
Έπί σχεδίου Νόμου, «περί -καταργήσεως—τοϋ ’Αμίσθου
Προξενείου εις CAPE TOWN τής Νοτιοαφρικανικής
Δημοκρατίας καί ίδρύσεως Εμμίσθου Προξενείου είς
αυτό καί προαγωγής τοϋ ’Εμμίσθου 'Υποπροξενείου Άμ-
βέρσης είς Προξενεΐον».

Πρός ιην Βουλήν ιών 'Ελλήνων

A. 1. Το ώς άνω Σχέδιον Νόμου έρείδεται επί της 
άνάγκης όπως τακτοποιηθή όριστικώς ή μεγάλη ανεπάρκεια 
της. ελληνικής έκπροσωπήσεως είς τήν Χώραν ταύτην. 
Είδικώτερον, ή ίδρυσις ’Εμμίσθου Προξενικής Αρχής 
έν CAPE TOWN, πόλιν ένθα τελούν περί τούς πέντε 
χιλιάδες "Ελληνες, καθίσταται ιδιαιτέρως έπιβεβλημενη, 
μετά την άποχώρησιν τοΰ μέχρι τουδε Αμισθου Προξένου.

2, Παραλλήλως, διά τής ίδρύσεως τοϋ έν θέματι Προξε
νείου πρόκειται νά έξυπηρετηθοϋν καί τά διπλωματικά ημών 
συμφέροντα, δεδομένου οτι κατά τούς θερινούς μήνας η 
Κυβέρνησις μεταφέρει τήν έδραν της άπό Πρετορίας είς 
CAPE TOWN, ήτις οΰτω καθίσταται τύποις καί ούσία 
συμπρωτεύουσα τής Χώρας. Τοϋτο έπιβάλλει τήν έκ Πρε
τορίας μετακίνησιν των μελών τής Πρεσβευτικής έν τή 
Χώρα ’Αρχής, ήτις θέλει συστεγάζεται πρός έξοικονόμησιν 
δαπανών. ■

3. Θά έδει νά μνημονευθή, οτι έν 6ψει τών ενδεχομένων 
γενικωτέρων ανακατατάξεων είς τήν έν λόγω περιοχήν, 
αντιμετωπίζεται μείζων άπασχόλησις τών εκεί υπηρεσιών 
είς προξενικά θέματα, ήτοι μαζική πλέον προσέλευσις τών 
ομογενών είς τάς Έλληνικάς Άρχάς, πρός τακτοποίησιν 
τών άπό ετών έκκρεμουσών πάσης φύσεως ύποθέσεών των, 
(π.χ. στρατολογικά, θέματα ιθαγένειας, έκδοσις πιστο
ποιητικών μονίμου κατοικίας καί άλλα), ή δέ καθαρώς 
προξενική εργασία θά διεξάγεται έγκυρώτερον ΰπό υπευθύ
νου Εμμίσθου Προξένου. -

* 4. Έκ τοϋ λόγου ότι, έπί έξάμηνον μεταφέρεται καί ή 
Πρεσβεία είς CAPE TOWN, καθίσταται άναγκαία ή 
έγκατάστασις τηλετύπου είς τό Προξενεΐον.

5. 'Η όργανική σύνθεσις τοϋ Προξενείου θά είναι ή άπο- 
λύτως άπαραίτητος, άποτελουμένη έκ τοϋ Π ροξένου-Γραμ- 
ματέως Πρεσβείας Α' ή Β' 'Γάξεως, ενός Διοικητικού 
'Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων, δύο Διοικητικών Γραμ
ματέων, ενός Κλ,ητήρος (Βοηθητικόν Προσωπικόν), ενός 
Φύλακος-Θυρωροϋ καί ενός Τεχνικού ’Επικοινωνιών.

6. Ή άπαιτηθησομένη δαπάνη δι’ έξοδα έγκαταστάσεως 
(έφ’ άπαξ) καί έτησίας λειτουργικάς δαπάνας, θέλει άνέλ.θει 
είς 1.500.000 δραχμάς καί 4.300.000 δραχμάς περίπου, 
άντιστοίχως, ήτοι έν συνόλω 5.S00.000 δραχμάς.

Β. 1. Διά τοΰ παρόντος Νομοσχεδίου σκοπεΐται ή προαγω
γή τοϋ λειτσυργοΰντος έμμίσδσυ Υποπροξενείου Άμόέρσης 
είς Προξενεΐον. ·*

2. *Η έν θέματι προαγωγή υπαγορεύεται άφ’ ενός μέν 
έκ τής πλέον ένεργοϋ ελληνικής έλπροσωπήσεως είς λιμένα, 
ένθα τά ποικίλα καί σημαντικά ελληνικά ναυτιλκακά συμφέ
ροντα. έξυπηρετοϋνται καί έκ τής αποστολής Άνωτέρου 
Λιριενικοΰ ’Αξιωματικού, (Πλοιάρχου, ώς Προξενικού 
Λιμενάρχου). '

3. ’Αφ’ ετέρου, ή ΰψηλοτέρας στάθμης Προξενική
έκπροσώπησις θά γίνη ευμενέστατα δεκτή υπό τών Φλα- 
μανδικών. ’Αρχών τής ’Επαρχίας Άμβέρσης, τοσούτω 
μάλλον καθ’ όσον ή εύρωστος φλαμανδική πλειοψηφία έν 
Βελγίω έχει άναλ,άβει μέ τήν πάροδον τού χρόνου τά ήνία 
τής πολιτικής έξουσίας καί τής έμποροοικονομικής δραστη- 
ριότητος είς τήν Χώραν ταύτην. .

