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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1994 
Α ρ ι θ .  Π ρω τ. ΥΠ130

Α Π Ο Φ Α Σ Η

" Ανασυγκρότηση Επιτροπής οργάνωσης και συντονισμού των διεθνών 

οικονομικών σχέσεων της χώρας μας

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 10 του Ν.1558/85 " Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 

Α Ί37  ).

2. Την Υ.52/1988 απόψαση του Πρωθυπουργού " Μεταβολή της σύνθεσης 

της επιτροπής οργάνωσης και συντονισμού των διεθνών οικονομικών 

σχέσεων της χώρας μας και της διεύθυνσης της γραμματείας της" (ΦΕΚ 

Β' 10).

3. Το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α Ί54  ) και το γεγονος ότι από την 

παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη περίπου επτακοσίων είκοσι 

χιλιάδων δραχμών ετησίως η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 

του ΥΠΕΞ φορέα 110, ΚΑΕ 0515.

4. Την ανάγκη οργάνωσης και συντονισμού των διεθνών οικονομικών 

σχέσεων της χώρας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α ρ θ ρ ο  1

1. Ανασυγκροτούμε την ειδική Επιτροπή με κύριο σκοπό το 

συντονισμό και την οργάνωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων της 

χώρας και την προώθηση της εκτέλεσης των διεθνών οικονομικών 

συμφωνιών.

2. Η Επιτροπή αποτελειται από τους :

α) Κάρολο Παπούλια, Υπουργό Εξωτερικών, ως Πρόεδρο

β) Γεώργιο Μωράίτη, Υπουργό Γεωργίας,

^ γ) Κων/νο Σημίτη, Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,

δ) Θεόδωρο Πάγκαλο, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ε) Γιάννο Κρανιδιώτη, Υφυπουργό Εξωτερικών,

στ) Γεώργιο Ρωμαίο, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας,

ζ) Ιωάννη Ανθόπουλο, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας.

Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει και ο Οικονομικός Σύμβουλος του 

Πρωθυπουργού Αναστάσιος Γιαννίτσης.

3. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο ( 2 ) φορές το μήνα 

μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Ά ρ θ ρ ο  2

1. Στην Επιτροπή αυτή ανατίθεται α) η συλλογή όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με το συντονισμό και την



οργάνωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας καθώς και την 

εκτέλεση των διεθνών οικονομικών συμφωνιών, β) η μελέτη και 

επεξεργασία των στοιχείων αυτών και γ) η σύνταξη σχετικών 

προγραμμάτων και προτάσεων.

2. Ολες οι Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όπως είχε οριοθετηθεί 

πριν την εφαρμογή του ν.19\892/1990 (ΦΕΚ Α101) είναι υποχρεωμένες να 

συνδράμουν το έργο της Επιτροπής , παρέχοντας της όλες τις αναγκαίες 

για το έργο της πληροφορίες.

Ά ρ θ ρ ο  3

1. Για τη διοικητική εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της 

Επιτροπής συνιστάται γραμματεία. Η γραμματεία διευθύνεται από ένα 

ειδικό σύμβουλο του ΥΠΕΞ και στελεχώνεται από ένα υπάλληλο του 

κλάδου γενικών καθηκόντων με βαθμό τουλάχιστον τμηματάρχη Α'και δύο 

υπαλλήλους του κλάδου διοικητικών γραμματέων. Ολα τα μέλη της 

γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

2. Για τη συμμετοχή στην Επιτροπή δεν καταβάλλεται 

οποιασδήποτε φύσης αμοιβή. Στο μέλος της Γραμματείας που ασκεί χρέη 

γραμματέα των συνεδριάσεων της Επιτροπής καθορίζεται, κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων των ν.1256/82 και 1505/84 , αμοιβή κατά μήνα 

ύψους εξήντα χιλιάδων ( 60.000 ) δραχμών, η οποία καταβάλλεται ύστερα 

από βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής για την απασχόληση του κατά 

το συγκεκριμένο μήνα.

Ά ρ θ ρ ο  4
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