμού'Υπαλλήλων έπί Πρεσβευτικό) βαθμω έκ Προσω
πικοτήτων.

Εις τά άρθρα 75 καί 76 γίνεται λόγος περί τών ηύξημένων 
ειδικών προσόντων διορισμού, κατόπιν αύστηράς επιλογής 
τών διοριζομένων έπί διετεϊ δοκιμαστική υπηρεσία ’Εμπειρο
γνωμόνων καί τών ειδικών προσόντων τοϋ νομικού προσω
πικού τής Ειδικής Νομικής Ύττηρεσίας.

Εις τά Άρθρα 77, 78 καί 79 προβλέπονται, άντιστοίχως, 
τά τών προσόντων διορισμού πτυχιούχων υπαλλήλων εις 
τόν Διοικητικόν Κλάδον Γενικών Καθηκόντων, ετέρων εις 
τόν Κλάδον Διοικητικών Γραμματέων ώς καί'εις τόν Κλά
δον Τεχνικών ’Επικοινωνιών, εις δέ τό Άρθρον S0 εις τόν 
Κλάδον Βοηθητικού Προσωπικού. Τά άρθρα SI - S6 πρα
γματεύονται, άντιστοίχως, περί τών ειδικών προσόντων τών 
έπί Σχέσει ’Ιδιωτικού Δικαίου προσά.αμβανομένων Μετα
φραστών - Διερμηνέων τής Κεντρικής Ύττηρεσίας, περί τοϋ 
Τεχνικού Προσωπικού Αγοράς, Συντηρήσεως Κτιρίων,

. κ.λ.π., τών Τεχνικών τής Μηχανογραφικής Ύττηρεσίας, 
τών ’Ιδιαιτέρων Γραμματέων καί Μεταφραστών ’Εξωτερικής 
Υπηρεσίας καί τών Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων.

Είδικώτερον, τό Άρθρον 84 διαλαμβάνει περί τών προ
σόντων τών παρά ταΐς Πρεσβείαις Βόννης, Κάιρου, Λευκω
σίας, Λονδίνου, Ούασιγκτώνος, Παρισίων καί Ρώμης 
Μορφωτικών Συμβούλων, οΐτινες προσλαμβάνονται διά 
κοινής πράξεως τών Υπουργών ’Εξωτερικών καί Πολιτι
σμού καί ’Επιστημών. Περαιτέρω τούτο πραγματεύεται 
περί τών ’Επιτίμων Μορφωτικών Συμβούλων ώς καί περί 
τών ουσιαστικών καί τυπικών προσόντων τών Συμβούλων 
Μελετών.

Τό Κεφάλαιον Ζ' πραγματεύεται «περί τών δικαιωμάτων 
καί περιορισμών τών Υπαλλήλων» τοϋ Υπουργείου, (Άρ
θρα 89 - 95 ).

Εις τό Άρθρον S9 άναφέρονται τά περί μονιμότητος 
καί τών έξαιρουμένων ταύτης υπαλλήλων. Εις τάς έξαιρέ- 
σεις τής μονιμότητος ύπήχθησαν οί άπ’ ευθείας έπί Πρε
σβευτικό) βαθμώ διοριζόμενοι έκ Προσωπικοτήτων, οί άμι
σθοι (έπίτιμοι) υπάλληλοι καί οί άλλοδαποί υπάλληλοι.

Τό Άρθρον 90 θέτει ώς γενικήν προϋπύθεσιν τελέσεως 
γάμου υπαλλήλου τίνος, τήν προηγούμενη·) χορήγητιν άοείας 
ύπό του Υπουργού, παραμενού-ης τή; άπαγορεΰ-εως 
τού γάμου μετ’ αλλοδαπών, μή 'Ελλήνων καί μή Έλληνί- 
δων τό γένος. Διά Πράξεως τοϋ Υπουργού δύναται εις εξαι
ρετικά ς περιπτώσεις νά χορηγη07 τοιαύτη άδεια, μετά σύμ-
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οωνον -'νοκίην τον οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ή 
αυτή ύποχρέωσις ύφίσταται καί δια τούς εγγάμους υπο- 
ύνφίουε προ τοΰ διαγωνισμού καί πάντως προ τοϋ ο'.ορι
σμού των.

Λιά τοϋ "Αρθρου 91. ευ τή προσπάθεια διατηρήσεως των 
δεσυ,ών των υπαλλήλων μετά τής γενετειρχς των και τής 
τακτικάς ένημερώσεώς των, περί των κρατουντών εις τύ 
Κέντοον, προβλ,έπετχι καταβολή οδοιπορικών εξόδων διά 
τον λαμβάνοντα κανονικήν μηνιαίας άδειαν υπάλληλον [καί 
-τα μέλη τής οικογένειας του, άνχ διετίαν, διά τήν έλ.ευσίν 
των είε Ελλάδα. Λιά δέ τούς εις θέσεις ειδικών συνθηκών 
ΰ—ηρετοϋντας υπαλλήλους, ών ή υπηρεσία άναγνωρίζετχι 
ώς ‘ιδιαιτέρως επαχθής, προβλέπεται δίμηνος άδεια μετ’ 
αποδοχών κατ’ έτος, κατά τ’ άνωτέρο).

Προέχουσα σημασία έδόθη, δια των προβλεπομενων εν 
άρθρω 92 «περί άνχρρωτικής άδειας», εις τήν ανάγκην άρω- 
•'ήε καί πεοιθάλ.ψεως τών άσθενούντων ύπκλήλλ,ων των όρων 
χορηγήσεως άδειας, κ.λ.π. Λιά τήν νοσηλείαν ("Αρθρον 93) 
θεσπίζονται αί γενικώς κρατούσα1, διατάξεις, μέ πρόβλεψιν 
αμέσου άντιμετωπίσεως εισαγωγής εις Νοσοκομείου διά 
τούς εις το εξωτερικόν ασΟενοϋντας βαρέως υπαλλήλους.

Λιά πρώτην φοράν προβλέποντχι διά τών "Αρθρων 94 
καί 95 εκπαιδευτικά’, άδειαι εις διακρινομένους υπαλλήλους 
καί 15 ύποτροφίαι, κατ’ έτος, διά υποψηφίους τοϋ 'Υπουρ
γείου, φοιτητάς τοϋ Πολιτικοοικονομικού καί Νομικού 
Τμήματος τών Νομικών Σχολών 'Ελληνικών Πανεπιστη
μίου, οπερ, άποτελεΐ σημαντικόν βήμα κρατικής πολιτικής, 
διά τήν προσέκλυσιν περισσοτέρων άνωτέρου επιπέδου 
υποψηφίων έξ όλων τών φοιτητών τής_ Χώρας. Ειδικόν, 
τέλος, επίδομα ώς κίνητρου δι’ έκμάθησιν ειδικών ξένων 
γλωσσών ή διά τούς κατέχοντας ήδη ταύτας, προβλέπεται, 
έξ άλλου, καί εις το "Αρθρον 137 τού Σχεδίου Νόμου.

Εις το Κεφάλαιον Η' τοΰ Σχεδίου Νόμου, υπό τον τίτλον 
«ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΑΩΝ» τού 'Υπουργείου, ("Αρθρα 96 - 
112), γίνεται λόγος, μετά τα περί Μητρώων καί ’Ατομικών 
Φακέλων, ("Αρθρον 96), περί τών προαγωγών τών 'Υπαλ
λήλων, καθοριζομένου εις τό "Αρθρον 97 βασικώς τοϋ τρό
που διενεργείας τούτων κατ’ εκλογήν ή κατ’ αρχαιότητα.

