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Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΘ΄, 26 Φεβρουαρίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
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Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού, ρύθµιση
θεµάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις

Πίνακας περιεχοµένων
Πίνακας περιεχοµένων 1
Άρθρο 1
Σκοπός
Άρθρο 2
Αντικείµενο
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 3
Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 4
Αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 5
Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας
Άρθρο 7
Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Διπλωµατικών Γραφείων και Γραφείου
Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα
Άρθρο 9
Προϊστάµενοι Διπλωµατικών Γραφείων και Γραφείου
Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Αρµοδιότητες Γενικών Διευθύνσεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 11
Αρµοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιών
Άρθρο 12
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης
Άρθρο 13
Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Άρθρο 14
Εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εξωτερικών
φορείς
Άρθρο 15
Διοίκηση του Αγίου Όρους
Άρθρο 16
Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών µε άλλα υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες
Άρθρο 17
Σύνδεσµοι σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες
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Άρθρο 18
Πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον
διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων
Άρθρο 19
Εφαρµογή του Υπαλληλικού Κώδικα
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Άρθρο 21
Αρµοδιότητες Γενικής Επιθεώρησης
Άρθρο 22
Διάρθρωση Γενικής Επιθεώρησης
Άρθρο 23
Αρµοδιότητες Γραφείου Σχεδιασµού και Διενέργειας
Επιθεωρήσεων
Άρθρο 24
Αρµοδιότητες Γραφείου Ελέγχου και Διερεύνησης Καταγγελιών
Άρθρο 25
Γενικός Επιθεωρητής
Άρθρο 26
Επιθεωρητές - εσωτερικοί ελεγκτές
Άρθρο 27
Στελέχωση Γενικής Επιθεώρησης
Άρθρο 28
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΤΙΚΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 29
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Άρθρο 30
Διάρθρωση Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Άρθρο 31
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Άρθρο 32
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Άρθρο 33
Γραφείο Στατιστικής
Άρθρο 34
Στελέχωση Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Άρθρο 35
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 36
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΚΕ.Σ.Ε.Π.)
Άρθρο 37
Αρµοδιότητες Κέντρου Σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕ.Σ.Ε.Π.)
Άρθρο 38
Προϊστάµενος ΚΕ.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 39
Επιστηµονικός Διευθυντής ΚΕ.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 40
Επιστηµονικοί συνεργάτες ΚΕ.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 41
Οµάδες εργασίας
Άρθρο 42
Στελέχωση ΚΕ.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 43
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Άρθρο 44
Διεύθυνση και σκοπός της Διπλωµατικής
Ακαδηµίας
Άρθρο 45
Διάρθρωση Διπλωµατικής Ακαδηµίας
Άρθρο 46
Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Συµβουλίου Διπλωµατικής
Ακαδηµίας
Άρθρο 47
Αρµοδιότητες Εκπαιδευτικού Συµβουλίου
Άρθρο 48
Εισαγωγή και φοίτηση στη Διπλωµατική Ακαδηµία
Άρθρο 49
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 50
Αρµοδιότητες Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
Άρθρο 51
Διάρθρωση Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
Άρθρο 52
Αρµοδιότητες Τµήµατος Δηµοσίου Διεθνούς
Δικαίου
Άρθρο 53
Αρµοδιότητες Γραφείου Διεθνών Συµβάσεων
Άρθρο 54
Αρµοδιότητες Τµήµατος Δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Άρθρο 55
Στελέχωση Ε.Ν.Υ.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 56
Μετονοµασία Αυτοτελούς Γραφείου Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας σε Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης
Άρθρο 57
Αρµοδιότητες Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης
Άρθρο 58
Στελέχωση Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 59
Σκοπός και αρµοδιότητες Υπηρεσίας Ενηµέρωσης
Άρθρο 60
Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ενηµέρωσης
Άρθρο 61
Στελέχωση Υπηρεσίας Ενηµέρωσης
Άρθρο 62
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 65
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 65
Άρθρο 63
Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών
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Άρθρο 64
Στελέχωση Γραφείου Τύπου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Άρθρο 65
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Εθιµοτυπίας
Άρθρο 66
Διάρθρωση Διεύθυνσης Εθιµοτυπίας
Άρθρο 67
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ατελειών και Προνοµίων
Άρθρο 68
Αρµοδιότητες Τµήµατος Εθιµοταξίας και Παρασήµων
Άρθρο 69
Αρµοδιότητες Τµήµατος Επίσηµων Επισκέψεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Άρθρο 70
Σύσταση και αρµοδιότητες Γραφείου Αµυντικής Διπλωµατίας
Άρθρο 71
Στελέχωση Γραφείου Αµυντικής Διπλωµατίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 72
Σύσταση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων
Άρθρο 73
Προϊστάµενος Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων
Άρθρο 74
Στελέχωση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων
Άρθρο 75
Σύσταση, συγκρότηση και αρµοδιότητες άµισθης επιτροπής
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Άρθρο 76
Αρµοδιότητες Γραφείου Εθνικού Εισηγητή
Άρθρο 77
Προϊστάµενος Γραφείου Εθνικού Εισηγητή
Άρθρο 78
Ορισµός συνδέσµων
Άρθρο 79
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ
Άρθρο 80
Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας
Άρθρο 81
Οµάδες εργασίας και διαβούλευσης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 82
Σύσταση και αποστολή Υπηρεσίας Συντονισµού
Άρθρο 83
Διάρθρωση Υπηρεσίας Συντονισµού
Άρθρο 84
Αρµοδιότητες Γραφείου Συντονισµού Δηµόσιων Πολιτικών
Άρθρο 85
Αρµοδιότητες Γραφείου Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 86
Αρµοδιότητες Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων
Άρθρο 87
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 74
Άρθρο 88
Αρµοδιότητες Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων
Άρθρο 89
Διάρθρωση Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων
Άρθρο 90
Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών
Άρθρο 91
Α2 Διεύθυνση Κύπρου
Άρθρο 92
Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Άρθρο 93
Α4 Διεύθυνση Τουρκίας
Άρθρο 94
Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου
Άρθρο 95
Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής
Άρθρο 96
Α7 Διεύθυνση Βορείου Αµερικής, Λατινικής Αµερικής
και Καραϊβικής
Άρθρο 97
Α8 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής
Άρθρο 98
Α9 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας
Άρθρο 99
Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.)
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 100
Αρµοδιότητες Γ´ Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 101
Διάρθρωση Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 102
Σύσταση και λειτουργία Επιτελικού Γραφείου
Άρθρο 103
Αρµοδιότητες Γ1 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων
Άρθρο 104
Αρµοδιότητες Γ2 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής, Εσωτερικής Αγοράς και άλλων Πολιτικών
Άρθρο 105
Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 106
Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων,
Μετανάστευσης και Schengen
Άρθρο 107
Εξουσιοδοτική διάταξη
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 108
Αρµοδιότητες Δ΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισµών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας
Άρθρο 109
Διάρθρωση Δ΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισµών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας
Άρθρο 110
Αρµοδιότητες Δ1 Διεύθυνσης Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών και Διεθνών Ειδικευµένων Οργανισµών και Διασκέψεων
Άρθρο 111
Αρµοδιότητες Δ2 Διεύθυνσης NATO, Ευρωατλαντικής
Ασφάλειας και Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.)
Άρθρο 112
Αρµοδιότητες Δ3 Διεύθυνσης Συµβουλίου της Ευρώπης, Ανθρώπινων Δικαιωµάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών
Άρθρο 113
Αρµοδιότητες Δ4 Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Παγκόσµιων Πολιτικών 83
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΤ- Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤ - Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 114
Αρµοδιότητες ΣΤ-Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού
και Διοικητικής Οργάνωσης
Άρθρο 115
Αρµοδιότητες ΣΤ-Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)
Άρθρο 116
Διάρθρωση της ΣΤ-Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και της ΣΤ-Β΄ Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)
Άρθρο 117
Αρµοδιότητες ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
Άρθρο 118
Αρµοδιότητες ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Άρθρο 119
Διάρθρωση ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Άρθρο 120
Αρµοδιότητες του Τµήµατος Ι Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων
Άρθρο 121
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισµού
Άρθρο 122
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων
και Ευρωπαϊκών Συστηµάτων
Άρθρο 123
Αρµοδιότητες Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστηµάτων και Διαβαθµισµένης Πληροφορίας
Άρθρο 124
Προϊστάµενος Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστηµάτων και Διαβαθµισµένης Πληροφορίας

Άρθρο 125
Αρµοδιότητες ΣΤ3 Διεύθυνσης Διεκπεραίωσης και Διπλωµατικού Ταχυδροµείου
Η ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωµατικού
Ταχυδροµείου είναι αρµόδια για:
Άρθρο 126
Αρµοδιότητες ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονοµικής Διοίκησης
Άρθρο 127
Διάρθρωση ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονοµικής Διοίκησης 91
Άρθρο 128
Αρµοδιότητες Τµήµατος I Αποδοχών Ανθρώπινου Δυναµικού
Άρθρο 129
Αρµοδιότητες Τµήµατος II Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων
Άρθρο 130
Αρµοδιότητες Τµήµατος III Ελέγχου, Εκκαθάρισης και
Έκδοσης Εντολών Πληρωµής δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
Άρθρο 131
Αρµοδιότητες Τµήµατος IV Ελέγχου, Εκκαθάρισης και
Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 132
Αρµοδιότητες Τµήµατος V Πληρωµής Δαπανών και
Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων
Άρθρο 133
Αρµοδιότητες ΣΤ5 Διεύθυνσης Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
Άρθρο 134
Διάρθρωση ΣΤ5 Διεύθυνσης Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
Άρθρο 135
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
Άρθρο 136
Αρµοδιότητες Τµήµατος II Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 137
Διάρθρωση ΣΤ6 Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
Άρθρο 138
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Εκπαιδεύσεων
Άρθρο 139
Αρµοδιότητες Τµήµατος II Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων
Άρθρο 140
Αρµοδιότητες Τµήµατος III Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Ανθρώπινων Πόρων
Άρθρο 141
Αρµοδιότητες ΣΤ7 Διεύθυνσης Προϋπολογισµού 100
Άρθρο 142
Αρµοδιότητες Υπηρεσίας Διπλωµατικού και Ιστορικού
Αρχείου
Άρθρο 143
Στελέχωση Υπηρεσίας Διπλωµατικού και Ιστορικού
Αρχείου
Άρθρο 144
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
Άρθρο 145
Επίσηµη µετάφραση
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Άρθρο 146
Αρµοδιότητες πιστοποιηµένων µεταφραστών
Άρθρο 147
Σώµα πιστοποιηµένων µεταφραστών
Άρθρο 148
Κατηγορίες των προς µετάφραση εγγράφων
Άρθρο 149
Εποπτικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων µεταφραστών
Άρθρο 150
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 151
Αρµοδιότητες Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 152
Αρµοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας
Άρθρο 153
Στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας
Άρθρο 154
Προϊστάµενος Τεχνικής Υπηρεσίας
Άρθρο 155
Τεχνικό Συµβούλιο
Άρθρο 156
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Άρθρο 157
Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 158
Γραφείο Ασφαλείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Άρθρο 159
Γενική Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας
Άρθρο 160
Εποπτευόµενοι από τη Γενική Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας φορείς
Άρθρο 161
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Εξωστρέφειας
Άρθρο 162
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 163
Αρµοδιότητες Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
Άρθρο 164
Διάρθρωση Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
Άρθρο 165

Αρµοδιότητες B1 Διεύθυνσης Σχεδιασµού Εξωστρέφειας και Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας
Άρθρο 166
Διάρθρωση B1 Διεύθυνσης Σχεδιασµού Εξωστρέφειας
και Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας
Άρθρο 167
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Προώθησης Εξωστρέφειας
Άρθρο 168
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας
Άρθρο 169
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Προσέλκυσης Ειδικών Επενδύσεων
Άρθρο 170
Αρµοδιότητες Β2 Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας
Άρθρο 171
Διάρθρωση B2 Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας
Άρθρο 172
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Εφαρµογής Συστήµατος
Διαχείρισης Ποιότητας
Άρθρο 173
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Ανάλυσης και Αξιολόγησης
Διεθνών Αγορών
Άρθρο 174
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Πληροφοριών
Άρθρο 175
Αρµοδιότητες Β3 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής
Άρθρο 176
Διάρθρωση Β3 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας, Κεντρικής
και Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής
Άρθρο 177
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες
Άρθρο 178
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αµερικής
και Καραϊβικής
Άρθρο 179
Αρµοδιότητες Β4 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία,
Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και θεµάτων Ο.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 180
Διάρθρωση Β4 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς
και θεµάτων Ο.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 181
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Άρθρο 182
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου
Άρθρο 183
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π.
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Άρθρο 184
Αρµοδιότητες Β5 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής
και χώρες Κόλπου, µε χώρες Ασίας και Ωκεανίας και Υποσαχάριας Αφρικής
Άρθρο 185
Διάρθρωση Β5 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και
χώρες Κόλπου, µε χώρες Ασίας, Ωκεανίας και Υποσαχάριας Αφρικής
Άρθρο 186
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και
χώρες Κόλπου
Άρθρο 187
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Ασίας και Ωκεανίας
Άρθρο 188
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Υποσαχάριας Αφρικής
Αρµοδιότητες Β6 Διεύθυνσης Πολυµερών Οικονοµικών Σχέσεων και Εµπορικής Πολιτικής
Άρθρο 190
Διάρθρωση Β6 Διεύθυνσης Πολυµερών Οικονοµικών
Σχέσεων και Εµπορικής Πολιτικής
Άρθρο 191
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Εµπορικής Πολιτικής στον
τοµέα Αγαθών
Άρθρο 192
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Εµπορικής Πολιτικής στον
τοµέα Υπηρεσιών και Επενδύσεων
Άρθρο 193
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Μέτρων Εµπορικής Άµυνας
και Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών και Αδειοδοτήσεων
Άρθρο 194
Αρµοδιότητες Τµήµατος IV Πολυµερών Οικονοµικών
Θεσµών
Άρθρο 195
Αρµοδιότητες Β7 Διεύθυνσης Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών
Αλυσίδων
Η Β7 Διεύθυνση Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων
Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων είναι αρµόδια για:
Άρθρο 196
Διάρθρωση Β7 Διεύθυνσης Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών
Αλυσίδων
Άρθρο 197
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διεθνών και Περιφερειακών
Δικτύων Ενέργειας
Άρθρο 198
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διεθνών και Περιφερειακών
Δικτύων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ζ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Άρθρο 199
Αρµοδιότητες Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής
και Ανθρωπιστικής Αρωγής
Άρθρο 200
Διάρθρωση και στελέχωση της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

Άρθρο 201
Διάρθρωση Ζ1 Διεύθυνσης Ελέγχου
Άρθρο 202
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Συνεργασίας µε Φορείς Παροχής Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Αρωγής
Άρθρο 203
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Ελέγχου
Άρθρο 204
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Χρηµατοδοτήσεων
Άρθρο 205
Διάρθρωση Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων/Έργων
Άρθρο 206
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Άρθρο 207
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Υλοποίησης, Σχεδιασµού
και Επιλογής Αναπτυξιακών Δράσεων/ Έργων
Άρθρο 208
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Παρακολούθησης, Συντονισµού και Τεχνικού Ελέγχου Αναπτυξιακών Δράσεων/
Έργων
Άρθρο 209
Αρµοδιότητες Τµήµατος IV Μητρώου Αναδόχων Δράσεων/ Έργων
Άρθρο 210
Διάρθρωση Ζ3 Διεύθυνσης Πολιτικής Αναπτυξιακής
Συνεργασίας
Άρθρο 211
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Πολιτικής
Άρθρο 212
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διεθνών Οργανισµών
Άρθρο 213
Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και
Στατιστικών Δεδοµένων
Άρθρο 214
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Άρθρο 215
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας
Άρθρο 216
Εποπτευόµενοι από τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου
Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας φορείς
Άρθρο 217
Γενικός Γραµµατέας Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας
Άρθρο 218
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Άρθρο 219
Αρµοδιότητες Ε΄ Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Διπλωµατίας
Άρθρο 220
Διάρθρωση και στελέχωση Ε΄ Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Διπλωµατίας
Άρθρο 221
Άρθρο 222
Διάρθρωση Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δηµόσιων Σχέσεων
Άρθρο 223
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Υποστήριξης Ξένων Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης 138
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Άρθρο 224
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Δηµόσιων Σχέσεων
Άρθρο 225
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής
Άρθρο 226
Αρµοδιότητες Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας
Άρθρο 227
Διάρθρωση Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας
Άρθρο 228
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας
Άρθρο 229
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης
Ειδικών Θεµάτων
Άρθρο 230
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών 142
Άρθρο 231
Αρµοδιότητες Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων
Άρθρο 232
Διάρθρωση Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών
και Αθλητικών Υποθέσεων
Άρθρο 233
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Μορφωτικών Συµφωνιών και
Προγραµµάτων
Άρθρο 234
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διµερούς και Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας
Άρθρο 235
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ UNESCO
Άρθρο 236
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙV Πολιτιστικών και Επιστηµονικών Ιδρυµάτων και Επιτροπών
Άρθρο 237
Αρµοδιότητες Τµήµατος V Αθλητικών Υποθέσεων
Άρθρο 238
Αρµοδιότητες Τµήµατος VI Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας
Άρθρο 239
Αρµοδιότητες Ε4 Διεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων
Άρθρο 240
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Η΄ Γενική Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού
Άρθρο 241
Αποστολή και αρµοδιότητες Η΄ Γενικής Διεύθυνσης Απόδηµου Ελληνισµού
Άρθρο 242
Διάρθρωση Η΄ Γενικής Διεύθυνσης Απόδηµου Ελληνισµού
Άρθρο 243
Αρµοδιότητες Η1 Διεύθυνσης Απόδηµου Ελληνισµού
και Προγραµµάτων
Άρθρο 244
Διάρθρωση Η1 Διεύθυνσης Απόδηµου Ελληνισµού και
Προγραµµάτων
Άρθρο 245
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Πολιτικής για τον Απόδηµο
Ελληνισµό
Άρθρο 246
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Προγραµµάτων
Άρθρο 247
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Υποστήριξης Δικτύων του

Απόδηµου Ελληνισµού
Άρθρο 248
Αποστολή και αρµοδιότητες της Η2 Διεύθυνσης Προξενικών Υποθέσεων
Άρθρο 249
Αρµοδιότητες Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήµων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.)
Άρθρο 250
Στελέχωση Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.
Άρθρο 251
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 252
Συµβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Συµβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων
Άρθρο 253
Συµβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 254
Συγκρότηση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Άρθρο 255
Αρµοδιότητες Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Άρθρο 256
Εισηγητής στο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 257
Λειτουργία του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 258
Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Άρθρο 259
Αρµοδιότητες Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου
Άρθρο 260
Λειτουργία Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 261
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Άρθρο 262
Αρµοδιότητες Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Άρθρο 263
Λειτουργία Υπηρεσιακού Συµβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 264
Συγκρότηση Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Άρθρο 265
Αρµοδιότητες Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Άρθρο 266
Λειτουργία Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 267
Άρθρο 268
Αρµοδιότητες Δ.Π.Υ.Σ.
Άρθρο 269
Λειτουργία Δ.Π.Υ.Σ.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Διπλωµατικής Ακαδηµίας
Άρθρο 270
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Διπλωµατικής Ακαδηµίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Τεχνικό Συµβούλιο
Άρθρο 271
Συγκρότηση Τεχνικού Συµβουλίου
Άρθρο 272
Αρµοδιότητες Τεχνικού Συµβουλίου
Άρθρο 273
Λειτουργία Τεχνικού Συµβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Συµβούλιο Ταγµάτων Αριστείας
Άρθρο 274
Συγκρότηση Συµβουλίου Ταγµάτων Αριστείας
Άρθρο 275
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Ταγµάτων Αριστείας
Άρθρο 276
Λειτουργία Συµβουλίου Ταγµάτων Αριστείας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Επιτροπή Ειδικών Δαπανών
Άρθρο 277
Συγκρότηση Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
Άρθρο 278
Αρµοδιότητες Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
Άρθρο 279
Λειτουργία Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
Συµβούλια Συντονισµού Περιφερειακής Πολιτικής
Άρθρο 280
Συµβούλια Συντονισµού Περιφερειακής Πολιτικής
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Επιτροπή Αποχαρακτηρισµού
Άρθρο 281
Συγκρότηση Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού
Άρθρο 282
Αρµοδιότητες Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού
Άρθρο 283
Αποχαρακτηρισµός αρχείων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Εποπτικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων µεταφραστών
Άρθρο 284
Εποπτικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων µεταφραστών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας
Άρθρο 285
Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας
Άρθρο 286
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 287
Σύσταση και κατάργηση διπλωµατικών αρχών
Άρθρο 288
Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών
Άρθρο 289
Καθήκοντα µόνιµων αντιπροσωπειών
Άρθρο 290
Καθήκοντα κατά περίπτωση (ad hoc) διπλωµατικών α-

ντιπροσωπειών
Άρθρο 291
Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσµου
Άρθρο 292
Γραφεία ελληνικών συµφερόντων
Άρθρο 293
Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταµένων διπλωµατικών αρχών
Άρθρο 294
Αναπλήρωση προϊσταµένων διπλωµατικών αρχών
Άρθρο 295
Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωµατικών
αρχών
Άρθρο 296
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 297
Σύσταση, διαβάθµιση, κατάργηση προξενικών αρχών
Άρθρο 298
Εποπτεία προξενικών αρχών
Άρθρο 299
Καθήκοντα έµµισθων προξενικών αρχών
Άρθρο 300
Προξενικά γραφεία Πρεσβειών
Άρθρο 301
Προξενικά διπλώµατα
Άρθρο 302
Διεύθυνση έµµισθων προξενικών αρχών και αναπλήρωση προϊσταµένων
Άρθρο 303
Ειδικές ρυθµίσεις
Άρθρο 304
Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών
αρχών
Άρθρο 305
Διορισµός, αναπλήρωση και καθεστώς Προϊσταµένων
άµισθων προξενικών αρχών
Άρθρο 306
Προσωπικό και δαπάνες άµισθων προξενικών αρχών
Άρθρο 307
Καθήκοντα άµισθων προξενικών αρχών
Άρθρο 308
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Ε.Υ.
Άρθρο 309
Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Άρθρο 310
Αρµοδιότητες Γραφείων Ο.Ε.Υ.
Άρθρο 311
Προϊστάµενοι Γραφείων Ο.Ε.Υ.
Άρθρο 312
Αρµοδιότητες προϊσταµένων Γραφείων Ο.Ε.Υ.
Άρθρο 313
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄- ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Άρθρο 314
Αρµοδιότητες Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας
Άρθρο 315
Στελέχωση και προϊστάµενοι Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας
Άρθρο 316
Αρµοδιότητες Προϊσταµένων Γραφείων Δ.Δ.
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Άρθρο 317
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 318
Κλάδοι προσωπικού
Άρθρο 319
Γενικά προσόντα διορισµού
Άρθρο 320
Ορκωµοσία - Διαβεβαίωση
Άρθρο 321
Διπλωµατικά και υπηρεσιακά διαβατήρια
Άρθρο 322
Κανονικές άδειες
Άρθρο 323
Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείας
Άρθρο 324
Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη 194
Άρθρο 325
Εκπαιδευτικές άδειες
Άρθρο 326
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 327
Μητρώο Υπαλλήλων
Άρθρο 328
Αξιολόγηση
Άρθρο 329
Αποσπάσεις
Άρθρο 330
Αποσπάσεις σε αποστολές και επιχειρήσεις της Ε.Ε.
και των διεθνών οργανισµών
Άρθρο 331
Μετατάξεις
Άρθρο 332
Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία
Άρθρο 333
Ανάκληση υπαλλήλων
Άρθρο 334
Ειδικές αποστολές
Άρθρο 335
Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων
Άρθρο 336
Στέρηση προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου στο εξωτερικό
Άρθρο 337
Παθόντες κατά την υπηρεσία
Άρθρο 338
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 339
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 340
Αργία 207
Άρθρο 341
Πειθαρχική εξουσία
Άρθρο 342
Κλήση σε απολογία
Άρθρο 343
Επιβολή πειθαρχικής ποινής

Άρθρο 344
Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών
Άρθρο 345
Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών 209
Άρθρο 346
Παραγραφή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Διπλωµατικός Κλάδος
Άρθρο 347
Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 348
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
Άρθρο 349
Ειδικά προσόντα διορισµού
Άρθρο 350
Δοκιµαστική υπηρεσία και µονιµοποίηση Ακολούθων
Πρεσβείας
Άρθρο 351
Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 352
Προαγωγές
Άρθρο 353
Μεταθέσεις
Άρθρο 354
Διπλωµατικοί υπάλληλοι στη διάθεση του Υπουργού
Άρθρο 355
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 356
Απονοµή βαθµών επί τιµή σε αποχωρούντες διπλωµατικούς υπαλλήλους
Άρθρο 357
Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων
Άρθρο 358
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Κλάδος Επιστηµονικού Προσωπικού Ειδικής Νοµικής
Υπηρεσίας
Άρθρο 359
Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 360
Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισµού
Άρθρο 361
Προϊστάµενοι της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας και των
Τµηµάτων
Άρθρο 362
Προαγωγές
Άρθρο 363
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 364
Απονοµή βαθµού επί τιµή σε αποχωρούντες Ειδικούς
Νοµικούς Συµβούλους
Άρθρο 365
Ειδικές ρυθµίσεις
Άρθρο 366
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Κλάδος Εµπειρογνωµόνων
Άρθρο 367
Βαθµοί και θέσεις
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Άρθρο 368
Καθήκοντα
Άρθρο 369
Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισµού
Άρθρο 370
Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής
Άρθρο 371
Προαγωγές
Άρθρο 372
Μεταθέσεις
Άρθρο 373
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 374
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Κλάδος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Άρθρο 375
Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 376
Ειδικά προσόντα διορισµού - µονιµοποίηση
Άρθρο 377
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
Άρθρο 378
Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 379
Προαγωγές
Άρθρο 380
Μεταθέσεις
Άρθρο 381
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 382
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Κλάδος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας 232
Άρθρο 383
Βαθµοί και θέσεις του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας
Άρθρο 384
Πλήρωση θέσεων του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας
Άρθρο 385
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
Άρθρο 386
Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 387
Προαγωγές
Άρθρο 388
Μεταθέσεις
Άρθρο 389
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 390
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Κλάδος Διοικητικού Προξενικού
Άρθρο 391
Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 392
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
Άρθρο 393
Ειδικά προσόντα διορισµού
Άρθρο 394
Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 395
Προαγωγές

Άρθρο 396
Μεταθέσεις
Άρθρο 397
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 398
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής
Άρθρο 399
Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 400
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
Άρθρο 401
Ειδικά προσόντα διορισµού
Άρθρο 402
Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 403
Προαγωγές
Άρθρο 404
Μεταθέσεις
Άρθρο 405
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 406
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
Άρθρο 407
Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 408
Θέσεις και καθήκοντα
Άρθρο 409
Ειδικά προσόντα διορισµού
Άρθρο 410
Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 411
Προαγωγές
Άρθρο 412
Μεταθέσεις
Άρθρο 413
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 414
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Κλάδος Επιµελητών
Άρθρο 415
Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 416
Θέσεις και καθήκοντα
Άρθρο 417
Προσόντα διορισµού
Άρθρο 418
Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 419
Προαγωγές
Άρθρο 420
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 421
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 422
Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 423
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 424
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας και Αναπλήρωση αυτών
ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 425
Εγγραφή πιστώσεων
Άρθρο 426
Μεταβίβαση αρµοδιότητας Υπουργού
Άρθρο 427
Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηµατικών ενταλµάτων
Άρθρο 428
Πληρωµές στο εξωτερικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 429
Αποδοχές προσωπικού
Άρθρο 430
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 431
Έξοδα µετακίνησης
Άρθρο 432
Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου
Άρθρο 433
Οίκηση των προϊσταµένων αρχών εξωτερικού
Άρθρο 434
Ειδικές αποστολές και κλήσεις για υπηρεσιακούς λόγους
Άρθρο 435
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρο 436 264
Λειτουργικές δαπάνες 264
Άρθρο 437
Ειδικές δαπάνες
Άρθρο 438
Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων
Άρθρο 439
Δαπάνες απορρήτων αναγκών
Άρθρο 440
Πάγια προκαταβολή
Άρθρο 441
Προξενική διαχείριση
Άρθρο 442
Υπηρεσιακά αυτοκίνητα
Άρθρο 443
Δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 444
Απόκτηση ακινήτων
Άρθρο 445
Ηλεκτρονικό Βιβλίο Υλικού
Άρθρο 446
Εκποίηση κινητών
Άρθρο 447
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε΄- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 448
Κατάταξη υπαλλήλων Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και
Λογιστικής Υποστήριξης και Επιµελητών
Άρθρο 449
Διατάξεις για τις µεταφερόµενες υπηρεσίες και το
προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης 74
Άρθρο 450
Διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας
Διπλωµατίας
Άρθρο 451
Διατάξεις για το προσωπικό της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και τους συνεργαζόµενους µε αυτή µεταφραστές
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 452
Επαναλειτουργία και σκοποί του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού
Άρθρο 453
Σύνθεση, συγκρότηση και όργανα του Σ.Α.Ε. 279
Άρθρο 454
Γενική Συνέλευση - Επωνυµία Γενικής Συνέλευσης - Έδρα
Άρθρο 455
Πόροι του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 456
Ασυµβίβαστα
Άρθρο 457
Εξουσιοδοτική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 458
Αντικείµενο
Άρθρο 459
Βασικοί ορισµοί
Άρθρο 460
Εθνική Πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Άρθρο 461
Εθνική ανθρωπιστική βοήθεια
Άρθρο 462
Επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια
Άρθρο 463
Δηµοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
Άρθρο 464
Εθνικά Προγράµµατα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 465
Υπουργείο Εξωτερικών
Άρθρο 466
Διυπουργική Επιτροπή Συντονισµού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.)
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Άρθρο 467
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων
Άρθρο 468
Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Άρθρο 469
Ειδικό Μητρώο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 470
Χρηµατοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 471
Χρηµατοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικούς φορείς
Άρθρο 472
Συµµετοχή φορέων υλοποίησης σε προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών
Άρθρο 473
Συµβάσεις εκτέλεσης έργων, προµηθειών και παροχής
υπηρεσιών
Άρθρο 474
Φορολογικές απαλλαγές, κανόνες και απαιτήσεις για
την αγορά υλικών κατά την εκτέλεση δράσεων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας
Άρθρο 475
Δηµοσιότητα - Διαφάνεια δράσεων/έργων Ζ΄ Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
Άρθρο 476
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 477
Μεταβατικές διατάξεις για τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία
ΜΕΡΟΣ Η΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 478
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 479
Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Θ΄-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 480
Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων και ρυθµίσεις για την παροχή ευεργετήµατος µη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
Άρθρο 481
Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία – Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν.
2948/2001
Άρθρο 482
Συµπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών µεταφορών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν.
4753/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 483
Παρατάσεις έκτακτων ρυθµίσεων λόγω κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 484
Καθορισµός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του
άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νο-

µοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4683/2020
Άρθρο 485
Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης εργαζοµένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123
του ν. 4714/2020
Άρθρο 486
Ειδική ρύθµιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 487
Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 488
Ρύθµιση για τα υπηρεσιακά συµβούλια
Άρθρο 489
Ρυθµίσεις για το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016
Άρθρο 490
Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων διά περιφοράς
ΜΕΡΟΣ Ι΄- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 491
Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος αποτελεί η αποτελεσµατικ’οτερη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας, για την
προώθηση των εθνικών συµφερόντων, η οποία επιτυγχάνεται µε τη µεταρρύθµιση των δοµών και της λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος αποτελεί η οργάνωση και η
λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και η
ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στο Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού και στη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια.
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 3
Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών
1. Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η ά-
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σκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και η προαγωγή της διεθνούς νοµιµότητας σε
συνεργασία µε τα άλλα κράτη και τη διεθνή κοινότητα.
2. Το Υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει:
α) την ασφάλεια και ακεραιότητα της Χώρας κατά τις
επιταγές του Συντάγµατος,
β) την περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα και ειρήνη,
γ) την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων,
δ) την αναβάθµιση του ρόλου και της παρουσίας της
Χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διεθνές σύστηµα,
ε) τη συµβολή στην εµπέδωση της διεθνούς νοµιµότητας,
στ) την προαγωγή των πολιτικών και οικονοµικών συµφερόντων της Χώρας σε διµερές και πολυµερές επίπεδο,
ζ) την προβολή του ελληνικού πνεύµατος και πολιτισµού στο εξωτερικό,
η) την προώθηση και προστασία των δικαιωµάτων και
των συµφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς
και τη διατήρηση και σύσφιξη των δεσµών µε τους ανά
τον κόσµο οµογενείς,
θ) την προώθηση των οικονοµικών, εµπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και λοιπών ελληνικών συµφερόντων στο εξωτερικό, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές των εγχώριων επιχειρήσεων και την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων.
ι) τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας στο
εξωτερικό µέσα από την άσκηση Δηµόσιας Διπλωµατίας.
Άρθρο 4
Αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών
Στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν ιδίως:
α) η προαγωγή και προάσπιση των δικαιωµάτων και η
τήρηση των υποχρεώσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
καθώς και η υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συµφερόντων στα ξένα κράτη, στους διεθνείς οργανισµούς,
στα διεθνή όργανα και στις συνδιασκέψεις,
β) η παρακολούθηση των διµερών και διεθνών πολιτικών, οικονοµικών, πολιτιστικών και άλλων θεµάτων, καθώς και ζητηµάτων διεθνούς ασφάλειας, η ενηµέρωση
της Κυβέρνησης και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων
επ’ αυτών,
γ) η ενηµέρωση των ξένων κρατών, των διεθνών οργανισµών και της διεθνούς κοινής γνώµης, καθώς και η παροχή πληροφοριών επί των ελληνικών θέσεων και θεµάτων εθνικού ενδιαφέροντος,
δ) η συµµετοχή στη διεθνή συνεργασία, η διαπραγµάτευση και η µέριµνα για τη σύναψη, παρακολούθηση και
εφαρµογή των διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών
πράξεων, καθώς και ο χειρισµός διεθνών διαδικασιών
συνδιαλλαγής, διαιτησίας και δικαστικού διακανονισµού,
ε) η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας στα ξένα κράτη, τους διεθνείς οργανισµούς και άλλα διεθνή
όργανα και συνδιασκέψεις, καθώς και η εκπροσώπησή
της ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και
παντός άλλου διεθνούς δικαστηρίου, των δικαστηρίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου,