4. 'Η δαπάνη έκ τής προαγωγής τοϋ ανωτέρω Υποπρο
ξενείου είς -Προξενεΐον ανέρχεται είς δραχμάς 50.000 
έτησίως καί προκαλεΐται έκ τής διάφορος άποδοχών, έκ τής
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ταποδετήσεως είς τό προαγόμενον Προξενεΐον Διπλωματι
κού 'Υπαλλήλου, επί όαδμώ Προξένου Α' ή Β' Τάξεως.

Έν Άθήναις τή 19 Αύγούστου 1977 
Οί 'Υπουργοί

Προεδοίας Κυβερνήσεωε Εξωτερικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Δ.Σ. ΜΠΪΤΣΙΟΣ

Οίκονοαικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί καταργήσεως τοΰ Αμίσδου Προξενείου έν CAPE 

TOWN τής Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατίας καί ίδρύσεως 
Εμμίτ&ου ,Προξενείου είς αΰτό καί προαγωγής τοΰ Έμ- 

μίσδ-ου 'Υποπροξενείου Άμβέρσης είς Προξενεΐον.
Άρ-λρ ον 1.

1. Καταργεΐται τό Άμισδον Προξενεΐον έν CAPE 
TOWN τής Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατίας καί ιδρύεται 
Έμμισδον Προξενεΐον είς τήν αύτήν πόλιν.

2. Ή δικαιοδοσία τοΰ Προξενείου τούτου εκτείνεται: α) 
έπί τής Επαρχίας τοΰ ’Ακρωτηρίου (CAPE PROVINCE), 
εξαιρούμενων τών Λιμένων PORT ELIZABETH καί 
EAST LONDON καί β) έπί τής Επαρχίας Νατάλ (NA
TAL).
. 3. 'Η είς προσωπικόν όργανική σύνδεσις τοΰ Προξενείου 
ταϊτού ορίζεται, ώς ακολούθως: >

π. Πρόξενος.
, β. Διοικητικός -'Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων, 

γι Δίο (2) Διοικητικοί Γραμματείς, 
δ. Τεχνικός 'Επικοινω· ών. 
ε. Φύλ.αξ—Θυρωρός. 1

στ. Μία. (1) δέσις Βοηδητικοΰ Προσωπικού. .
4. Είς τάς όργανικάς -λύσεις τοΰ προσωπικού τοϋ Υπουρ

γείου Εξωτερικών προστιδενται αί άκόλσυδο::
χ. Μία (1) δέσις Γραμμαπέως Πρεσβείας Α' Τάξεως. 
β. Μία (1) δέσις έπί βαδμώ Γρ-αμματέως Β' ή Α,' Τά

ξεως τοΰ Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καδήκόντων.
γ. Δύο (2) δέσεις έπί δαδμοΐς Γρ-αμματέως ΣΤ'—Α' 

Τάξεως τοϋ Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων..
δ. Μία (1) δέσις έπί βαδμφ Γραμματέως Β' ή Α' Τά

ξεως τοϋ Κλάδου Τεχνικών ’Επικοινωνιών.
ε. Μ:α (1) δέσις Βοηδητικοΰ Προσωπικού Εξωτερικής 

Υπηρεσίας.
στ. Μία (1) δέσις Φύλακος—θυρωρού ’Εξωτερικής 'Υπη

ρεσίας.
Άρδρον 2.

1. Προάγεται τό ·Έμ”.ισδον ' Υποπροξενείο·; Άμβέρσης 
είς Προξενεΐον.

2. Διά τής ανωτέρω προαγωγής δεν προσαυξάνονται αί 
όργανικαί δέσεις τοΰ προσωπικού τοΰ Υπουργείου»’Εξωτερι
κών.

'Αρ-λρον 3.
Ή ισχύς τού παρόντος άσχετοι άπό τής δημοσιεύσεως του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
■ Έν Άδήναις τη 19 Αύγούστου 1977 

, . Οι Υπουργοί
Πσοεδρίας Κυβερνήσεως ’Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΠΓΓΣΙΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Τής παραγράφου 3 τοϋ Άρθρου 75 τοϋ Συντάγματος έπί 

τοϋ Σχεδίου Νόμου, «περί καταργήσεως τοΰ Αμίσθου 
Προξενείου είς CAPE TOWN τής Νοτιοαφρικανικής 
Δημοκρατίας καί ίδρύσεως Εμμίσθου Π ροξενείου είς 
αυτό καί προαγωγής τοΰ Έμμισθου 'Υποπροξενείου 

. Άμβέρσης είς Προξενεΐον.
. 1. Διά τής παραγράφου 1 τοϋ Άρθρου 1 ιδρύεται Έμ-