Καινοτομίας εις τάς προαγωγάς 'Υπαλλήλων τοϋ Διπλω
ματικού Κλάδου αποτελούν αί διατάξεις περί τής από τοϋ 
βαθμού τοϋ Γραμματέως Πρεσβείας Β' Τάξεως προαγωγής 
κατ’ εκλογήν, ("Αρθρον 98), καί περί τής καθιερώσεως 
προσθέτου έλέγχου χειρισμού υπηρεσιακών υποθέσεων διά 
τήν προαγωγήν Γραμματέων Πρεσβείας Α' Τάξεως εις τον 
βαθμόν Συμβούλου Πρεσβείας Β' Τάξεως. Αί λεπτομέρειαι 
όιά τον έλεγχον τούτον, τοϋ οποίου τά αποτελέσματα άπο- 
τελ.οϋν συνεκτιμώμενον μετά τών λοιπών στοιχείου προα- 
γωγής, έπαφίενται εις έκδοθησόμενον Προεδρικόν Διάτα
γμα. Καινοτομίαν, ώς έλέχθη, αποτελεί καί ή διάταξις 
περί παροχής γνωμοδοτήσεως υπό τοϋ Άνωνάτου Υπηρε
σιακού Συμβουλίου διά την υπό τοϋ 'Υπουργικού Συμβου
λίου προαγωγήν εις Πληρεξουσίους 'Υπουργούς Β' .Τάξεως 
τών Συμβούλων Πρεσβείας Α' Τάξεως, ("Αρθρον 100), μετά 
την συμπλήρωσιν ώρισμένων χρονικών ορίων εύδοκίμου 
υπηρεσίας εις τήν Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν ή εις τήν αλλο
δαπήν.

Καινοτομίαν επίσης άποτελεΐ ή διάταξις, ("Αρθρον 99), 
~ζ?'· υποχρεωτικής έπιμορφώσεως τών Διπλωματικών 
1 παλλήλων καί περί ιδρυόμενης έν τώ 'Υπουργέίω Σχολής 
Επιμορφώσεους 'Υπαλλήλων τοϋ Διπλωματικού Κλάδου, 

( Αρθρον 104), ής αί λεπτομέρειαι λειτουργίας θέλουσι κα- 
θορισθή διά Π. Διατάγματος. ’Επίσης νεωτερισμόν άποτελεΐ 
ή1 καθορισμός ώρισμένων περιοριστικών χρονικών ορίων 
εναλλαγής υπηρεσίας εις θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος ή 
ειδικών συνθηκών, όριζομένων δι’ Άποφάσεως τοϋ Ύπουρ- 
γ°ύ, J Αρθρον 99, παρ. 2 καί 3), π.χ. όρος διετούς άναγκα- 
στικής προϋπηρεσίας εις ταύτας διά τήν προαγωγήν εις 
Σύμβουλον Πρεσβείας Β' Τάξεως, (αντί τής στύεοον ΐσνυού-

σης ετήσιας τοιαύτης), θέλει συντελ.έσει είε τήν άπόκτησιν 
τής άπαραιτήτου πείρας κ.λ.π.. άνχγκχίχς διά τάς προ άγιο - 
γάς. Πρός άντιμετώπισιν, ές άλλου, τής ώς έκ τής άμέσου 
ύποχρεώσεως εφαρμογής τής διατάξεως ταύτης ένδεχο- 
μένης δυσχερείας έκπληρώσεως τοΰ όρου τούτου εις περι- 
πτώσεις ήδη ΰπηρετούντων υπαλλήλων, τελούντων εις τά 
πρόθυρα προαγωγών, έκρίθη δίκαιον όπως διά μεταβατικής 
διατάξεως θεωρούνται πληρούμεναι αί προϋποθέσεις διε
τούς υπηρεσίας εις χώρας ειδικών συνθηκών διά την προα
γωγήν, έπί τριετίαν άπό τής πρώτης εφαρμογής τοϋ Νόμου, 
έφ’ όσον κατά τόν χρόνον κρίσεώς τιυν πρός προαγωγήν 
οί υπάλληλοι ούτοι, εκτός τών Συμβούλων Πρεσβείας -V 
Τάξεως, εύρίσκονται τοποθετημένοι εις τοιαύτην θέσιν τής 
’Εξωτερικής 'Υπηρεσίας, ένθα θά έξακο/.ουΟήσουν ύπηρε- 

τοϋντες μέχρι τής συμπλ.ηρώσεως τού δΓ χύτην άπαιτου- 
μένου χρόνου υπηρεσίας.

Διά τάς προαγωγάς εις Πρεσβευτικόν βαθμόν προβλέ- 
πονται τά ίσχύοντα έν "Αρθρω 100, πρός ρύθμισιν δέ άνα- 
λόγου πρός τήν προηγουμένην παράγραφον δυσχερείας πλη- 
ρώσεως τοϋ προσόντος διετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας 
εις τήν Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν εις γυρισμένους βαθμούς, 
προβλ.έπει ίδια μεταβατική διάταξις.

Εις τό "Αρθρον 101 προβλέπονται είδικώς αί προϋποθέσεις 
προαγωγής τοϋ παρά τή Ειδική Νομική 'Υπηρεσία επιστη
μονικού προσωπικού καί ή θεσμοθέτητησις ώρισμένης στα
διοδρομίας διά την έξέλιξιν τών έν αύτή δώδεκα (12) νο
μικών.

Εις τό "Αρθρον 102 Προβλέπονται τά τής προαγωγής 
τών 'Υπαλλήλων τών Διοικητικών Κλάδων καί τού Κλάδου 
Τεχνικών Επικοινωνιών, παραμενρυσών βασικώς έν ίσχύι 
τών μέχρι τοΰδε ΐσχυουσών διατάξεων τοΰ Κ.Ν. 4952/ 
1931 καί τοϋ Ν.Δ. 204/1974, εκτός τής προσθήκης τών 
προϋποθέσεων προαγωγής εις Γενικόν Διευθυντήν, διά τόν 
Προϊστάμενον τών Οικονομικών 'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουρ
γείου.

Εις τήν παράγραφον 2 τίθεται νέα διάταξις, προβλ.έπου- 
σα περί τοϋ χρόνου προαγωγής, (διενεργουμένης κατ’ αρ
χαιότητα καί κατ’ εκλογήν), τών καθισταμένων βαθμολογι
κής έξελίξεως θέσεων τών Διοικητικών Γραμματέων, (δέκα 
έπτά έτη μέχρι τοϋ βαθμού Τμηματάρχου Β' καί είκοσι 
ένα έτη μέχρι τοϋ βαθμού Τμηματάρχου Α' ).

Αί παράγραφοι 4, 5, 6 καί 7 τοϋ αύτοϋ "Αρθρου 102 άπο- 
τελ.οϋν νέας διατάξεις, προβλ,επούσας τήν έν τώ έξωτερικώ 
υποχρεωτικήν υπηρεσίαν τών υπαλλήλων τών άνωτέρω 
Κλ.άδων καθ’ ώρισμένα ποσοστά, άναλ.όγως τοϋ βαθμού καί 
τοϋ Κλάδου, εις όν άνήκουσιν ούτοι.