στ) η εκπροσώπηση της Χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επεξεργασία της πολιτικής για τη θεσµική εξέλιξη της Ένωσης και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συνεργασία µε άλλα υπουργεία και φορείς,
ζ) ο συντονισµός των υπουργείων και φορέων στον
σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής και της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της Χώρας,
η) η διπλωµατική υποστήριξη των οργάνων του κράτους, των ν.π.δ.δ., των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, καθώς επίσης και των πολιτικών κοµµάτων και
των βουλευτών, κατά την πραγµατοποίηση των διεθνών
επαφών τους,
θ) η προώθηση και προστασία των δικαιωµάτων και
των συµφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, θέµατα
αναφερόµενα στον απόδηµο ελληνισµό και την παλιννόστηση, ως και η διατήρηση και σύσφιξη των δεσµών της
Ελλάδας µε τους ανά τον κόσµο οµογενείς και η εξυπηρέτηση αυτών και των αποδήµων, µέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήµων
Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.),
ι) η παρέµβαση στους διεθνείς και περιφερειακούς οικονοµικούς θεσµούς συνεργασίας για την εξυπηρέτηση
της εθνικής οικονοµίας, στο πλαίσιο της προόδου της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της επικοινωνίας, από
την ανάπτυξη των διαπολιτισµικών επαφών, τη διεθνοποίηση και εντεινόµενη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονοµιών και τις υπερεθνικές ρυθµίσεις που προωθούν οι
διεθνείς και περιφερειακοί θεσµοί συνεργασίας,
ια) η προώθηση και προστασία των ελληνικών συµφερόντων στον κυβερνοχώρο,
ιβ) η διπλωµατική και προξενική συνδροµή Ελλήνων
πολιτών, αναγνωρισµένων κοινωνικών οµάδων και ιδιωτικών οργανώσεων, κατά τις διεθνείς δραστηριότητές
τους, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες µε τα εθνικά
συµφέροντα,
ιγ) η ανάπτυξη των διεθνών πολιτικών, οικονοµικών και
πολιτιστικών σχέσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µέσω της πληροφόρησης, κινητοποίησης και της άσκησης
επιρροής στη διεθνή κοινή γνώµη και την κοινή γνώµη
άλλων κρατών, προς την κατεύθυνση της επίτευξης των
στόχων της εξωστρέφειας, της διαχείρισης της εθνικής
εικόνας και της υποστήριξης των εθνικών συµφερόντων,
ιδ) η διεθνής προβολή της Ελλάδας, του ελληνικού
πνεύµατος και του πολιτισµού και η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό µέσα από την
άσκηση Δηµόσιας Διπλωµατίας,
ιε) η παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και την ανθρωπιστική δράση σε διεθνές επίπεδο,
ιστ) η παρακολούθηση θεµάτων που προκύπτουν από
την εφαρµογή διεθνών συνθηκών για συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού της Χώρας, σε συνεργασία µε άλλα αρµόδια υπουργεία,
ιζ) η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και σωµατείων στο εξωτερικό,
ιη) η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών
και εκκλησιαστικών υποθέσεων των Ελλήνων στο εξωτερικό,
ιθ) τα θέµατα που αφορούν σε εθνικά και άλλα κληροδοτήµατα, δωρεές και εισφορές υπέρ του Δηµοσίου ή
κοινωφελών σκοπών στο εξωτερικό,
κ) τα θέµατα που αφορούν στην προσωπική εν γένει
κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό, τα θέµατα που
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έχουν σχέση µε την ελληνική ιθαγένεια και τα διαβατήριά τους, καθώς και η επιµέλεια των κληρονοµιών Ελλήνων που απεβίωσαν στο εξωτερικό,
κα) θέµατα συναφή προς τη δικαστική αρωγή, την επίδοση δικογράφων, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
και ανακριτικών παραγγελιών στο εξωτερικό, καθώς και
την έκδοση εγκληµατιών, µε την επιφύλαξη ισχυουσών
διεθνών συµφωνιών που δεσµεύουν την Ελληνική Δηµοκρατία,
κβ) η διπλωµατική αλληλογραφία του Προέδρου της
Δηµοκρατίας,
κγ) η εθιµοτυπία και η εθιµοταξία, θέµατα απονοµής
διασήµων ελληνικών Ταγµάτων Αριστείας και άδειας αποδοχής ξένων διασήµων,
κδ) η χορήγηση διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων,
κε) οι σχέσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς τον
Οικουµενικό Θρόνο, τα άλλα Πατριαρχεία, τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και θέµατα που αφορούν στα άλλα χριστιανικά δόγµατα, θρησκεύµατα και
διεθνείς εκκλησιαστικές οργανώσεις στο εξωτερικό,
κστ) η πολιτική Διοίκηση του Αγίου Όρους,
κζ) η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που
προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό και η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλµένων οργάνων των διπλωµατικών και προξενικών αρχών
στην Ελλάδα επί εγγράφων τους που προορίζονται για
τις ελληνικές υπηρεσίες,
κη) θέµατα που ανάγονται στα καθήκοντα των διπλωµατικών και προξενικών αρχών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα οικεία άρθρα του παρόντος,
κθ) η ενηµέρωση των µελών της Βουλής των Ελλήνων
επί των θεµάτων αρµοδιότητάς του,
λ) κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε τις διεθνείς σχέσεις της Χώρας που δεν έχει ανατεθεί σε άλλη δηµόσια
αρχή.
Άρθρο 5
Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών
1. Το Υπουργείο Εξωτερικών περιλαµβάνει την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν και την Εξωτερική Υπηρεσία, η οποία αποτελείται από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές.
2. Το Υπουργείο Εξωτερικών εποπτεύει τους φορείς,
τα κέντρα και τα ιδρύµατα τα οποία χρηµατοδοτούνται
από αυτό, καθώς και αυτά που υπάγονται µε νόµο στην
εποπτεία του.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας
Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είναι αρµόδια ιδίως για:
α) τη µελέτη και εισήγηση στην Κυβέρνηση για τη λήψη των ενδεικνυόµενων αποφάσεων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εξωτερικών,
β) την παρακολούθηση, τη σχεδίαση και τον προγραµµατισµό των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών,

γ) την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών και εντολών
στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους, καθώς και τον έλεγχό τους,
δ) τον χειρισµό των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών,
ε) τη στελέχωση των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και την παροχή των απαραίτητων µέσων και υλικού
για την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών,
στ) την παροχή συνδροµής στα άλλα υπουργεία και
φορείς ως προς θέµατα που άπτονται του σχεδιασµού,
της εφαρµογής και της αξιολόγησης της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της Χώρας,
ζ) τη διευκόλυνση επικοινωνίας των ξένων διπλωµατικών αποστολών στην Ελλάδα µε τα άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς,
η) την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και
στοιχείων στα άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς, για τη χάραξη από αυτά της πολιτικής τους και
την αντιµετώπιση των προβληµάτων και υποθέσεων που
παρουσιάζονται.
Άρθρο 7
Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Διπλωµατικά
και Ιδιαίτερα Γραφεία, Γενικές Γραµµατείες, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Γραφεία και Τµήµατα, Αυτοτελείς και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Μονάδες και Αυτοτελή Γραφεία ως εξής:
α) Διπλωµατικά και Ιδιαίτερα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών:
αα) Διπλωµατικό Γραφείο Υπουργού
αβ) Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
αγ) Διπλωµατικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
αδ) Ιδιαίτερο Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
αε) Διπλωµατικά Γραφεία Υφυπουργών
αστ) Ιδιαίτερα Γραφεία Υφυπουργών
β) Γενικές Γραµµατείες και Γραφεία Γενικών Γραµµατέων:
βα) Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας
ββ) Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα
βγ) Γενική Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Εξωστρέφειας
βδ) Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
βε) Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας
βστ) Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Απόδηµου
Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας
γ) Υπηρεσίες υπαγόµενες απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών:
γα) Γενική Επιθεώρηση
i) Γραφείο Σχεδιασµού και Διενέργειας Επιθεωρήσεων
ii) Γραφείο Ελέγχου και Διερεύνησης Καταγγελιών
γβ) Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
i) Τµήµα Ι Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
ii) Τµήµα ΙΙ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
iii) Γραφείο Στατιστικής
γγ) Κέντρο Σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτικής
γδ) Διπλωµατική Ακαδηµία
γε) Ειδική Νοµική Υπηρεσία
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i) Τµήµα Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου
ii) Τµήµα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γστ) Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης
γζ) Υπηρεσία Ενηµέρωσης
γη) Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών
γθ) Διεύθυνση Εθιµοτυπίας
i) Τµήµα Ατελειών και Προνοµίων
ii) Τµήµα Εθιµοταξίας και Παρασήµων
iii) Τµήµα Επίσηµων Επισκέψεων
γι) Γραφείο Αµυντικής Διπλωµατίας
για) Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδοµένων
γιβ) Γραφείο Εθνικού Εισηγητή
δ) Υπηρεσίες υπαγόµενες απευθείας στον Υπηρεσιακό
Γενικό Γραµµατέα:
δα) Υπηρεσία Συντονισµού
δβ) Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
δγ) Α΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων
i) Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών
ii) Α2 Διεύθυνση Κύπρου
iii) Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
iv) Α4 Διεύθυνση Τουρκίας
v) Α5 Διεύθυνση Χωρών Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου
vi) Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής
vii) Α7 Διεύθυνση Βορείου Αµερικής, Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής
viii) Α8 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής
ix) Α9 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας
x) Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.)
δδ) Γ΄ Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν έχει οριστεί Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις
i) Γ1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων
ii) Γ2 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής, Εσωτερικής Αγοράς και
άλλων Πολιτικών
iii) Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
iv) Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και SCHENGEN
v) Επιτελικό Γραφείο
δε) Δ΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισµών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας
i) Δ1 Διεύθυνση Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και
Διεθνών Ειδικευµένων Οργανισµών και Διασκέψεων
ii) Δ2 Διεύθυνση NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας
και Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.)
iii) Δ3 Διεύθυνση Συµβουλίου της Ευρώπης, Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών
iv) Δ4 Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Παγκόσµιων Πολιτικών
δστ) ΣΤ-Α΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
i) ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
ii) ΣΤ2 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τµήµα Ι Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών

Συστηµάτων
Τµήµα ΙΙ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισµού
Τµήµα ΙΙΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Ευρωπαϊκών
Συστηµάτων
Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και
Διαβαθµισµένης Πληροφορίας
iii) ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωµατικού
Ταχυδροµείου
iv) ΣΤ6 Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
Τµήµα Ι Εκπαιδεύσεων
Τµήµα ΙΙ Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων
Τµήµα ΙΙΙ Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
v) Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου
vi) Κρυπτογραφική Υπηρεσία
vii) Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
(ΠΣΕΑ)
viii) Γραφείο Ασφαλείας
δζ) ΣΤ-Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ)
i) ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονοµικής Διοίκησης
Τµήµα Ι Αποδοχών Ανθρωπίνου Δυναµικού
Τµήµα ΙΙ Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων
Τµήµα ΙΙΙ Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών
Πληρωµής Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
Τµήµα IV Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας
Τµήµα V Πληρωµής Δαπανών και Λοιπών Οικονοµικών
Θεµάτων
ii) ΣΤ5 Διεύθυνση Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
Τµήµα I Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
Τµήµα II Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας
iii) ΣΤ7 Διεύθυνση Προϋπολογισµού
iv) Τεχνική Υπηρεσία
ε) Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας:
εα) Β΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
i) Β1 Διεύθυνση Σχεδιασµού Εξωστρέφειας και Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας
Τµήµα Ι Προώθησης Εξωστρέφειας
Τµήµα ΙΙ Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας
Τµήµα ΙΙΙ Προσέλκυσης Ειδικών Επενδύσεων
ii) Β2 Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας
Τµήµα Ι Εφαρµογής Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας
Τµήµα ΙΙ Ανάλυσης και Αξιολόγησης Διεθνών Αγορών
Τµήµα ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών
iii) Β3 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής
Τµήµα Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες
Τµήµα ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής
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iv) Β4 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία,
χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και θεµάτων Ο.Σ.Ε.Π.
Τµήµα Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Τµήµα IΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ρωσία,
Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου
Τµήµα ΙΙΙ Παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π.
v) Β5 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες
Κόλπου, µε χώρες Ασίας, Ωκεανίας και Υποσαχάριας Αφρικής
Τµήµα Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου
Τµήµα ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Ασίας και Ωκεανίας
Τµήµα ΙΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες Υποσαχάριας Αφρικής
vi) Β6 Διεύθυνση Πολυµερών Οικονοµικών Σχέσεων
και Εµπορικής Πολιτικής
Τµήµα Ι Εµπορικής Πολιτικής στον τοµέα Αγαθών
Τµήµα ΙΙ Εµπορικής Πολιτικής στον τοµέα Υπηρεσιών
και Επενδύσεων
Τµήµα ΙΙΙ Μέτρων Εµπορικής Άµυνας και Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών και Αδειοδοτήσεων
Τµήµα IV Πολυµερών Οικονοµικών Θεσµών
vii) Β7 Διεύθυνση Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων
Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Τµήµα Ι Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας
Τµήµα ΙΙ Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
εβ) Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
i) Ζ1 Διεύθυνση Ελέγχου
Τµήµα Ι Συνεργασίας µε Φορείς Παροχής Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
Τµήµα ΙΙ Ελέγχου
Τµήµα ΙΙΙ Χρηµατοδοτήσεων
ii) Ζ2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών
Δράσεων/Έργων
Τµήµα Ι Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Τµήµα ΙΙ Υλοποίησης, Σχεδιασµού και Επιλογής Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων
Τµήµα ΙΙΙ Παρακολούθησης, Συντονισµού και Τεχνικού
Ελέγχου Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων
Τµήµα IV Μητρώου Αναδόχων Δράσεων/Έργων
iii) Ζ3 Διεύθυνση Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Τµήµα Ι Πολιτικής
Τµήµα ΙΙ Διεθνών Οργανισµών
iv) Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών
Δεδοµένων
στ) Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας:
στα) Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Διπλωµατίας
i) Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δηµοσίων Σχέσεων
Τµήµα Ι Υποστήριξης Ξένων Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης
Τµήµα ΙΙ Δηµοσίων Σχέσεων
Τµήµα ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής
ii) Ε2 Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας
Τµήµα Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας
Τµήµα ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης Ειδικών Θεµάτων

Τµήµα ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών
iii) Ε3 Διεύθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων
Τµήµα Ι Μορφωτικών Συµφωνιών και Προγραµµάτων
Τµήµα ΙΙ Διµερούς και Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας
Τµήµα ΙΙΙ UNESCO
Τµήµα ΙV Πολιτιστικών και Επιστηµονικών Ιδρυµάτων
και Επιτροπών
Τµήµα V Αθλητικών Υποθέσεων
Τµήµα VI Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας
iv) Ε4 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων
στβ) Η´ Γενική Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού
i) Η1 Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού και Προγραµµάτων
Τµήµα Ι Πολιτικής για τον Απόδηµο Ελληνισµό
Τµήµα ΙΙ Προγραµµάτων
Τµήµα ΙΙΙ Υποστήριξης Δικτύων του Απόδηµου Ελληνισµού
ii) Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων
iii) Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών
και Αποδήµων Ελλήνων (ΚΕΠΠΑΕ)
ζ) Περιφερειακές Υπηρεσίες
ζα) Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης
ζβ) Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης.
2. Αναπόσπαστο µέρος του παρόντος αποτελεί το
«Οργανόγραµµα Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών» που εντάσσεται στο Παράρτηµα.
3. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Διπλωµατικών Γραφείων και Γραφείου
Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα
1. Τα Διπλωµατικά Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και των Υφυπουργών, καθώς και το
Γραφείο του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενηµέρωση του
Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού, των Υφυπουργών και του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα.
2. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιµελούνται της υπηρεσιακής αλληλογραφίας τους, καταρτίζουν το πρόγραµµα διεθνών υποχρεώσεών τους και οργανώνουν τις διεθνείς επαφές, καθώς και την επικοινωνία τους µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα άλλα υπουργεία, υπηρεσίες, οργανισµούς και το κοινό.
Άρθρο 9
Προϊστάµενοι Διπλωµατικών Γραφείων και Γραφείου
Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τα καθήκοντα του προϊσταµένου του Διπλωµατικού του Γραφείου
ανατίθενται σε υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τα καθήκο-
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ντα των προϊσταµένων των Διπλωµατικών Γραφείων του
Αναπληρωτή Υπουργού και των Υφυπουργών, καθώς και
του προϊσταµένου του Γραφείου του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα ανατίθενται σε υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Πρεσβείας Α΄.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Αρµοδιότητες Γενικών Διευθύνσεων
1. α) Οι Γενικές Διευθύνσεις είναι αρµόδιες γενικά για
την παρακολούθηση, τον συντονισµό της λειτουργίας
και τον έλεγχο των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές, για την εξασφάλιση της εύρυθµης
λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των θεµάτων της
αρµοδιότητάς τους.
β) Είναι, επίσης, αρµόδιες για:
βα) τη µελέτη και εισήγηση για την επίλυση των θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, τα οποία απασχολούν τις
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
ββ) την παρακολούθηση, τον συντονισµό και τον έλεγχο του έργου των διπλωµατικών αρχών, για τα θέµατα
της αρµοδιότητάς τους,
βγ) την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τις
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους, για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους,
βδ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης από τις Αρχές
Εξωτερικής Υπηρεσίας των τρεχόντων αιτηµάτων τα οποία υποβάλλουν άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµοί για θέµατα της αρµοδιότητάς τους,
βε) την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρµοδιότητάς τους στα άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς και την παρακολούθησή τους,
όπου απαιτείται, για τη χάραξη της γενικής πολιτικής
τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων που παρουσιάζονται,
βστ) τον προγραµµατισµό των αναγκαίων δαπανών για
την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται σε αυτές και την παροχή των
απαραίτητων στοιχείων στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού, για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού του
Υπουργείου.
2. Οι Γενικές Διευθύνσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, µεριµνούν για:
α) την παρακολούθηση, µελέτη και έρευνα των υποθέσεων των θεµάτων τα οποία σχετίζονται µε τις ξένες χώρες και τους διεθνείς οργανισµούς, µε σκοπό την εκτίµηση της θέσης κάθε χώρας και διεθνούς οργανισµού στη
διεθνή κοινωνία και της σηµασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαµόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής
στις διακρατικές σχέσεις, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συµφερόντων,
β) την προπαρασκευή, διαπραγµάτευση, συνοµολόγηση, ερµηνεία και εφαρµογή των διεθνών διµερών και πολυµερών και άλλων συνθηκών, συµβάσεων, συµφωνιών
και γενικά των διεθνών πράξεων της αρµοδιότητάς τους
και την ενηµέρωση των άλλων υπουργείων, υπηρεσιών
και οργανισµών,
γ) τη µελέτη και εισήγηση, προκειµένου να προσδιορι-

σθούν οι εθνικοί στόχοι και οι µέθοδοι για την επίτευξή
τους,
δ) τη µελέτη και σύνταξη σχεδίων, σε συνεργασία µε
τις άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες για:
δα) την προβολή της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα,
δβ) την ενηµέρωση των ξένων Κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισµών, των φορέων διαµόρφωσης της διεθνούς κοινής γνώµης, για θέµατα που έχουν σχέση µε
την Ελλάδα και τις εξελίξεις σε όλους τους τοµείς της
κρατικής δραστηριότητας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 11
Αρµοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιών
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες λειτουργούν ως σύµβουλοι αποκεντρωµένων διοικητικών µονάδων, στο πλαίσιο
της αποστολής και των γενικών αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 12
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία
Διεθνών Σχέσεων ως περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην Υπηρεσία προΐσταται υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ ή Συµβούλου
Πρεσβείας A΄, ως Διευθυντής, που ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών. Ο Διευθυντής λειτουργεί και
ως σύµβουλος του αρµόδιου µέλους της Κυβέρνησης ή
Υφυπουργού για τα θέµατα του Τοµέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για θέµατα που ανάγονται
στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία στελεχώνεται από µόνιµους υπαλλήλους όλων των κλάδων του
Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Κύρια αποστολή της Υπηρεσίας είναι ο χειρισµός
θεµάτων αρµοδιότητας των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Εξωτερικών που απαιτούν επιτόπια παρουσία
και διαχείριση, κατόπιν οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας.
3. Στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας, µεταξύ άλλων είναι:
α) η συνεργασία µε τους συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και
µε τους διεθνείς και περιφερειακούς οικονοµικούς θεσµούς συνεργασίας που έχουν έδρα ή εκπροσωπούνται
στη Θεσσαλονίκη,
β) η υποβοήθηση των επιχειρήσεων µε έδρα τη Μακεδονία και τη Θράκη στις εξαγωγές και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους στο εξωτερικό,
γ) η παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν σε πρωτοβουλίες και δράσεις οικονοµικού, εν γένει, ενδιαφέροντος που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της συνεχώς διευρυνόµενης διαβαλκανικής και παρευξείνιας συνεργασίας,
δ) η συνεργασία µε τις προξενικές αρχές ξένων κρατών µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ε) η υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών σε ζητήµατα
δηµόσιων σχέσεων, δηµόσιας διπλωµατίας και στρατηγι-
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κής επικοινωνίας για τη διεθνή προβολή της Χώρας, καθώς και ο χειρισµός θεµάτων εθιµοτυπίας και λοιπών συναφών θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών,
στ) η παρακολούθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας στη Μακεδονία και τη Θράκη µε την παροχή συνδροµής, εφόσον τούτο απαιτείται, για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εκ µέρους διάφορων φορέων. Η Υπηρεσία, προς τούτο, διατηρεί επαφές και συνεργάζεται
µε πνευµατικά ιδρύµατα της Μακεδονίας και της Θράκης,
ζ) η παρακολούθηση θεµάτων των αποδήµων, που προέρχονται από τον χώρο της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και
των δραστηριοτήτων του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, ενηµερώνοντας συναφώς την Κεντρική Υπηρεσία,
η) η συµµετοχή σε θεσµικά όργανα, τα οποία η Ελληνική Δηµοκρατία θεσπίζει µε αντικείµενο τη διαβαλκανική
και παρευξείνια συνεργασία, καθώς και η παρακολούθηση ειδικών συναντήσεων ευρωπαϊκών οργάνων που
πραγµατοποιούνται επιτοπίως και άπτονται του σχεδιασµού οικονοµικής πολιτικής και συνεργασίας της βαλκανικής ενδοχώρας.
Άρθρο 13
Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία
Πολιτικών Υποθέσεων, ως περιφερειακή υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, µε έδρα την Ξάνθη και γραφεία
στην Κοµοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη. Στην Υπηρεσία προΐσταται υπάλληλος του Διπλωµατικού κλάδου µε
βαθµό Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ ή Συµβούλου Πρεσβείας A΄, των δε γραφείων της προΐστανται υπάλληλοι
του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Γραµµατέα Πρεσβείας A΄, Β΄ ή Γ΄ που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο Διευθυντής λειτουργεί και ως
σύµβουλος του αρµόδιου µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού για τα θέµατα του Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών και του Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, σε θέµατα που ανάγονται στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία
Πολιτικών Υποθέσεων στελεχώνεται από µόνιµους υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από υπαλλήλους µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, που εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
2. Η ανωτέρω Υπηρεσία είναι αρµόδια για:
α) την εξασφάλιση της συνεργασίας του Υπουργείου
Εξωτερικών µε άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες και
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης, για όλα τα θέµατα αρµοδιότητάς
τους που έχουν σχέση µε την εξωτερική πολιτική της
χώρας και τις διεθνείς ή διµερείς σχέσεις της, καθώς επίσης και για τον συντονισµό των ενεργειών όλων των
υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών και Ο.Τ.Α. επί των ανωτέρω θεµάτων,
β) την τήρηση και εφαρµογή διεθνών συµβάσεων ή
συµφωνιών της Χώρας, καθώς και των διεθνών υποχρεώσεών της σε σχέση µε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
γ) κάθε θέµα διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ της

Ελλάδας και των όµορων προς την Περιφέρεια χωρών,
δ) την παρακολούθηση και προώθηση εκπαιδευτικών,
µορφωτικών, πολιτιστικών και άλλων θεµάτων ειδικού
κοινωνικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία µε δηµόσιους
και ιδιωτικούς οργανισµούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τοµείς,
ε) την αξιολόγηση και τον συντονισµό προγραµµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπονούνται από συναρµόδιες υπηρεσίες και είναι σχετικά µε την ανάπτυξη της
Θράκης, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίησή
τους,
στ) την κάλυψη θεµάτων διεθνών και δηµόσιων σχέσεων, καθώς και την ενηµέρωση τοπικών και διεθνών παραγόντων σε σχέση µε θέµατα περιφερειακού ενδιαφέροντος.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Άρθρο 14
Εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εξωτερικών φορείς
1. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει υποστήριξη σε
φορείς, ο σκοπός και η εν γένει λειτουργία των οποίων
εµπίπτει στις αρµοδιότητές του και στους οποίους το Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί εποπτεία, κατά τον
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και σύµφωνα µε το νοµικό καθεστώς που τους διέπει.
2. Οι εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εξωτερικών
φορείς είναι:
α) η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO,
β) το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου,
γ) το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας,
δ) η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.,
ε) ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.
3. Οι ανωτέρω εποπτευόµενοι φορείς δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον η κρατική επιχορήγηση
συµπεριλαµβάνεται στους πόρους των προϋπολογισµών
τους και αναφέρεται ρητά στον νόµο µε τον οποίο αυτοί
συστήθηκαν.
4. Ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να συνάπτει µε
τους φορείς της παρ. 2 προγραµµατικές συµβάσεις έργου για θέµατα σχετικά µε τους σκοπούς τους. Στις εν
λόγω προγραµµατικές συµβάσεις πρέπει να καθορίζονται µε σαφήνεια το συγκεκριµένο έργο, η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής του και οι πόροι χρηµατοδότησης.
Άρθρο 15
Διοίκηση του Αγίου Όρους
1. Του προσωπικού της Διοίκησης του Αγίου Όρους
προΐσταται Διοικητής, ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Διοικητή. Έδρα της
Διοίκησης είναι οι Καρυές.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, ορίζονται:
α) ο Διοικητής του Αγίου Όρους, µε βαθµό και αποδοχές Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, προσωπικό-
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τητα εγνωσµένου κύρους, προερχόµενη από τον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, µε αξιόλογη επαγγελµατική εµπειρία και γνώση των θεµάτων του Αγίου Όρους. Ο τίτλος
του Διοικητή µπορεί να απονέµεται σε ιδιώτη, ο οποίος
δεν καταλαµβάνει θέση εντός της Δηµόσιας Διοίκησης
και παρέχει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, χωρίς να λαµβάνει αποζηµίωση η άλλη οικονοµική απολαβή. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, η οποία αναφέρεται ρητά στο διάταγµα ορισµού, όλες οι διοικητικής φύσεως αρµοδιότητες της παρ. 1 και του Οργανισµού Διοικήσεως του Αγίου Όρους, ασκούνται από τον Αναπληρωτή Διοικητή,
β) ως Αναπληρωτής Διοικητής, µετακλητός υπάλληλος
µε βαθµό 1ο ειδικών θέσεων, πτυχιούχος Πανεπιστηµίου, µε γνώση των θεµάτων του Αγίου Όρους.
Άρθρο 16
Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών
µε άλλα υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες
1. Για την εξασφάλιση της ενιαίας έκφρασης της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας:
α) τα υπουργεία, οι κρατικές υπηρεσίες και οι Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού ενηµερώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών για όλα τα θέµατα αρµοδιότητάς τους, που έχουν
σχέση µε την εξωτερική πολιτική της Χώρας και τις διεθνείς ή διµερείς σχέσεις της,
β) το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει τις ενέργειες
όλων των υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, που αναφέρονται στα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής και δίνει
τις κατάλληλες κατευθύνσεις,
γ) το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει το έργο των
διυπουργικών και Κυβερνητικών Επιτροπών, οι οποίες
συντονίζουν τα υπουργεία σε θέµατα που αφορούν στις
εξωτερικές σχέσεις της Χώρας, παρέχοντας σε αυτές
κάθε αναγκαία διοικητική, γραµµατειακή και επιστηµονική συνδροµή.
2. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
του, κατά περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του προϊσταµένου της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, µπορεί να τοποθετούνται στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών υπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού. Οι τοποθετούµενοι υπάλληλοι
ανακοινώνονται στις αρχές του κράτους διαπίστευσης από την οικεία διπλωµατική ή προξενική αρχή, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα διεθνώς ισχύοντα. Οι δε πάσης φύσεως αποδοχές τους βαρύνουν
τον φορέα προέλευσης. Για τις τοποθετήσεις αυτές, που
θα πραγµατοποιηθούν µετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος απαιτείται συνάφεια προς το αντικείµενο, το
οποίο πρέπει να προσδιορίζεται ειδικά στο αρχικό αίτηµα
και η χρονική τους διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει
τα τρία (3) έτη. Η γνώµη του προϊσταµένου της οικείας
διπλωµατικής ή προξενικής αρχής αναφέρεται και στο αντικείµενο εργασίας.
β) Υπάλληλοι άλλων υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και όσων υπάγονται στον
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000, Α΄ 67),
καθώς και ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των οποίων ο/η σύζυγος ή το έτερο συµβαλλόµενο µε σύµφωνο

συµβίωσης µέρος υπηρετούν ως µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι άλλων υπουργείων
και κρατικών υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι έχουν αποσπασθεί σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσία του Δηµοσίου ή
ν.π.δ.δ. που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην ίδια πόλη µε
την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος ή το έτερο συµβαλλόµενο µε σύµφωνο συµβίωσης µέρος, είτε στην ίδια
την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστηµα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου ή του έτερου συµβαλλόµενου µε σύµφωνο συµβίωσης µέρους. Η απόσπαση
διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του προϊσταµένου της
οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, είτε η απόσπαση γίνεται στην αρχή αυτή, είτε σε άλλη ελληνική υπηρεσία της περιοχής αρµοδιότητας της εν λόγω αρχής.
Για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δικαστικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι αποσπώµενοι υπάλληλοι λαµβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται
από τον φορέα στον οποίο αυτοί ανήκουν και δεν δικαιούνται αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής. Αν ο αιτών
την απόσπαση είναι προϊστάµενος Τµήµατος, υποβάλλει
αίτηση προς το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, η οποία
πρέπει να γίνει δεκτή, προκειµένου να απαλλαγεί από τα
καθήκοντά του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης, η απόσπασή του
δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.
γ) Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρµόζονται κατά
την περίοδο της δοκιµαστικής υπηρεσίας των υπαλλήλων.
3. Οι επικεφαλής των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας προΐστανται, υπηρεσιακώς, των υπαλλήλων άλλων
υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών που υπηρετούν
στην περιφέρεια της αρµοδιότητάς τους και ασκούν υπηρεσιακό και πειθαρχικό έλεγχο επ’ αυτών. Επίσης,
προΐστανται των γραφείων και υπηρεσιών που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρχών αυτών και ασκούν διοικητική εποπτεία και συντονισµό επί άλλων υπηρεσιών ή γραφείων που λειτουργούν, εκτός πλαισίου τους, στην περιφέρεια αρµοδιότητάς τους.
4. Για τον καθορισµό του προβαδίσµατος στο εξωτερικό, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών προτάσσονται των ισόβαθµων υπαλλήλων των άλλων υπουργείων που υπηρετούν στις Αρχές εξωτερικού. Ο Επιτετραµµένος και ο αναπληρωτής του έχουν πάντοτε το προβάδισµα.
Άρθρο 17
Σύνδεσµοι σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του,
κατά περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού, υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου µπορούν να αποσπώνται, για ορισµένο χρόνο, χωρίς τους περιορισµούς της παρ. 1 του
άρθρου 329, µε καθήκοντα συνδέσµου σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, µε σκοπό τη συστηµατική, συνεκτική
και αποτελεσµατική εφαρµογή της εξωτερικής πολιτικής.
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Άρθρο 18
Πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον
διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων
1. Στην αρµοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών ανήκει η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και παντός άλλου
διεθνούς δικαστηρίου, των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου.
Ο Υπουργός Εξωτερικών ορίζει τους πληρεξούσιους της
Ελληνικής Δηµοκρατίας.
2. Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δηµοκρατίας, διοριζόµενοι µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, παρίστανται µέλη της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.)
του Υπουργείου Εξωτερικών και, κατά περίπτωση, και
λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δηµοκρατίας, διοριζόµενοι µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, παρίστανται µέλη
της Ε.Ν.Υ. και, κατά περίπτωση, και λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δηµοκρατίας, διοριζόµενοι µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, παρίστανται λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, συνεπικουρούµενοι, σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν σε εξειδικευµένα θέµατα δηµοσίου διεθνούς δικαίου, από µέλη
της Ε.Ν.Υ..
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι πληρεξούσιοι της
Ελληνικής Δηµοκρατίας µπορεί να συνεπικουρούνται από µέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
και δικηγόρους, σε υποθέσεις δε που απαιτούν εξειδικευµένη αντιµετώπιση και από αλλοδαπούς δικηγόρους
ή νοµικούς συµβούλους µε αντίστοιχη ειδίκευση.
4. Η παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 2227/1994 (Α΄ 129)
και η παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154)
διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 19
Εφαρµογή του Υπαλληλικού Κώδικα
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα εφαρµόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα.
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών:
α) καθορίζονται η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και σωµατείων στο
εξωτερικό,
β) εκδίδονται κανονισµοί ασφαλείας, υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τήρησης αρχείων και ασφαλείας δικτύων
και πληροφοριακών συστηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
γ) ρυθµίζονται τα θέµατα για την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης
και της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, καθορίζεται κάθε θέµα, συναφές
προς τη γενικότερη αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, καθορίζονται η διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων και των θέσεων στις επί µέρους οργανικές µονάδες.
Με όµοιο διάταγµα καθορίζονται ο επιτελικός προσανατολισµός, ο συντονισµός και η συνοχή της δράσης των
υπηρεσιακών µονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών µε
τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου που
προβλέπονται, αυτοτελώς, στον παρόντα.
4. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µπορούν να συσταθούν Περιφερειακές Υπηρεσίες
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
µε κατά τόπους Γραφεία και να ορίζονται η έδρα, οι αρµοδιότητες και οι θέσεις τους, κατά κλάδο και βαθµό.
5. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται το προσωπικό
της Διοίκησης του Αγίου Όρους, κατά κλάδο, βαθµό και
ειδικότητα, µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Άρθρο 21
Αρµοδιότητες Γενικής Επιθεώρησης
1. Η Γενική Επιθεώρηση υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και είναι αρµόδια για το Υπουργείο
και τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς, οι οποίοι δεν
έχουν δική τους Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι επίσης αρµόδια για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και εποπτεία των πρεσβειών, µόνιµων αντιπροσωπειών, Γραφείων Συνδέσµων, καθώς και των έµµισθων και άµισθων
προξενικών αρχών.
2. Η Γενική Επιθεώρηση έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
α) τον έλεγχο των συστηµάτων διακυβέρνησης και
λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειάς τους, µε σκοπό την υποστήριξη του Υπουργείου για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για
τη λήψη µέτρων, όπου απαιτείται,
β) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία του Υπουργείου µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και
των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου,
γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσµατικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών
συστηµάτων και συστηµάτων επικοινωνιών, καθώς και
την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας,
δ) τον εντοπισµό και την άµεση και αποτελεσµατική
διερεύνηση υποθέσεων παράτυπης συµπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία συντελείται µε την εµπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή
των εποπτευόµενων φορέων, σε ποινικά αδικήµατα και
πειθαρχικά παραπτώµατα.
3. Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρµόδια για την τακτική
και έκτακτη επιθεώρηση όλων των αρχών, έµµισθων και
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άµισθων, µέσω της διενέργειας προγραµµατισµένων και
έκτακτων µε εντολή του Υπουργού εσωτερικών ελέγχων και βάσει του εγκεκριµένου από τον Υπουργό Εξωτερικών προγράµµατος εσωτερικών ελέγχων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο ετήσιος
προγραµµατισµός της τακτικής επιθεώρησης που υποβάλλεται από τον Γενικό Επιθεωρητή. Κατά τις τακτικές
επιθεωρήσεις των Αρχών εξωτερικού διενεργούνται οι
εξής έλεγχοι:
α) λογιστικός και οικονοµικός,
β) οργανωτικός και λειτουργικός,
γ) αξιοπρεπούς εµφάνισης της αρχής,
δ) κτιριολογικής υποδοµής,
ε) µηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
4. Κατά την επιθεώρηση, ελέγχεται και η συµµόρφωση
µε υποδείξεις, οι οποίες είχαν γίνει σε προηγούµενες επιθεωρήσεις και διενεργείται αξιολόγηση των υπαλλήλων που διευθύνουν την επιθεωρούµενη αρχή.
Άρθρο 22
Διάρθρωση Γενικής Επιθεώρησης
Η Γενική Επιθεώρηση διαρθρώνεται σε δύο (2) Γραφεία, επιπέδου Τµήµατος, ως εξής:
α) Το Γραφείο Σχεδιασµού και Διενέργειας Επιθεωρήσεων και
β) το Γραφείο Ελέγχου και Διερεύνησης Καταγγελιών.
Άρθρο 23
Αρµοδιότητες Γραφείου Σχεδιασµού
και Διενέργειας Επιθεωρήσεων
Το Γραφείο Σχεδιασµού και Διενέργειας Επιθεωρήσεων είναι αρµόδιο για:
α) την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της µεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα,
β) τη σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου,
γ) τη σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων,
δ) την κατάρτιση εξαµηνιαίου, ετήσιου ή µεγαλύτερης
διάρκειας προγράµµατος εσωτερικών ελέγχων, λαµβανοµένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών
προτεραιοτήτων του Υπουργείου,
ε) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο, για την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής
διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη
των στόχων του,
στ) τη µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση
των Επιθεωρητών - Εσωτερικών Ελεγκτών,
ζ) τη διενέργεια προγραµµατισµένων εσωτερικών ελέγχων στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του,
η) τον έλεγχο επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου του Υπουργείου και την εισήγηση σχετικών
βελτιωτικών προτάσεων,
θ) τον έλεγχο εφαρµογής και συµµόρφωσης µε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου, καθώς
και την αξιολόγηση της λειτουργίας αυτής βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
ι) την αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασµού, καθώς
και της εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραµµάτων του Υπουργείου,

