
Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «περί ίδρύσεως Πρεσβείας στην Α
βάνα καί «περί τροποποιήσεως τοΰ νόμου 1104/19S0».

Προς τη Βουλή ιών Ελλήνων
Ή ίδρυση πρεσβευτικής άρχής στήν Άδανα, πού έπιχει- 

ρείτιαι μ'έ τό ανωτέρω σχέδιο νόμου, επιβάλλεται άπό την 
ανάγκη τής πολιτικής κυρίως παρουσίας τής Ελλάδος καί 
τής προβολής τών θέσεών της στήν Κοΰδα, ή όποια αναπτύσ
σει αξιόλογη πολιτική δραστηριότητα μεταξύ τών χωρών τοΰ 
Τρίτον Κόσμου, άλλα χαι άπό λόγους άμοιδαιότητος, άφοϋ ή 
Κούδα διατηρεί ήδη πρεσδεία της στην ’Αθήνα.

Άπό οικονομική πλευρά ή ίδρυση τής Γίρεσδείας είναι 
επίσης σχόπιμη, χυρίως λόγω τής άνάγχης άφ’ ενός έξυπη- 
ρετήσεως τής ναυτιλιαχής δραστηριότητας μας στην περιο
χή χαι άφ’ ετέρου προωθήσεως τών εμπορικών και γενιχό- 
τερα οίχονομιχών άνταλλαγών μεταξύ Έλλαδος χα'ι Κούβας.

’Αθήνα, 2 ’Ιουνίου 1982.
Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως Εξωτερικών
Α. ΚΟΓΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΤΛΟΣ

Οίχονομιχών 
MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Περί ίδρόσεως Πρεσβείας στην ’Αβάνα χα; κπηρί τροποποιή- 
? ' - ' σεως τοΰ νόμου 1104/1980)'..

·. Άρθρο 1.
Ιδρύεται Πρεσδεία τής Ελλάδος στην ’Αβάνα τής 

Κούβας.
Ή όργοινική σύνδεση τοΰ προσωπιχοΰ τής Πρεσβείας αυτής 

είναι ή εξής: Πιρέσβυς, Γραμματεός Πρεσβείας, Δοοικητν 
χός Υπάλληλος Ι\νιχών Καθηκόντων, τρεΐς Διοικητικοί 
Γραμματείς, Τεχνικός ’Επικοινωνιών, ’Ιδιαιτέρα Γραμμζτεύς. 
Μεταφραστής, τρεις θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού, 'Οδη
γός Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου καί δύο Φύλακες Θυρωροί. 
ν.νΣτις οργανικές δέσεις τοΰ προσωπικού τού Τπουργείου 
Εξωτερικών προστίθενται μία θέση Πληρεξουσίου Υπουρ
γού, μία Γραμματέως Πρεσβείας, μία υπαλλήλου τοΰ Διοι
κητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων, τρεις υπαλλήλων τοΰ 
Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, μία υπαλλήλου τοΰ Κλά
δου Τεχνικών ’Επικοινωνιών, μία Ιδιαιτέρας Γραμματέως 
τής Εξωτερικής 'Τπηρεσίας, μία Μεταφραστοΰ τής Εξω
τερικής Υπηρεσίας, τρεις Βοηθητικού Προσωπικού τής Ε
ξωτερικής Υπηρεσίας, μία 'Οδηγού Αυτοκινήτου τής ’Εξω
τερικής 'Υπηρεσίας και δύο Φυλάκων Θυρωρών τής ’Εξω
τερικής Υπηρεσίας.
ίί ν... Άρθρο 2.

Τής ίδρυθείσης μέ την step άγραφο 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ ν όρ
μου 1104/1980 τρίτης κατά σειράν πρεσβευτικής άρχής ή 
ορθή επωνυμία είναι Πρεσβεία Χαράρε, ή επωνυμία δε αυτή 
αντικαθιστά τήν εσφαλμένη επωνυμία Πρεσβεία HARAPiA 
οπουδήποτε ή τελευταία αυτή μνημονεύεται.