Καί ενταύθα έκρίθη άνκγκχΐον όπως άντιμετωπισθή τό 
θέμα τοΰ προσόντος τής υπηρεσίας εις τήν άλλοπχδήν, διά 
τάς προαγωγάς τών υπαλλήλων τών Διοικητικών Κλ.άδιυν, 
πρός άντιμετώπισιν, όμως, ένδεχομένων δυσχερειών έκ τής 
άμέσως άπό τής θέσεως έν ίσχύι τοϋ Νόμου έφαρμογής τής 
διαράξεως ταύτης, προβλέπεται διά μεταβατικής διατά- 
ξεως, ότι ό χρόνος υπηρεσίας έν τή άλλοδαπή τών υπαλλή
λων τούτων, κατά τήν πρώτην διετίαν άπό τής έφαρμογής 
τοϋ Σχεδίου Νόμου, κρίνεται συμπληρωθείς,|έφ’ όσον ό ύπό 
κρίσιν έχει τοποθετηθή καί ύπηρετεΐ εις θέσιν τής ’Εξωτε
ρικής 'Υπηρεσίας, κατά τόν χρόνον τής κρίσεώς του.

Διά τάς προαγωγάς τοϋ Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού 
Κεντρικής 'Υπηρεσίας προβλέπει τό "Αρθρον 103, καθ’ ό 
μέχρι τοΰ βαθμού Κλητήρος Α' ή προαγωγή πραγματοποιεί
ται κατ’ άρχαιότητα, τροποποιούνται δέ τά ίσχύοντα ώς 
πρός τήν προαγωγήν ύπό τοϋ βαθμού Κλητήρος Α' Τάξεως 
μέχρι καί Άρχιταξινόμου, ήτις διενεργεΐται κατ’ έκλ.ογήν.

Τό "Αρθρον 105 πραγματεύεται περί τών τοποθετήσεων 
τών υπαλλήλων τοϋ Διπλωματικού Κλάδου, καθοριζομένου 
ενός ελάχιστου (διετία) καί μεγίστου (τετραετία) χρονικού 
ορίου υπηρεσίας παρ’ έκαστη έν τώ έξωτερικώ θέσει. Και-
νοτΓ>ΕΐΥ7.ν άτττοτελει ν*/' *τ τ—· »rr —^ -



—-s —
χώρας ειδικών συνθηκών -πέραν της τριετίας ή άντιστοίχως 
ή μή έπανατοποθέτησις υπαλλήλων τοϋ Διπλωματικού 
Κ?.άδου εις την αυτήν εις ήν υπηρέτησαν ’Αρχήν προ τής 
παρελεύσεως έξαετίας.

Εις τήν παράγραφον G τοϋ αύτοϋ "Αρθρου προβλέπεται 
οτι ή εναλλαγή τών άνά τήν Υδρόγειον περιοχών τοπο- 
ποθετήσεως τών Διπλωματικών ' Υπαλλήλων είναι υπο
χρεωτική, λαμβανομένη ιδιαιτέρως ύπ’ οψιν κατά τάς προα- 
γωγάς τούτων!

Εις το "Αρθρον 106 προβλέπονται ευρύτερα χρονικά όρια 
τοποθετήσεως καί παραμονής εις Οέσιν τής Εξωτερικής 
'Υπηρεσίας διά τούς υπαλλήλους τών λοιπών πλήν τοϋ Δι
πλωματικού Κλάδων, μέ τά αύτά άσφαλιστικά κριτήρια, 
διά τον υπάλληλον καί τήν 'Υπηρεσίαν, ως καί εις τύ "Αρ- 
Ορον 105. Διά τούς άνωτάτους βαθμούς Διευθυντών Α' 
καί Β' τοϋ Διοικητικού Κλάδου επιτρέπεται ή τοποθέ- 
τησις εις τύ έςωτερικόν, μόνον έφ’ όσον είδικαί άνάγκαι 
τής θέσεως καί τά άνταποκρινόμενα πρύς αύτάς προσόντα 
του υπαλλήλου δικαιολογούν ταύτην.

Εις τύ "Αρθρον 107 περιορίζονται τά χρονικά όρια άπο- 
σπάσεως ύπαλλήλων, πλήν τών επί Πρεσβευτικό) βαθμώ 
καί μόνον δι’ ειδικήν ύπηρεσιακήν άνάγκην, μέχρι τριμήνου, 
πέραν δέ τούτου, μετά γνώμην τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβου
λίου καί δι’ ώρισμένον άριθμόν, δέκα (10) έκ τού Διπλω
ματικού καί δέκα (10) Ικ τών Διοικητικών Κλάδων), υπαλ
λήλων. Τέλος, εις τήν παράγραφον 6 προβλέπεται ή δυ- 
νατότης άποσπάσεως ύπαλλήλων εις ήμιμονίμου φύσεως 
άντιπροσωπείας, προς άντιμετώπισιν μακροχρονίου διάρ
κειας διασκέψεων τοϋ "Αρθρου 17, παρ. ». /

Τύ "Αρθρον 10S ρυθμίζει τά τής κλήσεως εις τύ Κέντρον 
διά λόγους -'Υπηρεσίας τών Προϊσταμένων τών ’Αρχών 
’Εξωτερικής 'Υπηρεσίας, μή» δυναμένης ταύτης να ύπερβή 
άνευ συμφώνου γνώμης τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
τύ δεκαπενθήμερον, ενώ τύ 109 τά περί Ειδικών ’Αποστολών 
πρύς ειδικήν έκπροσώπησιν τοϋ Κράτους ή διεξαγωγήν δια
κρατικών-διαπραγματεύσεων καί προβλέπει περί τών δα
πανών των.

Σημαντικήν άφ’ έτέρου καινοτομίαν αποτελεί ή διάταξις 
τοϋ "Αρθρου 110, περί τών συνεπεία στερήσεως τής προ
σωπικής ελευθερίας των εις τύ εξωτερικών προβλεπομένων 
διασφαλίσεων τών ύπαλλήλων. ' Η διάταξις αΰτη κατέστη 
άναγκαία ώς έκ τής άκρως δυσχερούς καί επικινδύνου θέ
σεως εις ήν περιέρχονται συχνάκις οί Διπλωματικοί καί 
λοιποί 'Υπάλληλοι, συνεπεία εσωτερικών ανωμάλων κατα
στάσεων εν τή ξένη Χώρα παρ’ ή ύπηρετοϋσι, καί τής έκ 
τών συνθηκών τούτων αδυναμίας άσκήσεως τών καθηκόν
των των. Ή διασφάλισις τών ιδίων καί τών οικογενειών 
των, εις περίτςτωσιν αναπηρίας ή θανάτου των έκ τών άνω- 
τέριο λόγων, οιτινες έμφανίζονται τελευταίως με ιδιαιτέραν 
οξύτητα, θέλει άντιμετωπισθή δι’ ιδίας νομοθετικής ρυ- 
θμίσεως.