ια) τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής των διαδικασιών
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου, για
τον εντοπισµό φαινοµένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλείδων για την αποτροπή τους στο µέλλον,
ιβ) τον έλεγχο της ορθής, αποτελεσµατικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων και συστηµάτων επικοινωνιών, καθώς και την
τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή υπαλλήλου του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής,
ιγ) τον έλεγχο της επάρκειας του συστήµατος διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα
προγράµµατά του,
ιδ) την επίβλεψη και τη διασφάλιση της ορθής διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων και την παρακολούθηση
υλοποίησης του προγράµµατος εσωτερικών ελέγχων
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ελεγκτικό πρόγραµµα του
Υπουργείου,
ιε) τη σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την αποστολή τους στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες του Υπουργείου για την επίτευξη συµφωνίας επί
των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών,
ιστ) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και µεθοδολογίες,
ιζ) την περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών
που πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σε συµµόρφωση µε τις προσωρινές εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, µέχρι την οριστική σύνταξή τους,
ιη) την υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Υπουργό,
σχετικά µε τη συµµόρφωση των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών προτάσεων,
ιθ) την επεξεργασία των στοιχείων των επί µέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την κατάρτιση ετήσιας
έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες
και τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεών του και οι υπολειµµατικοί κίνδυνοι, που εξακολουθούν να απειλούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου, λόγω της µη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών,
κ) τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Σχεδίου σύµφωνα µε το άρθρο 35,
την αποστολή των αναφορών και την εξέταση της ορθότητας των διαλαµβανόµενων στις αναφορές αυτές στοιχείων.
κα) τη βεβαίωση του βαθµού πληρότητας της επίπλωσης και του εξοπλισµού των πρεσβευτικών και προξενικών κατοικιών.
Άρθρο 24
Αρµοδιότητες Γραφείου Ελέγχου
και Διερεύνησης Καταγγελιών
Το Γραφείο Ελέγχου και Διερεύνησης Καταγγελιών είναι αρµόδιο για:
α) τον εντοπισµό και τη διερεύνηση των υποθέσεων
παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς στις οποίες φέρονται να εµπλέκονται υπάλληλοι του Υπουργείου
ή του εποπτευόµενου φορέα,
β) την εισήγηση διενέργειας διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης
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ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρµόδιο όργανο ή µετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για τη διερεύνηση ποινικών και πειθαρχικών αδικηµάτων, καθώς και την παραποµπή των υπαιτίων στην αρµόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρµόδιο
πειθαρχικό προϊστάµενο,
γ) τη διενέργεια των απαιτούµενων διαδικασιών για
την πειθαρχική ή και ποινική δίωξη των υπαλλήλων,
δ) τη διερεύνηση, την επεξεργασία, τη σύνθεση, την ανάλυση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην εµπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή του εποπτευόµενου φορέα σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήµατα,
ε) τη διενέργεια στοχευµένου οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου δηµόσιων υπολόγων και δηµόσιων διαχειρίσεων, καθώς και τον καταλογισµό των ευθυνοµένων,
στ) την εισήγηση µέτρων για την αντιµετώπιση, την
πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου,
ζ) την τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται
το Γραφείο και την εισήγηση στον Προϊστάµενο της Γενικής Επιθεώρησης για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήµαντες, καθώς και την
επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισµό
στοιχείων που µπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.
Άρθρο 25
Γενικός Επιθεωρητής
1. Στη Γενική Επιθεώρηση προΐσταται ο Γενικός Επιθεωρητής, ο οποίος έπεται, στην ιεραρχία, των Γενικών
Γραµµατέων. Ο Γενικός Επιθεωρητής ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και αναφέρεται σε αυτόν, επιλέγεται δε από υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό Πρέσβη. Γενικός Επιθεωρητής µπορεί να ορισθεί
και Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει
µόνιµος διπλωµατικός υπάλληλος µε πρεσβευτικό βαθµό.
2. Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του
από επιθεωρητές - εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι
υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου. Οι επιθεωρητές
διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι επιθεωρητές εξαιρούνται από τη σύνθεση Υπηρεσιακού Συµβουλίου, εφόσον το κρινόµενο θέµα αφορά σε υπάλληλο που
υπηρετούσε, κατά το διάστηµα της επιθεώρησης, στην
αρχή που είχαν επιθεωρήσει.
3. Οι εισηγήσεις του Γενικού Επιθεωρητή και των επιθεωρητών - εσωτερικών ελεγκτών έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ενέργειες της Διοίκησης, ως προς την αξιολόγηση των υπαλλήλων, καθώς και ως προς την εν γένει
εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου.
Άρθρο 26
Επιθεωρητές - εσωτερικοί ελεγκτές
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διορίζονται, µε διετή θητεία, ως τακτικοί επιθεωρητές - εσωτερικοί ελεγκτές, µέχρι δώδεκα (12) υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υ-

πουργού Α΄, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία, κατ’ αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση των
εν λόγω καθηκόντων. Τακτικοί επιθεωρητές - εσωτερικοί
ελεγκτές µπορούν να διορίζονται, επιπλέον, µέχρι και έξι (6) Πρέσβεις επί τιµή. Για τις άµισθες προξενικές αρχές µπορεί να ορίζονται ως επιθεωρητές και υπάλληλοι
του διπλωµατικού κλάδου µε βαθµό, τουλάχιστον, Συµβούλου Πρεσβείας Β΄.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται
ως έκτακτοι επιθεωρητές – εσωτερικοί ελεγκτές, υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό Πρέσβη ή
Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄. Έκτακτες επιθεωρήσεις µπορούν να διενεργούνται και από έναν (1) εκ των
ανωτέρω έξι (6) Πρέσβεων επί τιµή. Οι έκτακτοι επιθεωρητές επιθεωρούν συγκεκριµένη αρχή της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, όταν αυτό τους ανατίθεται από τον Υπουργό
Εξωτερικών.
Άρθρο 27
Στελέχωση Γενικής Επιθεώρησης
Η Γενική Επιθεώρηση στελεχώνεται από υπαλλήλους
του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου
Υπουργού, µπορεί να ορίζονται και υπάλληλοι άλλων υπουργείων, µε ειδικές γνώσεις για το συγκεκριµένο θέµα, για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης.
Άρθρο 28
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται
τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Γενικής Επιθεώρησης.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 29
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
1. Η Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού (ΔΣΕΣ) είναι αρµόδια για τη σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρµογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης
του Υπουργείου και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων, όπως αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συµβούλιο
και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα, σύµφωνα
µε τα άρθρα 49, 50 και 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και για την εισήγηση σε θέµατα διαµόρφωσης στρατηγικής και επιχειρησιακών σχεδίων για την άσκηση του
συνόλου της διπλωµατίας, της οικονοµικής διπλωµατίας,
της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, του απόδηµου
ελληνισµού και της δηµόσιας διπλωµατίας.
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΣΕΣ) και αναφέρει σε
αυτόν τον βαθµό υλοποίησης των σχεδίων δράσεων όλου του Υπουργείου. Η Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών τροποποιήσεις στον Οργανισµό του Υπουργείου, προκειµένου να επιτευχθεί η σωστή υλοποίηση του
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Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου. Κατά τη διαµόρφωση των ανωτέρω εισηγήσεων λαµβάνει υπόψη τις
προτάσεις των Υπηρεσιών της Κεντρικής και Εξωτερικής
Υπηρεσίας.
3. Συνεργάζεται για τη διαµόρφωση πολιτικών µε το
Κέντρο Σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτικής, µε την Υπηρεσία Συντονισµού και µε τους εποπτευόµενους από το
Υπουργείο Εξωτερικών φορείς. Ο τοµέας ευθύνης της
Διεύθυνσης περιλαµβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του
Υπουργείου Εξωτερικών και τους εποπτευόµενους από
αυτό φορείς.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από
εισήγηση της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης και όπου υπάρχει αρµοδιότητα της αρµόδιας Διεύθυνσης, καθώς
και της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού, δύναται το Υπουργείο να αναθέσει σε φορέα που εποπτεύεται από αυτό την εκτέλεση συγκεκριµένων κυρίων δράσεων, έργων ή ενεργειών του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράµµατος του Υπουργείου. Στο πλαίσιο της ανάθεσης υπογράφεται σύµβαση
διαχείρισης µεταξύ του Υπουργείου και του εποπτευοµένου οργανισµού στην οποία περιλαµβάνονται αναλυτικά
οι κύριες δράσεις, έργα, ενέργειες που ανατίθενται, το
χρονοδιάγραµµα µέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθούν, οι πόροι που θα πρέπει να διατεθούν και τυχόν
άλλοι όροι. Με όµοια απόφαση του Υπουργού, η ανωτέρω ανάθεση δύναται να ανακληθεί αζηµίως για το Υπουργείο Εξωτερικών. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των
κυρίων δράσεων, έργων και ενεργειών από τον εποπτευόµενο φορέα, ο τελευταίος µπορεί να ζητήσει την συνδροµή των κατά τόπους Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 30
Διάρθρωση Διεύθυνσης Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Η Διεύθυνση περιλαµβάνει δύο (2) Τµήµατα και ένα (1)
Γραφείο:
α) Τµήµα Ι Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
β) Τµήµα ΙΙ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
γ) Γραφείο Στατιστικής.
Άρθρο 31
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Το Τµήµα Ι Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) αναλύει και προβαίνει σε εκτίµηση του εσωτερικού
και εξωτερικού περιβάλλοντος,
β) δηλώνει την κυβερνητική πολιτική, αποστολή, όραµα και τις αξίες του Υπουργείου στον τοµέα ευθύνης
του,
γ) διαµορφώνει στρατηγική κατά την οποία αναπτύσσονται οι στρατηγικοί άξονες και τεκµηριώνεται το Στρατηγικό Σχέδιο µε βάση την Κυβερνητική Πολιτική σε µεσο - µακροπρόθεσµο ορίζοντα,
δ) προβαίνει στη σύνδεση στρατηγικών αξόνων µε τις
στρατηγικές επιλογές του κυβερνητικού προγράµµατος.
Για κάθε στρατηγικό άξονα ορίζει τους στρατηγικούς

στόχους και για κάθε στρατηγικό στόχο ορίζει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Για τη διαµόρφωση της στρατηγικής συνεργάζεται µε το Κέντρο Σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτικής,
ε) αναθεωρεί και εκσυγχρονίζει το στρατηγικό σχέδιο,
όπου και όταν απαιτείται,
στ) συντονίζει τον εσωτερικό διάλογο µε τις Διευθύνσεις και τα τµήµατα του Υπουργείου για την ιεράρχηση
των πολιτικών που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Για κάθε
στρατηγικό άξονα και στρατηγικό στόχο καθορίζει τις
κύριες δράσεις και τα έργα σε επίπεδο τµήµατος και δοµών της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
ζ) καταγράφει τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για τη διασφάλισή τους και την αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων αυτών, επιτυγχάνοντας τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση,
η) καθορίζει τους βασικούς δείκτες επίδοσης/απόδοσης σε επίπεδο δράσεων και έργων και καταρτίζει το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση των δράσεων και των έργων,
θ) παρέχει υποστήριξη στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα του Υπουργείου και στην Εξωτερική Υπηρεσία,
ι) προβαίνει σε κατάρτιση και αξιολόγηση του ετήσιου
εγγράφου στοχοθεσίας για τους προϊσταµένους κάθε
οργανικής µονάδας,
ια) προβαίνει σε αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων
και στην κατάρτιση του ετήσιου εγγράφου στοχοθεσίας
για τους προϊστάµενους κάθε υπηρεσίας.
Άρθρο 32
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Το Τµήµα ΙΙ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης είναι
αρµόδιο για:
α) την παρακολούθηση των δεικτών επίδοσης και απόδοσης του Υπουργείου,
β) τη θέσπιση και βελτίωση βιώσιµης και συστηµατικής
συλλογής πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε τους
δείκτες επίδοσης/απόδοσης,
γ) την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος και τη
συλλογή των εκθέσεων και άλλων παραδοτέων από τις
Διευθύνσεις και τα Τµήµατα του Υπουργείου και την Εξωτερική Υπηρεσία,
δ) την εισήγηση για λήψη κατάλληλων διορθωτικών
µέτρων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου,
ε) την κατάρτιση της ετήσιας αναφοράς του βαθµού επίτευξης των στόχων των προϊσταµένων κάθε υπηρεσίας.
Άρθρο 33
Γραφείο Στατιστικής
Στη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού υφίσταται Γραφείο Στατιστικής. Το Γραφείο
Στατιστικής είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη, παραγωγή,
διάδοση και διάθεση των επίσηµων στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικότερα:
α) τη συλλογή, ταξινόµηση, επεξεργασία και προώθηση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υ-
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πουργείου Εξωτερικών, στατιστικών στοιχείων σε διάφορους φορείς και οργανισµούς, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, που αφορούν στα συνολικά τηρούµενα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη συνολικά παρεχόµενη από την Ελλάδα αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, σε συνεργασία και µε τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) την εφαρµογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 1 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38), σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του Κανονισµού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου
2009 (L 87) και τη συµµόρφωση µε τις αποφάσεις της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), προκειµένου
να διασφαλιστεί η ποιότητα στην ανάπτυξη, παραγωγή,
διάδοση και διάθεση των στατιστικών αποτελεσµάτων
του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) την τήρηση οµοιόµορφων προτύπων και εναρµονισµένων µεθόδων, καθώς και την εφαρµογή κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας, για την ορθή εφαρµογή εκ
µέρους του Υπουργείου Εξωτερικών της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών του ελληνικού στατιστικού
συστήµατος,
δ) τη µελέτη, την επεξεργασία, τον έλεγχο και την υποβολή εισηγήσεων επί συγκεκριµένων θεµάτων που άπτονται της ανάπτυξης, παραγωγής, διάδοσης και διάθεσης των επίσηµων στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου Εξωτερικών και του ανατίθενται από τον Υπουργό Εξωτερικών, σε συνεργασία µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τις καθ’
ύλην αρµόδιες υπηρεσίες.

τική ηγεσία του Υπουργείου. Η µη συµµόρφωση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
3. Η υλοποίηση δράσεων από τις δοµές της Κεντρικής,
Περιφερειακής και Εξωτερικής Υπηρεσίας, οι οποίες δεν
εντάσσονται στο εγκεκριµένο από την πολιτική ηγεσία
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο δεν µπορούν να
τύχουν χρηµατοδότησης, µε την εξαίρεση της υλοποίησης των καθηκόντων τους, όπως αυτά προβλέπονται
στον Οργανισµό, καθώς και έκτακτων αναγκών, οι οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έγκριση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογηµένες. Η υλοποίηση δράσεων που βρίσκονται σε αντίθεση µε τις δράσεις που προβλέπονται από το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 34
Στελέχωση Διεύθυνσης Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού

Άρθρο 37
Αρµοδιότητες Κέντρου Σχεδιασµού
Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕ.Σ.Ε.Π.)

Στη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού (ΔΣΕΣ) δύνανται να υπηρετούν υπάλληλοι του
Υπουργείου Εξωτερικών όλων των κλάδων.

1. Το Κέντρο Σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτικής
(ΚΕ.Σ.Ε.Π.) υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και είναι αρµόδιο για:
α) τη διεξαγωγή ανεξαρτήτων ερευνών και αναλύσεων και σύνταξη προτάσεων για τα θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) την παροχή επιστηµονικής υποστήριξης στον Υπουργό για την προετοιµασία της στρατηγικής του Υπουργείου σε θέµατα αρµοδιότητάς του, και για την ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας του Υπουργείου,
γ) τη δηµιουργία συνεργασιών µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, κέντρα πολιτικής έρευνας, δεξαµενές σκέψεις, επιχειρηµατικές ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
δ) τη σύνταξη περιοδικών αναφορών στρατηγικής εθνικής ασφάλειας και πολιτικής σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου, που περιέχουν αναλύσεις και συστάσεις πολιτικής,
ε) τη σύνταξη σηµειωµάτων και άρθρων σε περιοδικά
για θέµατα εξωτερικής πολιτικής,
στ) τη συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2. Οι εργασίες του ΚΕ.Σ.Ε.Π. µπορεί να υποστηρίζονται από άµισθους διδακτορικούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές και επισκέπτες ερευνητές/µελετητές.

Άρθρο 35
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο
Υπουργείου Εξωτερικών
1. Η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Σχεδίου και η υποβολή σχετικού σχεδίου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αποτελεί υποχρέωση της
ΔΣΕΣ, η οποία εφαρµόζεται σε ετήσια βάση. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κάθε χρόνο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εγκρίνεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µέχρι τις 20 Δεκεµβρίου κάθε έτους. Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο µπορεί να τροποποιείται πριν από τις ανωτέρω προθεσµίες,
εφόσον προκύψει η ανάγκη στη βάση εισήγησης της
ΔΣΕΣ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η οποία
είναι επαρκώς αιτιολογηµένη.
2. Οι υπηρεσίες της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν στην κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές και προθεσµίες που τίθενται από την πολι-

Άρθρο 36
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται
η δοµή και το περιεχόµενο του Σχεδίου του Υπουργείου
Εξωτερικών, ο τρόπος αναθεώρησης και παρακολούθησής του, οι σχετικές µε αυτό αναφορές, ο χρόνος υποβολής του και η διαδικασία έγκρισής του. Με όµοια απόφαση εξειδικεύονται η οργάνωση και η λειτουργία της
Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕ.Σ.Ε.Π.)
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Άρθρο 38
Προϊστάµενος ΚΕ.Σ.Ε.Π.
1. Προϊστάµενος του ΚΕ.Σ.Ε.Π. ορίζεται, µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου µε πρεσβευτικό βαθµό ή Εµπειρογνώµων
Πρεσβευτής Σύµβουλος Α΄. Ο Προϊστάµενος ασκεί τη
διοικητική διεύθυνση της οργάνωσης και λειτουργίας
του ΚΕ.Σ.Ε.Π..
2. Ο προϊστάµενος του ΚΕ.Σ.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Εξωτερικών το αργότερο µέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους ετήσιο ή µεγαλύτερης διάρκειας πρόγραµµα ερευνών, µελετών και δραστηριοτήτων για το επόµενο έτος, λαµβανοµένων υπόψη των στρατηγικών
και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου.
Άρθρο 39
Επιστηµονικός Διευθυντής ΚΕ.Σ.Ε.Π.
Στο Κέντρο υφίσταται άµισθη θέση Επιστηµονικού Διευθυντή στην οποία ορίζεται για µια τριετία, µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών, που µπορεί να ανανεώνεται
άπαξ, Καθηγητής Πανεπιστηµίου µε ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική εµπειρία συναφή προς τα αντικείµενα και
τις εργασίες του Κέντρου ή υπάλληλος του Υπουργείου
Εξωτερικών µε αναγνωρισµένο διδακτορικό δίπλωµα, επιστηµονικό έργο και αποδεδειγµένη εµπειρία, συναφή
προς τα αντικείµενα και τις εργασίες του Κέντρου. Αρµοδιότητά του αποτελεί η επιλογή, ανάθεση, οργανωτική µέριµνα, επίβλεψη, καθώς και ο συντονισµός όσον αφορά στη συνολική εκπόνηση, την ανάλυση και την επεξεργασία των θεµατικών, των τεκµηριωµένων µελετών
και των εναλλακτικών προτάσεων πολιτικής. Εισηγείται
δε προς τον Προϊστάµενο του Κέντρου την ανάθεση της
εκπόνησης µελετών από φυσικά πρόσωπα ή συνεργαζόµενους ακαδηµαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς. Η τελική
επιλογή ορισµού και ανάθεσης ανήκει στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εκδίδει την απόφαση για τη σύναψη
συµβάσεων έργου.
Άρθρο 40
Επιστηµονικοί συνεργάτες ΚΕ.Σ.Ε.Π.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη τριµελούς επιτροπής και σχετική
προκήρυξη, ορίζονται έως εννέα (9) τακτικοί επιστηµονικοί συνεργάτες για µια τριετία που µπορεί να ανανεώνεται, οι οποίοι είτε έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή Πανεπιστηµίου είτε είναι ερευνητές - αναλυτές µε εµπειρία
συναφή προς το αντικείµενο εργασιών του ΚΕ.Σ.Ε.Π.. Οι
ανωτέρω τίθενται υπό την ευθύνη του Επιστηµονικού Διευθυντή και αποτελούν οµάδα υποστήριξης των εργασιών του Κέντρου. Η τριµελής επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για τους επιστηµονικούς συνεργάτες, αποτελείται
από ένα (1) τακτικό µέλος Δ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο του ΚΕ.Σ.Ε.Π. και τον Επιστηµονικό Διευθυντή.
Άρθρο 41
Οµάδες εργασίας
Με απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΕ.Σ.Ε.Π., η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του Επιστηµονικού Διευθυντή, µπορούν να δηµιουργηθούν οµάδες εργασίας

αποτελούµενες από στελέχη του ΚΕ.Σ.Ε.Π. και εξωτερικούς συνεργάτες για την εκπόνηση ερευνών και µελετών.
Άρθρο 42
Στελέχωση ΚΕ.Σ.Ε.Π.
Το ΚΕ.Σ.Ε.Π. υποστηρίζεται στο έργο του από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση εξειδικευµένου προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων
του Κέντρου για διάστηµα, αναλόγως των διαπιστούµενων αναγκών, έως τρία (3) έτη, εφόσον υπάρχει η σχετική δηµοσιονοµική δυνατότητα.
Άρθρο 43
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών καθορίζονται το ύψος και οι προϋποθέσεις
καταβολής της αµοιβής των επιστηµονικών συνεργατών
του ΚΕ.Σ.Ε.Π..
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Ε.Π..
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Άρθρο 44
Διεύθυνση και σκοπός της Διπλωµατικής Ακαδηµίας
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Διπλωµατική
Ακαδηµία (Δ.Α.), ως αυτοτελής οργανική µονάδα, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Η Δ.Α. διευθύνεται από υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου, µε
βαθµό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει µόνιµος διπλωµατικός υπάλληλος µε βαθµό Πρέσβη ή µε βαθµό
Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται ως Διευθυντής Σπουδών
της Διπλωµατικής Ακαδηµίας, υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄.
2. Σκοπός της Δ.Α. είναι:
α) η εκπαίδευση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης, των υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας, η ενηµέρωσή τους στα θέµατα της
διπλωµατικής υπηρεσίας και η συµπλήρωση των γνώσεών τους, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιµετωπίζουν
τα εθνικά προβλήµατα και να εκπροσωπούν τη χώρα αποτελεσµατικά στο εξωτερικό,
β) η επιµόρφωση των υπαλλήλων όλων των κλάδων
του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε Έλληνες και αλλοδαπούς για θέµατα ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής,
δ) η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών,
ε) η διοργάνωση της προβλεπόµενης στο άρθρο 351
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δοκιµασίας για την προαγωγή από τον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄ στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄,
στ) η διοργάνωση της προβλεπόµενης στο άρθρο 379
δοκιµασίας για την προαγωγή από τον βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ στον
βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄,
ζ) η διοργάνωση της προβλεπόµενης στο άρθρο 387
δοκιµασίας για την προαγωγή από τον βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ στον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄,
η) η αναγνώριση πιστοποίησης επαγγελµατικών δεξιοτήτων που έχει ληφθεί από πιστοποιηµένους φορείς της
Ελλάδας ή του εξωτερικού,
θ) η οργάνωση και υλοποίηση της πρακτικής άσκησης
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
και στις ελληνικές Αρχές στην αλλοδαπή, των Ελλήνων
φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της
Χώρας, σε εθελοντική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάση και µέσω προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που υλοποιούνται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
3. Η Δ.Α. στο πλαίσιο των σκοπών της χορηγεί βεβαιώσεις εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, πιστοποιητικά παρακολούθησης, καθώς και βεβαιώσεις πραγµατοποίησης
πρακτικής άσκησης φοιτητών. Στην τελευταία περίπτωση ο Διευθυντής της Δ.Α. ή ο νόµιµος αντικαταστάτης
του δύναται να συµβάλλεται, ως νόµιµος εκπρόσωπος
του Υπουργείου, µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
της Χώρας, υπογράφοντας συµβάσεις έργου για την
πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών,
εφόσον αυτές απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του
σκοπού.
Άρθρο 45
Διάρθρωση Διπλωµατικής Ακαδηµίας
1. Στη Δ.Α. λειτουργούν τρία τµήµατα:
α) εκπαίδευσης υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας,
β) επιµόρφωσης των υπαλλήλων όλων των κλάδων
του Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώρισης και πιστοποίησης επαγγελµατικών δεξιοτήτων,
γ) οργάνωσης και υλοποίησης της πρακτικής άσκησης
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
και παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης στις ελληνικές Αρχές στην αλλοδαπή, των Ελλήνων φοιτητών
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Χώρας και,
κατά περίπτωση, των Ελλήνων φοιτητών ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, είτε αυτή διενεργείται σε
εθελοντική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάση, είτε
πραγµατοποιείται µέσω προγραµµάτων της Ελλάδος και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Στα ανωτέρω τµήµατα προΐστανται ισάριθµοι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 46
Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Συµβουλίου
Διπλωµατικής Ακαδηµίας
1. Στη Διπλωµατική Ακαδηµία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εξαµελές Εκπαιδευτικό
Συµβούλιο µε τριετή θητεία.

2. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (Ε.Σ.) αποτελείται από:
α) τον Διευθυντή της Δ.Α., ως Πρόεδρό του, µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια ιδιότητα,
β) έναν (1) Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου, µε γνωστικό αντικείµενο συναφές προς τις
αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών ή υπάλληλο
του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. ή
του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, κάτοχο διδακτορικού διπλώµατος, µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια ιδιότητα,
γ) έναν (1) διπλωµατικό υπάλληλο µε πρεσβευτικό
βαθµό, µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια ιδιότητα,
δ) τον Διευθυντή Σπουδών της Δ.Α., µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια ιδιότητα,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο από τον χώρο των γραµµάτων
και των τεχνών, µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια ιδιότητα,
στ) έναν (1) οικονοµολόγο, κάτοχο τουλάχιστον µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, µε τον αναπληρωτή του µε
την ίδια ιδιότητα.
3. Καθήκοντα εισηγητή του Ε.Σ. εκτελεί ο Διευθυντής
Σπουδών της Δ.Α. και γραµµατέας του Ε.Σ. µαζί µε τον
αναπληρωτή του ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται
τα µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου να αυξάνονται
µέχρι του αριθµού των εννέα (9), ώστε το Συµβούλιο να
περιλάβει πρόσωπα και πέραν από τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, όταν πρόκειται να γνωµοδοτήσει για θέµα,
που δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 47.
Άρθρο 47
Αρµοδιότητες Εκπαιδευτικού Συµβουλίου
1. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για:
α) την έκδοση των διαταγµάτων που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 49,
β) το πρόγραµµα σπουδών των εκπαιδευόµενων διπλωµατικών υπαλλήλων,
γ) την κατάρτιση των προγραµµάτων επιµόρφωσης
των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ) τους διδάσκοντες της Δ.Α.,
ε) τον κανονισµό λειτουργίας της,
στ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση και την αναγνώριση πιστοποίησης επαγγελµατικών
δεξιοτήτων, καθώς και την κατάρτιση της λίστας µε τους
αποδεκτούς φορείς πιστοποίησης της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
2. Για τα ζητήµατα της παρ. 1 εισηγείται στον Υπουργό
Εξωτερικών ο Διευθυντής της Διπλωµατικής Ακαδηµίας.
3. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, µετά από σχετική εισήγηση τριµελούς επιτροπής Καθηγητών Πανεπιστηµίου
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε γνωστικό αντικείµενο
συναφές µε τις υπό πιστοποίηση δεξιότητες, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που
εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διευθυντή της Δ.Α.,
καθορίζει την ύλη των εξετάσεων για την πιστοποίηση
των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων του
Διπλωµατικού Κλάδου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 48
Εισαγωγή και φοίτηση στη Διπλωµατική Ακαδηµία
1. Ο διαγωνισµός εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων
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Πρεσβείας στη Δ.Α. διενεργείται, µε µέριµνα της Διευθύνσεως Προσωπικού, µια τουλάχιστον φορά κατ‘ έτος,
εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ακολούθων
Πρεσβείας, κατόπιν σχετικής προκήρυξης που εκδίδεται
από τον Υπουργό Εξωτερικών. Για τη συµµετοχή στον
διαγωνισµό απαιτούνται, εκτός των γενικών προσόντων
του άρθρου 319, και τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:
α) πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ή αρµοδίως αναγνωρισµένος τίτλος
α΄ κύκλου σπουδών της αλλοδαπής,
β) άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.
2. Ο χρόνος φοίτησης στη Δ.Α. υπολογίζεται ως συντάξιµος. Ως τέτοιος υπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Κέντρο Διπλωµατικών Σπουδών, για το διάστηµα που αυτό λειτούργησε, πριν από τη σύσταση της Δ.Α.
Στους σπουδαστές της Δ.Α. εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι διατάξεις του Β΄ και Γ΄ Μέρους του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, µε όλα τα
σχετικά καθήκοντα, περιορισµούς και δικαιώµατα, καθώς
και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, µε την καταβολή των
σχετικών εισφορών. Με εντολή του Διευθυντή της Δ.Α.,
δύναται να ανατεθούν στους σπουδαστές, στο πλαίσιο
της εκπαίδευσής τους, καθήκοντα εντός των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τους σπουδαστές
της Δ.Α. δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης ούτε άλλης µορφής φύλλο ποιότητας.
3. Οι σπουδαστές της Δ.Α. λαµβάνουν κατά το διάστηµα της εκπαίδευσής τους αποδοχές ίσες µε το σύνολο
των αποδοχών του Ακολούθου Πρεσβείας, εκτός από το
επίδοµα ειδικών καθηκόντων της περ. Α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 144 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Οι ανωτέρω αποδοχές καταβάλλονται και µετά την αποφοίτησή τους και
έως τον διορισµό τους ως Ακολούθων Πρεσβείας.
4. Όσοι σπουδαστές έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή µέλους Δ.Ε.Π., τελούν, αυτοδικαίως, σε απόσπαση από την έναρξη του
χρόνου φοίτησής τους στη Δ.Α. και συνεχίζουν να λαµβάνουν τις αποδοχές της θέσης του φορέα στον οποίο
ανήκουν.
Άρθρο 49
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και γνώµη της τριµελούς επιτροπής της παρ. 3 του
άρθρου 47, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της πιστοποίησης και καταρτίζεται λίστα µε
τους αποδεκτούς φορείς πιστοποίησης της Ελλάδας και
του Εξωτερικού.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται:
α) η διαδικασία και ο τρόπος εισαγωγής και αποφοίτησης από τη Δ.Α., η διάρκεια φοίτησης, το πρόγραµµα
σπουδών, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευοµένων, καθώς
και οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεών τους,
β) τα θέµατα που αφορούν στον τρόπο βαθµολογίας
και τον καθορισµό της σειράς επιτυχίας των εκπαιδευοµένων κατά την αποφοίτησή τους,
γ) ο τρόπος και η διαδικασία επιµόρφωσης των υπηρετούντων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,

δ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λειτουργία της Δ.Α..
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται ο κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας της Δ.Α..
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 50
Αρµοδιότητες Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Ειδική Νοµική
Υπηρεσία (Ε.Ν.Υ.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και είναι αρµόδια για τη νοµική υποστήριξη της δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών σε ζητήµατα διεθνούς και ενωσιακού δικαίου, η παροχή γνωµοδοτήσεων, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στο εξωτερικό επί νοµικών και δικαστικών θεµάτων, καθώς και η
διεκπεραίωση διεθνών συµβατικών ζητηµάτων.
Άρθρο 51
Διάρθρωση Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
Η Ειδική Νοµική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:
α) Τµήµα Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Διεθνών Συµβάσεων.
β) Τµήµα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 52
Αρµοδιότητες Τµήµατος Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου
Το Τµήµα Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου είναι αρµόδιο
για:
α) τη γνωµοδότηση επί ζητηµάτων δηµοσίου διεθνούς
δικαίου και θεµάτων σχετικών µε την ερµηνεία και εφαρµογή των κάθε φύσης διεθνών συµβάσεων, καθώς και
για τη µελέτη και επεξεργασία σχεδίων διεθνών συµβάσεων και τη συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις για τη
σύναψή τους,
β) τη συµµετοχή σε διαπραγµατεύσεις και συναντήσεις διεθνών οργανισµών και διασκέψεων που άπτονται
του δηµοσίου διεθνούς δικαίου,
γ) τη διεκπεραίωση θεµάτων τα οποία είναι σχετικά µε
διεθνή δικαιοδοτικά όργανα και όργανα διεθνούς διαιτησίας,
δ) τον χειρισµό, από νοµικής άποψης, των διεθνών
διακρατικών διαφορών ή των διαφορών µε διεθνείς οργανισµούς στις οποίες διάδικο µέρος είναι η Ελλάδα. Για
τον σκοπό αυτόν, µέλη του Τµήµατος παρίστανται ως
πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δηµοκρατίας, οριζόµενοι
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 18.
Άρθρο 53
Αρµοδιότητες Γραφείου Διεθνών Συµβάσεων
Στο Τµήµα Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου λειτουργεί
Γραφείο Διεθνών Συµβάσεων, το οποίο είναι αρµόδιο για
την προώθηση της διαδικασίας θέσης σε ισχύ ως προς
την Ελληνική Δηµοκρατία των διεθνών συµβατικών κειµένων στα οποία αυτή καθίσταται συµβαλλόµενο µέρος,
καθώς και για τη φύλαξή τους και την τήρηση και ενηµέρωση σχετικού µητρώου.
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Άρθρο 54
Αρµοδιότητες Τµήµατος Δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Τµήµα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο για τον χειρισµό θεµάτων, που αφορούν στο ενωσιακό δίκαιο ή σχετίζονται µε τη λειτουργία των θεσµικών
οργάνων και οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
αυτό το πλαίσιο, το Τµήµα είναι αρµόδιο για:
α) τη διατύπωση γνωµοδότησης επί θεµάτων, που άπτονται του ενωσιακού δικαίου και του κεκτηµένου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) τη συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και δίκτυα στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε οργανισµούς, φορείς και διαδικασίες, όπου εγείρονται ζητήµατα ενωσιακού δικαίου κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων,
γ) τον χειρισµό υποθέσεων και τη διαπραγµάτευση µε
τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί ζητηµάτων ενσωµάτωσης και εφαρµογής του ενωσιακού δικαίου,
δ) την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης, τη λήψη
και αποστολή των δικονοµικών εγγράφων, καθώς και τη
σύνταξη των σχετικών πληρεξουσίων. Για τον σκοπό αυτόν, µέλη του Τµήµατος παρίστανται ως πληρεξούσιοι
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, οριζόµενοι µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18.
Άρθρο 55
Στελέχωση Ε.Ν.Υ.
Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. εκτελούν οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, κάτοχοι κατά προτίµηση πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ή Νοµικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής. Στο
Γραφείο Διεθνών Συµβάσεων προβλέπεται, επίσης, και
µία (1) θέση ειδικού βιβλιοθηκονόµου, για την υπηρεσιακή κατάσταση του οποίου ισχύουν όσα προβλέπονται
στο άρθρο 143 για τις αντίστοιχες θέσεις της Υπηρεσίας
Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 56
Μετονοµασία Αυτοτελούς Γραφείου Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας σε Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης
Το Αυτοτελές Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας,
που συστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4451/2017 (Α΄ 16),
µετονοµάζεται σε «Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης».
Άρθρο 57
Αρµοδιότητες Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης
Το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης είναι αρµόδιο για τη
νοµική υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, ιδίως
σε θέµατα δηµοσίου δικαίου. Ειδικότερα, είναι αρµόδιο
για:
α) τη συµµετοχή στον σχεδιασµό των νοµοθετικών και
κανονιστικών ρυθµίσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υ-