Άρθρο 3.
'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχίζει άπό τήν δημοσίευσή του στήν 

’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Άθήναι, 2 ’Ιουνίου 1982

ϋί Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Έξωτεοικών
Α. ΚΟΓΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΥΔΟΣ

Τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 75 τοΰ Συντάγματος έπί τοΰ 
σχεδίου νόμου «περί ίδρύσεως Πρεσβείας στήν Αβάνα 
καί περί τροποποιήσεως τοΰ νόμου 1104/1980».

Σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ ανωτέρω 
σχεδίου νόμου% ιδρύεται Πρεσδεία στήν Άβάναι, οι ετήσιες 
δαπάνες λειτουργίας τής οποίας προβλέπεται ό:ι θά άνέλθουν 
στο ποσό τών 20.071.700 δραχμών περίπου. Ή άρχική εγκα
τάσταση θά άπαιτήση τό ποσό τών 4.640-000 δραχμών.

Ή άνωτέρω δαπάνη θά άντιμετωπισθεί άπό τις πιστώσεις 
τοΰ Προϋπολογισμού εξόδων τοΰ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών.

’Αθήνα, 2 ’Ιουνίου 1982 
Οί Υπουργοί

’Εξωτερικών Οικονομικών
I. ΧΑΡΑΛΑΜ Π Ο Π ΟΥΛΟΣ Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ά?ιθ. 20/13/82
ΕΚΘΕΣΗ* .*

Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρο 75 παράγρ. 1 τοΰ 
Συντάγματος) στό σχέδιο νόμου τοΰ Υπουργείου ’Εξωτε
ρικών «περί ίδρύσεως Πρεσβείας στήν ’Αβάνα καί περί 
τροχοποιήσεως τοΰ νόμ: 1104/1980;.·.

Μέ τις διατάξεις τοΰ άνωτέρω νομοσχεδίου θεσπίζονται τά 
ακόλουθα; , ., ..·· . . .. ... ■

,1. Ιδρύεται Πρεσβεία τής 'Ελλάδας στήν ’Αβάνα τής 
Κούβας καί συνιστώνται οί ακόλουθες νέες οργανικές θέσεις 
προσωπικού τοΰ Υπουργείου ’Εξωτερικών:

Μία (1) θέση πληρεξουσίου 'Υπουργού '■ 1 - ,
Μία (1) » γραμματέα Πρεσβείας
Μία (1) "» υπαλλήλου τοΰ Διοικητικού Κλάδου* γενι

κών καθηκόντων
Τρείς (3) θέσεις υπαλλήλων τοΰ κλάδου διοικητικών γραμ

ματέων
Μία (1) θέση υπαλλήλου τοΰ κλάδου Τεχν.κών επικοινω

νιών
Μία (1) » ιδιαιτέρας γραμματέως έξ. υπηρεσίας
Μία (1) » μεταφραστοΰ Έξωτερ. υπηρεσίας
Τρείς (3) θέσεις βοηθητικού προσωπικού εξωτερικής υπη

ρεσίας
Μία (1) θέση οδηγού υπηρεσιακού αυτοκινήτου τής εξωτε

ρικής υπηρεσίας ·
Δύο (2) θέσεις φυλάκων — θυρωρών εξωτερικής ύπη- 

ρεσίας

Άπό τις διατάξεις τοΰ άνωτέρω νομοσχεδίου προκαλοΰντα; 
οί ακόλουθες οικονομικός συνέπειες σέ βάρος τοΰ Κρατικού 
Προϋπολογισμού:

1. ’Ετήσια δαπάνη άνερχόμενη στό ποσό τών δραχμών 
20.000.000, περίπου, (καταβολή μισθών, γραφικά έξοδα καί 
λειτουργικός δαπάνες) καί

2. ’Εφάπαξ δαπάνη δρχ. 4.650.000, περίπου, για προμή
θεια επίπλων καί αύτοκινήτου. ’

Άθήναι, 15 Φεβρουάριου 1982

Οικονομικών
MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΚΥΡ1ΑΖΗΣ