Διά τών "Αρθρων 111 καί J12 ρυθμίζονται τά τής δυ- 
νατότητος θέσεως εις διάθεσιν τοϋ 'Υπουργού ύπαλλήλων 
άπύ τοϋ βαθμού Συμβούλου Πρεσβείας Β' Τάξεως καί 
άνω. ώς καί αύστηρότερον τά τής θέσεως εις διαθεσιμό
τητα, (τη αιτήσει των ή αύτεπαγγέλτως). ύπαλλήλων τοϋ 
Διπλωματικού Κλάδου, μετ’ άπόφασιν τοϋ οικείου Υπηρε
σιακού Συμβουλίου. Διά πρώτην φοράν προβλέπεται καί 
ή θέσις εις διαθεσιμότητα ύπαλλήλων τών λοιπών, έκτύς 
τοϋ Διπλωματικού Κλάδων. Διά τούς έπί Πρεσβευτικοί 
βαθμώ προβλέπεται τούτο μετά προηγουμένην γνώμην 
τοϋ ’Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, έκφραζομένης 
πρύ τής έκδιδομένης πρύς τούτο άποφάσεως τοϋ 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου.

Εις τύ Κεφάλαιον Θ' περί «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑ
ΞΕΩΝ», ("Αρθρα 113- 123). κωδικοποιοϋνται ύπύ έκ- 
συγχρονισμένην μορφήν τά τής πειθαρχικής εύθύνης, τών 
επιθαλλουένων ποινών, κ.λ.π. κατ’ ακολουθίαν καί τών

Τύ "Αρθρον 114 παρουσιάζει νεωτερισμύν έναντι τι 
"Αρθρου 15 τοϋ Κ.Ν. 4952 1931, όπερ καθώριζεν άπλο 
πότε έπέρχεται ή 'οριστική άπόλυσις, καθ’ ότι άπαριθμε 
σήμερον τούτο διεξοδικώς τά πειθαρχικά παραπτώμα: 
καί περιλαμβάνει πρόσθετα τοιαϋτα, ένώ προστίθεται κ: 
γενική διάταξις, ότι αί διατάξεις, αί όρίζουσαι ειδικά πε 
θαρχικά παραπτώματα, διατηρούνται έν ισχύι.

Εις τύ "Αρθρον 115 έξαλείφεται ή ποινή τοϋ ύποβιβ: 
σμοϋ, ένώ πρύς άποτροττήν άμέσου εφαρμογής τής ποινά 
προσωρινής άπολύσεως, προβλέπεται εις προηγουμέντ 
βαθμίδα ή διάκο—ή τοϋ πρύς προαγωγήν δικαιώματος άπ 
ένύς μέχρι δύο έτών.

Ή εις τήν παράγραφον 3 τού αύτοϋ "Αρθρου, νέα ρ\ 
θμισις προβλέπει ότι ή ποινική δίωξις δεν άναστέλλει τι 
πειθαρχικήν τοιαύτην, ένώ προστίθεται ότι ή άρξαμένη πε 
θαρχική δίκη συνεχίζεται καί μετά την λήξιν τής ύπαλλτ 
λικής σχέσεως, (π.χ. διά παραιτήσεως), έξαιρουμένης τϋ 
περιπτώσεως τοϋ θανάτου.

Εις τύ "Αρθρον 116, ένθα γίνεται λόγος περί όριστικί 
άπολύσεως, προστίθενται διατάξεις, έν αίς περιλαμβάνετ 
καί ή πάράβίασϊς άπορρήτων τού Κράτους, ή έντύς έτο* 
άφ’ ής διεπράχθη παράπτωμα τιμωρηθεν διά ποινής πρ< 
στίμου, έπανάληψις τοϋ αύτοϋ παραπτώματος ή έτέρου συ' 
επαγομένου βαρυτέραν ποινήν, κ.λ.π. ένώ εις τύ "Λρθρ 

.117 προβλέπεται περί τών περιπτώσεων αυτοδίκαιου θ 
σεως εις αργίαν υπαλλήλων.

Εις τύ "Αρθρον 118 καθορίζονται τά τής άσκήσεως τ' 
πειθαρχικής έξουσίμς παρά τών Προϊσταμένων ταύτ 
κλιμακουμένης άναλόγως τής βαρύτητος τών έπιβαλλ 
μένων ποινών.

Νεωτερισμύν αποτελεί ή διάταξις, οτι αί λοιπαί ποιν: 
πλήν τής προφορικής έπιτιμήσεως, κ.λ.π., έπιβάλλοντ 
δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Εις τύ "Αρθρον 119 γίνονται είδικαί προβλέψεις ώς πρ 
τύν χρόνον κλήσεως εις απολογίαν.

Εις τύ νέον "Αρθρον 120, περί έπιβολής ποινής, διε 
,κρινίζεται ώς νέα ρύθμισις, οτι έάν τύ παράπτωμα έπισύ 
ποινήν άνωτέραν τής δικαιοδοσίας τοϋ έπιληφθέντος π. 
θαρχικώς Προϊσταμένου, ούτος οφείλει να παραπέμ· 
τήν ύπόθεσιν εις άνώτερον πειθαρχικώς Προϊστάμενον, 
δέ Ύπουργύς είς τύ αρμόδιον Ύττηρεσιακύν Συμβούλκ

Εις τύ "Αρθρον 121 άναπτύσσονται βελτιωμένως 
τής έκτελέσεως τών ποινών με διαφόρους προθεσμίας τ 
σήμερον ίσχυουσών, διά δέ τοϋ "Αρθρου 122 είσάγεται 
άρχή τοϋ άνεκκλήτου ή τοϋ άμεταβλήτου τών ποινών, πα: 
μενούσης όμως τής δυνατότητος άσκήσεως ένδικου μέσ<

Είς τύ "Αρθρον 123 προβλέπεται περί τής διετοϋς πα: 
γραφής τών πειθαρχικών παραπτωμάτων καί περί : 
διάκο—ής ταύτης._ Προβλέπεται έπίσης ότι αί σχετϊκαί 
πειθαρχικόν παράπτωμα πράξεις τής ποινικής διαδικασ 
διακόπτουν τήν παραγραφήν τοϋ πειθαρχικού παραπτ 
ματο'ς.

Εί: τύ Κεσάλαιον Γ ("Αρθοα 124-126). ύπύ τύν γένι; 
τίτλον «ΑΠ0ΧΩΡΗΣΙΣ ΕΚΤΗΣ ΥΠ11ΡΕΣΙΑΣ», π: 
λαμβάνονται διατάξεις γενικής φύσεως, ισχύουσαι 
πάντων τών Κλάδων.

Είς τύ "Αρθρον 124 καθορίζεται οριον -ηλικίας διά : 
τούς έπί Πρεσβευτικώ βαθμώ καί τούς υπαλλήλους : 
λοιπών Κλάδων τύ 65ον έτος, διά δέ τούς λοιπούς ύπαλί 
λους τοϋ Διπλωματικού Κλάδου, οΐτινες δέν θά ήθελαν π 
αχθή είς Πρεσβευτικόν βαθμόν μέχρι τοϋ 6θοϋ έτους, 
έτος τούτο.

Είς τύ "Αρθρον 125, περί άποχωρήσεως λόγω συμπλη: 
σεως τριακονταπενταετοϋς υπηρεσίας, έπαναλαμβάνον 
αί διατάξεις τοϋ τελευταίως ψηφισθέντος ύπύ τής Βου 
Νόμου περί εφαρμογής τής τριακονταπενταετίας μέ τι
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-'■j Υπουργείου. Οϋτω. κατώτατον ουνατόν ο::ον τυμπληρώ- 
ΐϊω; τής τριακονταπενταΐτοΰς πραγματικής καί τυντααίμου 
ΰπηοεϊίας όριζεεα: τό 58ον. προέλέπεται ΐέ ή ουνατότης. ενε- 
■/.VI έεαιοετικής ΰπηρεαιακής ανάγκης. οιατηρήτεως εν τή
Υπηοεαία /.at υπαλλήλων i.—Πρετόευτικώ ί αύμώ μέχρι 

v.:i: είτέτ: τΐίετιας. μ ή ουναμένης πάντως τούτης νά -3:2- 
τα·ύή répav τοΰ 65ου έτους.