πηρεσίες και την κατάρτιση σχεδίων νόµων, διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που αναθέτει σε αυτό ο
Υπουργός Εξωτερικών,
β) τη µέριµνα για τη διενέργεια του κοινωνικού διαλόγου και των διαβουλεύσεων µε τους εκπροσώπους των
κοινωνικών φορέων και των ενδιαφερόµενων κοινωνικών οµάδων, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) τη σύνταξη, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, των απαραίτητων, κάθε φορά, συνοδευτικών εγγράφων, όπως της Ανάλυσης
Συνεπειών Ρύθµισης, που προβλέπεται στο άρθρο 62
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), για την άσκηση της νοµοθετικής πρωτοβουλίας εκ µέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, µε βάση τις αρχές της καλής νοµοθέτησης, που
προβλέπονται στο άρθρο 58 του ίδιου νόµου,
δ) τη συµµετοχή στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές και οµάδες εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών
και της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών εισηγήσεων ή
προτάσεων των εν λόγω επιτροπών ή οµάδων,
ε) τη µελέτη, την επεξεργασία, τον έλεγχο και την υποβολή αιτιολογηµένων εισηγήσεων επί συγκεκριµένων
ζητηµάτων, που του ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες,
στ) την υποβολή εισηγήσεων για τη νοµιµότητα των
διοικητικών εγγράφων ή πράξεων, που υποβάλλονται
στον Υπουργό Εξωτερικών, κατόπιν ανάθεσης από τον ίδιο,
ζ) τη µελέτη και σύνταξη εκθέσεων σχετικών µε γνώµες, εισηγήσεις, προτάσεις και πορίσµατα επιτροπών,
συµβουλίων και οµάδων εργασίας, που υποβάλλονται
στον Υπουργό Εξωτερικών, κατόπιν ανάθεσης από τον ίδιο,
η) τον συντονισµό και τον έλεγχο τήρησης των αρχών
της νοµιµότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµόσιων συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών,
καθώς και τη σύνταξη προς τούτο έκθεσης για όλα τα
στάδια της διαδικασίας, σε άµεση συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν
ανάθεσης από τον Υπουργό Εξωτερικών,
θ) την επισήµανση, συλλογή, ταξινόµηση και προώθηση στις αρµόδιες υπηρεσίες των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που
χρήζουν αναµόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
ι) την παροχή νοµικής υποστήριξης στις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες για τον χειρισµό και τη διεκπεραίωση
υπηρεσιακών ζητηµάτων, που χαρακτηρίζονται από τον
Υπουργό Εξωτερικών ως ειδικού χειρισµού ή µείζονος
σηµασίας και ανατίθενται σε αυτό,
ια) την εν γένει παροχή νοµικής υποστήριξης επί θεµάτων, που ανατίθενται στο Γραφείο από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Άρθρο 58
Στελέχωση Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης
1. Στο Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης υφίστανται τέσσερις (4) θέσεις νοµικών συµβούλων µε έµµισθη εντολή,
κατόχων πτυχίου Νοµικού Τµήµατος και µεταπτυχιακού
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τίτλου σπουδών στο δηµόσιο δίκαιο µε προηγούµενη πενταετή τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία.
2. Η πρόσληψη των νοµικών συµβούλων διενεργείται
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε επιλογή, κατόπιν εισήγησης τριµελούς επιτροπής που συγκροτείται
προς τούτο µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
αποτελείται από τον ΣΤ-Α΄ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, τον Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους του Υπουργείου Εξωτερικών και ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. µε ειδίκευση στο δηµόσιο δίκαιο. Η Επιτροπή
εξετάζει τα προσόντα των υποψηφίων ως προς τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα των θέσεων αυτών.
3. Στη Γραµµατεία του Γραφείου υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, κάτοχοι,
κατά προτίµηση, πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ή Νοµικής
Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 59
Σκοπός και αρµοδιότητες Υπηρεσίας Ενηµέρωσης
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Ενηµέρωσης, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, η οποία έχει ως σκοπό τον σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων πληροφόρησης για θέµατα του
Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και την προβολή των θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
2. Η Υπηρεσία Ενηµέρωσης συνεργάζεται, κυρίως, µε
τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, καθώς και µε κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία, εισηγείται και
λαµβάνει τα αναγκαία και πρόσφορα µέτρα για τον έλεγχο και την εφαρµογή των προγραµµάτων της παρ. 1,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών.
3. Η Υπηρεσία Ενηµέρωσης ενηµερώνει άµεσα τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο για σηµαντικά τρέχοντα ζητήµατα εξωτερικής επικαιρότητας, που απαιτούν απάντηση ή
τοποθέτηση της Κυβέρνησης.
4. Η Υπηρεσία Ενηµέρωσης είναι αρµόδια για:
α) τη σύνταξη δελτίων τύπου για την Κεντρική Υπηρεσία και περιοδικών εκθέσεων τόσο για την Κεντρική Υπηρεσία όσο και για τις διαπιστευµένες στη Χώρα ξένες
πρεσβείες,
β) την παρακολούθηση, µέσω σχετικής πλατφόρµας,
του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, καθώς και των άλλων µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που αναφέρονται σε
θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) τη σύνταξη των κάθε είδους ανακοινώσεων και απαντήσεων του Υπουργείου και τη γνωστοποίησή τους
προς τους ενδιαφεροµένους,
δ) τη συνεχή παρακολούθηση και ανάπτυξη της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, τον συντονισµό και την εποπτεία του περιεχοµένου των ιστοσελίδων του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην εκείνων που
αναπτύσσει και λειτουργεί η Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δηµοσίων Σχέσεων, και την επιλογή των κειµένων της κεντρικής ιστοσελίδας µε τη στήριξη των αρµόδιων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας.
5. Στην Υπηρεσία Ενηµέρωσης δύνανται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού

στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, να αποσπώνται δηµοσιογράφοι της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
Άρθρο 60
Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ενηµέρωσης
Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Ενηµέρωσης είναι ο
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη θέση αυτήν ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διπλωµατικός υπάλληλος, µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Πρεσβείας Α΄. Σε συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών ενηµερώνει τους εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τους διπλωµατικούς συντάκτες και τους ανταποκριτές ξένου
τύπου για θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 61
Στελέχωση Υπηρεσίας Ενηµέρωσης
Στην Υπηρεσία Ενηµέρωσης υφίστανται επτά (7) θέσεις µεταφραστών γλωσσών ειδικού ενδιαφέροντος
στις οποίες προσλαµβάνονται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε σύµβαση τριετούς διάρκειας, η οποία µπορεί να ανανεώνεται για µία επιπλέον τριετία, οι
επιτυχόντες σε διαγωνισµό, ο οποίος διενεργείται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης. Η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύεται ολόκληρη
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και περίληψή της σε
δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται, πριν από τη δηµοσίευσή της, στο
Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νοµιµότητας εντός είκοσι (20) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π. Οι σχετικοί πίνακες
των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νοµιµότητας.
Άρθρο 62
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ρυθµίζονται
τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τον διαγωνισµό για τις θέσεις των µεταφραστών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 63
Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών
Στο Υπουργείο Εξωτερικών υφίσταται Γραφείο Τύπου,
το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Το Γραφείο είναι αρµόδιο για την πληροφόρηση των
µέσων ενηµέρωσης, σχετικά µε την εν γένει πολιτική
δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών, την παρακολούθηση και συλλογή ειδήσεων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης εσωτερικού και εξωτερικού και την ενηµέρωση του Υπουργού.

30
Άρθρο 64
Στελέχωση Γραφείου Τύπου
1. Στο Γραφείο Τύπου υφίστανται δύο (2) θέσεις δηµοσιογράφων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες προσλαµβάνονται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, δηµοσιογράφοι είτε µέλη αναγνωρισµένης
στην Ελλάδα επαγγελµατικής δηµοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε
ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική εφηµερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου. Στη σύµβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος, ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζηµίωση και ο προσληφθείς απολύεται µε την αποχώρηση
για οποιονδήποτε λόγο του Υπουργού που τον προσέλαβε.
2. Στις ανωτέρω θέσεις µπορεί, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, να αποσπώνται δηµοσιογράφοι της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Άρθρο 65
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Εθιµοτυπίας
Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Διεύθυνση Εθιµοτυπίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και
είναι αρµόδια για:
α) τη ρύθµιση όλων των θεµάτων εθιµοτυπίας, εθιµοταξίας και οργάνωσης των επισήµων επισκέψεων Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στην Ελληνική Δηµοκρατία, των επισκέψεων εργασίας Αρχηγών Κυβερνήσεων
και Υπουργών Εξωτερικών στην Ελληνική Δηµοκρατία,
καθώς και διεθνών συναντήσεων στην Ελλάδα, στις οποίες συµµετέχουν ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο
Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών,
β) θέµατα ατελειών και προνοµίων των µελών του Διπλωµατικού και Προξενικού Σώµατος,
γ) θέµατα έµµισθων και άµισθων Προξενικών Αρχών
ξένων κρατών στην Ελλάδα,
δ) θέµατα των παρασήµων, που απονέµονται από τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 66
Διάρθρωση Διεύθυνσης Εθιµοτυπίας
Η Διεύθυνση Εθιµοτυπίας συγκροτείται από τρία (3)
Τµήµατα ως εξής:
α) Τµήµα Ατελειών και Προνοµίων
β) Τµήµα Εθιµοταξίας και Παρασήµων
γ) Τµήµα Επίσηµων Επισκέψεων.
Άρθρο 67
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ατελειών και Προνοµίων
Το Τµήµα Ατελειών και Προνοµίων είναι αρµόδιο για:
α) θέµατα προνοµίων και ατελειών των µελών του Δι-

πλωµατικού και Προξενικού Σώµατος, καθώς και των οικογενειών τους στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις Συµβάσεις της Βιέννης για τις Διπλωµατικές Σχέσεις (1961) και
τις Προξενικές Σχέσεις (1963) αντιστοίχως, καθώς, επίσης, και για θέµατα προνοµίων και ατελειών µελών αποστολών διεθνών οργανισµών, που υπηρετούν στην Ελλάδα,
β) τις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση εθνικών
θεωρήσεων εισόδου σε κατόχους αλλοδαπών διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων που τοποθετούνται
στην Ελλάδα, καθώς και των µελών των οικογενειών
τους και του βοηθητικού προσωπικού,
γ) την έκδοση και ανανέωση των ειδικών ταυτοτήτων
που χορηγούνται στα µέλη του προσωπικού των διπλωµατικών και προξενικών αποστολών, καθώς και των διεθνών οργανισµών, που υπηρετούν στην Ελλάδα, καθώς
και στα µέλη των οικογενειών τους,
δ) θέµατα ετεροδικίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από τις Συµβάσεις της Βιέννης για τις Διπλωµατικές Σχέσεις (1961) και τις Προξενικές Σχέσεις (1963), κατά περίπτωση,
ε) τη συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές της Ελληνικής Δηµοκρατίας για ζητήµατα ασφαλείας των διπλωµατικών και προξενικών αποστολών, των µελών αυτών, καθώς και των οικογενειών τους στην Ελλάδα,
στ) τη µεσολάβηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης
της αίθουσας επισήµων στα διεθνή αεροδρόµια της Χώρας, όπου αυτές λειτουργούν, από αλλοδαπούς αξιωµατούχους, κατά περίπτωση, καθώς και από Έλληνες αξιωµατούχους, που απολαµβάνουν αυτού του δικαιώµατος.
Άρθρο 68
Αρµοδιότητες Τµήµατος Εθιµοταξίας και Παρασήµων
Το Τµήµα Εθιµοταξίας και Παρασήµων είναι αρµόδιο
για:
α) τη ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε τα διαπιστευτήρια, ανακλητήρια και εκτελεστήρια των ξένων στην Ελλάδα και των Ελλήνων διπλωµατικών και προξενικών αντιπροσώπων στο εξωτερικό,
β) τον συντονισµό της απονοµής των παρασήµων των
Ταγµάτων Σωτήρος, Τιµής, Φοίνικα και Ευποιίας, καθώς
και την έκδοση των σχετικών διαταγµάτων χορήγησης
αδείας «του φέρειν»,
γ) τη σύνταξη και τήρηση επικαιροποιηµένων καταλόγων των µελών του Διπλωµατικού και του Προξενικού
Σώµατος, που υπηρετούν στην Ελλάδα και την ανάρτησή
τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 69
Αρµοδιότητες Τµήµατος Επίσηµων Επισκέψεων
Το Τµήµα Επίσηµων Επισκέψεων είναι αρµόδιο για:
α) την οργάνωση των επίσηµων επισκέψεων Αρχηγών
Κρατών και Κυβερνήσεων, των επισκέψεων εργασίας
Αρχηγών Κυβερνήσεων και Υπουργών Εξωτερικών στην
Ελληνική Δηµοκρατία, καθώς και των διεθνών συναντήσεων, στην Ελληνική Επικράτεια, στις οποίες µετέχουν ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών,
β) την προµήθεια και προσφορά δώρων εκ µέρους του
Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών και λοιπών
αξιωµατούχων του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο
επίσηµων επισκέψεων και επισκέψεων εργασίας στην
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Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και επίσηµων εκδηλώσεων στο εσωτερικό,
γ) την οργάνωση της επίσηµης υποδοχής των ξένων
Πρέσβεων κατά την πρώτη άφιξή τους στην Ελλάδα για
ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και της προποµπής τους µε
το πέρας της θητείας τους,
δ) τη διοργάνωση της τελετής υποβολής διαπιστευτηρίων στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας από τους νεοαφιχθέντες ξένους Πρέσβεις,
ε) τη διοργάνωση της τελετής υποβολής ευχών για το
Νέο Έτος στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, από τους επικεφαλής των ξένων αποστολών,
στ) την οργάνωση της συµµετοχής των επικεφαλής
των ξένων Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών
στον επίσηµο εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 25ης
Μαρτίου, καθώς και της Κυριακής της Ορθοδοξίας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Άρθρο 70
Σύσταση και αρµοδιότητες Γραφείου
Αµυντικής Διπλωµατίας
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται αυτοτελές
Γραφείο Αµυντικής Διπλωµατίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Ο επικεφαλής του
Γραφείου αποτελεί σύνδεσµο µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
2. Το Γραφείο ενηµερώνει τον Υπουργό Εξωτερικών επί:
α) ζητηµάτων εθνικής άµυνας άµεσου ενδιαφέροντος,
β) αλλαγών της στρατιωτικής κατάστασης των γειτονικών χωρών, οι οποίες άµεσα ή έµµεσα επηρεάζουν την
εθνική ασφάλεια,
γ) της κατάστασης ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή
τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο,
δ) στρατιωτικών θεµάτων που διέπουν τη σχέση της
Χώρας µε λοιπά κράτη και διεθνείς οργανισµούς.
3. Η ενηµέρωση επί των ως άνω θεµάτων πραγµατοποιείται µέσω της σύνταξης σύντοµου ηµερήσιου δελτίου πληροφοριών - εκτιµήσεων, το οποίο επικεντρώνεται
σε θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος και σε εβδοµαδιαίο,
το οποίο περιλαµβάνει ευρύτερη θεµατολογία.
4. Το Γραφείο ενηµερώνει τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µέσω της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, καθώς και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, επί της διπλωµατικής διάστασης των ανωτέρω θεµάτων.
Άρθρο 71
Στελέχωση Γραφείου Αµυντικής Διπλωµατίας
1. Το Γραφείο στελεχώνεται από προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων. Επικεφαλής του Γραφείου τοποθετείται, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, ανώτερος αξιωµατικός προερχόµενος από έναν από τους τρεις
Κλάδους των Ενόπλων Δυνάµεων. Με όµοια απόφαση
τοποθετείται και το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό, που
στελεχώνει το Γραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Ε-

ξωτερικών, στο Γραφείο τοποθετούνται έως δύο (2) υπάλληλοι µε καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης.
2. Στο Γραφείο συστήνεται µία (1) θέση Συνδέσµου για
τα θέµατα φύλαξης των συνόρων και των µεταναστευτικών ροών, στην οποία τοποθετείται, µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού είτε ανώτερος αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας είτε υπάλληλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και µία (1) θέση Συνδέσµου
για τα θέµατα φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, στην
οποία τοποθετείται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανώτερος αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
3. Τα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου Αµυντικής Διπλωµατίας βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 72
Σύσταση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων
Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Αυτοτελές
Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων (Υ.Π.Δ./
Data Protection Officer - DPO Office).
Άρθρο 73
Προϊστάµενος Γραφείου Υπευθύνου
Προστασίας Δεδοµένων
1. Του Γραφείου Υ.Π.Δ. προΐσταται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ασκεί όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες, που
του απονέµονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων, καθώς και από τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Ο Υ.Π.Δ. του Υπουργείου Εξωτερικών και ο αναπληρωτής του επιλέγονται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών ή τους υπηρετούντες σ’ αυτό µε σχέση έµµισθης εντολής µε βάση εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε
κριτήριο τα προσόντα τους και, ιδίως, την αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία που διαθέτουν στον τοµέα του δικαίου και των πρακτικών για την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και την ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 39 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων. Ο Υ.Π.Δ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία µπορεί να ανανεώνεται και να διακοπεί µόνο για σπουδαίο λόγο, λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 38 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων.
2. Στην απόφαση ορισµού του Υ.Π.Δ. µπορεί να προβλέπεται, ότι η άσκηση των καθηκόντων της κύριας δηµόσιας θέσης του αναστέλλεται. Ο αναπληρωτής του
Υ.Π.Δ. µπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα. Ο Υ.Π.Δ.
αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό, ο οποίος διασφαλίζει ότι, ο Υ.Π.Δ. δεν λαµβάνει εντολές για την άσκηση
των καθηκόντων του. Ο Υ.Π.Δ. δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις οποιαδήποτε µορφής, επειδή επιτέλεσε
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τα καθήκοντά του. Κατά την αναπλήρωση του Υ.Π.Δ., ο
αναπληρωτής του έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Υ.Π.Δ..
Άρθρο 74
Στελέχωση Γραφείου Υπευθύνου
Προστασίας Δεδοµένων
Για τις ανάγκες υποστήριξης του Γραφείου, συστήνονται πέντε (5) θέσεις προσωπικού που καλύπτονται είτε
από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από
δηµόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
µέσω απόσπασης είτε από δικηγόρους µε έµµισθη εντολή του Δηµοσίου που υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς
µέσω απόσπασης. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα
από σχετικό αίτηµα του Υ.Π.Δ..
Άρθρο 75
Σύσταση, συγκρότηση και αρµοδιότητες
άµισθης επιτροπής
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών στο Γραφείο συγκροτείται άµισθη επιτροπή µε κύρια αρµοδιότητα την παροχή συµβουλευτικής, γνωµοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης στην άσκηση του έργου του Υ.Π.Δ. του
Υπουργείου Εξωτερικών και του αναπληρωτή του. Στην
επιτροπή προεδρεύει ο Υ.Π.Δ..
2. Μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι από τις
κάτωθι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, µε τους
αναπληρωτές τους:
α) Γενική Επιθεώρηση.
β) Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
γ) Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων,
Μετανάστευσης και Schengen.
δ) Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιµατικής
Αλλαγής και Παγκόσµιων Πολιτικών.
ε) Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
στ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
3. Η γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής ανατίθεται σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Άρθρο 76
Αρµοδιότητες Γραφείου Εθνικού Εισηγητή
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί Γραφείο Εθνικού Εισηγητή, το οποίο είναι αρµόδιο για την εκπόνηση, τον συντονισµό και την εφαρµογή εθνικής στρατηγικής στην αντιµετώπιση της εµπορίας ανθρώπων στα επίπεδα της πρόληψης, της καταστολής και της δίωξης των δραστών, καθώς και της
προστασίας των θυµάτων εµπορίας, το οποίο υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.
2. Το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή είναι αρµόδιο να:
α) συντονίζει όλους τους συναρµόδιους φορείς και τις
πιστοποιηµένες µη κυβερνητικές οργανώσεις αναφορικά
µε τη διαδικασία αναγνώρισης, εντοπισµού και αρωγής

πιθανολογούµενων θυµάτων εµπορίας ανθρώπων και να
προωθεί την τακτική τους επιµόρφωση στο πεδίο αυτό,
β) µεριµνά, µέσω της οργάνωσης προγραµµάτων επιµόρφωσης, ώστε οι αρχές που είναι επιφορτισµένες µε
την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικηµάτων εµπορίας
ανθρώπων να τυγχάνουν της κατάλληλης επιµόρφωσης
και εξειδίκευσης,
γ) συνεργάζεται µε τις αστυνοµικές και δικαστικές αρχές, µε όλους τους εµπλεκόµενους εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως τον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης, καθώς και µε τις πιστοποιηµένες µη κυβερνητικές
οργανώσεις, µε σκοπό τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στην εµπορία ανθρώπων,
δ) σχεδιάζει ή και να υλοποιεί προγράµµατα έρευνας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να αναλαµβάνει
δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού,
δια του τύπου, µέσω του διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε
άλλο µέσο ή τρόπο, σε συνεργασία µε τους αναφερόµενους στο παρόν φορείς, µε σκοπό την αποτροπή της
προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών που αφορούν
στην εµπορία ανθρώπων,
ε) συντάσσει την ετήσια εθνική έκθεση, στην οποία καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία για διαπιστωµένα
περιστατικά εµπορίας ανθρώπων και οι εκτιµήσεις σχετικά µε τις νέες τάσεις, που προκύπτουν από τη µελέτη
τους και µε την οποία ο Εθνικός Εισηγητής προτείνει µέτρα για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της εµπορίας ανθρώπων. Η ετήσια εθνική έκθεση για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων υποβάλλεται από
τον Υπουργό Εξωτερικών στη Βουλή των Ελλήνων και
αποστέλλεται προς τις αρµόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές,
στ) διαβιβάζει στοιχεία της ανωτέρω ετήσιας εθνικής
έκθεσης στον Συντονιστή Δράσης κατά της Εµπορίας
Ανθρώπων (Σ.Δ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ζ) εκπροσωπεί τη Χώρα στο Δίκτυο Εθνικών Εισηγητών ή ισοδύναµων µηχανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την εµπορία ανθρώπων, καθώς και σε διεθνείς οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε ζητήµατα καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων.
3. Για τη λειτουργία, την πραγµατοποίηση του έργου
και την αποτελεσµατική επιδίωξη του σκοπού του, το
Γραφείο Εθνικού Εισηγητή συνεργάζεται µε εθνικούς και
διεθνείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς, µε σκοπό τη
συµµετοχή και την αξιοποίηση χρηµατοδοτούµενων ή
συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών και άλλων προγραµµάτων και προγραµµάτων ΕΣΠΑ που αφορούν σε ερευνητικές, επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις
του Γραφείου.
Άρθρο 77
Προϊστάµενος Γραφείου Εθνικού Εισηγητή
Στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή προΐσταται ο Εθνικός
Εισηγητής, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, µε θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Ο Εθνικός Εισηγητής είναι µόνιµος
υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, εξειδικευµένος
επιστήµονας εγνωσµένου κύρους από τον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών που διαθέτει πολυετή εµπειρία στη διακρατική, διυπουργική και πολυτοµεακή συνεργασία, στη συνεργασία µε τους διεθνείς οργανισµούς και τις πιστοποιηµένες Μ.Κ.Ο., καθώς και στη
συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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και του ΕΣΠΑ, που εξειδικεύονται στο πεδίο της καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 78
Ορισµός συνδέσµων
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, εκ των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ορίζονται ως σύνδεσµοι µε το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή εννέα (9) εκπρόσωποι, µε τους αναπληρωτές τους, ένας από κάθε αναφερόµενο στο παρόν Υπουργείο.
2. Στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή ορίζεται ακόµη, ως
σύνδεσµος, ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης µε τον αναπληρωτή
του, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
3. Η θητεία των ανωτέρω προσώπων είναι τετραετής
και µπορεί να ανανεώνεται. Επίσης, σύνδεσµο µε το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή αποτελεί ο επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδας του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης, µε τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 79
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, από τους αναφερόµενους στο άρθρο 78 Υπουργούς, καθορίζεται κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λειτουργία του
Γραφείου Εθνικού Εισηγητή, τις επιµέρους αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού του, τη συνεργασία του µε τους αναφερόµενους στο παρόν φορείς, τη
σύσταση, λειτουργία και εποπτεία Εθνικής Βάσης Δεδοµένων και Εθνικού Συστήµατος Αναγνώρισης και Παραποµπής Θυµάτων Εµπορίας Ανθρώπων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΥΤΟΝ
Άρθρο 80
Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019 (Α΄
133), θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα. Στη θέση
αυτήν τοποθετείται, µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, µόνιµος υπάλληλος
του Διπλωµατικού Κλάδου, που φέρει τον βαθµό του
Πρέσβη ή Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει µόνιµος διπλωµατικός υπάλληλος µε βαθµό Πρέσβη ή µε βαθµό Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.
2. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας συγκαλεί, υπό
την προεδρία του, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους Γενικούς Διευθυντές και όσους εκ των Διευθυντών του Υπουργείου κρίνει σκόπιµο, για συντονισµό των ενεργειών της διπλωµατικής υπηρεσίας.

3. Στο Γραφείο του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα υφίσταται µια (1) θέση ΔΕ Οδηγών µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, τροποποιούνται οι υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα και καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητές του.
Άρθρο 81
Οµάδες εργασίας και διαβούλευσης
1. Όταν απαιτείται διυπηρεσιακός συντονισµός ή τα
θέµατα κρίνονται βαρύνουσας σηµασίας µπορεί να συγκροτούνται οµάδες εργασίας ή διαβούλευσης, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά
από εισήγηση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, και οι
οποίες τελούν υπό την εποπτεία του τελευταίου ή του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα ή του Υπουργού, για όσο
διάστηµα διαρκεί το έργο τους.
2. Στις οµάδες µπορούν να συµµετέχουν, µε πλήρη ή
µερική απασχόληση, δηµόσιοι υπάλληλοι ή και ιδιώτες
µε σηµαντική και αποδεδειγµένη εµπειρία στο ειδικότερο αντικείµενο της οµάδας εργασίας. Συντονιστής της οµάδας µπορεί να ορίζεται Προϊστάµενος Διεύθυνσης ή
Τµήµατος ή και ιδιώτης, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον
σχεδιασµό και τις παραδοτέες εργασίες της οµάδας, τον
προγραµµατισµό και την οργάνωσή του και την εκτέλεσή
του, σύµφωνα µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Η αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών, εφόσον προβλέπεται
στην απόφαση συγκρότησης της οµάδας, καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εξωτερικών. Για όσο διάστηµα διαρκούν οι εργασίες της οµάδας,
οι δηµόσιοι υπάλληλοι που µετέχουν σε αυτήν δύναται
να απασχολούνται, µε κύρια ή παράλληλα καθήκοντα, µε
απόφαση του αρµόδιου κάθε φορά οργάνου, στην οικεία
Υπηρεσία Συντονισµού. Οι Προϊστάµενοι των υπηρεσιών
από τις οποίες διατίθενται οι υπάλληλοι αυτοί, οφείλουν
να παρέχουν σε αυτούς κάθε διευκόλυνση για την άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Η διάρκεια, τα παραδοτέα και κάθε άλλο θέµα που
αφορά στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της
κάθε οµάδας, ρυθµίζονται µε την απόφαση συγκρότησής
της.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 82
Σύσταση και αποστολή Υπηρεσίας Συντονισµού
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Υπηρεσία
Συντονισµού, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γραµµατέα.
2. Η Υπηρεσία Συντονισµού έχει ως αποστολή τον συντονισµό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και των
εποπτευόµενων από αυτό φορέων για:
α) την εφαρµογή των αρχών και εργαλείων της καλής
νοµοθέτησης, κατά τη νοµοπαρασκευαστική και κανονιστική διαδικασία στα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου,
β) την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδοµητικών
σχέσεων µε τα µέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής,
γ) την έγκαιρη ενηµέρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), για κάθε ζήτηµα που µπορεί να καθυστερήσει
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την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών,
δ) τον σχεδιασµό και την προώθηση καινοτοµιών στον
σχεδιασµό και την υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών.
Άρθρο 83
Διάρθρωση Υπηρεσίας Συντονισµού
Η Υπηρεσία Συντονισµού αποτελείται από τα παρακάτω Γραφεία, επιπέδου Τµήµατος:
α) Το Γραφείο Συντονισµού Δηµόσιων Πολιτικών.
β) Το Γραφείο Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
Άρθρο 84
Αρµοδιότητες Γραφείου Συντονισµού
Δηµόσιων Πολιτικών
Το Γραφείο Συντονισµού Δηµόσιων Πολιτικών είναι
αρµόδιο για:
α) την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας και των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων του Υπουργείου, κατά τη
συµµετοχή τους στα αρµόδια κυβερνητικά όργανα ή υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισµούς, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,
β) τον ορισµό υπηρεσιακών παραγόντων για τη συµµετοχή σε οµάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της
Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του
αυτού Υπουργείου, καθώς και τον ορισµό εκπροσώπων
του Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, φόρουµ, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες και
γ) τον συντονισµό των υπηρεσιών του Υπουργείου για
την έγκαιρη σύνταξη κειµένων µε τις προτεραιότητες
του φορέα, στο πλαίσιο της κατάρτισης της επεξηγηµατικής έκθεσης του ΜΠΔΣ και της εισηγητικής έκθεσης
του Κρατικού Προϋπολογισµού, την επικοινωνία αυτών
στις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και την κοινοποίηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης.
Άρθρο 85
Αρµοδιότητες Γραφείου Νοµικών
και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων
Το Γραφείο Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων
είναι αρµόδιο για:
α) τον συντονισµό των υπηρεσιών του Υπουργείου,
σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών και εργαλείων της
καλής νοµοθέτησης κατά τη νοµοπαρασκευαστική και
την κανονιστική διαδικασία, καθώς και την αξιολόγηση
των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων,
β) τον συντονισµό των υπηρεσιών για την έγκαιρη και
ουσιαστική ανταπόκριση του Υπουργείου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και για τις σχέσεις ευρύτερα του Υπουργείου µε τη Βουλή και
γ) τον συντονισµό των υπηρεσιών του Υπουργείου για
τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί σχεδίων νόµων ή κανονιστικών διαταγµάτων, καθώς και την οργάνωση και υποστήριξη οµάδων διαβούλευσης µε κοινωνικούς φορείς
και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για κάθε
θέµα αρµοδιότητας του Υπουργείου.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 86
Αρµοδιότητες Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων που υπάγεται απευθείας στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα και έχει ως αποστολή την αντιµετώπιση, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, έκτακτων καταστάσεων ανθρωπιστικής φύσεως µε
διεθνείς πτυχές. Προς τούτο, η Μονάδα συντονίζει τις,
κατά περίπτωση, συναρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. Η
Μονάδα, δια του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα, συνεργάζεται µε το Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
2. Η Μονάδα είναι επιφορτισµένη µε την εκπόνηση
Σχεδίου Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων, το οποίο
και διατηρεί διαρκώς ενηµερωµένο. Επιπλέον, διοργανώνει, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, ασκήσεις εξοικείωσης του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ορίζεται εκ των προτέρων, στην αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, συνεργάζεται µε το «Situation Centre» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και µε
τις αντίστοιχες µονάδες άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η Μονάδα εκπροσωπεί το Υπουργείο Εξωτερικών
σε συµβουλευτικά διυπουργικά όργανα και επιτροπές,
για θέµατα συναφή µε την αρµοδιότητά της.
Άρθρο 87
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 88
Αρµοδιότητες Α΄ Γενικής Διεύθυνσης
Πολιτικών Υποθέσεων
Η Α΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων είναι αρµόδια για:
α) τον γενικό συντονισµό για το σύνολο των πολιτικών
θεµάτων της αρµοδιότητας όλων των Διευθύνσεων πολιτικών υποθέσεων,
β) την παρακολούθηση, µελέτη και έρευνα των πολιτικών θεµάτων που έχουν πολιτική σηµασία και σχετίζονται µε τις ξένες χώρες, µε σκοπό την εκτίµηση της θέσης κάθε χώρας στη διεθνή κοινωνία και της σηµασίας
που έχει για την Ελλάδα, για τη διαµόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις, καθώς
και για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών
συµφερόντων.
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Άρθρο 89
Διάρθρωση Α΄ Γενικής Διεύθυνσης
Πολιτικών Υποθέσεων
Η Α΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων αποτελείται από:
α) Την Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών.
β) Την Α2 Διεύθυνση Κύπρου.
γ) Την Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
δ) Την Α4 Διεύθυνση Τουρκίας.
ε) Την Α5 Διεύθυνση Χωρών Ρωσίας, Λευκορωσίας,
Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου.
στ) Την Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής.
ζ) Την Α7 Διεύθυνση Βορείου Αµερικής, Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής.
η) Την Α8 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής.
θ) Την Α9 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας.
ι) Την Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

δαβία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκµενιστάν.
Άρθρο 95
Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής
Η Α6 Διεύθυνση ασκεί την αρµοδιότητά της καθόσον
αφορά στις κάτωθι Αραβικές χώρες και χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής: Ισραήλ, Παλαιστίνη, Ιορδανία, Λίβανο, Συρία, Αίγυπτο, Αλγερία, Λιβύη,
Τυνησία, Μαρόκο, Μαυριτανία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιράκ, Ιράν, Κατάρ, Κουβέϊτ, Μπαχρέϊν, Οµάν, Σαουδική Αραβία και Υεµένη.
Άρθρο 96
Α7 Διεύθυνση Βορείου Αµερικής, Λατινικής
Αµερικής και Καραϊβικής

Η Α1 Διεύθυνση ασκεί την αρµοδιότητά της, καθόσον
αφορά στα κράτη της Ευρώπης (εκτός των χωρών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου και της Τουρκίας), ήτοι: Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αυστρία, Βατικανό,
Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

1. Η Α7 Διεύθυνση ασκεί την αρµοδιότητά της, καθόσον αφορά στις χώρες της Βορείου Αµερικής, ήτοι: Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και Καναδά και στις χώρες της
Λατινικής Αµερικής, καθώς και στις χώρες της Καραϊβικής, ήτοι: Μεξικό, Αϊτή, Αντίγκουα και Μπαρµπούντα,
Γουατεµάλα, Γρενάδα, Κοινοπολιτεία Ντοµίνικα (Δοµίνικα), Δοµινικανή Δηµοκρατία, Ελ Σαλβαντόρ, Τζαµάικα
(Ιαµαϊκή), Κόστα-Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, Μπαρµπάντος,
Μπαχάµες, Μπελίζ, Νικαράγουα, Ονδούρα, Παναµά, Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, Άγιο Χριστόφορο και Νέβις,
Σάντα Λουτσία, Τρινιντάντ και Τοµπάγκο, Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Γουϊάνα, Ισηµερινό, Κολοµβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Περού, Σουρινάµ και Χιλή.
2. Η Α7 Διεύθυνση έχει δύο τµήµατα: Τµήµα Ι Βορείου
Αµερικής και Τµήµα ΙΙ Κεντρικής και Λατινικής Αµερικής
και Καραϊβικής.

Άρθρο 91
Α2 Διεύθυνση Κύπρου

Άρθρο 97
Α8 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής

Η Α2 Διεύθυνση ασκεί την αρµοδιότητά της, καθόσον
αφορά στην Κύπρο.

Η Α8 Διεύθυνση ασκεί την αρµοδιότητά της, καθόσον
αφορά στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, ήτοι: Αγκόλα, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, Κογκό, Λαϊκή Δηµοκρατία
Κογκό, Λεσόθο, Μαδαγασκάρη, Μαλάουϊ, Μαυρίκιος,
Μοζαµβίκη, Μποτσουάνα, Ναµίµπια, Νότιος Αφρική, Βασίλειο του Εσουατίνι, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάµπια,
Γκαµπόν, Γκάνα, Γουϊνέα, Γουϊνέα- Μπισάου, Μπενίν,
Μπουρκίνα-Φάσο, Ισηµερινή Γουϊνέα, Καµερούν, Κεντροαφρικανική Δηµοκρατία, Λιβερία, Μάλι, Νίγηρ, Νιγηρία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σάο Τοµέ και Πρίντσιπε, Σιέρα
Λεόνε, Σενεγάλη, Τόγκο, Τσάντ, Αιθιοπία, Ερυθραία,
Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Σοµαλία, Κένυα, Κοµόρες, Μπουρούντι, Ουγκάντα, Ρουάντα, Σεϋχέλλες, Τανζανία και
Τζιµπουτί.

Άρθρο 90
Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών

Άρθρο 92
Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Η Α3 Διεύθυνση ασκεί την αρµοδιότητά της, καθόσον
αφορά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία και Ρουµανία. Έχει επίσης, την αρµοδιότητα της παρακολούθησης της Διαβαλκανικής Συνεργασίας και της εφαρµογής των Διεθνών
Συµβάσεων.
Άρθρο 93
Α4 Διεύθυνση Τουρκίας
Η Α4 Διεύθυνση ασκεί την αρµοδιότητά της, καθόσον
αφορά στην Τουρκία.
Άρθρο 94
Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών
Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου
Η Α5 Διεύθυνση ασκεί την αρµοδιότητά της, καθόσον
αφορά στις χώρες: Ρωσία, Ουκρανία Λευκορωσία, Μολ-

Άρθρο 98
Α9 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας
Η Α9 Διεύθυνση ασκεί την αρµοδιότητά της, καθόσον
αφορά στις κατωτέρω αναφερόµενες χώρες της Ασίας,
της Ωκεανίας και του Ειρηνικού και έχει τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι: Κίνα, Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα, Μογγολία, Ιαπωνία, χώρες ASEAN ήτοι: Βιετνάµ, Ινδονησία,
Καµπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι, Μυανµάρ, Σιγκα-
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πούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες.
β) Τµήµα ΙΙ: λοιπές χώρες Νότιας και Νοτιοανατολικής
Ασίας ήτοι: Αφγανιστάν, Ινδία, Μαλδίβες, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν και Σρι Λάνκα.
γ) Τµήµα ΙΙΙ: χώρες Ωκεανίας και Ειρηνικού ήτοι: Αυστραλία, Βανουάτου, Κιριµπάτι, Μικρονησία, Ναουρού,
Νέα Ζηλανδία, Νησιά Μάρσαλ, Νησιά Σολοµώντος, Νησιά Κουκ, Παλάου, Παπούα Νέα Γουϊνέα, Σαµόα, Τόγκα,
Τουβαλού και Φίτζι.
Άρθρο 99
Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.)
Η Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.) ασκεί την αρµοδιότητά της, καθόσον αφορά στην κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και στον χειρισµό και τη ρύθµιση, σε συνεργασία µε τα
άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς, κάθε θέµατος το οποίο σχετίζεται µε τη συµµετοχή της Ελλάδας
στην Κ.Ε.Π.Π.Α..
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 100
Αρµοδιότητες Γ´ Γενικής Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Γ΄ Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
εφόσον οριστεί Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
αρµόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις υπάγεται απευθείας σε αυτόν, είναι αρµόδια για:
α) την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας σε
όλες τις διαπραγµατεύσεις, συζητήσεις και επαφές µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα και τους οργανισµούς
της, ή εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη χάραξη της ακολουθητέας τακτικής κατά τις
συνεννοήσεις ή διαπραγµατεύσεις ή επαφές,
β) τον συντονισµό της συνεργασίας στον τοµέα των
ευρωπαϊκών θεµάτων των αρµόδιων Διευθύνσεων µε
άλλα συναρµόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς, µε σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρµογή της,
γ) την παρακολούθηση, µελέτη και έρευνα των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την
εκτίµηση της θέσης τους στη διεθνή κοινωνία και της σηµασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαµόρφωση
της ακολουθητέας πολιτικής, καθώς και για τη λήψη των
απαραίτητων µέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συµφερόντων,
δ) την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας, δια
του αρµοδίου Υπουργού, στο Συµβούλιο Υπουργών Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία µε τα άλλα Υπουργεία και υπηρεσίες, σύµφωνα µε όσα εφαρµόζονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνόδους υπουργικού επιπέδου
άλλων Υπουργείων ή ειδικές διαπραγµατεύσεις ή συνεννοήσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται πάνω στα σχετικά θέµατα,
ε) τη διεξαγωγή συνεννοήσεων και διαπραγµατεύσεων απευθείας µε κυβερνήσεις των κρατών µελών σε θέµατα συναφή µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,

στ) τη χάραξη κατευθύνσεων και τους χειρισµούς σε
θέµατα, τα οποία αφορούν στην τήρηση και τροποποίηση
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσµούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις µε τα κράτη µέλη για θέµατα της αρµοδιότητάς της, καθώς και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ζ) τη συνεννόηση µε τα άλλα συναρµόδια Υυπουργεία,
υπηρεσίες και οργανισµούς, για θέµατα σχέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες,
η) την προπαρασκευή και διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων κάθε συµφωνίας και σύµβασης µεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 101
Διάρθρωση Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Γ΄ Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από:
α) τη Γ1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων.
β) τη Γ2 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής, Εσωτερικής Αγοράς
και άλλων Πολιτικών.
γ) τη Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
δ) τη Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και SCHENGEN.
Άρθρο 102
Σύσταση και λειτουργία Επιτελικού Γραφείου
Στη Γ΄ Γενική Διεύθυνση συστήνεται Επιτελικό Γραφείο, αρµόδιο για τον διυπουργικό συντονισµό των πολιτικών και των δράσεων, που αφορούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Άρθρο 103
Αρµοδιότητες Γ1 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών
Εξωτερικών Σχέσεων
Η Γ1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων είναι αρµόδια για:
α) τη συγκέντρωση, µελέτη και επεξεργασία δεδοµένων, τα οποία αφορούν στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στις σχέσεις µε τρίτες
χώρες, παγκόσµιους και περιφερειακούς διεθνείς οργανισµούς, διασκέψεις, ενώσεις και συσσωµατώσεις χωρών,
β) τη συγκέντρωση, µελέτη και επεξεργασία θεµάτων,
που αφορούν στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και των ελληνικών θέσεων επ’ αυτής,
γ) την ενηµέρωση άλλων Υπουργείων, υπηρεσιών και
οργανισµών, καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέµα παράλληλης αρµοδιότητας,
δ) την εισήγηση και διαµόρφωση, σε συνεργασία µε τα
άλλα Υπουργεία, οργανισµούς και υπηρεσίες, της ακολουθητέας πολιτικής και της θέσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για κάθε ζήτηµα, το οποίο αναφέρεται στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη
συνεργασία της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε τα άλλα κράτη µέλη.
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Άρθρο 104
Αρµοδιότητες Γ2 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης, Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής,
Εσωτερικής Αγοράς και άλλων Πολιτικών
Η Γ2 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής, Εσωτερικής Αγοράς και
άλλων Πολιτικών είναι αρµόδια για:
α) την παρακολούθηση, τη χάραξη, τον χειρισµό και
συντονισµό, σε συνεργασία µε τα άλλα συναρµόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς, για θέµατα και
δραστηριότητες, τα οποία αφορούν στη γενική πολιτική
ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα,
στις θεσµικές πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) την παρακολούθηση των θεµάτων µακροοικονοµικής, νοµισµατικής και φορολογικής πολιτικής,
γ) την παρακολούθηση του προϋπολογισµού και των
Διαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των χρηµατοδοτικών σχέσεων,
δ) την παρακολούθηση των θεµάτων κοινωνικής πολιτικής, ελεύθερης διακίνησης εργαζοµένων, υγείας και ισότητας των δύο φύλων,
ε) την παρακολούθηση, τον χειρισµό και τον συντονισµό, σε συνεργασία µε τα άλλα συναρµόδια Υπουργεία,
υπηρεσίες και οργανισµούς, θεµάτων εσωτερικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 105
Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αρµόδια για:
α) την παρακολούθηση των Συνόδων της Ολοµέλειας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
β) την παρακολούθηση των θεµάτων ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Πολιτική, Θεσµικά,
Εξωτερικών Οικονοµικών Σχέσεων),
γ) την παρακολούθηση ειδικότερων Επιτροπών, ad hoc
Επιτροπών και Διακοµµατικών Οµάδων, όπως εργασίες
κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, διακοµµατικών οµάδων µειονοτικών γλωσσών και µεσογειακής πολιτικής,
δ) την παρακολούθηση προφορικών και γραπτών ερωτήσεων προς:
δα) το Συµβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δβ) τους Υπουργούς Εξωτερικών,
δγ) την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ε) την ενηµέρωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών µε
την ενίσχυση του έργου τους, προφορικά ή γραπτά, ή σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ή τα συναρµόδια Υπουργεία, υπηρεσίες
και οργανισµούς, σε εθνικά θέµατα ή θέµατα ιδιαίτερου
ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία συζητούνται στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
στ) την παρακολούθηση των θεσµικών θεµάτων στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως των σχέσεων µε τα εθνικά κοινοβούλια,
ζ) την παρακολούθηση των εργασιών της Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 106
Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων,
Μετανάστευσης και Schengen
Η Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen είναι αρµόδια, σε συνεργασία µε τα άλλα συναρµόδια Υπουργεία, υπηρεσίες
και οργανισµούς, για την παρακολούθηση, τον χειρισµό
και τον συντονισµό σε θέµατα δικαιοσύνης, εσωτερικών
υποθέσεων, µετανάστευσης και Συµφωνίας Schengen.
Άρθρο 107
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται
η οργάνωση, η στελέχωση, η λειτουργία και οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Επιτελικού Γραφείου, εφόσον δεν
ορίζεται Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρµόδιος
για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σε περίπτωση που οριστεί Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις, η οργάνωση, η στελέχωση, η λειτουργία και οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Επιτελικού Γραφείου καθορίζονται µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 108
Αρµοδιότητες Δ΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών
Οργανισµών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας
Η Δ΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισµών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας είναι αρµόδια για:
α) τον γενικό συντονισµό για το σύνολο των θεµάτων
διεθνών οργανισµών και θεµάτων διεθνούς ασφάλειας
και συνεργασίας, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των
Διευθύνσεών της,
β) σε συνεργασία µε τα άλλα υπουργεία, οργανισµούς
και υπηρεσίες, είναι αρµόδια για τον χειρισµό και συντονισµό των ενεργειών για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων,
των προσφύγων και µεταναστών, καθώς και την παρακολούθηση και τον χειρισµό των κατατιθέµενων ατοµικών
προσφυγών σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα,
γ) την παρακολούθηση, µελέτη και έρευνα όλων των
θεµάτων, που σχετίζονται µε τους διεθνείς οργανισµούς
τη διεθνή πολιτική και αµυντική συνεργασία, την παγκοσµιοποίηση, την κλιµατική αλλαγή, τις παγκόσµιες πολιτικές και την κυβερνοασφάλεια, την προώθηση των ελληνικών υποψηφιοτήτων σε διεθνείς και υπερεθνικούς
οργανισµούς, την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την εκτίµηση της θέσης και των διαµορφούµενων τάσεων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών σε σχέση µε τη διεθνή κοινωνία και της σηµασίας
που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαµόρφωση της ακολουθητέας κρατικής πολιτικής, σε συνεργασία µε τα άλλα Υπουργεία, οργανισµούς και υπηρεσίες, καθώς και
για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συµφερόντων.
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Άρθρο 109
Διάρθρωση Δ΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών
Οργανισµών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας
Η Δ΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισµών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας περιλαµβάνει:
α) τη Δ1 Διεύθυνση Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και
Διεθνών Ειδικευµένων Οργανισµών και Διασκέψεων,
β) τη Δ2 Διεύθυνση NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας και Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.),
γ) τη Δ3 Διεύθυνση Συµβουλίου της Ευρώπης, Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών,
δ) τη Δ4 Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Παγκόσµιων Πολιτικών.
Άρθρο 110
Αρµοδιότητες Δ1 Διεύθυνσης Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευµένων
Οργανισµών και Διασκέψεων
Η Δ1 Διεύθυνση Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και
Διεθνών Ειδικευµένων Οργανισµών είναι αρµόδια για:
α) τον χειρισµό και τη ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο
σχετίζεται µε τη συµµετοχή και εθνική εκπροσώπηση
της Ελλάδος στον Ο.Η.Ε. και στους Διεθνείς Ειδικευµένους Οργανισµούς, τις Διασκέψεις και τα συνέδρια, καθώς και στη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο
των ως άνω Οργανισµών και τη συνεργασία της χώρας
µε αυτούς,
β) τη συγκέντρωση, επεξεργασία και µελέτη πληροφοριών και στοιχείων, που αφορούν στη δράση των ανωτέρω Διεθνών Οργανισµών για τις σηµειούµενες εξελίξεις
στο πλαίσιό τους, καθώς και την εκτίµηση της σηµασίας
των στοιχείων αυτών για τις ελληνικές υποθέσεις και
συµφέροντα,
γ) τον συντονισµό µε Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς, καθώς και Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέµα παράλληλης αρµοδιότητάς τους,
που αφορά στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισµούς,
δ) τον συντονισµό, σε συνεργασία µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες, της ακολουθητέας πολιτικής στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισµούς και της θέσης της Ελλάδας
για ζητήµατα, που αναφέρονται στις σχέσεις της µε
τους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισµούς και στο πλαίσιο
της δραστηριότητας και της συνεργασίας τους µε τα άλλα κράτη µέλη,
ε) την προώθηση και τον χειρισµό των ελληνικών εθνικών υποψηφιοτήτων για την εκλογή σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς,
στ) την υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνων υπαλλήλων σε διεθνείς οργανισµούς, (δηµοσιοποίηση ανακοινώσεων, συνδροµή στην αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων), τηρουµένων των διατάξεων που προβλέπουν τα καταστατικά των διεθνών οργανισµών,
ζ) τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, την εισήγηση και τον συντονισµό, µε τη συνδροµή
όλων των αρµοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών (Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας), των ενεργειών για την επιλογή για κάθε κατηγορία, µε κριτήριο τα προσόντα και τις ικανότητες των
ενδιαφεροµένων, των υποψηφιοτήτων εκείνων οι οποίες
θα τύχουν της ελληνικής υποστήριξης,

η) τις υποψηφιότητες σε όργανα του Συστήµατος
Ο.Η.Ε. και τη λειτουργία του Ο.Η.Ε.,
θ) θέµατα διεθνών ειδικευµένων οργανισµών, µη κυβερνητικών οργανώσεων και λοιπών περιφερειακών οργανισµών και διασκέψεων,
ι) θέµατα αφοπλισµού και µη - διασποράς όπλων µαζικής καταστροφής και ελέγχου εξοπλισµών και
ια) θέµατα διεθνούς τροµοκρατίας.
Άρθρο 111
Αρµοδιότητες Δ2 Διεύθυνσης NATO, Ευρωατλαντικής
Ασφάλειας και Οργανισµού για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.)
Η Δ2 Διεύθυνση NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας
και Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.), αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και άλλα Υπουργεία ή υπηρεσίες, είναι αρµόδια για:
α) τον χειρισµό και τη ρύθµιση κάθε θέµατος, που ανάγεται στη συµµετοχή της Ελλάδας στο Βορειοατλαντικό
Σύµφωνο (NATO), καθώς και τα θέµατα ελέγχου συµβατικών εξοπλισµών,
β) τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στο ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφαλείας, ειδικότερα δε θεµάτων, που
αφορούν στο NATO και τις σηµειούµενες στο πλαίσιό
του εξελίξεις, την εκτίµηση της σηµασίας των στοιχείων
αυτών ως προς τις συνέπειές τους στις ελληνικές υποθέσεις και συµφέροντα, την υποβολή εισηγήσεων, σε
συνεργασία και µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών αρµόδιων φορέων, ως προς την ακολουθητέα πολιτική στο NATO και γενικότερα ως προς
τη χάραξη της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στον ευρωατλαντικό χώρο,
γ) την παρακολούθηση και τον χειρισµό των θεµάτων,
που αφορούν στο καθεστώς ελέγχου συµβατικών εξοπλισµών, περιλαµβανοµένου και του εκσυγχρονισµού
των οικείων Συνθηκών (Συµβατικές Δυνάµεις στην Ευρώπη-CFE, Κείµενο Βιέννης, Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών), καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για τις θέσεις
της Ελλάδας σε θέµατα διεθνούς ασφάλειας,
δ) τη συµµετοχή στη Μικτή Επιτροπή των Υπουργείων
Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας, καθώς και τη µέριµνα
για τη σύγκληση της εν λόγω Επιτροπής σε τακτικά διαστήµατα,
ε) την ενηµέρωση άλλων Υπουργείων, υπηρεσιών και
οργανισµών, καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου για κάθε θέµα συναφούς αρµοδιότητάς τους που
αφορά στο NATO, τις εξελίξεις στο καθεστώς ελέγχου
συµβατικών εξοπλισµών και γενικότερα στην ευρωατλαντική ασφάλεια,
στ) τη φύλαξη της διαβαθµισµένης αλληλογραφίας, η
οποία απευθύνεται ή κοινοποιείται στη Δ2 Διεύθυνση ή
σχετίζεται µε το αντικείµενο και τις αρµοδιότητές της,
ζ) τα θέµατα, που αφορούν στον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.),
η) την Πολιτική Διάσταση NATO, το Βορειοατλαντικό
Συµβούλιο, Επιτροπές Συµµαχίας Εταιρικές Σχέσεις Επιχειρήσεις,
θ) τη Στρατιωτική Διάσταση NATO, την αµυντική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης της πυρηνικής πολιτικής και
της κυβερνοάµυνας, καθώς και Ασκήσεις Μετασχηµατισµός Συµµαχίας,
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ι) τον έλεγχο συµβατικών εξοπλισµών, θέµατα συµβατικών δυνάµεων στην Ευρώπη (ΣΔΕ-CFE), το Κείµενο
Βιέννης, τη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών, τη συµµετοχή
σε συναφείς οµάδες εργασίας του NATO, για τη διαµόρφωση της πολιτικής επί των ως άνω θεµάτων, καθώς και
τη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ια) τα θέµατα του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.), τον Τοµέα Ασφάλεια και Συνεργασία, τα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης, καθώς και τον συντονισµό µε τις άλλες Διευθύνσεις
του Υπουργείου Εξωτερικών για τις ειδικές πτυχές
Ο.Α.Σ.Ε..
Άρθρο 112
Αρµοδιότητες Δ3 Διεύθυνσης Συµβουλίου
της Ευρώπης, Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών
Η Δ3 Διεύθυνση Συµβουλίου της Ευρώπης, Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών είναι αρµόδια για τον χειρισµό, αυτόνοµα ή σε
συνεργασία µε άλλα Υπουργεία ή υπηρεσίες, των θεµάτων που αφορούν στο Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣΕ), τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα, τις Μειονότητες, τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες και ιδίως, για:
α) τον χειρισµό και τη ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο
σχετίζεται µε τη συµµετοχή και εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Συµβούλιο της Ευρώπης, στο Συµβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στους εξειδικευµένους διεθνείς οργανισµούς, τις διασκέψεις και τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων µε τους διεθνείς οργανισµούς και τη συνεργασία της Χώρας µε τους οργανισµούς αυτούς, καθόσον αφορά σε ζητήµατα αναγόµενα στα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις µειονότητες, τους πρόσφυγες και τους µετανάστες,
β) τη συγκέντρωση, επεξεργασία και µελέτη πληροφοριών και στοιχείων, που αφορούν στη δράση των διεθνών οργανισµών για τις σηµειούµενες εξελίξεις στα ζητήµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων, µειονοτήτων, προσφύγων και µεταναστών, καθώς και την εκτίµηση της σηµασίας των στοιχείων αυτών για τις ελληνικές υποθέσεις
και συµφέροντα,
γ) την ενηµέρωση άλλων υπουργείων, υπηρεσιών και
οργανισµών, καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέµα παράλληλης αρµοδιότητάς τους που αφορά στα θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων, µειονοτήτων, προσφύγων και µεταναστών,
δ) τον προσδιορισµό και τον συντονισµό, σε συνεργασία µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες, της ακολουθητέας
πολιτικής στους διεθνείς οργανισµούς και της θέσης της
Ελλάδας για ζητήµατα που αναφέρονται στις δραστηριότητες των διεθνών οργανισµών σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις µειονότητες, τους πρόσφυγες και
τους µετανάστες και στο πλαίσιο της δραστηριότητας
και της συνεργασίας των διεθνών οργανισµών στα θέµατα αυτά µε τα άλλα κράτη µέλη,
ε) την παρακολούθηση και υποβολή εισηγήσεων, σχετικά µε την πορεία και αντιµετώπιση των ατοµικών προσφυγών.

Άρθρο 113
Αρµοδιότητες Δ4 Διεύθυνσης Προστασίας
Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής
και Παγκόσµιων Πολιτικών
Η Δ4 Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Παγκόσµιων Πολιτικών είναι αρµόδια
για:
α) την παρακολούθηση και ενηµέρωση των εξελίξεων
της διεθνούς προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής, καθώς και τον χειρισµό, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς, των θεµάτων που αφορούν σε διεθνείς διασκέψεις και διεθνείς
συµφωνίες, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος,
β) τη συστηµατική καταγραφή, µελέτη, και ανάλυση
των ζητηµάτων που προκύπτουν από την παγκοσµιοποίηση,
γ) την επεξεργασία συνεκτικών προτάσεων για την αντιµετώπιση των διεθνών προκλήσεων και προβληµάτων
που συνδέονται µε την παγκόσµια φτώχεια, την καταπολέµηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού, τις µεταναστευτικές/προσφυγικές ροές, το διασυνοριακό οργανωµένο έγκληµα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη
διαφθορά,
δ) την εκπόνηση στρατηγικής για ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στην περιοχή µας και τη
συµµετοχή σε δεξαµενές σκέψης µε σκοπό την υποβολή
σχετικών εποικοδοµητικών προτάσεων,
ε) την ενεργό συµµετοχή και συνεισφορά στα διεθνή
fora, που καλύπτουν ζητήµατα του αναπτυσσόµενου κόσµου, καθώς και την εκπόνηση προτάσεων για την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση παγκόσµιων προβληµάτων,
στ) την οριζόντια καταγραφή, µελέτη, ανάλυση και επεξεργασία ζητηµάτων κυβερνοασφάλειας στο σύνολο
των διεθνών οργάνων, σε συνεργασία τόσο µε τις αρµόδιες, ανά διεθνές όργανο, αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και µε τα αρµόδια Υπουργεία και υπηρεσίες.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΤ - Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤ - Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 114
Αρµοδιότητες ΣΤ - Α΄ Γενικής Διεύθυνσης
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
Η ΣΤ - Α΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης είναι αρµόδια για:
α) τον γενικό συντονισµό του συνόλου των διοικητικών θεµάτων, που ανήκουν στην αρµοδιότητα όλων των
οργανικών µονάδων της Κεντρικής, Περιφερειακής και
Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) τον γενικό συντονισµό των Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτήν,
γ) την παρακολούθηση, τον συντονισµό και τον έλεγχο του έργου των διπλωµατικών αρχών για τα θέµατα
της αρµοδιότητάς της,
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δ) την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρχές
της Εξωτερικής Υπηρεσίας για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της,
ε) τη µελέτη και εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων για
τον έγκαιρο προσδιορισµό κατά κατηγορίες των αναγκών του Υπουργείου σε προσωπικό και την κάλυψή
τους,
στ) τον χειρισµό όλων των θεµάτων προσωπικού, όπως των θεµάτων που αφορούν στον διορισµό ή την
πρόσληψη, τη γενική υπηρεσιακή εξέλιξη, την τοποθέτηση και τη µετακίνησή του, την κλήση στο Κεντρική Υπηρεσία των Προϊσταµένων των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και άλλων υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας, καθώς και τις αποσπάσεις,
ζ) τη µελέτη, σε συνεργασία µε τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις, και διατύπωση προτάσεων για την ίδρυση νέων Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή την κατάργηση
υφισταµένων,
η) τη διασφάλιση της επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου µε τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
θ) τη σύνταξη µελετών και την υποβολή εισηγήσεων
για την οργάνωση, λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών,
ι) την εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και µέτρησης της ποιότητας και αποδοτικότητας της
διοικητικής δράσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών,
ια) την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρµοδιότητάς της στα άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιµετώπιση των παρουσιαζόµενων
προβληµάτων και υποθέσεών τους και
ιβ) την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπινων
πόρων.

πολογισµού και του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής του Υπουργείου Εξωτερικών
και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους,
ζ) την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρµοδιότητάς της στα άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιµετώπιση των παρουσιαζοµένων
εκάστοτε προβληµάτων και υποθέσεών τους,
η) τη µελέτη και σύνταξη σχεδίων για τα οικονοµικά
και τεχνικά θέµατα του Υπουργείου Εξωτερικών,
θ) την εφαρµογή των αρχών της χρηστής οικονοµικής
διαχείρισης και ευθύνης κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της οικονοµικής στρατηγικής του Υπουργείου
Εξωτερικών, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και στον ετήσιο προϋπολογισµό
του Υπουργείου και
ι) την αποτελεσµατική διαχείριση των διαδικασιών
πληρωµής των υποχρεώσεων, καθώς και τη διασφάλιση
της νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Ο Προϊστάµενος της Γ.Δ.Ο.Υ. είναι ο Προϊστάµενος
των Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες, που καθορίζονται από τον παρόντα και από τη σχετική κείµενη
νοµοθεσία και ιδίως, από τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Διατυπώνει τη γνώµη του και προσυπογράφει επί των εισηγητικών σηµειωµάτων, µελετών, εργασιών και εγγράφων
της Γενικής Διεύθυνσης, για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Υπουργού ή των Γενικών Γραµµατέων του Υπουργείου. Δύναται, µε απόφασή του, να απασχολεί και να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης προς υποστήριξη του
έργου του και για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής του.

Άρθρο 115
Αρµοδιότητες ΣΤ - Β΄ Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

Άρθρο 116
Διάρθρωση της ΣΤ - Α΄ Γενικής Διεύθυνσης
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και της ΣΤ Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Γ.Δ.Ο.Υ.)

Η ΣΤ - Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Γ.Δ.Ο.Υ.) είναι αρµόδια για:
α) τον γενικό συντονισµό του συνόλου οικονοµικών
θεµάτων, που ανήκουν στην αρµοδιότητα όλων των οργανικών µονάδων της Κεντρικής, Περιφερειακής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) τον γενικό συντονισµό των Διευθύνσεων, που υπάγονται σε αυτήν,
γ) την παρακολούθηση, τον συντονισµό, την καθοδήγηση και τον έλεγχο του έργου των διπλωµατικών αρχών για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της,
δ) την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρχές
της Εξωτερικής Υπηρεσίας για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της,
ε) τη µελέτη και εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων για
τον έγκαιρο προσδιορισµό κατά κατηγορίες των αναγκών του Υπουργείου σε υλικό και εγκαταστάσεις και
την κάλυψη αυτών,
στ) τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού για την
κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών,
που υπάγονται σε αυτήν, τη σύνταξη του ετήσιου προϋ-

1. Η ΣΤ - Α΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης διαρθρώνεται ως εξής:
α) ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
β) ΣΤ2 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:
βα. Τµήµα Ι Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων
ββ. Τµήµα ΙΙ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισµού
βγ. Τµήµα ΙΙΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Ευρωπαϊκών Συστηµάτων
βδ. Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων
και Διαβαθµισµένης Πληροφορίας
γ) ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωµατικού
Ταχυδροµείου
δ) ΣΤ6 Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
δα. Τµήµα Ι Εκπαιδεύσεων,
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δβ. Τµήµα ΙΙ Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων και
δγ. Τµήµα ΙΙΙ Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων
Πόρων
ε) Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου
στ) Κρυπτογραφική Υπηρεσία
ζ) Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
(ΠΣΕΑ)
η) Γραφείο Ασφαλείας
2. Η ΣΤ-Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Γ.Δ.Ο.Υ.) διαρθρώνεται ως εξής:
α) ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονοµικής Διοίκησης
αα) Τµήµα Ι Αποδοχών Ανθρωπίνου Δυναµικού
αβ) Τµήµα ΙΙ Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων
αγ) Τµήµα ΙΙΙ Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
αδ) Τµήµα IV Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας
εε) Τµήµα V Πληρωµής Δαπανών και Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων
β) ΣΤ5 Διεύθυνση Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
βα) Τµήµα I Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
Κεντρικής Υπηρεσίας
ββ) Τµήµα II Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
Εξωτερικής Υπηρεσίας
γ) ΣΤ7 Διεύθυνση Προϋπολογισµού
δ) Τεχνική Υπηρεσία.
Άρθρο 117
Αρµοδιότητες ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού
και Διοικητικής Οργάνωσης
Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης είναι αρµόδια για:
α) Θέµατα µόνιµου προσωπικού:
αα) ρύθµιση κάθε θέµατος, που ανάγεται στον διορισµό, την πρόσληψη, τη µονιµοποίηση υπαλλήλων και γενικά στην υπηρεσιακή εξέλιξη και κατάστασή τους,
αβ) προγραµµατισµό των τοποθετήσεων, µεταθέσεων
και αποσπάσεων του ανωτέρω προσωπικού, την πραγµατοποίησή τους και την κατανοµή οργανικών θέσεων,
αγ) προγραµµατισµό των κανονικών αδειών απουσίας
και τη µέριµνα για την έγκριση των κάθε είδους αδειών
απουσίας του µονίµου προσωπικού,
αδ) τήρηση της διαδικασίας εφαρµογής των πειθαρχικών διατάξεων και της επιβολής πειθαρχικών ποινών για
το µόνιµο προσωπικό,
αε) έλεγχο όλου του προσλαµβανόµενου µόνιµου
προσωπικού κάθε κατηγορίας και κλάδου,
αστ) συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων,
αζ) εποπτεία σύνταξης των φύλλων αξιολόγησης και
εκθέσεων δραστηριότητας, καθώς και τήρηση και συνεχή ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων, πινάκων και επετηρίδων όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,
αη) τήρηση της διαδικασίας διαπίστευσης Πρέσβεων,
αθ) τήρηση της διαδικασίας απαλλαγής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους,
αι) υποβολή προτάσεων για την απονοµή παρασήµων
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών,
αια) χορήγηση κάθε φύσης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, που αφορούν στο προσωπικό ή τις αρχές του Υ-

πουργείου Εξωτερικών,
αιβ) τήρηση διαδικασίας συνταξιοδότησης και έκδοση
των σχετικών πιστοποιητικών,
αιγ) τήρηση των διαδικασιών αναγνώρισης προϋπηρεσίας και µισθολογικής προσαύξησης.
β) Θέµατα µη µόνιµου Προσωπικού:
βα) ρύθµιση κάθε θέµατος που ανάγεται στην πρόσληψη και τον διορισµό υπαλλήλων µε σύµβαση και µετακλητών και στην εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη και κατάστασή τους,
ββ) µέριµνα για την έγκριση κάθε είδους αδειών απουσίας του µη µόνιµου προσωπικού,
βγ) τήρηση διαδικασίας εφαρµογής των πειθαρχικών
διατάξεων και της επιβολής πειθαρχικών ποινών για το
µη µόνιµο προσωπικό,
βδ) χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που αφορούν στο προσωπικό αυτό.
γ) Θέµατα νοµοθεσίας και διοικητικής οργάνωσης:
γα) σύνταξη µελετών για θέµατα αρµοδιότητας της
ΣΤ1 Διεύθυνσης,
γβ) παρακολούθηση της νοµοθεσίας σχετικά µε τα θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,
γγ) µέριµνα για την οργάνωση των εποπτευόµενων από το Υπουργείο νοµικών προσώπων, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις και τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, σε
σχέση µε το αντικείµενο των νοµικών προσώπων,
γδ) εισήγηση για την ίδρυση και κατάργηση Αρχών της
Εξωτερικής Υπηρεσίας όπου αυτό προβλέπεται, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού,
γε) µελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες,
γστ) εισήγηση µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας.
δ) Θέµατα πειθαρχικής - δικαστικής φύσης:
δα) εν γένει αλληλογραφία µε τις δικαστικές αρχές, ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήµατος των καθ’ ύλην
αρµόδιων Διευθύνσεων,
δβ) παρακολούθηση και παροχή απόψεων της Διοίκησης στα πάσης φύσεως δικόγραφα που αφορούν σε υποθέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών,
δγ) συγκρότηση των Πειθαρχικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων και εν γένει παρακολούθηση των πειθαρχικών
υποθέσεων των υπαλλήλων.
ε) Θέµατα διαβατηρίων:
εα) χορήγηση των ελληνικών διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων,
εβ) τήρηση µητρώου των ανωτέρω διαβατηρίων τα οποία εκδόθηκαν,
εγ) σχετική µε τα ανωτέρω θέµατα αλληλογραφία.
στ) Θέµατα Άµισθων Προξενικών Αρχών:
στα) εισήγηση για την ίδρυση και κατάργηση των Αµίσθων Προξενικών Αρχών, όπου αυτό προβλέπεται,
στβ) µέριµνα γενικά για τις Άµισθες Προξενικές Αρχές
της Ελλάδας στην αλλοδαπή (διορισµός, προξενικά διπλώµατα κ.λπ.).
ζ) Θέµατα διοικητικής µέριµνας:
ζα) ευταξία γενικά στα κτήρια της Κεντρικής Υπηρεσίας και παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στο αρµόδιο
για την τήρησή τους προσωπικό,
ζβ) µέριµνα για κάθε θέµα το οποίο ανάγεται στην κα-
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τανοµή των χώρων και των κινητών αντικειµένων τα οποία διατίθενται για τον εξοπλισµό τους,
ζγ) ασφάλεια κτηρίων, υλικού και εγκαταστάσεων της
Κεντρικής Υπηρεσίας,
ζδ) έγκαιρη προετοιµασία των αιθουσών συσκέψεων
και συνεδριάσεων και γενικά κάθε θέµα που αφορά στην
εύρυθµη λειτουργία τους,
ζε) παροχή προς χρήση του Αµφιθεάτρου και των αιθουσών συσκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
η) Θέµατα Σώµατος Πιστοποιηµένων Μεταφραστών:
ηα) τήρηση ατοµικού φακέλου για καθένα πιστοποιηµένο µεταφραστή,
ηβ) εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών µέτρων
για τη βελτίωση των υπηρεσιών των πιστοποιηµένων µεταφραστών,
ηγ) διοικητική υποστήριξη της διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής και του Εποπτικού Συµβουλίου των πιστοποιηµένων µεταφραστών,
ηδ) εισήγηση προς το Εποπτικό Συµβούλιο για την εξέταση παραπτωµάτων των πιστοποιηµένων µεταφραστών,
ηε) έκδοση σχετικών εγκυκλίων και παροχή οδηγιών
για την ορθή εφαρµογή του συστήµατος µεταφράσεων
και την ορθή άσκηση του έργου των πιστοποιηµένων µεταφραστών,
ηστ) εποπτεία των πιστοποιηµένων µεταφραστών για
την ορθή εκτέλεση του έργου τους, µέσω της διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, είτε κατόπιν
σχετικής καταγγελίας, είτε αυτεπαγγέλτως,
ηζ) σύνταξη και αποστολή αιτιολογηµένου αιτήµατος
συνδροµής προς την «Εθνική Αρχή Διαφάνειας» για τη
διενέργεια ελέγχου στους πιστοποιηµένους µεταφραστές.

η) τη µηχανοργάνωση και µηχανογράφηση, καθώς και
την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λογισµικού της Κεντρικής Υπηρεσίας,
θ) την επιµόρφωση των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέµατα πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων,
ι) την εκπροσώπηση του Υπουργείου Εξωτερικών σε
Οµάδες Εργασίας, Επιτροπές και Συνέδρια αναφορικά
µε θέµατα αρµοδιότητας της,
ια) τη διενέργεια ελέγχου καταλληλότητας πριν από
την εφαρµογή νοµικών κανόνων σε τοµείς ασφάλειας, επικοινωνιών και πληροφορικής στο Υπουργείο Εξωτερικών και τη χορήγηση της τελικής έγκρισης για διαβαθµισµένα και µη ΣΕΠ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικού.

Άρθρο 118
Αρµοδιότητες ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τµήµα Ι Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για:
α) το Κέντρο Επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ),
γ) τη διακίνηση της ευρωπαϊκής και νατοϊκής διαβαθµισµένης πληροφορίας,
δ) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση διαδικτυακών εφαρµογών και ιστοτόπων,
ε) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών και πληροφοριακών
συστηµάτων του Υπουργείου,
στ) την εφαρµογή πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων,
ζ) την καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών, καθώς και
την εισήγηση για προµήθειες πληροφοριακών συστηµάτων.