"Ρο Κεφάλαιον ΙΑ', ’jtto τον. τίτλον ((ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ», (Άρθρα 127-146), διαλαμβάνει περί των 
διαοόρων — ιστώσεων τού Προϋπολογισμοϋ τού 'Υπουργείου 
Εξωτερικών, -τά —ερί τοϋ τρόπου διαθέσεως τούτων, βά
σει καί των Αντιστοίχων διατάξεων τοϋ Κρατικοϋ Δημοσίου 
Λογιστικού καί περί μεταβιβάσεως των οικονομικών αρμο
διοτήτων τοϋ 'Υπουργού, βάσει τών κειμένων διατάξεων 
η βάσει τών διατάξεων τοϋ Άρθρου 2, τταρ. 6. άναλόγως τών 
εις οΰς μεταβιβάζονται αϋται.

Εις το ΆρΟρον 130 καθιεροϋται ουσιώδης ττρόνοια, όπως 
αί άποδοχαί τών εν τώ έξωτερικώ ΰπηρετούντων ύπαλλή- 
λων συναρτώνται πρός τά έκάστοτε σταθερώτερα νομί
σματα, εις δέ το ΆρΟρον 131 άντιμετωττίζεται ή ρύθμισις 

- τοϋ μισΟολογικοϋ-θέματος-τών ύκαλλήλων τοϋ Διπλωμα
τικού Κλάδου καί τοϋ τών ’Εμπειρογνωμόνων έτεί Αξιο
πρεπούς βάσεως, λαμβανομένων ΰπ’ δψιν τών ηύξημένων 
προσόντων των καί τών ύποχρεώσεών των. Είς την περί- 
πτωσιν 5 τοϋ αΰτοϋ Άρθρου προβλέπεται είδικώτερον διά 
το παρεχό ιενον ήδη μηνιαΐον επίδομα, καθορισμός τούτου 
είς ποσοστά επί τοΰ βασικού μισθού των, βαίνοντα άντι- 
στρόφως προς τούς παρ’ άύτών · κατεχομένους βαθμούς 
με μεγαλύτερου ποσοστύν διά τον εισαγωγικόν βαθμόν καί 
τούτο πρός ένίσχυσιν κινήτρου προσελεύσεως υποψηφίων.

Είς την περίπτωσιν 9, τέλος, τοϋ αυτού Άρθρου προ- 
βλέπεται ότι τό πρός άντιμετώπισιν τής διαφοράς τοϋ έν τη 
αλλοδαπή κόστους ζωής παρεχόμενου επίδομα Υπηρεσίας 
Αλλοδαπής θέλει υπολογίζεται άναλόγως τοϋ Κλάδου, τοϋ 
βαθμού καί τών οικογενειακών βαρών καί τοϋ τόπου εις 
ον υπηρετεί ό υπάλληλος, είδικώτερον δέ διά τούς Διπλω
ματικούς καί τούς ’Εμπειρογνώμονας καί άναλόγως τών 
έπικρατουσών έν τή ξένη χώρα συνθηκών στεγάσεως, αΐ- 
τινες συνήθως είναι δυσχερέσταται, άναπροσαρμοζόμενον 
κατά τακτά διαστήματα.

Είς τούς υπαλλήλους τοϋ Κλάδου Τεχνικών Επικοι
νωνιών χορηγείται ειδικόν επίδομα άνερχόμενον είς τό 
20% τού βασικού αυτών μηνιαίου μισθού.

Είς τό ΆρΟρον 132 περί οίκήσεως, άντιμετωπίζεται 
και ή λόγω δυσμενών συνθηκών στεγάσεως περίπτωσις 
μισθώσεως οικήματος πρός στέγασιν υπαλλήλων.

Είς τά Άρθρα 133 καί 134 ρυθμίζονται ικανοποιητικούς 
τά θέματα εξόδων μετακινήσεως τών υπαλλήλων καί τά 
τών δαπανών ειδικών αποστολών καί κλήσεων διά λόγους 
υπηρεσίας.

Είς τό Άρθρου 133 ένσωματοϋνται αί ύφιστάμεναι δια
τάξεις περί εισαγωγής είς έλευθέραν χρήσιν τής οικοσκευής 
καί τών αυτοκινήτων τών άποσπωμένων είς την Κεντρικήν 
'Υπηρεσίαν υπαλλήλων. Σημειωτέου, ότι είς τάς πλείστας 
τών Προξενικών ’Αρχών δέν διατίθενται υπηρεσιακά αυ
τοκίνητα, οί δέ Προϊστάμενοι τούτων διαθέτουν τά ίδια 
αυτών αυτοκίνητα διά τάς άνάγκας τής ’Αρχής, άνευ άπο- 
ζημιώσεώς των.

Τέλος, είς τό Άρθρο'/ 136 γίνεται λόγος περί τών δι- 
καιουμένων έν τώ έξωτερικώ υπηρεσιακών αυτοκινήτων 
τοΰ Υπουργείου.

Είς τό Άρθρου 137 γίνεται πρόβλεψις περί τού χορη-

γουμένου επιδόματος έκμαθήσεως σλαυϊκών άραβικών, 
Αφρικανικών, ασιατικών καί λατινοαμερικανικών γλωσσών, 
ένω περί έπιμορφώσεως τών Υπαλλήλων προβλέπει τό 
Άρθρον 13S. Περί ετέρων δαπανών είς βάρος τοϋ Δημοσίου 
προβλέπει τό "Αρθρον 139, ένω περί παγίας προκαταβολής 
τών Γραφικών ’Εξόδων, τών δαπανών δι’ ειδικές άνάγκας, 
διεθνείς υποχρεώσεις καί εθιμοτυπίας, περί προμηθειών 
καί περί δαπανών βαρυνουσών ετέρας Υπηρεσίας προ
βλέπουν τά Άρθρα 140-146.

Είς τάς διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου ΙΒ' ύπό τόν τίτλον 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ! ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ» τοϋ 
Υπουργείου, (Άρθρα 147-148), περιελήφθησαν τά τής 
Διοικήσεως τού Άγιου ’Όρους, βάσει τών υφισταμένων 
Νόμων καί διατάξεων καθοριζόμενα, ώς καί τά τής Υπη
ρεσίας Πολιτικών 'Υποθέσεων Βορείου 'Ελλάδος, ύπα- 
γομένης είς τό 'Υπουργείου Εξωτερικών.

Είς τό Κεφάλαιον ΙΓ',ύπό τον τίτλον «ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑ
ΤΑΞΕΙΣ», (Άρθρον 149), προβλέπονται είς τά τής Προ
ξενικής Διατιμήσεως, ότι παραμένουν έν ίσχύι τά σ/ετικά 
πρός αύτήν Άρθρα 17S-221 τοϋ Κ.Ν. 4952/1931 καί 

—τέλος- γίνεται—λόγος, ήΆρθρον—150),- περί Διπλωματικών 
καί Ειδικών 'Υπηρεσιακών Διαβατηρίων. Διά τούτου είσά- 
γονται νέαι Κατηγορία1., προσώπων, είς ά έκδίδονται Δι
πλωματικά Διαβατήρια, πέραν τών καθοριζομένων διά 
τοϋ Α.Ν. 1177/1930 περιπτώσεων. Καθ’ όσον άφορα 
τά Ειδικά ' Υπηρεσιακά Διαβατήρια, ταΰτα χορηγούνται 
καί εις τινας νέας περιπτώσεις, μεταξύ τών όποιων συγκα
ταλέγονται τά έν ένεργεία μέλη τής Βουλής. Τέλος, είς την 
παράγραφον 4γ τονίζεται ή αύτονόητος άρχή, ότι Αποστε
ρούνται τών άνωτέρω διαβατηρίων πρόσωπα, άτινα κατά 
την κρίσιν τοϋ Υπουργού ένήργησαν πράξεις άπαδούσας 
πρός τόν τίτλον ή την ιδιότητα ή την Αποστολήν των.

Είς τά Άρθρα 151 καί 152 ρυθμίζεται νομοθετικούς ή 
λειτουργία καί ή ύπό τοϋ Προσωπικού τοϋ Υπουργείου 
έπάνδρωσις τών είς τό έξωτερικόν λειτουργούντων ήδη 
άπό πολλών έτών, ύπό την αιγίδα -καί μερίμνη τούτου, 
’Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών 
Βενετίας καί τοΰ Κέντρου 'Ελληνικών Σπουδών ’Αλεξάν
δρειάς. Όσον άφορα τόν διορισμόν τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ 
πρώτου, ορίζεται ότι ισχύουν αί κείμεναι διατάξεις καί ότι 
at εν γενει αποόοχαα αυτου αντιμετωπίζονται ες ιοιων πόρων 
τοϋ ’Ινστιτούτου. Τό προσωπικόν τούτων λαμβάνεται έκ 
τών οικείων Κλάδων τοϋ 'Υπουργείου, ώς κατανέμεται 
τούτο είς τόν έν Άρθρω 154 Πίνακα Β' τοϋ σχεδίου Νό
μου.

Κατακλείδα τών προαναφερθέντων δέκα τριών Κεφα
λαίων τοϋ συνυποβαλλομένου σχεδίου Νόμου άποτελεϊ τό 
Κεφάλαιον ΙΔ’ (Άρθρον 153) όπερ περιλαμβάνει δια
φόρους τελικές καί μεταβατικές διατάξεις, προσωρινής 
ώς έκ τής φύσεώς των ισχύος, αΐτινες ρυθμίζουν γενικά 
θέματα έντάξεων καί μεμονωμένα τινά θέματα, γεννώ- 
μενα ώς έκ τής έφαρμογής τοϋ νέου νομοθετικού καθε
στώτος, έν σχέσει πρός τό έν ίσχύι τοιοϋτον ώς καί ώρι- 
σμένας ύφισταμένας καταστάσεις, διά τής τοποθετήσεως 
είς συνιπτωμένας ύέτες καί 6 αδρούς ύπό πίταν ουνατήν έγ- 
γύητιν απονομής οικαίου καί ;·.’ έπα/όρ-δωοεν κατά τό πα- 
ρίελ-Scv άόικιών υπαλλήλων τσϋ Διοικητικού καί λοιπών 
Κλάδων άσκούντων ήδη τά είς τάς θέσεις ταύτας αντί
στοιχα καθήκοντα, είς βαθμόν άνάλογον πρός τά προσόντα 
καί τόν χρόνον προϋπηρεσίας των.

Είς τό Κεφάλαιον ΙΕ' καί δη είς τό ΆρΟρον 154 αυτού 
περιλαμβάνονται δύο Πίνακες, είς οΰς άπαριθμοϋνται αί 
νομοθετούμενα! καί ύφιστάμεναι Διπλωματικαί (Πίναξ Α')
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καί "Εμμισθοι Προξενικά! Άρχαί (Πίνας Β') ώς καί ή 
σύνθεσις τοϋ κατανεμομένου εις αύτάς προσωπικοϋ, όπερ 
όμοϋ μετά τοΰ προσωπικοϋ τής Κεντρικής * Γπηρεσίας 
καί των Περιφερειακών εν τώ έσωτερικώ 'Υπηρεσιών, 
ώε άναφέρεται τοϋτο έν συνόλω εις τά οικεία ’Άρθρα τοΰ 
σχεδίου Νόμου, (Άρθρον 155), δύναται ν’ ανακατανέ
μεται, βάσει των οικείων διατάξεων (Άρθρα 17 καί 24) 
διά Προεδρικών Διαταγμάτων.

Εΐε το άκροτελεύτιον Άρθρον προβλέπεται οτι ή έναρξις 
ίσ/ύος τόϋ σχεδίου Νόμου άρχεται άπό της δημοσιεύσεως 
αύτοϋ εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Καθ’ όσον άφορά τήν -ροσκαλουμένην έκ τής εφαρμο
γής τοΰ Νόμου δαπάνην αότη, προβλεπομένη νά έττιμερι- 
σθή εις τρία έτη, δεν πρόκειται νά ύπερβή τό εν τρίτον τοΰ 
συνόλου ταύτης κατ’ έτος.

Ούτως άναδιοργανουμένη ή Διπλωματική 'Υπηρεσία 
τής Ελλάδος, έλπίζεται ότι θά κατορθώση ν’ άνταποκριθή 
καλλίτερου εις τά έκ τής θέσεως τής χώρας, τής διεθνούς 
επικοινωνίας καί τών εξελίξεων όλονέν πολλαπλασιαζό- 
μενα καθήκοντα της. 'Η άρτιωτέρα άξιοποίησις τοΰ ύπάρ- 
χοντος προσωπικού καί ή είσοδος νέων στελεχών μέ υψηλά 

, προσόντα θά έπιτρέψουν, όπως ή ' Ελλάς άποκτήση, διά τής 
ποιοτικής άνόδου τών έκπροσώπων της, την έξέχουσαν 
έπί τοΰ διεθνούς στίβου θέσιν, την όποιαν φι?,οδοξεΐ δι’ 
αυτήν ή Βουλή τών 'Ελλήνων καί ό 'Ελληνικός Λαός.
'Ο 'Υπουργός Οικονομικών Ό 'Υπουργός Εξωτερικών 
. Ε. Α. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Δ.Σ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α' καί Β' ΤΟΥ ΝΕΟΥ " 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

Κ.Ν. 4952/31, ά?θρ. 46 καί 62, Ν.Δ. 3514/56, Ν.Δ. 
3577/56 (άοθοον 1), Ν.Δ. 3847/58, Ν.Δ. 3966/59, Β.Δ. 
106/60, Ν. 4332/63, Ν. 4341/64, Ν.Δ. 4364/64, Ν.Δ. 
4402/64, άρθρον 4 Β.Δ. 118/65 κατ’, έξουσιοδότησιν τοϋ 
Ν.Δ. 4402/64, Β.Δ. 674/65 κατ’ έξουσιοδότησιν τοΰ Ν.Δ. 
4402/64, Β.Δ. 631/66, κατ’ έξουσιοδότησιν τοϋ Ν.Δ. 
4402/64, Ν.Δ. 4592/66, Α.Ν. 2S/67, Α.Ν. 94/67, Α.Ν. 
233/67, Β.Δ. 5SS/70 (κατ’ έξουσιοδότησιν τοϋ Ν.Δ. 
606/70), Ν.Δ. 715/70, Ν.Δ. 906/71, Ν.Δ. 947/71, Ν.Δ. 
1046/71, άρθρον 4 Ν.Δ. 1223/72, Ν.Δ. 1272/72, Ν.Δ. 
1363/73, Ν.Δ. 275/74, Ν.Δ. 276/74, Ν.Δ. 277/74, Ν.Δ. 
14S/74. Ν.Δ. 455/74, Π.Δ. 39/75, Ν. 39/75, Ν. 16/75, 
Π.Δ. 411/75, Ν. 135/75.