Η ΣΤ2 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι αρµόδια για τον
σχεδιασµό, την ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών
συστηµάτων, συστηµάτων επικοινωνιών και εφαρµογών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και για:
α) την ασφάλεια της πληροφορίας που διακινείται γενικά στα Συστήµατα Επικοινωνιών και Πληροφορικής
(ΣΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικά στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) τη λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) την κυβερνοασφάλεια των συστηµάτων του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ) τη διαχείριση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Θεωρήσεων N-VIS και των ευρωπαϊκών και διεθνών
πληροφοριακών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας,
ε) τη διαχείριση και ανάπτυξη του Διεθνούς Δικτύου
NET-VIS,
στ) τον σχεδιασµό και την εισαγωγή καινοτόµων υπηρεσιών µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
ζ) την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού µετασχηµατισµού,

Άρθρο 119
Διάρθρωση ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Η ΣΤ2 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών διαρθρώνεται ως εξής:
α) Τµήµα Ι Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων
β) Τµήµα ΙΙ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισµού
γ) Τµήµα ΙΙΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Ευρωπαϊκών
Συστηµάτων
δ) Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων
και Διαβαθµισµένης Πληροφορίας.
Άρθρο 120
Αρµοδιότητες του Τµήµατος Ι Ανάπτυξης
και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων

Άρθρο 121
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισµού
Το Τµήµα ΙΙ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισµού είναι αρµόδιο για:
α) τη µελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλη αρµόδιες Υπηρεσίες,
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β) τη µέριµνα για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του
Υπουργείου µε τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήµατα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε στόχο την ενίσχυση
της αποδοτικότητάς τους και τη µελέτη για την ορθολογική αξιοποίησή τους,
γ) την αξιοποίηση, συντήρηση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λογισµικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ) την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη διευκόλυνση του Απόδηµου Ελληνισµού στις
συναλλαγές του µε την Ελληνική Δηµόσια Διοίκηση,
ε) τη διαχείριση κρυπτοϋλικού,
στ) τη λειτουργία της αποθήκης µηχανογραφικού εξοπλισµού,
ζ) την ενηµέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού
του Υπουργείου στη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων.
Άρθρο 122
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων
και Ευρωπαϊκών Συστηµάτων
Το Τµήµα ΙΙΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Ευρωπαϊκών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για:
α) τη διασφάλιση των επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη διασύνδεσή της µε τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και διαβαθµισµένα εθνικά, ευρωπαϊκά, νατοϊκά και διεθνή δίκτυα,
β) την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του Εθνικού Συστήµατος Θεωρήσεων N-VIS και των ευρωπαϊκών
πληροφοριακών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας,
γ) την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του Διεθνούς Δικτύου NET-VIS και των λοιπών δικτύων του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ) την εφαρµογή νέων κρυπτοσυστηµάτων στις τηλεπικοινωνίες του Υπουργείου Εξωτερικών,
ε) την εφαρµογή πολιτικής ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων του Υπουργείου Εξωτερικών,
στ) τη µελέτη, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση εφαρµογών για τις τηλεπικοινωνίες του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ) την καταγραφή και την αξιολόγηση αναγκών, καθώς
και την εισήγηση για προµήθειες δικτυακής υποδοµής.
Άρθρο 123
Αρµοδιότητες Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστηµάτων και Διαβαθµισµένης Πληροφορίας
Το Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων
και Διαβαθµισµένης Πληροφορίας είναι αρµόδιο για:
α) την εφαρµογή και εποπτεία υλοποίησης συµβατικών
υποχρεώσεων για θέµατα και κανονισµούς ασφαλείας,
β) τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη κατάλληλων µηχανισµών ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων,
γ) τη διαπίστευση των πληροφοριακών συστηµάτων
που διαχειρίζονται διαβαθµισµένη πληροφορία και την
προετοιµασία τακτικών επιθεωρήσεων από αρµόδιες Αρχές,
δ) τη σύνταξη κανονισµών και κατευθυντήριων γραµµών για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων
και τη διαχείριση της διαβαθµισµένης πληροφορίας,
ε) την καταγραφή και την αξιολόγηση αναγκών, καθώς
και την εισήγηση για προµήθειες εξοπλισµού ασφάλειας
πληροφοριακών συστηµάτων,

στ) τη συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για
την αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων ασφάλειας στα
πληροφοριακά συστήµατα της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου,
ζ) τη συνεργασία µε τις εθνικές αρχές ασφαλείας, καθώς και µε ευρωπαϊκές και νατοϊκές αρχές, στο πλαίσιο
σχετικών αρµοδιοτήτων του,
η) τη συµµετοχή σε επιτροπές ασφαλείας για την εκπροσώπηση του Υπουργείου,
θ) την περιοδική επιµόρφωση των στελεχών του Υπουργείου σε θέµατα ασφάλειας των πληροφοριακών
συστηµάτων και της πληροφορίας, µε ειδικά σεµινάρια
που διοργανώνονται από ή µε τη συνεργασία της Διπλωµατικής Ακαδηµίας,
ι) τη γνωµοδότηση στο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο και το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο για ζητήµατα που αφορούν στην ασφάλεια
των πληροφοριών.
Άρθρο 124
Προϊστάµενος Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστηµάτων και Διαβαθµισµένης Πληροφορίας
Στο Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων
και Διαβαθµισµένης Πληροφορίας προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, υπό
τον τίτλο «Συντονιστής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων».
Άρθρο 125
Αρµοδιότητες ΣΤ3 Διεύθυνσης Διεκπεραίωσης και Διπλωµατικού Ταχυδροµείου
Η ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωµατικού
Ταχυδροµείου είναι αρµόδια για:
α) τη διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας εκτός των τηλεγραφηµάτων,
β) την εισήγηση για τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για τη διασφάλιση της καλύτερης εύρυθµης και αποδοτικότερης λειτουργίας των Διευθύνσεων, καθώς και
την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας,
γ) τη µέριµνα για τη λειτουργία των διπλωµατικών ταχυδροµείων και τη διακίνηση των διπλωµατικών ταχυδρόµων,
δ) την παραλαβή και φύλαξη αξιών, καθώς και την αποστολή και παράδοσή τους στους δικαιούχους.
Άρθρο 126
Αρµοδιότητες ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονοµικής Διοίκησης
Η ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονοµικής Διοίκησης είναι αρµόδια
για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση
των δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 127
Διάρθρωση ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονοµικής Διοίκησης
Η ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονοµικής Διοίκησης περιλαµβάνει
πέντε (5) Τµήµατα:
α) Τµήµα I Αποδοχών Ανθρωπίνου Δυναµικού,
β) Τµήµα II Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων,
γ) Τµήµα III Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας,
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δ) Τµήµα IV Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας,
ε) Τµήµα V Πληρωµής Δαπανών και Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων.
Άρθρο 128
Αρµοδιότητες Τµήµατος I Αποδοχών
Ανθρώπινου Δυναµικού
Το Τµήµα Ι Αποδοχών Ανθρώπινου Δυναµικού είναι αρµόδιο για τη διαχείριση που αφορά στις δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αµοιβών, αποζηµιώσεων και
µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία καταβαλλόµενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου,
των φυσικών προσώπων µε οποιουδήποτε τύπου µίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έµµισθης εντολής, καθώς και αποζηµιώσεων φοιτητών και
σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου και ιδίως για:
α) τη µισθοδοσία και άλλες συναφείς παροχές στο
προσωπικό της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας,
β) την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για
πάσης φύσεως αποδοχές και άλλες παροχές,
γ) τον έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας, καθώς
και την εκκαθάριση των δαπανών αρµοδιότητας Τµήµατος µε βάση τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά τους,
δ) τον έλεγχο της τήρησης και την παροχή βεβαίωσης
επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη
της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του
οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
ε) την έκδοση τίτλου για την πληρωµή δαπανών, σε
συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, µέσα στα
καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των
προβλεποµένων προθεσµιών από το ενωσιακό και εθνικό
κανονιστικό πλαίσιο,
στ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και την υποβολή της µετά του
σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε
σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 26
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
ζ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια υπηρεσία για
να κινηθεί η διαδικασία του ελέγχου που προβλέπεται
στα άρθρα 23 και 24,
η) την παρακολούθηση και τακτοποίηση των πληρωµών που γίνονται µε χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής και προσωρινά εντάλµατα,
θ) την τήρηση του µητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου,
ι) την παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρµόδια Δηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
(Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες
προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισµού,
ια) τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
ιβ) την παροχή βεβαιώσεων επί των πράξεων διορισµών, εντάξεων, µετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα για

την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισµό
του,
ιγ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε.,
σύµφωνα µε την παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014
και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες,
ιδ) την κατάρτιση και έκδοση του σχεδίου απόφασης
ανάληψης υποχρεώσεων, την ανάρτηση στο διαδίκτυο
(Πρόγραµµα «Διαύγεια») και την καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία
και στο Μητρώο Δεσµεύσεων, σύµφωνα µε το π.δ.
80/2016,
ιε) την εισήγηση για καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου,
καθώς και του λαβόντος αχρεώστητη πληρωµή,
ιστ) την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων Τακτικού
Προϋπολογισµού,
ιζ) την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά µε αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό
του Υπουργείου,
ιη) την παροχή στοιχείων επί θεµάτων που αφορούν
στο Τµήµα,
ιθ) την υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης
(Α.Π.Δ.), καθώς και µεταβολών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Άρθρο 129
Αρµοδιότητες Τµήµατος II Μεταθέσεων
και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων
Το Τµήµα II Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων είναι αρµόδιο για:
α) τα οδοιπορικά έξοδα και τις αποζηµιώσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι µετακινούνται για λόγους υπηρεσίας στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή,
β) τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζηµίωση διπλωµατικών ταχυδρόµων γενικά, καθώς και τα έξοδα διακίνησης
διπλωµατικών φακέλων,
γ) τις δαπάνες µεταφοράς οικοσκευής και τα έξοδα εγκατάστασης υπαλλήλων, οι οποίοι αποσπώνται ή µετατίθενται,
δ) τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζηµίωση ειδικών αποστολών από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό στο εσωτερικό,
ε) τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζηµίωση υπαλλήλων, οι οποίοι µετακινούνται για λόγους υπηρεσίας, εντός και εκτός της Επικρατείας, όπου τούτο υπηρετεί ή
που καλείται στο εσωτερικό,
στ) τις δαπάνες διδάκτρων και εισιτηρίων αδείας υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας,
ζ) τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος µε βάση τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά στοιχεία τους,
η) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη
ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και την υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική
κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του
ν. 4270/2014 (Α΄143),
θ) την παρακολούθηση και τακτοποίηση των ενταλµά-
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των προπληρωµής και την απαλλαγή των υπολόγων,
ι) την έκδοση Τίτλου πληρωµής (συµψηφιστικών ενταλµάτων, τακτικών και προπληρωµής), σε συνεργασία
µε την Ε.Α.Π., όπου είναι απαραίτητο, µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
ια) τον έλεγχο της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των
σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού
διάθεσης της πίστωσης,
ιβ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια υπηρεσία
για να κινηθεί η διαδικασία του ελέγχου των άρθρων 23
και 24,
ιγ) την παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρµόδια
Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες
προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισµού,
ιδ) τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
ιε) την κατάρτιση και έκδοση του σχεδίου απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον διατάκτη, την ανάρτηση στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα «Διαύγεια») και την καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και
στο Μητρώο Δεσµεύσεων,
ιστ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε.,
σύµφωνα µε την παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014
και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),
ιζ) την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων Τακτικού
Προϋπολογισµού,
ιη) την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά µε αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό
του Υπουργείου,
ιθ) την παροχή στοιχείων επί θεµάτων που αφορούν
στο Τµήµα.
Άρθρο 130
Αρµοδιότητες Τµήµατος III Ελέγχου, Εκκαθάρισης
και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής δαπανών
Κεντρικής Υπηρεσίας
Το Τµήµα III Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας είναι αρµόδιο για:
α) την κατάρτιση και έκδοση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον διατάκτη, την
ανάρτηση στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα «Διαύγεια») και
την καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων
στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύσεων,
β) τον έλεγχο της τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των
σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού
διάθεσης της πίστωσης,
γ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε.,
σύµφωνα µε την παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),

δ) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής,
ε) την εισήγηση για τον καταλογισµό του υπερήµερου
υπολόγου, καθώς και του λαβόντος αχρεώστητη πληρωµή,
στ) την καταχώριση των δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων
Τακτικού Προϋπολογισµού,
ζ) την τήρηση Μητρώου Δεσµεύσεων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
η) την παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και την κοινοποίηση στην αρµόδια
Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες
προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισµού,
θ) την έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
ι) τον έλεγχο και την εκκαθάριση δαπανών µε βάση τα
πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά τους,
ια) την έκδοση τίτλου για την πληρωµή των δαπανών,
µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών από το ενωσιακό
και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
ιβ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη
ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και την υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική
κοινοποίηση στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 26
του ν. 4270/2014,
ιγ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία,
προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία του ελέγχου που
προβλέπεται στα άρθρα 23 και 24,
ιδ) τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
ιε) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,
ιστ) τη συγκέντρωση δεδοµένων από το Μητρώο Δεσµεύσεων και την υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού,
ιζ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του µητρώου τους,
ιη) την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών,
ιθ) την παρακολούθηση µηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία
του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
κ) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΣΤ-Β΄ Γενικό Διευθυντή για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την
επίσχεση των αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και την εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για τον καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου,
κα) την έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων (τακτικών
και προπληρωµής) για την εµφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στη δηµόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, όπου προβλέπεται,
κβ) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν. 4270/2014.
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Άρθρο 131
Αρµοδιότητες Τµήµατος IV Ελέγχου, Εκκαθάρισης
και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών
Εξωτερικής Υπηρεσίας
Το Τµήµα IV Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας είναι
αρµόδιο για:
α) την κατάρτιση και έκδοση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας
κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον διατάκτη, την
ανάρτηση στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα «Διαύγεια») και
την καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων
στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύσεων,
β) τον έλεγχο της τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των
σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού
διάθεσης της πίστωσης,
γ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε.,
σύµφωνα µε την παρ. βδ΄ του άρθρου 66 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),
δ) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής,
ε) την εισήγηση για τον καταλογισµό του υπερήµερου
υπολόγου, καθώς και του λαβόντος αχρεώστητη πληρωµή,
στ) την καταχώριση των δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων
Τακτικού Προϋπολογισµού,
ζ) την τήρηση Μητρώου Δεσµεύσεων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
η) την παροχή απόψεων στα δικαστήρια, την εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων και την κοινοποίηση στην αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες
προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισµού,
θ) την έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
ι) τον έλεγχο και την εκκαθάριση δαπανών µε βάση τα
πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά τους,
ια) την έκδοση τίτλου για την πληρωµή των δαπανών,
µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των προβλεποµένων προθεσµιών από το ενωσιακό
και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
ιβ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη
ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και την υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική
κοινοποίηση στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 26
του ν. 4270/2014,
ιγ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία,
προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία του ελέγχου που
προβλέπεται στα άρθρα 23 και 24,
ιδ) τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
ιε) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων,
ιστ) τη συγκέντρωση δεδοµένων από το Μητρώο Δεσµεύσεων και την υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού,

ιζ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του µητρώου τους,
ιη) την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών,
ιθ) την παρακολούθηση µηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία
του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
κ) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και την
εισήγηση στον ΣΤ-Β΄ Γενικό Διευθυντή για την έκδοση
εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών
για την επίσχεση των αποδοχών δηµόσιων υπολόγων
που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και
την εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για τον καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου,
κα) την έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων (τακτικών
και προπληρωµής) για την εµφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στη δηµόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, όπου προβλέπεται,
κβ) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν. 4270/2014.
Άρθρο 132
Αρµοδιότητες Τµήµατος V Πληρωµής Δαπανών
και Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων
Το Τµήµα V Πληρωµής Δαπανών και Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων είναι αρµόδιο για:
α) την παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασµού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση
των εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων µε πίστωση
των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων,
β) την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ
τρίτων στους δικαιούχους (ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ.),
γ) τη διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των
δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις
φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
δ) την ενηµέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων και τη χορήγηση βεβαίωσης,
ε) την καταχώριση στοιχείων και την τήρηση των κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούµενα βιβλία,
στ) την αποστολή µηνιαίας αναφοράς στις αρµόδιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες των διατακτών σχετικά µε τα
χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται και τον χρόνο εξόφλησής τους.
Άρθρο 133
Αρµοδιότητες ΣΤ5 Διεύθυνσης Προµηθειών
και Λειτουργικών Δαπανών
Η ΣΤ5 Διεύθυνση Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών είναι αρµόδια για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Υπουργείου µε την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών µε τον αποδοτικότερο τρόπο.
Ειδικότερα είναι αρµόδια για:
α) τη διατύπωση εισήγησης και την έγκριση, σε βάρος
του ετησίου προϋπολογισµού, των δαπανών αρµοδιότητάς της του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των δαπανών τα οποία υποβάλ-
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λουν οι υπόλογοι και οι δικαιούχοι, µετά από τον έλεγχο
της πληρότητάς τους και την αναγνώρισή τους και την
προώθηση στο αρµόδιο Τµήµα της ΣΤ4 Διεύθυνσης,
β) την προµήθεια και διαχείριση των αναγκαίων µηχανηµάτων, υλικών και άλλων εφοδίων,
γ) την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων των διπλωµατικών
αρχών και κατοικιών των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ) την τήρηση του Μητρώου Δωρεών στο οποίο εγγράφονται οι δωρεές που προβλέπονται στο άρθρο 3 του
ν. 4182/2013 (Α΄185), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπό στοιχεία Δ.Κ.Π.0017349ΕΞ2017 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών (Β΄ 4069).
Άρθρο 134
Διάρθρωση ΣΤ5 Διεύθυνσης Προµηθειών
και Λειτουργικών Δαπανών
Η ΣΤ5 Διεύθυνση Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών περιλαµβάνει δύο (2) Τµήµατα:
α) Τµήµα I Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
β) Τµήµα II Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 135
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Προµηθειών
και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
Το Τµήµα I Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
Κεντρικής Υπηρεσίας είναι αρµόδιο για:
α) τον προγραµµατισµό και την προµήθεια αναλώσιµου
και παγίου υλικού για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου,
γ) τη συγκέντρωση αιτηµάτων προµηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, την κωδικοποίησή τους και την κατάρτιση ενιαίου προγράµµατος προµηθειών,
δ) την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µε όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισµούς, τις προσφορές και τις προµήθειες,
ε) την επίβλεψη και διαχείριση του υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και για την τήρηση µητρώου παγίων και ηλεκτρονικού αρχείου αποθήκης,
στ) τη διατήρηση και ενηµέρωση του αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου,
ζ) τις δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 437,
438 και 439 και αφορούν στην Κεντρική Υπηρεσία,
η) τις δαπάνες µεταφράσεων δηµόσιων εγγράφων των
Υπηρεσιών στο εσωτερικό.
Άρθρο 136
Αρµοδιότητες Τµήµατος II Προµηθειών
και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας
Το Τµήµα ΙΙ Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας είναι αρµόδιο για:
α) τις κάθε φύσης δαπάνες, όπως δαπάνες συντηρήσεων, επισκευών και λειτουργίας, των κτηρίων που χρησιµοποιούνται στο εξωτερικό από τις διπλωµατικές αρχές,
είτε αυτά είναι ιδιόκτητα είτε είναι µισθωµένα,

β) τις δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 436,
γ) τις κάθε φύσης δαπάνες λειτουργίας των Αρχών
της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
δ) τις δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 437,
438 και 439 και αφορούν στην Εξωτερική Υπηρεσία,
ε) τις δαπάνες µεταφράσεων δηµόσιων εγγράφων των
Υπηρεσιών στο εξωτερικό,
στ) τη σύνταξη, τήρηση και επικαιροποίηση του καταλόγου πρεσβευτικών και προξενικών κατοικιών, ως προς
την επίπλωσή τους.
Άρθρο 137
Διάρθρωση ΣΤ6 Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων
Πόρων διαρθρώνεται σε τρία Τµήµατα ως εξής:
α) Τµήµα I Εκπαιδεύσεων
β) Τµήµα II Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων
γ) Τµήµα III Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων
Πόρων.
Άρθρο 138
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Εκπαιδεύσεων
Το Τµήµα I Εκπαιδεύσεων είναι αρµόδιο για:
α) τον προσδιορισµό του αριθµού των εισακτέων και
των ειδικοτήτων των πτυχιούχων υποψηφίων κάθε Σχολής βάσει του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και την προώθηση της σχετικής εισήγησης,
β) τη µελέτη και τον προσδιορισµό, σε µεσοπρόθεσµο
και µακροπρόθεσµο επίπεδο, των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού και την προώθηση των εισηγήσεων για την υλοποίηση από τη Διπλωµατική Ακαδηµία και
τα συνεργαζόµενα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, στο πλαίσιο
του στρατηγικού σχεδιασµού ανάπτυξης ανθρώπινων
πόρων που καταρτίζει το Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων,
γ) την έκδοση προκηρύξεων των εισιτήριων εξετάσεων της Διπλωµατικής Ακαδηµίας, σύµφωνα µε το άρθρο
48 και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη διενέργειά
τους,
δ) τη µελέτη και εκπόνηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, βάσει των απαραίτητων γνώσεων
και δεξιοτήτων που απαιτούν οι θέσεις εργασίας των Υπηρεσιών και την προώθηση των εισηγήσεων για την υλοποίησή τους από τη Διπλωµατική Ακαδηµία και τα συνεργαζόµενα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα,
ε) την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστηµάτων και
µεθόδων σε συνεργασία µε τη Διπλωµατική Ακαδηµία
και την υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωσή τους,
στ) τη µελέτη των εκπαιδευτικών συστηµάτων ξένων
χωρών και την αξιοποίηση των σχετικών πορισµάτων και
ζ) την προετοιµασία νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών πράξεων για τα θέµατα της εκπαίδευσης του
προσωπικού.
Άρθρο 139
Αρµοδιότητες Τµήµατος II Μετεκπαιδεύσεων
και Διεθνών Εκπαιδεύσεων
Το Τµήµα II Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων είναι αρµόδιο για:
α) την προώθηση εισήγησης αναφορικά µε τον αριθµό
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του προσωπικού και τη µέθοδο επιλογής του για την παρακολούθηση προγραµµάτων µετεκπαίδευσης ή δια βίου
µάθησης,
β) τη µελέτη και τον προσδιορισµό των µετεκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου και την
προώθηση στη Διπλωµατική Ακαδηµία ή προς τα συνεργαζόµενα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα προς υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, στο πλαίσιο του
στρατηγικού σχεδιασµού ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων
που καταρτίζει το Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων,
γ) τη µελέτη και προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από τη Διπλωµατική Ακαδηµία συγκεκριµένων
µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων,
δ) τη µέριµνα για την έγκριση προγραµµάτων µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης που υποβάλλονται από τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου για το προσωπικό τους,
ε) τη µέριµνα για τη συµµετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράµµατα άλλων δηµόσιων και ιδιωτικών
σχολών, καθώς και κέντρων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης,
στ) τη µέριµνα για τη συµµετοχή του προσωπικού σε
οργανισµούς και σε δεξαµενές σκέψης ως επισκεπτών
εργασίας στο εσωτερικό η εξωτερικό,
ζ) τον χειρισµό θεµάτων εκπαιδευτικών αδειών του
προσωπικού,
η) τη µελέτη των µεθόδων µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού και την αξιοποίηση των σχετικών πορισµάτων,
θ) τη µέριµνα, σε συνεργασία µε τη Διπλωµατική Ακαδηµία, για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραµµάτων
επιµόρφωσης και προγραµµάτων επίσκεψης εργασίας
στο πλαίσιο συµφωνιών και συνεργασιών µεταξύ των
Ξένων Διπλωµατικών Ακαδηµιών και Ιδρυµάτων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,
ι) τη συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου επί θεµάτων διεθνών και ευρωπαϊκών εκπαιδεύσεων,
ια) την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων και επιµορφώσεων του προσωπικού σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο και την ταξινόµηση βάσει του γνωστικού τους αντικειµένου,
ιβ) την προετοιµασία νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών πράξεων για τα θέµατα µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού.
Άρθρο 140
Αρµοδιότητες Τµήµατος III Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
Το Τµήµα III Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων
Πόρων είναι αρµόδιο για:
α) τη συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
για την αξιοποίηση των πορισµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή και αξιολόγηση συστηµάτων µέτρησης
της απόδοσης του προσωπικού προς τον σκοπό προσδιορισµού των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού
των Υπηρεσιών,
β) τον συντονισµό και την υποστήριξη των Υπηρεσιών
του Υπουργείου σε θέµατα περιγραφής, ανάλυσης, σχεδιασµού και οργάνωσης θέσεων εργασίας, βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης
του προσωπικού και τον προσδιορισµό των σχετικών εκπαιδευτικών αναγκών,

γ) τη µελέτη των συνολικών αναγκών του Υπουργείου
σε ανθρώπινο δυναµικό, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην
αρµόδιες Διευθύνσεις του και την προώθηση εισήγησης
για την κάλυψή τους,
δ) τον σχεδιασµό της στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, βάσει των βραχυπρόθεσµων, αλλά και των
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων λειτουργικών και
επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου,
ε) τη µέριµνα για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού σε θέµατα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, σε
εκπαιδευτικό και επιµορφωτικό επίπεδο,
στ) τον προσδιορισµό των αναγκών του Υπουργείου
σε επιστηµονικό προσωπικό, τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής του, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις, και την προώθηση σχετικής εισήγησης,
ζ) τη µελέτη και τον προσδιορισµό, σε µεσοπρόθεσµο
και µακροπρόθεσµο επίπεδο, των αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου σε δεξιότητες, γνώσεις και εξειδικεύσεις, βάσει των σχετικών απαιτήσεων των θέσεων
εργασίας των Υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις του Υπουργείου και την προώθηση σχετικών εισηγήσεων στην ηγεσία για την κάλυψή τους,
η) την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευοµένων από το
Υπουργείο νοµικών προσώπων σε θέσεις προσωπικού
και την κατανοµή τους σε κλάδους, βαθµούς ή ειδικότητες,
θ) την εισήγηση των µεθόδων και των διαδικασιών απόκτησης και πιστοποίησης συγκεκριµένων τυπικών
προσόντων και δεξιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών,
ι) τη µέριµνα για την πιστοποίηση των προσόντων και
των δεξιοτήτων αυτών και
ια) τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης επί του αντικειµένου
του.
Άρθρο 141
Αρµοδιότητες ΣΤ7 Διεύθυνσης Προϋπολογισµού
Η ΣΤ7 Διεύθυνση Προϋπολογισµού είναι αρµόδια για:
α) την κατάρτιση του προϋπολογισµού, τακτικού και
ΠΔΕ, καθώς και την παρακολούθηση και επιµέλεια της εκτέλεσής του, τόσο σε ετήσια βάση όσο και στο πλαίσιο
του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις εγκυκλίους
του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) τις µεταβολές, όσον αφορά στην κατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού, τακτικού και ΠΔΕ, κατά
την πορεία εκτέλεσης τους, καθώς και την υποβολή αιτήµατος προς το Υπουργείο Οικονοµικών ή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (για το ΠΔΕ) για την
εγγραφή έκτακτων ή συµπληρωµατικών πιστώσεων,
γ) την κατάρτιση σχεδίου ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και την υποβολή αιτήµατος ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης προς το Υπουργείο Οικονοµικών και
την παρακολούθηση των συνολικά εγκεκριµένων πολυετών υποχρεώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και τη
µέριµνα για την κατανοµή των απαιτούµενων, για την ανάληψή τους, πιστώσεων κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, κατά το άρθρο 67 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143),
δ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, τακτικού και ΠΔΕ, εντός των διαθέσιµων πιστώ-
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σεων και των εγκεκριµένων ποσοστών διάθεσης, καθώς
και την έγκαιρη ενηµέρωση του διατάκτη σε περίπτωση
που επίκειται η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης,
ε) τη µέριµνα και εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών για τη σύνταξη των απαιτούµενων Μνηµονίων Συνεργασίας και των µηνιαίων προγραµµάτων στοχοθεσίας,
καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους,
στ) την υποβολή όλων των απαιτούµενων αναφορών
στο Υπουργείο Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους), καθώς και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων),
ζ) τη συγκέντρωση, όλων των απαιτούµενων στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας της Γ.Δ.Ο.Υ. και την αποστολή τους στις αρµόδιες στατιστικές υπηρεσίες, µέσω
του Γραφείου Στατιστικής της Διεύθυνσης Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού,
η) την παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία οικονοµικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση
του προϋπολογισµού του Υπουργείου,
θ) τη µέριµνα για τη διατύπωση εισήγησης του Προϊσταµένου της Γ.Δ.Ο.Υ. για κάθε σχέδιο νόµου, διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής ή προγράµµατος που επισπεύδει ή πρότασης που διατυπώνει το Υπουργείο, εφόσον έχει οικονοµική επίπτωση και ιδιαιτέρα στο Μ.Π.Δ.Σ. ή στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
ή των εποπτευόµενων φορέων και την υποβολή αυτής
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
ι) την παροχή απόψεων στα δικαστήρια, την εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων και την κοινοποίηση στην αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες
προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισµού,
ια) την παρακολούθηση και εποπτεία των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 14 του παρόντος, σύµφωνα µε τον
ν. 4270/2014,
ιβ) την παροχή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εξωτερικών επί των οικονοµικών θεµάτων που αφορούν στη
Μπάγκειο Επιτροπή,
ιγ) τον έλεγχο, τη συµπλήρωση και διαβίβαση προς το
Ελεγκτικό Συνέδριο των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων, τις οποίες υποβάλλουν οι Προξενικές Αρχές
για τις δαπάνες που αναλήφθηκαν από τις εισπράξεις
τους,
ιδ) τη διαχείριση (σύσταση - κατάργηση - παρακολούθηση) της πάγιας προκαταβολής της Κεντρικής και της
Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 142
Αρµοδιότητες Υπηρεσίας Διπλωµατικού
και Ιστορικού Αρχείου
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.), υπαγόµενη
στη ΣΤ-Α΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης και έχει ως σκοπό την ταξινόµηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την αξιοποίηση, την ανάδειξη και
την προβολή των αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των Γραφείων των Υπουργών, την έκδοση µελετών, τον αποχαρακτηρισµό
αρχείων, καθώς και την προαγωγή της έρευνας. Στην Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου υπάγονται
τα κατά τόπους υφιστάµενα αρχεία των Αρχών του Υπουργείου στο εξωτερικό, η οργάνωση και η επιµέλεια

των οποίων ρυθµίζεται µε οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας.
2. Ως αρχεία, κατά την έννοια του παρόντος, νοούνται
οποιαδήποτε τεκµήρια καταγραφής πληροφοριών περιέρχονται στις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Γραφεία και αρχές εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών ή παράγονται ή εξάγονται από αυτές, οποιαδήποτε µορφή και αν
έχουν.
3. Η Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου είναι αρµόδια για:
α) την ταξινόµηση, ψηφιοποίηση, συντήρηση, τον αποχαρακτηρισµό εγγράφων, εκδόσεων, την εξυπηρέτηση
της υπηρεσιακής έρευνας και του Μουσείου,
β) τη διευκόλυνση της ακαδηµαϊκής έρευνας,
γ) τη διαχείριση της Βιβλιοθήκης, του οπτικοακουστικού αρχείου και του µουσειακού υλικού.
4. Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Διπλωµατικού και
Ιστορικού Αρχείου µπορεί να αναπτύσσονται σε συνεργασία µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και µε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ιδίως µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
και Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, δηµόσια ή ιδιωτικά.
5. Η Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου
συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων
του Κράτους σχετικά µε τη διαχείριση εγγράφων, που άπτονται της αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.
6. Οι κάτοχοι ιδιωτικών αρχείων προσώπων που άσκησαν ανώτατα λειτουργήµατα της πολιτείας και της εκκλησίας και προσώπων που διακρίθηκαν στις επιστήµες,
τα γράµµατα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και άλλων φυσικών προσώπων, που το περιεχόµενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως, επίσης, και αρχείων όπως συλλόγων,
συνεταιρισµών, ιδρυµάτων εν γένει και οµάδων φυσικών
προσώπων, τα οποία περιέχουν έγγραφα ή αντίγραφα
εγγράφων που προέρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενηµερώνουν την Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου για την απόκτηση των εγγράφων αυτών
και συνεργάζονται µε αυτή, όσον αφορά στη χρήση
τους. Ο αποχαρακτηρισµός, η διάθεση στην έρευνα ή η
έκδοση των εγγράφων αυτών επιτρέπεται µόνον κατόπιν άδειας της Υπηρεσίας Διπλωµατικού και Ιστορικού
Αρχείου.
7. Η Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου εξαιρείται των άρθρων 160 έως και 201 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70) ως προς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Άρθρο 143
Στελέχωση Υπηρεσίας Διπλωµατικού
και Ιστορικού Αρχείου
1. Στην Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου
προΐσταται υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου ή του
Κλάδου Εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Εξωτερικών,
τοποθετούµενος µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
2. Στην Υπηρεσία αυτή υφίστανται και οι παρακάτω θέσεις πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης:
α) δύο (2) θέσεις βιβλιοθηκονόµων,
β) δύο (2) θέσεις αρχειονόµων και
γ) δύο (2) θέσεις συντηρητών χάρτου.
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3. Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαµβάνονται ως µόνιµοι
βάσει του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), µη µεταθετοί.
Άρθρο 144
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων και των
δεξιοτήτων του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εγκρίνονται ο Κανονισµός Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό, ο
Κανονισµός λειτουργίας του Αναγνωστηρίου της Υπηρεσίας Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου, της Βιβλιοθήκης, του Μουσείου του Υπουργείου Εξωτερικών και του
Οπτικοακουστικού Αρχείου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών, είναι δυνατόν να καθορίζονται τέλη για τη
χρήση του οπτικοακουστικού υλικού του Τµήµατος Βιβλιοθήκης, Οπτικοακουστικού Αρχείου και Μουσειακού
Υλικού και τη χορήγηση αντιγράφων των διαθέσιµων
στην έρευνα εγγράφων των ιστορικών αρχείων, καθώς
και αντίτιµο για τη διάθεση των εκδόσεων της Υπηρεσίας Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται, ακόµα, το ύψος των τελών και αντιτίµων, οι απαλλαγές για λόγους δηµοσίου συµφέροντος
και οι λοιπές σχετικές λεπτοµέρειες.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
της Υπηρεσίας Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι κατηγορίες (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των θέσεων του άρθρου 143.
6. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και την καταστροφή των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδονται
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς
και των δικαιολογητικών και των άλλων συναφών συνοδευτικών εγγράφων έκδοσής τους.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
Άρθρο 145
Επίσηµη µετάφραση
Επίσηµη µετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιηµένη
ως προς το περιεχόµενό της, µετάφραση επικυρωµένου
ή θεωρηµένου, εγγράφου, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα.
Άρθρο 146
Αρµοδιότητες πιστοποιηµένων µεταφραστών
1. Οι πιστοποιηµένοι µεταφραστές µεταφράζουν επίσηµα, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα,
παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες- αυτοαπασχολούµενοι:
α) δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκοµίζονται από ιδιώτες είτε από δηµόσιες υπηρεσίες,
β) αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται

από τη Σύµβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε µε τον
ν. 1497/1984 (Α΄ 188), εφόσον φέρουν την επισηµείωση
της Σύµβασης της Χάγης «APOSTILLE», στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συµβεβληµένης
στη Σύµβαση αυτή, µε την επιφύλαξη του Κανονισµού
ΕΕ 1191/2016 και του ν. 4231/2014 (Α΄ 19).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είτε φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου, είτε φέρουν θεώρηση από την
προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα µε επικύρωση από το αρµόδιο τµήµα του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύµβαση της
Χάγης και για όσο διάστηµα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται µόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή.
2. Η επίσηµη µετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων
πραγµατοποιείται όταν αυτά φέρουν επικύρωση ή θεώρηση. Οι πιστοποιηµένοι µεταφραστές δύνανται να µεταφράζουν και ανεπικύρωτα ή αθεώρητα ή ανυπόγραφα
ή µηχανογραφηµένα ιδιωτικά έγγραφα, η µετάφραση
των οποίων δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση.
Άρθρο 147
Σώµα πιστοποιηµένων µεταφραστών
1. Συστήνεται σώµα πιστοποιηµένων µεταφραστών, οι
οποίοι περιλαµβάνονται στο «Μητρώο Πιστοποιηµένων
Μεταφραστών» που τηρείται στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών και αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Στο «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών» περιλαµβάνονται:
α) Οι ήδη συνεργαζόµενοι µε τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ιδιώτες µεταφραστές
που περιλαµβάνονται στο «Μητρώο Επίσηµων Μεταφραστών ΥΠΕΞ», σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 22 του
«Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών» που κυρώθηκε µε τον ν. 3566/2007 (Α΄ 117). Προς τούτο οφείλουν
να υποβάλουν, εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση στη Διεύθυνση
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, συνοδευόµενη από την απόφαση ορισµού τους ως µεταφραστών µε βάση τις υπό στοιχεία
Φ093.9
(1)/ΑΣ
5507/14.12.1998,
Φ093.9(1)/ΑΣ
1258/7.3.2000 και Π23ΜΕΤ-22833/ΑΣ 9505/19.10.2005
(Γ΄ 282) αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών.
β) Οι επιτυχόντες σε ειδική διαγωνιστική διαδικασία ελέγχου της επάρκειας της δηλούµενης, εκ µέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας, η οποία πραγµατοποιείται
µετά από σχετική προκήρυξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Ο διαγωνισµός διενεργείται από το
Α.Σ.Ε.Π.. Ο υποψήφιος δύναται στην αίτηση συµµετοχής
του να ζητήσει να διαγωνισθεί µέχρι σε δύο (2) γλώσσες. Η ένταξη στο σώµα των πιστοποιηµένων µεταφραστών γίνεται για τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες ο
υποψήφιος έχει διαγωνιστεί επιτυχώς.
γ) Ο µεταφραστής εντάσσεται στο «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών» εφόσον:
γα) έχει την ελληνική ιθαγένεια ή είναι οµογενής Έλληνας ή έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γβ) έχει ηλικία είκοσι ενός τουλάχιστον ετών συµπλη-

51
ρωµένων κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία,
γγ) έχει πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Η προαναφερόµενη προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους µεταφραστές που εντάσσονται σύµφωνα µε την περ. α΄.
γδ) έχει άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς
και της ξένης γλώσσας για την οποία επιθυµεί να πιστοποιηθεί, η οποία γνώση διαπιστώνεται µε την ανωτέρω
ειδική διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διαπίστωση
δεν απαιτείται για τους µεταφραστές που εντάσσονται
σύµφωνα µε την περ. α΄.
γε) δεν έχει καταδικασθεί για κακούργηµα, καθώς και
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, παράνοµη
βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωµάτων του Δηµοσίου, δωροδοκία, απιστία όταν αυτή στρέφεται κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α., παράβαση καθήκοντος, καθ’
υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης,
να µην έχει παραπεµφθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή
για κάποιο από τα πληµµελήµατα του προηγούµενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυµα,
εκτός αν το εκδιδόµενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47
του Συντάγµατος, διάταγµα αίρει και το κώλυµα αυτό,
γστ) δεν τελεί σε δικαστική συµπαράσταση,
γζ) δεν έχει εκπέσει ή απολυθεί οριστικά για πειθαρχικούς λόγους από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ. ή δηµόσιας επιχείρησης ή οργανισµού κοινής ωφέλειας ή δεν έχει καταγγελθεί η σύµβαση εργασίας του για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητά
του,
γη) δεν του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής διαγραφής από το «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών».
3. α) Το έργο του πιστοποιηµένου µεταφραστή αρχίζει
από την εγγραφή του στο «Μητρώο Πιστοποιηµένων
Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι ασυµβίβαστο µε την παροχή υπηρεσιών, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Ελληνικό Δηµόσιο και στα ν.π.δ.δ., συµπεριλαµβανοµένων και
των Ο.Τ.Α. όλων των βαθµών. Το ασυµβίβαστο δεν ισχύει για τους µεταφραστές που εντάσσονται µε την περ.
α΄ της παρ. 2.
β) Ο πιστοποιηµένος µεταφραστής υποχρεούται να:
βα) παρέχει αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες του στο Δηµόσιο και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποκλειόµενης της δυνατότητας ανάθεσης του µεταφραστικού έργου σε τρίτο πρόσωπο ή της ανάθεσης υπεργολαβιών,
ββ) διαθέτει επαγγελµατική έδρα για την παροχή των
υπηρεσιών του. Επιτρέπεται η συστέγαση πιστοποιηµένων µεταφραστών στον ίδιο χώρο,
βγ) τηρεί επιµελώς πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο, καθώς
και ταυτόσηµο αρχείο ασφαλείας (backup) αυτού, του
συνόλου των µεταφράσεων που έχει διενεργήσει, µε
την αναγραφή του «Μοναδικού Σειριακού Αριθµού» (barcode) µετάφρασης για κάθε µετάφραση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο παρόν,
βδ) γνωστοποιεί αµελλητί στις αρµόδιες, κατά νόµο,

αρχές οποιαδήποτε παραποίηση, πλαστογράφηση ή νόθευση εγγράφου, καθώς και να παρέχει όποια άλλη σχετική πληροφορία,
βε) να τηρεί πλήρη εχεµύθεια για τις πληροφορίες που
περιέρχονται σε αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του και να συµµορφώνεται πλήρως µε τις ενωσιακές, εθνικές και διεθνείς διατάξεις προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι πιστοποιηµένοι µεταφραστές ασφαλίζονται µε βάση τις διατάξεις περί µη µισθωτών και διέπονται από αυτές. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν φέρει ευθύνη για την
ασφαλιστική κάλυψη των πιστοποιηµένων µεταφραστών.
γ) Στον πιστοποιηµένο µεταφραστή χορηγείται, µε την
εγγραφή του στο «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών, «Εγκεκριµένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» από τη Διεύθυνση Προσωπικού και
Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε
περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του πιστοποιηµένου
µεταφραστή, µε οποιονδήποτε τρόπο, η «Εγκεκριµένη
Ηλεκτρονική Υπογραφή» απενεργοποιείται άµεσα από
τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
του Υπουργείου Εξωτερικών.
δ) Κάθε µετάφραση ταυτοποιείται µε έναν «Μοναδικό
Σειριακό Αριθµό» (barcode), ο οποίος παρέχεται στον πιστοποιηµένο µεταφραστή, µέσω πληροφοριακού συστήµατος του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τον χρόνο παραλαβής κάθε αιτήµατος προς µετάφραση.
ε) Για τη διαµόρφωση της σελίδας χρησιµοποιείται
γραµµατοσειρά 12, Times New Roman, διάκενο µιάµισης
γραµµής και περιθώρια σελίδας τριών (3) εκατοστών (αριστερά - δεξιά) και η επίσηµη µετάφραση πρέπει:
εα) να προσαρτάται στο έγγραφο που µεταφράστηκε,
εβ) στην αρχή του κειµένου της µετάφρασης επάνω
δεξιά, να φέρει τον «Μοναδικό Σειριακό Αριθµό» (barcode), κατά τα ανωτέρω,
εγ) στο τέλος του κειµένου της µετάφρασης να φέρει
ρητή αναφορά του συνόλου των σελίδων του εγγράφου
που µεταφράστηκε και του συνόλου των σελίδων της µετάφρασης, καθώς και την ένδειξη «Επίσηµη µετάφραση
ως προς την πιστή και ακριβή απόδοση του περιεχοµένου χωρίς µεταβολές, είτε εκ του πρωτοτύπου είτε εκ
του επικυρωµένου αντιγράφου, από την … γλώσσα στην
… γλώσσα.». Τόπος, Ηµεροµηνία, Χρονολογία,
εδ) στο τέλος του κειµένου, κάτω από την ανωτέρω
ένδειξη, να φέρει την «Εγκεκριµένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» του πιστοποιηµένου µεταφραστή.
στ) Το έργο του πιστοποιηµένου µεταφραστή λήγει
αυτοδικαίως λόγω:
στα) θανάτου,
στβ) επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής από το «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών»,
στγ) αµετάκλητης καταδίκης για αδίκηµα που αποτελεί
κώλυµα ένταξης,
στδ) υποβολής παραίτησης. Σε αυτή την περίπτωση,
για την επανένταξη στο «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών» απαιτείται η διενέργεια της διαδικασίας της
αρχικής ένταξης.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών και πραγµατοποιείται διαγραφή από το «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Η αµοιβή καθορίζεται ανά σελίδα ή/και ανά αριθµό
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λέξεων ανά σελίδα µετάφρασης και κατηγορία του προς
µετάφραση εγγράφου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
περ. ε΄. Επί των ανωτέρω υπηρεσιών επιβάλλεται Φ.Π.Α.
µε τον κανονικό συντελεστή.
Άρθρο 148
Κατηγορίες των προς µετάφραση εγγράφων
1. Τα προς µετάφραση έγγραφα κατατάσσονται στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες που είναι κοινές τόσο για τα
δηµόσια όσο και για τα ιδιωτικά έγγραφα:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάµου, θανάτου, οικογενειακής καταστάσεως, ποινικού µητρώου
ΜΗΔΕΝ, 2) Βεβαιώσεις Δήµων και λοιπά πιστοποιητικά,
3) Διπλώµατα οδήγησης, 4) Διαβατήρια, 5) Ιατρικές αποδείξεις χωρίς ιατρικούς όρους, 6) Άδειες παραµονής, 7)
Κλήσεις µαρτύρων, 8) Επισηµείωση APOSTILLE, 9) Προσωπικά έγγραφα-ιδιωτικές επιστολές.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) Αποδεικτικά σπουδών (πτυχία - διπλώµατα), 2) Αναλυτική βαθµολογία πτυχίων- Βεβαιώσεις σπουδών, 3) Πιστοποιητικά (ιατρικά, στρατολογικά), 4) Εθιµοτυπικές επιστολές, 5) Φορολογικές δηλώσεις, 6) Τιµολόγια - αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, 7) Βεβαιώσεις (Υπηρεσιών,
Οργανισµών, Τραπεζών, Ευρωπαϊκής Ένωσης), 8) Ποινικά µητρώα µε περιεχόµενο, 9) Ιατρικές αποδείξεις µε ιατρικούς όρους, 10) Άδειες εργασίας - διδασκαλίας, 11)
Συστατικές επιστολές, 12) Υπεύθυνες δηλώσεις, 13)
Βιογραφικά σηµειώµατα απλά, 14) Ανακοινώσεις-Αγγελίες στον τύπο, 15) Απλή αλληλογραφία ελληνικών δηµόσιων υπηρεσιών µε διεθνείς οργανισµούς και την Ε.Ε..
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) Ιατρικές διαγνωστικές εκθέσεις, 2) Δικαστικές αποφάσεις-πρακτικά δικαστηρίων - πληρεξούσια, 3) Καταστατικά εταιρειών - σωµατείων, 4) Έγγραφα µε οικονοµικούς –τεχνικούς - επιστηµονικούς όρους, 5) Αναλυτικοί
οδηγοί σπουδών, 6) Ισολογισµοί εταιρειών, 7) Φύλλα Εφηµερίδος Κυβερνήσεως, 8) Ανακοινώσεις-Αγγελίες
στον τύπο (µε ορολογία), 9) Προσωπικά έγγραφα - ιδιωτικές επιστολές (µε ορολογία), 10) Έγγραφα διαθηκών,
11) Βιογραφικά σηµειώµατα µε ορολογία, 12) Αποφάσεις
υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 13) Κείµενα διαδικτυακού τύπου, 14) Οµιλίες, πρακτικά συνεδριάσεων, 15)
Σύνθετη αλληλογραφία ελληνικών δηµόσιων υπηρεσιών
µε διεθνείς οργανισµούς και την Ε.Ε., 16) Εκθέσεις-αναφορές από και προς την Ε.Ε., 17) Κείµενα νοµοθεσίας
Ε.Ε., 18) Έγγραφα πολιτικής σηµασίας (επικοινωνίες, οµιλίες), 19) Έγγραφα που αφορούν σε δικαστικές υποθέσεις (δικαστική συνδροµή, διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης), 20) Έγγραφα που αφορούν σε πολιτικές
της Ε.Ε., 21) Εγχειρίδια (πολιτικών, δράσεων, ενηµέρωσης).
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) Χειρόγραφες ιατρικές εκθέσεις, 2) Χειρόγραφες δικαστικές αποφάσεις - πληρεξούσια - πρακτικά δικαστη-

ρίων, 3) Χειρόγραφες καταθέσεις µαρτύρων, 4) Χειρόγραφα µε οικονοµικούς - τεχνικούς - επιστηµονικούς όρους, 5) Χειρόγραφες αποφάσεις διαζυγίων, 6) Χειρόγραφα προσωπικά έγγραφα - ανεπίσηµα γράµµατα, 7)
Χειρόγραφα βιογραφικά σηµειώµατα µε ορολογίες, 8)
Χειρόγραφες αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 9) Χειρόγραφες διαθήκες, 10) Χειρόγραφες εκθέσεις αυτοψίας, 11 ) Χειρόγραφες ληξιαρχικές πράξεις
ελληνικών ή ξένων ληξιαρχείων.
2. Ως χειρόγραφα χαρακτηρίζονται κείµενα των οποίων το ένα τρίτο τουλάχιστον του περιεχοµένου είναι χειρόγραφο.
3. α) Για την ορθή εκτέλεση του έργου τους, οι πιστοποιηµένοι µεταφραστές εποπτεύονται από το Υπουργείο
Εξωτερικών, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, είτε αυτεπαγγέλτως. Για την αποτελεσµατική άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας, το Υπουργείο Εξωτερικών δύναται να ζητά, µέσω αιτιολογηµένου αιτήµατος, τη συνδροµή της «Εθνικής Αρχής Διαφάνειας», για τη διενέργεια του ελέγχου, κατά τα άρθρα
82 επ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Για τους ελέγχους, τις
επιθεωρήσεις και τις έρευνες που έγιναν, συντάσσεται
από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στον ελεγχόµενο και στη Διεύθυνση
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
β) Κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή παράλειψη
του πιστοποιηµένου µεταφραστή που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος συνιστά παράπτωµα και τιµωρείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Παραπτώµατα
του πιστοποιηµένου µεταφραστή είναι ιδίως:
βα) η παραβίαση των διατάξεων περί ελάχιστης νόµιµης αµοιβής,
ββ) η παραβίαση των διατάξεων περί διαµόρφωσης της
σελίδας της µετάφρασης και του περιεχοµένου αυτής,
βγ) η παραβίαση του απορρήτου της µετάφρασης και
της υποχρέωσης τήρησης της εχεµύθειας,
βδ) η παραχώρηση σε τρίτο πρόσωπο της χρήσης της
«Εγκεκριµένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής»,
βε) η παραβίαση των υποχρεώσεων που αφορούν στον
«Μοναδικό Σειριακό Αριθµό» (barcode),
βστ) η διενέργεια µετάφρασης από ή προς γλώσσα
διαφορετική από εκείνη για την οποία έχει οριστεί,
βζ) η ανάθεση µεταφράσεων σε τρίτους ή η υπεργολαβία,
βη) η έλλειψη συνεργασίας µε τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 149
Εποπτικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων µεταφραστών
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Εποπτικό
Συµβούλιο πιστοποιηµένων µεταφραστών µε αρµοδιότητα την εξέταση και την επιβολή των προβλεπόµενων ποινών στους πιστοποιηµένους µεταφραστές, στην περίπτωση τέλεσης παραπτωµάτων. Το Εποπτικό Συµβούλιο
πιστοποιηµένων µεταφραστών συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για τριετή θητεία, η οποία
δύναται να ανανεώνεται και αποτελείται από τα τέσσερα
(4) τακτικά µέλη µε τους αναπληρωτές τους ως εξής:
α) τον προϊστάµενο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως
Πρόεδρο,
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β) τον προϊστάµενο της ΣΤ- Α΄ Γενικής Διεύθυνσης
του Υπουργείου Εξωτερικών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή
του,
γ) τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προσωπικού και
Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, µε
τον νόµιµο αναπληρωτή του,
δ) έναν Καθηγητή πρώτης βαθµίδας της Σχολής Μετάφρασης και Διερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, που
υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου.
ε) έναν πιστοποιηµένο µεταφραστή, ο οποίος ορίζεται
µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Εφόσον συσταθεί ενιαία πανελλήνια συνδικαλιστική οργάνωση των πιστοποιηµένων µεταφραστών, τα εν λόγω
µέλη προτείνονται από αυτήν.
2. Χρέη εισηγητή εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
3. Χρέη γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου
Εξωτερικών, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από
τον Υπουργό Εξωτερικών.
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 13-15 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
5. Η υπόθεση πιστοποιηµένου µεταφραστή εισάγεται
ενώπιον του Εποπτικού Συµβουλίου προς εξέταση από
τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εξωτερικών:
α) αυτεπαγγέλτως,
β) µετά από παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών,
γ) µετά από έγγραφη ανακοίνωση οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής,
δ) µετά από έγγραφη αναφορά ιδιώτη έχοντος έννοµο
συµφέρον.
Το έγγραφο εισαγωγής της υπόθεσης πρέπει να αναφέρει τα πραγµατικά περιστατικά και τον χαρακτηρισµό
του παραπτώµατος. Η εξέταση από το Εποπτικό Συµβούλιο είναι ανεξάρτητη από την ασκηθείσα ποινική δίωξη
κατά του ιδίου προσώπου.
6. Το Εποπτικό Συµβούλιο επιβάλλει τις εξής ποινές ανάλογα µε τον βαθµό της υπαιτιότητας, τη βαρύτητα της
πράξης ή της παράλειψης και την προσωπικότητα του εξεταζόµενου που κρίνεται ένοχος τέλεσης του παραπτώµατος:
α) έγγραφη επίπληξη,
β) πρόστιµο µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ υπέρ
του Δηµοσίου, που βεβαιώνεται από το Εποπτικό Συµβούλιο και εισπράττεται ως δηµόσιο έσοδο,
γ) προσωρινή διαγραφή από το «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών», µέχρι έξι (6) µήνες,
δ) οριστική διαγραφή από το «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών», η οποία επιβάλλεται αν ο πιστοποιηµένος µεταφραστής:
δα) καταδικάστηκε αµετάκλητα για αξιόποινη πράξη
που αποτελεί κώλυµα ένταξης στο «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών»,
δβ) διέπραξε παράπτωµα που επισύρει ποινή προσωρινής διαγραφής µέσα στην ίδια τριετία από τη διάπραξη
άλλου παραπτώµατος για το οποίο του έχει επιβληθεί από το Εποπτικό Συµβούλιο ποινή προσωρινής διαγραφής,
δγ) παρέσχε µεταφραστικές υπηρεσίες κατά τον χρόνο που του είχε επιβληθεί ποινή προσωρινής διαγραφής,

δδ) παραβίασε το απόρρητο της µετάφρασης, την εχεµύθεια ή τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα,
δε) παραχώρησε σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της «Εγκεκριµένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής».
7. Σε κάθε περίπτωση εξέτασης υπόθεσης πιστοποιηµένου µεταφραστή, ο εξεταζόµενος µεταφραστής καλείται να υποβάλει τις εξηγήσεις του εγγράφως, εντός
προθεσµίας που τάσσεται από το Συµβούλιο. Επίσης, δικαιούται να εµφανιστεί ενώπιον του Συµβουλίου για να
εκφράσει τις απόψεις του και προφορικά, καλούµενος
προς τούτο. Η επίδοση των κλήσεων, καθώς και η κοινοποίηση των αποφάσεων στον εξεταζόµενο γίνονται µε
δικαστικό επιµελητή. Η σχετική παραγγελία προς επίδοση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου.
8. Κατά των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου
που επιβάλλουν τις ποινές του προστίµου, της προσωρινής και οριστικής διαγραφής από το «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών», επιτρέπεται προσφυγή, ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού Εφετείου. Η προσφυγή
κατατίθεται στη Γραµµατεία του Εποπτικού Συµβουλίου
και διαβιβάζεται από αυτήν, άµεσα, προς τη Γραµµατεία
του δικαστηρίου. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής είναι εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση
της απόφασης στον ενδιαφερόµενο και εκδικάζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 63 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97). Η προθεσµία και η άσκηση
της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Εποπτικού Συµβουλίου.
9. Τα παραπτώµατα των πιστοποιηµένων µεταφραστών παραγράφονται µετά από τρία (3) έτη από την ηµέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν. Η εισαγωγή της υπόθεσης ενώπιον του Εποπτικού Συµβουλίου διακόπτει την
παραγραφή, η οποία συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση
µετά από πέντε (5) έτη από την ηµέρα διάπραξης του παραπτώµατος.
Άρθρο 150
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται το «Μητρώο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών» και
ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο σχετικό ζήτηµα, όπως ο τρόπος και η σειρά αναγραφής, τα αναρτώµενα στοιχεία και
πληροφορίες, η ταξινόµηση και ο τρόπος αναζήτησης.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά συµµετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία
της περ β΄ της παρ. 2 του άρθρου 147, ο τρόπος εξέτασης, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα επιλογής των πιστοποιηµένων µεταφραστών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα λεπτοµερειακά ζητήµατα που αφορούν στην «Εγκεκριµένη Ηλεκτρονική Υπογραφή», στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος και στον «Μοναδικό Σειριακό Αριθµό» (barcode).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εξωτερικών καθορίζεται η ελάχιστη νόµιµη αµοιβή των
πιστοποιηµένων µεταφραστών. Με όµοια απόφαση δύναται να γίνεται αναπροσαρµογή της αµοιβής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύναται να
µεταβάλλεται το περιεχόµενο των κατηγοριών των προς
µετάφραση εγγράφων.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- επτά (7) θέσεις Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Οδηγών.
2. Το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας προσλαµβάνεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σύµφωνα
µε τις γενικές περί προσλήψεων διατάξεις.
3. Οι θέσεις δύναται να καλυφθούν και µε απόσπαση ή
µετάταξη υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του άρθρου 13 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση της
απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που επιβαρύνεται µε
τη δαπάνη µισθοδοσίας του αποσπώµενου. Η διάρκεια
της απόσπασης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη σύµφωνα
και µε όσα ορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου 329.
4. Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού
Προξενικού και του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής
Υποστήριξης, καθήκοντα δε βοηθητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών.

Άρθρο 152
Αρµοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας

Άρθρο 154
Προϊστάµενος Τεχνικής Υπηρεσίας

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία, υπαγόµενη στον ΣΤ-Β΄ Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία είναι αρµόδια για:
α) τη µελέτη και σύνταξη ετήσιων προγραµµάτων για
την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής και Εξωτερικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, υλικά, µηχανήµατα και επίπλωση, λαµβανοµένων υπόψη και των εθνικών κανονισµών (ΝΟΚ, Κτηριοδοµικού, Προσβασιµότητας),
β) τη σύνταξη τεχνικών µελετών κατασκευών ή επισκευών και τεχνικών προδιαγραφών προµήθειας υλικού
και µηχανηµάτων,
γ) την επίβλεψη της εκτέλεσης των εγκριθέντων ως άνω ετήσιων προγραµµάτων,
δ) την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεων της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
2. Όταν η δαπάνη για την ανάθεση των µελετών, των
επιβλέψεων, των έργων και των προµηθειών για τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των
σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, η σχετική απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου.

Ο προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται µε
τριετή θητεία από τον Υπουργό Εξωτερικών, µετά από
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, είτε από τους µηχανικούς ΠΕ που υπηρετούν σε αυτή, είτε από µονίµους ή
συµβασιούχους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν σε αυτή
κατόπιν απόσπασής τους από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.

Άρθρο 151
Αρµοδιότητες Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας
1. Η Κρυπτογραφική Υπηρεσία υπάγεται στον ΣΤ-Α΄
Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
2. Στην αρµοδιότητα της Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας
ανήκουν:
α) η διακίνηση των εισερχοµένων και εξερχοµένων τηλεγραφηµάτων και εγγράφων, ανεξάρτητα από βαθµό ασφαλείας, όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου και
β) η εξασφάλιση της λειτουργίας του Υπουργείου καθηµερινώς επί εικοσιτετραώρου βάσεως, καθώς και κατά
τις µη εργάσιµες ηµέρες και τις ηµέρες αργίας.

Άρθρο 153
Στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας
1. Στην Τεχνική Υπηρεσία υφίστανται οι ακόλουθες θέσεις:
α) Προσωπικό µε σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου Κατηγορίας ΠΕ:
- µία (1) θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού,
- δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών,
- µία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού,
- µία (1) θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
β) Προσωπικό µε σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου Κατηγορίας ΔΕ:
- έντεκα (11) θέσεις Ειδικότητας Οδηγών.
γ) Μόνιµο προσωπικό:

Άρθρο 155
Τεχνικό Συµβούλιο
Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί πενταµελές Τεχνικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
άρθρα 271 έως και 273.
Άρθρο 156
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Άρθρο 157
Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) η οποία,
ως προς τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητές της, διέπεται από το ν.δ. 17/1974 (Α΄ 236) και το π.δ. 930/1977 (Α΄
318) και υπάγεται απευθείας στον ΣΤ-Α΄ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 158
Γραφείο Ασφαλείας
1. Του Γραφείου Ασφαλείας προΐσταται αξιωµατικός
της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο οποίος αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 50 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152).
2. Το Γραφείο Ασφαλείας επιλαµβάνεται των θεµάτων
ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της
συνεργασίας επί των ανωτέρω θεµάτων και υπάγεται
στη ΣΤ-Α΄ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Άρθρο 159
Γενική Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 3 του π.δ. 84/2019
(Α΄ 123). Στην αποστολή της συµπεριλαµβάνονται η ευθύνη για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας και τον συντονισµό των δράσεων των
υπουργείων και των κρατικών και ιδιωτικών φορέων για
την ενίσχυση της εξωστρέφειας, ο συντονισµός όλων
των δράσεων για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής της
διεθνούς εικόνας της χώρας (national brand), καθώς και η
παρακολούθηση, ο συντονισµός και η υλοποίηση της ανάπτυξης της διαχείρισης της ελληνικής ονοµασίας
προϊόντων και υπηρεσιών (εθνικό σήµα και εικόνα branding) στο εξωτερικό, µε την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου εφαρµογής και διάχυσης στη δηµόσια διοίκηση και στον δηµόσιο τοµέα και µε την επιφύλαξη του άρθρου 75 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), ο συντονισµός των υπηρεσιών των υπουργείων σε θέµατα σχεδιασµού και εφαρµογής δράσεων εξωστρέφειας, διεθνούς επικοινωνίας και προβολής των ιδίων και των εποπτευόµενων φορέων τους, ώστε να διασφαλίζονται η εναρµόνιση µε το
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, η συµβολή
στη διαµόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας, η εποπτεία, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων για το εξωτερικό εµπόριο και τις
επενδύσεις στο εξωτερικό, που καταρτίζουν οι εποπτευόµενοι φορείς, ο συντονισµός των υπηρεσιών των υπουργείων και φορέων σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, εφαρµογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων εξωστρέφειας, η παρακολούθηση, µελέτη
και εισήγηση για την επίλυση κάθε ζητήµατος που αναφέρεται στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας και
η εν γένει προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση των ελληνικών οικονοµικών και εµπορικών συµφερόντων στο εξωτερικό.

2. Η Γενική Γραµµατεία συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου για την έγκριση των Σχεδίων και Προγραµµάτων
δράσης και καταρτίζει µηνιαίες αναφορές προς τις Υπηρεσίες αρµοδιότητάς της, προς τους προϊσταµένους των
Γενικών Διευθύνσεων και προς την Υπηρεσία Συντονισµού για τον βαθµό υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Σχεδίου Δράσης.
Άρθρο 160
Εποπτευόµενοι από τη Γενική Γραµµατεία Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας φορείς
Στην εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας υπάγονται:
α) Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece).
β) Ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(Ο.Α.Ε.Π.).
Άρθρο 161
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Στη Γενική Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Εξωστρέφειας προΐσταται µόνιµος υπάλληλος του
Διπλωµατικού Κλάδου που φέρει πρεσβευτικό βαθµό ή
µετακλητός Γενικός Γραµµατέας µε βαθµό 1ο (πρώτο)
των ειδικών θέσεων, ο οποίος ορίζεται µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 162
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται
οι αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 163
Αρµοδιότητες Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων
Η Β΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
είναι αρµόδια για:
α) τον γενικό συντονισµό και την παρακολούθηση των
διακρατικών οικονοµικών σχέσεων και της εξωτερικής
οικονοµικής και εµπορικής πολιτικής της Χώρας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και της διεθνούς οικονοµικής συνεργασίας,
β) την ενίσχυση της οικονοµικής και εµπορικής θέσης
της χώρας και τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών, που διευκολύνουν και ενισχύουν την παρουσία των
ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και συντελούν
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων,
γ) την παρακολούθηση των οικονοµικών και εµπορικών διεθνών εξελίξεων και των πιθανών συνεπειών τους
στην ελληνική οικονοµία,
δ) τον συντονισµό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τη χάραξη ενιαίας πολιτικής για την προώθηση
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των διεθνών οικονοµικών σχέσεων της Χώρας,
ε) τον συντονισµό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της Χώρας σε διεθνείς και περιφερειακούς οικονοµικούς θεσµούς συνεργασίας, καθώς και την προώθηση των εθνικών οικονοµικών και εµπορικών συµφερόντων στους ως
άνω θεσµούς και σε τρίτα κράτη, µέσω της διµερούς εµπορικής και οικονοµικής συνεργασίας,
στ) την προπαρασκευή και διαπραγµάτευση, σε συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς,
διµερών οικονοµικών συµβάσεων και συµφωνιών, που
σχετίζονται, ιδίως, µε την αλιεία, την ανάπτυξη, τη βιοµηχανία, τη γεωργία, το εµπόριο, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την έρευνα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη
ναυτιλία, τις µεταφορές, τη µεταποίηση, το περιβάλλον,
την τραπεζική και τη χρηµατοοικονοµική,
ζ) την παρακολούθηση θεµάτων διεθνών και περιφερειακών δικτύων ενέργειας, µεταφορών και εφοδιαστικών αλυσίδων, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης,
η) τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις
υπηρεσίες και αρχές άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα διεθνών οικονοµικών σχέσεων
και εξωστρέφειας,
θ) τον συντονισµό των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους για την προώθηση των διεθνών οικονοµικών σχέσεων της Χώρας και την αξιολόγησή τους,
ι) την παρακολούθηση θεµάτων στρατηγικών επενδύσεων και την προώθηση της καινοτοµίας,
ια) τον συντονισµό και την παρακολούθηση των φορέων εξωστρέφειας που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Εξωτερικών,
ιβ) την υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού για τη σύνταξη
του ετήσιου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου
του Υπουργείου, σε συνεργασία µε τους φορείς εξωστρέφειας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών,
ιγ) την υποβολή προτάσεων για το Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Εξωστρέφειας,
ιδ) τη µέριµνα για την προώθηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, προς έγκριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
ιε) τη συνεργασία µε τα άλλα υπουργεία σε ό,τι αφορά
στις δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, προσέλκυσης και προώθησης επενδύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνιση µε τις αρχές του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξωστρέφειας.
Άρθρο 164
Διάρθρωση Β΄ Γενικής Διεύθυνσης
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
Η Β΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
περιλαµβάνει:
α) τη Β1 Διεύθυνση Σχεδιασµού Εξωστρέφειας και Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας,
β) τη Β2 Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας,
γ) τη Β3 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
Ευρωπαϊκές χώρες και χώρες Βόρειας, Κεντρικής και
Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής,

δ) τη Β4 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία,
χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και θεµάτων Ο.Σ.Ε.Π.,
ε) τη Β5 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
χώρες Μέσης Ανατολής και χώρες Κόλπου, Βόρειας Αφρικής και Υποσαχάριας Αφρικής, Ασίας και Ωκεανίας,
στ) τη Β6 Διεύθυνση Πολυµερών Οικονοµικών Σχέσεων και Εµπορικής Πολιτικής,
ζ) τη Β7 Διεύθυνση Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας και Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων.
Άρθρο 165
Αρµοδιότητες B1 Διεύθυνσης Σχεδιασµού
Εξωστρέφειας και Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασµού Εξωστρέφειας και Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας είναι αρµόδια για:
α) τον συντονισµό των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) για θέµατα αρµοδιότητας
της Διεύθυνσης, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες κατά
περίπτωση Διευθύνσεις,
β) τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου εξωστρέφειας και για την προώθηση
της διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας,
γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων
των Αρχών Εξωτερικού και των Γραφείων Ο.Ε.Υ. και των
εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Εξωτερικών
και των υπηρεσιών των άλλων υπουργείων και των εποπτευόµενων φορέων τους, που σχετίζονται µε τις αρχές
και τους στόχους του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Σχεδίου Εξωστρέφειας, και την προώθηση του εθνικού
σήµατος και της εικόνας των ελληνικών προϊόντων στο
εξωτερικό,
δ) την παρακολούθηση και καταγραφή των ενισχύσεων στον τοµέα της εξωστρέφειας,
ε) την παρακολούθηση θεµάτων προστασίας των ελληνικών σηµάτων, των Προστατευόµενων Ονοµασιών
και Γεωγραφικών Ενδείξεων στο εξωτερικό, σε συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία,
στ) τον συντονισµό και την παρακολούθηση των φορέων εξωστρέφειας που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Εξωτερικών.
Άρθρο 166
Διάρθρωση B1 Διεύθυνσης Σχεδιασµού Εξωστρέφειας
και Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασµού Εξωστρέφειας και Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας διαρθρώνεται σε τρία
Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Προώθησης Εξωστρέφειας
β) Τµήµα ΙΙ Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας
γ) Τµήµα ΙΙΙ Προσέλκυσης Ειδικών Επενδύσεων.
Άρθρο 167
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Προώθησης Εξωστρέφειας
Το Τµήµα Ι Προώθησης Εξωστρέφειας είναι αρµόδιο
για:
α) την ενηµέρωση των επαγγελµατικών και επιµελητηριακών φορέων της Χώρας σχετικά µε τα Ετήσια Σχέδια
και την πορεία δράσεων οικονοµικής διπλωµατίας στο
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πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, την καταγραφή των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στις αγορές του εξωτερικού και τη στήριξή τους, σε συνεργασία µε τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και την
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece),
β) την υλοποίηση του ετήσιου Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Εξωστρέφειας, σε συνεργασία µε τα Γραφεία
Ο.Ε.Υ., τις λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, τους εποπτευόµενους φορείς, τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού
τοµέα,
γ) την καταγραφή, σε συνεργασία µε τους επιχειρηµατικούς φορείς, των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στις αγορές
του εξωτερικού και τη στήριξή τους, σε συνεργασία µε
τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία
Ο.Ε.Υ. και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»,
δ) τη συνεργασία µε τους εθνικούς ή διεθνείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς, φορείς για την παρακολούθηση των ενισχύσεων της εξωστρέφειας, µε στόχο την ενηµέρωση
και διευκόλυνση της συµµετοχής των φορέων του Δηµοσίου, των επαγγελµατικών φορέων και των ελληνικών επιχειρήσεων, στα ευρωπαϊκά και διεθνή χρηµατοδοτικά
προγράµµατα, σε συνεργασία µε την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», για
τους τοµείς που αφορούν στην προώθηση των εξαγωγών και στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας διεθνώς,
ε) την παρακολούθηση και συµµετοχή στις δράσεις δηµοσίων ή ιδιωτικών επιχειρηµατικών φορέων που έχουν
στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία µε την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.»,
στ) την ανάπτυξη σχέσεων µε τους φορείς καινοτοµίας και νεοφυών επιχειρήσεων, µε την αρωγή και υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας, µε σκοπό την υποστήριξη αυτών για την ανάπτυξη
διεθνών συνεργασιών, τη διευκόλυνση ανάπτυξης σχέσεων µε πανεπιστήµια του εξωτερικού για την προώθηση της έρευνας στην Ελλάδα, καθώς και την προώθηση
του ελληνικού οικοσυστήµατος νεοφυών επιχειρήσεων,
σε συνεργασία µε τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ.,
ζ) την παρακολούθηση θεµάτων προστασίας των ελληνικών σηµάτων, των Προστατευόµενων Ονοµασιών και
Γεωγραφικών Ενδείξεων στο εξωτερικό, τον συντονισµό
µε τα συναρµόδια υπουργεία και φορείς, την παροχή
συνδροµής προς αυτούς και τον συντονισµό µε τα Γραφεία Ο.Ε.Υ., για την παρακολούθηση της υλοποίησης
δράσεων προώθησης προϊόντων στο πλαίσιο ενωσιακών
προγραµµάτων προώθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
σε τρίτες χώρες,
η) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών
σεµιναρίων για στελέχη της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης και
υπαλλήλους του Κλάδου Ο.Ε.Υ., σε συνεργασία µε τη
Διπλωµατική Ακαδηµία,
θ) τον συντονισµό των Γραφείων Ο.Ε.Υ. για θέµατα
αρµοδιότητάς του.