ΓΙΙΝΛΞ.

ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ 
ΣΝΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. 1 2 3

1. Τό άρθρον 1 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τών άρθρων 1 καί 4 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

2. Τό άρθρον 31 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

3. Τό άρθρον 31 δίς τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 2 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

4. Τό άρθρον 17 τοϋ Κ.Ν. 4952/31, ώς τοϋτο συνε- 
πληριΰθη ύπό__ τοϋ άρθρου 2 τοϋ ΝτΔ. 1235/72 καί τοϋ 
Ν.Δ. 14/74 καταργεΐται υπό τοΰ άρθρου 8 τοϋ Νέου Όρ- 
γανισμοϋ.

5. Τό άρθρον 41 τοϋ Κ.Ν. 4952/31, ώς τοϋτο συνε- 
πληρώθη υπό τοϋ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 3515/56 καταργεΐται 
ΰπό τών άρθρων 12 καί 144 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

6. Τό άρθρον 42 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καί τό άρθρον 44 
τοϋ Α.Ν. 2039/39 καταργοϋνται ΰπό τοϋ άρθρου 14 τοϋ 
Νέου Όργανισμοϋ.

7. Τό άρθρον 44 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοΰ άρθρου 17 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

8. Τό άρθρον 52 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 18 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.·

9. Τό άρθρον 47 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοΰ άρθρου 19 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ. .

10. Τό άρθρον 48 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 21 τοΰ Νέου Όργανισμοϋ.

11. Τό άρθρον 49 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό
τοΰ άρθρου 22 τοΰ Νέου Όργανισμοϋ.—------

12. Τό άρθρον 51 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 23 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

13. Τά άρθρα 5S καί 71 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργοϋνται 
ΰπό τοϋ άρθρου 24 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

14. Τό άρθρον 60 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται έν 
μέρει υπό τοϋ άρθρου 25 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

15. Τό άρθρον 175 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 20 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

16. Τό άρθρον 81 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τών άρθρων 27 καί 28 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

17. Τά άρθρα 89 καί 99 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργοϋνται 
ΰπό τοϋ άρθρου 29 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

1S. Τό άρθρον 91 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
Τοϋ άρθρου 30 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

19. Τό άρθρον 100 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 31 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

20. Τό άρθρον 90 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 32 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ. ·

21. Τό άρθρον 82 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 33 παρ. 1 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

22. Τό άρθρον S7 τοϋ Κ.Ν. 4952/31. καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 34 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

23. Τό άρθρον 7 παρ. 7 τοΰ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται 
ΰπό τοϋ άρθρου 35 τοΰ Νέου Όργανισμοϋ.

24. Τό άρθρον 65 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοΰ άρθρου 37 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

25. Τό άρθρον 80 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται ΰπό 
τοϋ άρθρου 38 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

26. Τά άρθρα /2 καί /ο τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργοϋνται 
έν μέρει ΰπό τοϋ άρθρου 39 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

27. Τά άρθρα 72 παρ. 3. 73 καί 75 (έν μέρει) τοϋ Κ.Ν. 
4952/31 καταργοϋνται ΰπό τοϋ άρθρου 40 τοϋ Νέου Όρ- 
γανισμοϋ.
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2S."Tô άρθρον 74 τοϋ 

τοϋ άρθρου 41 τοϋ Νέου
Κ.Ν. 4952/31
Όργανισμοϋ.

καταργεϊται. t yυττο

29. Το άρθρον 76 τοϋ 
τοϋ άρθρου 42 τοϋ Νέου

Κ.Ν. 4952/31
Όργανισμοϋ.

καταργεϊται ύττο

30. Τό άρθρον 78 τοϋ 
:οϋ άρθρου 43 τοϋ Νέου

Κ.Ν. 4952 31
Όργανισμοϋ.

καταργεϊται « » υττο

31. Τό άρθρον 77 τοϋ 
•οϋ άεθεου 44 τοϋ Νέου

Κ.Ν. 4952/31 
Όργανισμοϋ.

καταργεϊται ύττο

32. Το άρθρον 79 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 κχταργεϊται ύττο 
τοϋ άρθρου 45 τοϋ Νέου ’Οργανισμού.

33. Τό άρθρον 222 τοϋ' Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύ-ο 
τοϋ άρθρου 46 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

34. Τό άρθρον 2 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ■!>—ο 
τοϋ άρθρου 47 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

35. Τό άρθρον 9 τταρ. 1 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 κατχργεΐται 
ύττο των άρθρων 48 καί 50 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

36. Το άρθρον 38 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται έν 
μέρει ύττό-τοϋ άρθρου 53- καί 76 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

37. Το Ν.Δ. 204/74 καταργεϊται ύττό των άρθρων 54, 
55, 56 καί τοϋ Νέου Όργανισμοϋ. Διατηρείται όμως έν 
ΐσχύι ώ.ς ττρός τούς ύτταλλήλους της τταρ. 3 τοϋ άρθρου 1 
αύτοϋ, δυνάμει τοϋ άρθρου 102, 1 ττερ. δ' τοϋ Νέου ’Ορ
γανισμού.

38. Τό άρθρον 1 τοϋ Ν. 26/75 (αί ύ—ό?^οιττοι διατάξεις
είναι μεταβατικού χαρακτηρος) καταργεϊται ύττό τοϋ άρθρου 
57 τοϋ ΝέουΌργανισμοϋ. -

39. Τό άρθρον 5 τταρ. 3 καί —αρ. 4 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 
καταργεϊται ύττο τοϋ άρθρου 59 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

40. Τό άρθρον 1 τταρ. 1 τοϋ Β.Δ. 117/72 καταργεϊται 
ύττο τοϋ άρθρου 62 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

41. Τό άρθρον 34 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο 
τοϋ άρθρου 65 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

42. Τό άρθρον 3 (τταρ. 1 καί τταρ. 2) τοϋ Κ.Ν. 4952/31 
ώς καί το Ν.Δ. 141/67 καί το Ν.Δ. 311/69 καταργοϋνται 
ύττο τοϋ άρθρου 71 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

43. Τό άρθρον 3 τταρ. 2 καί το άρθρον 4 τοϋ Κ.Ν. 4952/ 
31 καταργοϋνται ύττο τοϋ άρθρου 72 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.·

44. Το άρθρον 6 τταρ. 1 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται 
ύττο των άρθρων 73 καί 74 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.·

45. Τό άρθρον 5 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καί τό Ν.Δ. 4S0/74 
καταργοϋνται ύττο των άρθρων 77, 7S καί S0 τοϋ Νέου 
Όργανισμοϋ.

46. Τό άρθρον 34 τταρ. 2 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται 
υττο τοϋ άρθρου 81 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

47. Το άρθρον 6 (τταρ. 2 - 5) τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταρ- 
γεϊται ύττο τοϋ άρθρου 87 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

48. Τό άρθρον 7 (τταρ. 1-6) τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταρ- 
γειται ύττο τοϋ άρθρου 88 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

49. Το άρθρον 8 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο τοϋ 
άρθρου 89 τοϋ Νέου ’Οργανισμού.

50. Τό άρθρον 7 δίς τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο 
“ου άρθρου 90 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

■51. Τό άρθρον 25 (τταρ. 1 -4 καί τταρ. 17 -21) τοϋ 
Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο τοϋ άρθρου 91 τοϋ Νέου 
Οργανισμού.

52. Τα άρθρα 22 καί 25 (τταρ. 6 - 16) τοϋ Κ.Ν. 4952/3_1, 
ώς έτροττοττοιήθησχν ύττο τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 1303/72 
καταργοϋνται ύττο τοϋ άρθρου 92 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

53. Τό άρθρον 25 τταρ. 22 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 κχτκργει- 
ται ύττο τοϋ άρθρου 93 τοϋ Νέου ’Οργανισμού.

54. Τα άρθρα 20. 20δίς, 21, 22 (ττερ. 1) καί 3S τταρ. 
3 έδασ. τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργοϋνται ύττο των άρθρων 
97 - 103 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

55. Το άρθρον 1 τοϋ Ν.Δ. 4092/60 καταργεϊται ύττο τοϋ 
άρθρου 100 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

56. Το άρθρον 22 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο 
των άρθρων 105 - 107 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

57. Τό άρθρον 23 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο 
τοϋ άρθρου 108 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

58. Τό άρθρον 24 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο 
τοϋ άρθρου 109 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

59. Τό άρθρον 26 (τταρ. 1-3) τοϋ Κ.Ν. 4952/31 κχταρ-
γεΐται ύττο τοϋ άρθρου 11Τ. τοϋ Νέου ./Οργανισμού.______

60. Το άρθρον 26. (τταρ. 4-11) τοϋ Κ.Ν. 4952/31 
καταργεϊται ύττο τοϋ άρθρου 112 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

61. Τα άρθρα 11 - 15 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργοϋνται 
ύττο των άρθρων 113 - 123 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

62. Το άρθρον 16 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ΰ“ό 
τοϋ άρθρου 124 ΐοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

63. Ό Ν. 105/75 καταργεϊται ύττο τοϋ άρθρου 125 
τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

64. Τό άρθρον 16 τταρ. 6 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται 
ύττο τοϋ άρθρου 126 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

65. Το άρθρον 30 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο 
τοϋ .άρθρου 129 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

66. Τό άρθρον 29 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο 
τοϋ άρθρου 130 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

67. Τό Ν.Δ. 1303/72, ώς τούτο έτροττοττοιήθη καί συν- 
εττληρώθη ύττο τοϋ Ν.Δ. 263/73 καταργεϊται ύττο τοϋ άρθρου 
131 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.·

68. Τα άρθρα 19 καί 66 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργοϋνται 
ύττό τοϋ άρθρου 131 τοϋ Νέου .’Οργανισμού. ·

69. Τά άρθρα 27 καί 28 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργοϋνται 
ύττο τοϋ άρθρου 133 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

70. Τά άρθρα 23, 24 καί 27 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 ώς τχϋτα 
έτροττοττοιήθησχν καί συνεττληροιθησχν ύττο τοϋ Α.Ν. 271/68 
καταργοϋνται ύττο τοϋ άρθρου 134 τταρ. 2α τοϋ Νέου ’Ορ
γανισμού.

71. Το άρθρον 2 τοϋ Ν. 4080/60 καταργεϊται ύττο τοϋ 
άρθρου 134 τταρ. 3 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

72. Τό άρθρον 27 (τταρ. 5, 8, 11 καί 12) τοϋ Κ.Ν. 4952/ 
31. καί το Ν.Δ. 698/70 καταργοϋνται ύττο τοϋ άρθρου 135 
τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

73. Τα άρθρα 43, 55 καί 56 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταρ- 
γοϋνται ύττο τοϋ άρθρου 139 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

74. Τό άρθρον 69 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο 
τοϋ άρθρου 140 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

75. Τό άρθρον 57 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται ύττο 
τοϋ άρθρου 141 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.

76. Τό άρθρον 56 τταρ. 7 τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεϊται 
ύττο τοϋ άρθρου 142 τοϋ Νέου Όργανισμοϋ.
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77. Το άρθρον 41 τοΰ K.N. 4952/31 καταργεΐται ύ-ô 
tou άρθρου 144 του Νέου ’Οργανισμού. ./

78. Το άρθρον 54 τοϋ Κ.Ν. 4952/31, ώς τοϋτο ctjνετλη- 
ρώθη ύιτό τοϋ Ν.Δ. 1261/72 καταργεΐται ύττό τοϋ άρθρου 
146 —χρ. 4 έδ. α και β' τοϋ Νέου ’Οργανισμού.

79. Τό άρθρον 53 δίς τοϋ Κ.Ν. 4952/31 καταργεΐται 
ύττό τοϋ άρθρου 146 τταρ. 5 τοΰ Νέου ’Οργανισμού.

80. Τό άρθρον 2 τοΰ Π.Δ. 58/74 καταργεΐται ύ—6 τοΰ 
άρθρου 148 τοΰ Νέου Όργανισμοΰ.

81. Τό Ν.Δ. 1110/72 καταργεΐται ΰτιό τοΰ άρθρου 150 
τοϋ Νέου Όργανισμοΰ.

S2..Tà Ν.Δ. 535/70 καί 606/70 καταργοΰνται.
83. Τά άρθρα 1 καί 2 τοϋ Ν.Δ. 3515/56 καταργοΰνται 

ύ~ό των άρθρων 56, 57, 71 καί 78 τοΰ Νέου Όργανισμοΰ.

84. Τα άρθρα 2 καί 5 τοΰ Ν.Δ. 2 7/74 καταργοΰντα1 
ΰτιό τών άρθρων 102 τ:αρ. 2 καί 131 τοΰ Νέου Όργανισμοΰ"

85. Το άρθρον 1 τοΰ Ν.Δ. 1235/72 καταργεΐται υπό τοΰ 
άρθρου 153 τιαρ. 30 τοΰ Νέου Όργανισμοΰ.

86. Το άρθρον 2 -αρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 3577/56 καταργεΐται 
ύ—ο τοΰ άρθρου 50 τοΰ Νέου Όργανισμοΰ.

8.7. Το άρθρον 3 τοΰ Ν.Δ. 3577/56 καταργεΐται ΰττο τοΰ 
άρθρου 77 καί 78 τοΰ Νέου Όργανισμοΰ.

88. Το Ν.Δ. 3513/56 καταργεΐται ΰκύ τοΰ άρθρου 24 
~αρ. 4 τοΰ Νέου Όργανισμοΰ.

89. Τό Ν.Δ. 630/70 καταργεΐται ΰ—ό τοΰ άρθρου 74 
τοΰ Νέου Όργανισμοΰ.

90. Τό Ν.Δ. 4402/64 καταργεΐται.