Άρθρο 168
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Συντονισµού
Φορέων Εξωστρέφειας
Το Τµήµα ΙΙ Συντονισµού Φορέων Εξωστρέφειας είναι
αρµόδιο για:
α) την παρακολούθηση και τον συντονισµό των φορέων εξωστρέφειας που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Εξωτερικών και, ειδικότερα, του Οργανισµού Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και της «Ελληνικής
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
(Enterprise Greece),
β) τη συνεργασία και εκπόνηση εισηγήσεων επί της
κατάρτισης των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων της
«Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξωστρέφειας και την τακτική ενηµέρωση επί της εκτέλεσης και του απολογισµού των δραστηριοτήτων αυτής, σε ετήσια βάση, και τη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών εκθέσεων, εισηγήσεων ή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) τη συνεργασία µε την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και τον συντονισµό των Αρχών Εξωτερικού για τη διοργάνωση των επιχειρηµατικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς
κατά τη διάρκεια των επίσηµων επισκέψεών τους στο εξωτερικό, καθώς και τον συντονισµό των πρεσβευτικών
και προξενικών αρχών και των Γραφείων Ο.Ε.Υ. για την
υλοποίηση των επιχειρηµατικών αποστολών και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και άλλους
δηµόσιους ή ιδιωτικούς επιχειρηµατικούς φορείς,
δ) την εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Γραφείο
Εκθέσεων, αρµόδιο για τη διοργάνωση των Παγκόσµιων
Εκθέσεων (EΧPΟ), σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες
και φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς,
ε) την παρακολούθηση των θεµάτων ασφάλισης βραχυπρόθεσµων και µεσοµακροπρόθεσµων εξαγωγικών πιστώσεων που χειρίζεται ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και, ειδικότερα, την παρακολούθηση των µεσοµακροπρόθεσµων εξαγωγικών
πιστώσεων που χορηγούνται από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες υπό τη µορφή «Ανακυκλούµενων Πιστωτικών
Διευκολύνσεων», µέσω συνεργασίας µε τις Τράπεζες
που χορηγούν τις παραπάνω πιστώσεις και τον Ο.Α.Ε.Π.
που τις εγγυάται,
στ) την ενηµέρωση και συνεργασία επί του προγραµµατισµού, της εκτέλεσης και του απολογισµού των δραστηριοτήτων του Ο.Α.Ε.Π., σε ετήσια βάση, καθώς και τη
σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών εκθέσεων, εισηγήσεων
ή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών,
ζ) τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Οµάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαµόρφωση των ελληνικών θέσεων σε αυτές, σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Ε.Π.,
η) τη συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, µε σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και µέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής εξαγωγικών πιστώσεων.
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Άρθρο 169
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Προσέλκυσης
Ειδικών Επενδύσεων

Άρθρο 171
Διάρθρωση B2 Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης
και Διαχείρισης Ποιότητας

Το Τµήµα ΙΙΙ Προσέλκυσης Ειδικών Επενδύσεων είναι
αρµόδιο για:
α) τη λειτουργία ως σηµείο επαφής για την επικοινωνία και τη συνεργασία σε επίπεδο κρατών µελών και σε
ενωσιακό επίπεδο, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
2019/452,
β) τον συντονισµό του ελέγχου των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων ειδικού χειρισµού και των θεµάτων που αφορούν στον έλεγχο των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας,
γ) τη συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία και φορείς
για όλα τα θέµατα που αφορούν στον προβλεπόµενο από την ενωσιακή νοµοθεσία µηχανισµό συνεργασίας για
τον έλεγχο των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, καθώς και
για τη σύνταξη και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ετήσιας έκθεσης, όπως ορίζεται από τον Κανονισµό (ΕΕ)
2019/452,
δ) την παρακολούθηση θεµάτων στρατηγικών επενδύσεων ειδικού χειρισµού, σε συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία και φορείς,
ε) την προσέλκυση ερευνητικών κέντρων και κέντρων
αριστείας πολυεθνικών εταιρειών, σε συνεργασία µε τα
αρµόδια υπουργεία και φορείς,
στ) την προσέλκυση επενδυτικών funds, ειδικών κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου για την ανάπτυξη των
νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση της ελληνικής
νεοφυούς επιχειρηµατικότητας, σε συνεργασία µε τα
αρµόδια υπουργεία και φορείς,
ζ) την εισήγηση, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, για
την τιµητική πολιτογράφηση, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄
217), αλλοδαπών, καθώς και των µελών των οικογενειών
τους, εφόσον προέβησαν σε επενδύσεις στη Χώρα αξίας
άνω των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον ελληνισµό.

Η Β2 Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας διαρθρώνεται σε τρία Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Εφαρµογής Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας
β) Τµήµα ΙΙ Ανάλυσης και Αξιολόγησης Διεθνών Αγορών
γ) Τµήµα ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών.

Άρθρο 170
Αρµοδιότητες Β2 Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης
και Διαχείρισης Ποιότητας
Η Β2 Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας είναι αρµόδια για:
α) την εφαρµογή του Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας, την ανάλυση και αξιολόγηση των διεθνών αγορών,
την ανάλυση των στοιχείων του ελληνικού εξωτερικού
εµπορίου και την ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών που εισάγουν στην «Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για
την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα» οι πρεσβευτικές και
προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) την υποβολή εισηγήσεων επί των θεµάτων διαµόρφωσης στρατηγικής για την άσκηση οικονοµικής διπλωµατίας, αξιοποιώντας την πληροφόρηση που παρέχεται
µέσω της επιχειρησιακής εφαρµογής του Συστήµατος
Διαχείρισης Ποιότητας.

Άρθρο 172
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Εφαρµογής
Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας
Το Τµήµα Ι Εφαρµογής Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας είναι αρµόδιο για:
α) την παροχή, στο πλαίσιο του Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας, κατευθυντήριων οδηγιών, στα Γραφεία
Ο.Ε.Υ., την παρακολούθηση, την υποστήριξη, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση του παραγόµενου έργου των
Γραφείων Ο.Ε.Υ., στους άξονες της πληροφόρησης, της
δικτύωσης και της προώθησης - προβολής των προϊόντων/υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων στις ξένες αγορές,
β) την τήρηση των δεσµεύσεων της Πολιτικής Ποιότητας, την επίτευξη των καθορισµένων αντικειµενικών
σκοπών και στόχων, και τη βελτίωση της απόδοσης της
λειτουργίας των Γραφείων Ο.Ε.Υ., σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας,
γ) τη διαχείριση του ολοκληρωµένου ηµερολογίου καταγραφής δράσεων εξωστρέφειας όλων των ελληνικών
εξωστρεφών κρατικών και ιδιωτικών φορέων, σύµφωνα
µε τις οδηγίες του Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας.
Άρθρο 173
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Ανάλυσης
και Αξιολόγησης Διεθνών Αγορών
Το Τµήµα ΙΙ Ανάλυσης και Αξιολόγησης Διεθνών Αγορών είναι αρµόδιο για:
α) την ολοκληρωµένη µελέτη και τη συγκριτική αξιολόγηση των διεθνών αγορών, µε στόχο τη συνολική αποτίµηση της σπουδαιότητάς τους για τις ελληνικές εξαγωγές και την πραγµατοποίηση εισηγήσεων αναφορικά µε
τη βελτιστοποίηση της κατανοµής και της σύνθεσης των
Γραφείων Ο.Ε.Υ.,
β) τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων της ελληνικής οικονοµίας και του εξωτερικού εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ., καθώς και µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, µε
σκοπό τον εντοπισµό ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων
της χώρας και την υποβολή εισηγήσεων προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,
γ) τον συντονισµό της κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας και την παρακολούθηση
της υλοποίησής του,
δ) τον συντονισµό και την οργάνωση της συνθετικής
παρουσίασης των ετήσιων δραστηριοτήτων της Β΄ Γενι-
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κής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και των
Γραφείων Ο.Ε.Υ., για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση φορέων και επιχειρήσεων.
Άρθρο 174
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Πληροφοριών
Το Τµήµα ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών
είναι αρµόδιο για τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάρτηση των πληροφοριών
(πολιτικών, οικονοµικών, κανονιστικών και επιχειρηµατικών) που εισάγουν στην «Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για
την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα» οι πρεσβευτικές και
προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και οι άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 175
Αρµοδιότητες Β3 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας,
Κεντρικής και Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής
Η Β3 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας
Αµερικής και Καραϊβικής είναι αρµόδια για:
α) την παρακολούθηση και προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων της Χώρας, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και άλλες υπηρεσίες και
φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και τη
µελέτη και υποβολή προτάσεων µε σκοπό την ανάπτυξη
των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τις
χώρες αρµοδιότητάς της,
β) την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών
χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και
προγραµµάτων συνεργασίας κατά χώρα,
γ) τη µελέτη και υποβολή προτάσεων στη Β΄ Γενική Διεύθυνση µε σκοπό την ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων για την περιοχή ευθύνης
της,
δ) την προπαρασκευή των εργασιών των διακρατικών
επιτροπών, τη συµµετοχή σε αυτές, καθώς και την ευθύνη των διµερών διαπραγµατεύσεων,
ε) τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου οικονοµικής
συνεργασίας δια µέσου της σύναψης συµφωνιών και την
παρακολούθηση και τον χειρισµό θεµάτων εµπορικής, οικονοµικής και τεχνικής συνεργασίας,
στ) την παρακολούθηση και τον χειρισµό διασυνοριακών θεµάτων, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς,
ζ) την παρακολούθηση περιφερειακών πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα.
Άρθρο 176
Διάρθρωση Β3 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας,
Κεντρικής και Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής
Η Β3 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας
Αµερικής και Καραϊβικής διαρθρώνεται σε δύο Τµήµατα:

α) Τµήµα Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες
β) Τµήµα ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής.
Άρθρο 177
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες
Το Τµήµα Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές χώρες είναι αρµόδιο για:
α) την προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τις εξής χώρες: Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Δανία,
Ελβετία, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία,
β) την παρακολούθηση όλων των προγραµµάτων συνεργασίας που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης του.
Άρθρο 178
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Βόρειας, Κεντρικής
και Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής
Το Τµήµα ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αµερικής και Καραϊβικής,
είναι αρµόδιο για:
α) την προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τις εξής χώρες: Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδά, Μεξικό, Αϊτή, Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, Γουατεµάλα, Γρενάδα, Κοινοπολιτεία Ντοµίνικα (Δοµίνικα), Δοµινικανή Δηµοκρατία, Ελ Σαλβαντόρ,
Τζαµάικα (Ιαµαϊκή), Κόστα-Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, Μπαρµπάντος, Μπαχάµες, Μπελίζ, Νικαράγουα, Ονδούρα, Παναµά, Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, Άγιο Χριστόφορο και
Νέβις, Σάντα Λουτσία, Τρινιντάντ και Τοµπάγκο, Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία Βραζιλία, Γουϊάνα, Ισηµερινό, Κολοµβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Περού, Σουρινάµ και Χιλή,
β) την παρακολούθηση όλων των προγραµµάτων συνεργασίας που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης του.
Άρθρο 179
Αρµοδιότητες Β4 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία,
Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου,
καθώς και θεµάτων Ο.Σ.Ε.Π.
Η Β4 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία,
χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και θεµάτων Ο.Σ.Ε.Π., είναι αρµόδια για:
α) την παρακολούθηση και προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων της χώρας, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και άλλες υπηρεσίες και
φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µε σχετικό αντικείµενο και τη µελέτη και υποβολή προτάσεων µε
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σκοπό την ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τις χώρες αρµοδιότητάς της,
β) την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών
χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και
προγραµµάτων συνεργασίας κατά χώρα,
γ) τη µελέτη και υποβολή προτάσεων στη Β΄ Γενική Διεύθυνση µε σκοπό την ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων για την περιοχή ευθύνης
της,
δ) την προπαρασκευή των εργασιών των διακρατικών
επιτροπών, τη συµµετοχή σε αυτές, καθώς και την ευθύνη των διµερών διαπραγµατεύσεων,
ε) τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου οικονοµικής
συνεργασίας δια µέσου της σύναψης συµφωνιών και την
παρακολούθηση και τον χειρισµό θεµάτων εµπορικής, οικονοµικής και τεχνικής συνεργασίας,
στ) την παρακολούθηση και τον χειρισµό διασυνοριακών θεµάτων, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς,
ζ) την παρακολούθηση περιφερειακών πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα.
Άρθρο 180
Διάρθρωση Β4 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία,
Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου,
καθώς και θεµάτων Ο.Σ.Ε.Π.
Η Β4 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία,
χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και θεµάτων Ο.Σ.Ε.Π., διαρθρώνεται σε τρία Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Νοτιοανατολικής Ευρώπης
β) Τµήµα IΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ρωσία,
Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου
γ) Τµήµα ΙΙΙ Παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π..
Άρθρο 181
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Το Τµήµα Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι αρµόδιο για:
α) την προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, το Μαυροβούνιο,
τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Τουρκία,
β) την παρακολούθηση όλων των τοµεακών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης του,
γ) την παρακολούθηση των θεµάτων του Εθνικού Σχεδίου Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων
(Ε.Σ.Ο.Α.Β.),
δ) την παρακολούθηση και συµµετοχή στην Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου,
ε) την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και των οικονοµικών θεµάτων της πολιτικής της
Ε.Ε. για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Άρθρο 182
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες
Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου
Το Τµήµα ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε Ρωσία,
Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου είναι αρµόδιο για:
α) την προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τη Ρωσία, το Αζερµπαϊτζάν, την Αρµενία, το Καζακστάν, την Κιργισία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, το Ουζµπεκιστάν, την Ουκρανία, το Τατζικιστάν,
το Τουρκµενιστάν και τη Γεωργία,
β) την παρακολούθηση όλων των τοµεακών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης του,
γ) την παρακολούθηση περιφερειακών πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα.
Άρθρο 183
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π.
Το Τµήµα ΙΙΙ Παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο
για την παρακολούθηση των εργασιών του Ο.Σ.Ε.Π. και
την εκπροσώπηση στις συναντήσεις/επιτροπές του Οργανισµού.
Άρθρο 184
Αρµοδιότητες Β5 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής
και χώρες Κόλπου, µε χώρες Ασίας και Ωκεανίας
και Υποσαχάριας Αφρικής
Η Β5 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες
Κόλπου, µε χώρες Ασίας και Ωκεανίας και Υποσαχάριας
Αφρικής, είναι αρµόδια για:
α) την παρακολούθηση και προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων της χώρας, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και άλλες υπηρεσίες και
φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µε σχετικό αντικείµενο και τη µελέτη και υποβολή προτάσεων µε
σκοπό την ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τις χώρες αρµοδιότητάς της,
β) την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών
χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και
προγραµµάτων συνεργασίας κατά χώρα,
γ) τη µελέτη και υποβολή προτάσεων στη Β΄ Γενική Διεύθυνση µε σκοπό την ανάπτυξη των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων για την περιοχή ευθύνης
της,
δ) την προπαρασκευή των εργασιών των διακρατικών
επιτροπών, τη συµµετοχή σε αυτές, καθώς και την ευθύνη των διµερών διαπραγµατεύσεων,
ε) τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου οικονοµικής
συνεργασίας δια µέσου της σύναψης συµφωνιών και την
παρακολούθηση και τον χειρισµό θεµάτων εµπορικής, οικονοµικής και τεχνικής συνεργασίας,
στ) την παρακολούθηση και τον χειρισµό διασυνορια-
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κών θεµάτων, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς,
ζ) την παρακολούθηση περιφερειακών πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα.

β) την παρακολούθηση όλων των τοµεακών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης
τους.

Άρθρο 185
Διάρθρωση Β5 Διεύθυνσης Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής
και χώρες Κόλπου, µε χώρες Ασίας, Ωκεανίας
και Υποσαχάριας Αφρικής

Άρθρο 188
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Υποσαχάριας Αφρικής

Η Β5 Διεύθυνση Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε
χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες
Κόλπου, µε χώρες Ασίας, Ωκεανίας και Υποσαχάριας Αφρικής, διαρθρώνεται σε τρία Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου
β) Τµήµα ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Ασίας και Ωκεανίας
γ) Τµήµα ΙΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Υποσαχάριας Αφρικής.
Άρθρο 186
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής
και χώρες Κόλπου
Το Τµήµα Ι Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου
είναι αρµόδιο για:
α) την προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τις εξής χώρες: Ισραήλ, Παλαιστίνη,
Ιορδανία, Λίβανο, Συρία, Αίγυπτο, Αλγερία, Λιβύη, Τυνησία, Μαρόκο, Μαυριτανία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιράκ, Ιράν, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Οµάν, Σαουδική Αραβία και Υεµένη,
β) την παρακολούθηση όλων των τοµεακών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης
τους,
γ) την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,
δ) την παρακολούθηση του Συµβουλίου Συνεργασίας
των Κρατών του Κόλπου,
ε) την προπαρασκευή των Τριµερών Συνόδων, τη συµµετοχή στις εργασίες αυτών, καθώς και την ευθύνη των
διαπραγµατεύσεων.
Άρθρο 187
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διµερών Οικονοµικών
Σχέσεων µε χώρες Ασίας και Ωκεανίας
Το Τµήµα ΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Ασίας και Ωκεανίας είναι αρµόδιο για:
α) την προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τις εξής χώρες: Κίνα, Βόρεια Κορέα,
Νότια Κορέα, Μογγολία, Ιαπωνία, Βιετνάµ, Ινδονησία,
Καµπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι, Μυανµάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Αφγανιστάν, Ινδία, Μαλδίβες, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι
Λάνκα, Αυστραλία, Βανουάτου, Κιριµπάτι, Μικρονησία,
Ναουρού, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Μάρσαλ, Νησιά Σολοµώντος, Νησιά Κουκ, Παλάου, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαµόα,
Τόγκα, Τουβαλού και Φίτζι,

Το Τµήµα ΙΙΙ Διµερών Οικονοµικών Σχέσεων µε χώρες
Υποσαχάριας Αφρικής είναι αρµόδιο για:
α) την προώθηση των διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µε τις εξής χώρες: Αγκόλα, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, Κογκό, Λαϊκή Δηµοκρατία Κογκό, Λεσόθο, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαυρίκιος, Μοζαµβίκη, Μποτσουάνα, Ναµίµπια, Νότιος Αφρική, Βασίλειο του Εσουατίνι, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάµπια, Γκαµπόν, Γκάνα, Γουινέα,
Γουινέα-Μπισάου, Μπενίν, Μπουρκίνα-Φάσο, Ισηµερινή
Γουϊνέα, Καµερούν, Κεντροαφρικανική Δηµοκρατία, Λιβερία, Μάλι, Νίγηρ, Νιγηρία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σάο Τοµέ και Πρίντσιπε, Σιέρα Λεόνε, Σενεγάλη, Τόγκο, Τσαντ,
Αιθιοπία, Ερυθραία, Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Σοµαλία, Κένυα, Κοµόρες, Μπουρούντι, Ουγκάντα, Ρουάντα, Σεϋχέλλες, Τανζανία και Τζιµπουτί,
β) την παρακολούθηση όλων των τοµεακών ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων που αναπτύσσονται στις χώρες ευθύνης
τους.
Άρθρο 189
Αρµοδιότητες Β6 Διεύθυνσης Πολυµερών Οικονοµικών
Σχέσεων και Εµπορικής Πολιτικής
Η Β6 Διεύθυνση Πολυµερών Οικονοµικών Σχέσεων και
Εµπορικής Πολιτικής είναι αρµόδια για:
α) τη χάραξη πολιτικής και τη διαµόρφωση των ελληνικών θέσεων σε θέµατα κοινής εµπορικής πολιτικής σύµφωνα µε το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), σε συνεργασία µε τις πρεσβευτικές και
προξενικές αρχές και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. σε τρίτες χώρες, τα αρµόδια υπουργεία, φορείς και υπηρεσίες του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
β) την υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και
συµµετοχής στα αρµόδια όργανα της Ε.Ε., του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και λοιπών διεθνών οικονοµικών θεσµών, όπου εκπροσωπείται η Ελλάδα, για θέµατα διεθνούς εµπορίου αγαθών, υπηρεσιών, επενδύσεων,
προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων, δηµοσίων προµηθειών, διευκόλυνσης εµπορίου και γενικότερα οιουδήποτε θέµατος άπτεται του διεθνούς εµπορίου,
γ) τη συµµετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εµπορίου,
δ) την παρακολούθηση των εργασιών διεθνών και περιφερειακών οικονοµικών θεσµών συνεργασίας και τη
µέριµνα για την καταβολή των απαιτούµενων συνεισφορών.
Άρθρο 190
Διάρθρωση Β6 Διεύθυνσης Πολυµερών Οικονοµικών
Σχέσεων και Εµπορικής Πολιτικής
Η Β6 Διεύθυνση Πολυµερών Οικονοµικών Σχέσεων και
Εµπορικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε τέσσερα Τµήµατα:
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α) Τµήµα Ι Εµπορικής Πολιτικής στον Τοµέα Αγαθών
β) Τµήµα ΙΙ Εµπορικής Πολιτικής στον Τοµέα Υπηρεσιών και Επενδύσεων
γ) Τµήµα ΙΙΙ Μέτρων Εµπορικής Άµυνας και Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών - Εξαγωγών και Αδειοδοτήσεων
δ) Τµήµα IV Πολυµερών Οικονοµικών Θεσµών.
Άρθρο 191
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Εµπορικής Πολιτικής
στον τοµέα Αγαθών
Το Τµήµα Ι Εµπορικής Πολιτικής στον τοµέα Αγαθών
είναι αρµόδιο για:
α) τη διαµόρφωση των θέσεων της χώρας σε θέµατα
Κοινής Εµπορικής Πολιτικής σύµφωνα µε το άρθρο 207
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στον τοµέα του εµπορίου αγαθών, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων στον τοµέα του εµπορίου και των γεωγραφικών
ενδείξεων,
β) την προετοιµασία και την υποστήριξη της συµµετοχής της ηγεσίας του Υπουργείου στις εργασίες του Συµβουλίου «Εξωτερικών Υποθέσεων για θέµατα Εµπορίου»
της Ε.Ε. (FAC-Trade),
γ) την προετοιµασία της συµµετοχής του Γενικού Διευθυντή ως εθνικού εκπροσώπου στην Επιτροπή Πολιτικής
Εµπορίου – Τακτικών Μελών (TPC-Full Members),
δ) τη συµµετοχή στην Επιτροπή Εµπορικής Πολιτικής
(Trade Policy Committee) υπό τις διάφορες συνθέσεις
της,
ε) τη συµµετοχή στις Επιτροπές και Οµάδες του Συµβουλίου και της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως, ενδεικτικά, η
Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόσβαση στην Αγορά
(MAAC), η Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για την υλοποίηση
ΣΕΣ (FTA Implementation Expert Group), το Δίκτυο Οικονοµολόγων Εµπορίου (Trade Economic Network), οι επιτροπές διαπραγµατεύσεων εµπορικών και επενδυτικών
συµφωνιών µε τρίτες χώρες, η Επιτροπή για την άρση
των εµποδίων στο Εµπόριο (Κανονισµός 3286/1994), η
Οµάδα Εργασίας για τα Βασικά Προϊόντα (PROBA), η Οµάδα Εργασίας για τον Ανταγωνισµό, η Οµάδα Εργασίας
για την Τελωνειακή Ένωση (CUG), οι Οµάδες για το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων (Generalised Scheme
of Preferences), η Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για τα πνευµατικά δικαιώµατα στο εµπόριο (TRIPS) και η Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για το Εµπόριο και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (TSD),
στ) τον συντονισµό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την
άρση µέτρων εµπορικής άµυνας που θεσπίζουν τρίτες
χώρες,
ζ) την παρακολούθηση των εργασιών και διαπραγµατεύσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (WTO/Π.Ο.Ε.).
Άρθρο 192
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Εµπορικής Πολιτικής
στον τοµέα Υπηρεσιών και Επενδύσεων
Το Τµήµα ΙΙ Εµπορικής Πολιτικής στον τοµέα Υπηρεσιών και Επενδύσεων είναι αρµόδιο για:
α) τη διαµόρφωση των θέσεων της χώρας σε θέµατα
Κοινής Εµπορικής Πολιτικής σύµφωνα µε το άρθρο 207
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (ΣΛΕΕ) στον τοµέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων,
β) τη συµµετοχή και τον συντονισµό σε Συµβούλια, Επιτροπές και Οµάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε την Κοινή Εµπορική Πολιτική στον τοµέα των υπηρεσιών και επενδύσεων, όπως, ενδεικτικά, η Επιτροπή Εµπορικής Πολιτικής Υπηρεσιών και Επενδύσεων (Trade
Policy Committee S&I) και οι αρµόδιες Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή
για τις Επενδυτικές Συµφωνίες (Committee on Investment Agreements) και η Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για το
επενδυτικό περιβάλλον εντός Ε.Ε. (intra EU Investment
Environment),
γ) τη συµµετοχή στις εργασίες και στις διαπραγµατεύσεις
του
Παγκόσµιου
Οργανισµού
Εµπορίου
(WTO/Π.Ο.Ε.) καθώς και των πολυµερών και πλειονοµερών συµφωνιών και πρωτοβουλιών του, στους τοµείς
του διεθνούς εµπορίου υπηρεσιών και επενδύσεων,
δ) την παρακολούθηση κανόνων επενδύσεων στον
Π.Ο.Ε. και σε άλλους διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισµούς, όπως ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας, καθώς
και τη σχετική προετοιµασία των ελληνικών θέσεων,
ε) την παρακολούθηση της Διάσκεψης των Ηνωµένων
Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και
της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο (UNCITRAL),
στ) την ευθύνη της διαπραγµάτευσης διµερών Συµφωνιών Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων.
Άρθρο 193
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Μέτρων Εµπορικής Άµυνας
και Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών
και Αδειοδοτήσεων
Το Τµήµα ΙΙΙ Μέτρων Εµπορικής Άµυνας και Ειδικών
Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών και Αδειοδοτήσεων
είναι αρµόδιο για:
α) την εκπροσώπηση της χώρας µέσω της παρακολούθησης των εργασιών της Οµάδας Εργασίας Εµπορικών
Θεµάτων (WTPQ), της Συµβουλευτικής Επιτροπής Αντιντάµπινγκ και Αντεπιδoτήσεων (Trade Defence Instrument Committee - ΤDIC), της Επιτροπής Μέτρων Διασφάλισης, της Επιτροπής Αγαθών Διττής Χρήσης (Dual Use),
του Διακανονισµού Wassenaar, καθώς και άτυπων τεχνικών συναντήσεων για την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων και συµφωνιών µε τρίτες χώρες και λοιπές ad hoc οµάδες συναφείς µε τα αντικείµενα του Τµήµατος,
β) τη συµµετοχή στην Οµάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης
Αδειών (Επιτροπή SIGL) και την έκδοση αδειών εισαγωγής,
γ) την παρακολούθηση της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 2002/2368 του Συµβουλίου στο διεθνές εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών όσον αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης Κίµπερλυ (Kimberley) για τη νόµιµη εισαγωγή ή εξαγωγή τους και τη συµµετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή,
δ) την παρακολούθηση της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/821 για τον προσδιορισµό υποχρεώσεων δέουσας επιµέλειας στην αλυσίδα εφοδιασµού των
ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραµίου, των µεταλλευµάτων τους και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, καθώς και τη συµµετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή
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Εµπειρογνωµόνων (Conflict Minerals Expert Group),
ε) τη χορήγηση αδειών διακίνησης ελεγχόµενων ειδών (διττής χρήσης και ειδών συνδεόµενων µε την άµυνα, κυνηγετικών, εκρηκτικών εµπορικής χρήσης), σύµφωνα µε τον ν. 2168/1993 (Α΄ 147), καθώς και τη διεξαγωγή των απαραίτητων ενδιάµεσων ενεργειών µε τα συναρµόδια υπουργεία,
στ) τη χορήγηση αδειών εισόδου στη χώρα και θέσεων
σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα υλικού µε στρατιωτικό
προορισµό που προορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας
των ελληνικών επιχειρήσεων αµυντικού υλικού, σύµφωνα µε την παρ. 4α του άρθρου 2 του ν. 2168/1993,
ζ) τη χορήγηση Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής
και Πιστοποιητικών Παράδοσης για ελεγχόµενα είδη, όταν αυτό ζητείται από τις αρχές του κράτους εισόδου
των αγαθών,
η) τη χορήγηση αδειών πραγµατοποίησης µεσιτικών
εργασιών σχετικών µε τη διακίνηση ελεγχόµενων ειδών
διττής χρήσης και των προβλεπόµενων στον ν.
2168/1993,
θ) την τήρηση µητρώου Διαµεσολαβητών - Μεσιτών,
σύµφωνα µε τον ν. 2168/1993,
ι) τη χορήγηση έγκρισης αδειών εξαγωγής χηµικών
προϊόντων και τοξικών αποβλήτων.
Άρθρο 194
Αρµοδιότητες Τµήµατος IV Πολυµερών
Οικονοµικών Θεσµών
Το Τµήµα IV Πολυµερών Οικονοµικών Θεσµών είναι
αρµόδιο για:
α) την παρακολούθηση των εργασιών διεθνών και περιφερειακών οικονοµικών θεσµών συνεργασίας, όπως,
ενδεικτικά, το Διεθνές Κέντρο Εµπορίου (ITC),
β) την παρακολούθηση και άλλων θεσµών και οργανισµών συνεργασίας προς όφελος της συνολικής συνοχής
της εξωτερικής δράσης της χώρας, όπως ο Οργανισµός
Τροφίµων και Γεωργίας (FAO), η Παγκόσµια Τράπεζα (WBG), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (IMO), η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), ο Παγκόσµιος Μετεωρολογικός Οργανισµός (WMO), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO), o Παγκόσµιος
Οργανισµός Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNWTO)
και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τελωνείων (WCΟ).
Άρθρο 195
Αρµοδιότητες Β7 Διεύθυνσης Διεθνών
και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας, Μεταφορών
και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Η Β7 Διεύθυνση Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων
Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων είναι αρµόδια για:
α) την παρακολούθηση των αλλοδαπών επενδύσεων
στους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών και των εµπορευµατικών/διαµετακοµιστικών κέντρων,
β) την παρακολούθηση των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων στους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, την επεξεργασία
τους και την υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση της
διασυνδεσιµότητας της χώρας,
γ) την παρακολούθηση των εργασιών διεθνών και περιφερειακών συναντήσεων και θεσµών που σχετίζονται
µε τους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών, συνε-

πικουρώντας τα αρµόδια υπουργεία και άλλους φορείς
που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα,
δ) την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών
χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων για
την ενίσχυση της διασυνδεσιµότητας στην ενέργεια και
στις µεταφορές και την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίησή τους,
ε) τη συστηµατική συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία.
Άρθρο 196
Διάρθρωση Β7 Διεύθυνσης Διεθνών
και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας,
Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Η Β7 Διεύθυνση Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων
Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
διαρθρώνεται σε δύο Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας
β) Τµήµα ΙΙ Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων.
Άρθρο 197
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διεθνών
και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας
Το Τµήµα Ι Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας είναι αρµόδιο για:
α) την παρακολούθηση αλλοδαπών επενδύσεων στον
τοµέα της ενέργειας, σε συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία,
β) την παρακολούθηση των διεθνών και περιφερειακών ενεργειακών εξελίξεων για το πετρέλαιο, το φυσικό
αέριο και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ιδίως όσων
αφορούν στις οδεύσεις πετρελαιαγωγών ή αγωγών φυσικού αερίου, στην ηλεκτρική, καθώς και σε άλλες µορφές ενέργειας, την επεξεργασία των δεδοµένων και την
υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση της διασυνδεσιµότητας της χώρας και την ανάπτυξη διεθνών και περιφερειακών συνεργειών, σε συνεργασία µε τις Πρεσβείες
και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ., καθώς και άλλες υπηρεσίες και
φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα,
γ) την παρακολούθηση όλων των διεθνών συναντήσεων που σχετίζονται µε τα ενεργειακά ζητήµατα, καθώς
και των διεθνών και περιφερειακών οικονοµικών θεσµών
συνεργασίας που σχετίζονται µε την ενέργεια, συνεπικουρώντας το αρµόδιο υπουργείο σε ζητήµατα, όπως τα
προαναφερόµενα, καθώς και κρατικούς ή άλλους φορείς, που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τοµέα,
δ) την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών
χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων για
την ενέργεια και τα ενεργειακά δίκτυα, σε συνεργασία
µε τα αρµόδια υπουργεία, και την υποβολή προτάσεων
για την αξιοποίησή τους.
Άρθρο 198
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διεθνών και Περιφερειακών
Δικτύων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Το Τµήµα ΙΙ Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων είναι αρµόδιο για:
α) την παρακολούθηση αλλοδαπών επενδύσεων στον
τοµέα των µεταφορών και στον τοµέα των εµπορευµατι-
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κών/διαµετακοµιστικών κέντρων,
β) την παρακολούθηση των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων στους τοµείς των οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, εναέριων και συνδυασµένων µεταφορών, ιδίως όσων αφορούν σε θέµατα διαµόρφωσης και
ανάπτυξης διεθνών και περιφερειακών δικτύων, την επεξεργασία των δεδοµένων και την υποβολή προτάσεων
για την ενίσχυση της διασυνδεσιµότητας της χώρας και
την ανάπτυξη διεθνών και περιφερειακών συνεργιών, σε
συνεργασία µε τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ., καθώς και άλλες υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα,
γ) την παρακολούθηση των εργασιών διεθνών και περιφερειακών συναντήσεων και θεσµών που σχετίζονται
µε τον τοµέα των µεταφορών, συνεπικουρώντας τα αρµόδια υπουργεία και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα,
δ) την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών
χρηµατοδοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων για
τις µεταφορές και τα δίκτυα µεταφορών και την υποβολή
προτάσεων για την αξιοποίησή τους, σε συνεργασία µε
τα αρµόδια υπουργεία,
ε) την παρακολούθηση των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων που αφορούν στη διαµόρφωση των εφοδιαστικών αλυσίδων και των εµπορευµατικών/διαµετακοµιστικών κέντρων, την επεξεργασία αυτών και την υποβολή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία σε συνεργασία µε τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Ο.Ε.Υ., καθώς και
άλλες υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ζ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Άρθρο 199
Αρµοδιότητες Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής
και Ανθρωπιστικής Αρωγής
1. Στη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, υπό τον διεθνή τίτλο «Hellenic Aid»,
προΐσταται Γενικός Διευθυντής, καθώς και ο αναπληρών
αυτόν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, οι οποίοι είναι
µετακλητοί. Τις θέσεις αυτές καταλαµβάνουν µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ανώτατοι υπάλληλοι του
Υπουργείου Εξωτερικών ή στελέχη εκτός αυτού, τα οποία διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
2. Αντικείµενο της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής είναι η προαγωγή, διαχείριση και εκτέλεση της εθνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Ειδικότερα η Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής είναι αρµόδια για:
α) την υποβολή ανά τετραετία στον Υπουργό Εξωτερικών σχεδίου του Εθνικού Προγράµµατος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
β) την κατάρτιση, τουλάχιστον ετησίως, σχεδίου στρατηγικής, σχετικά µε τους τοµείς και τις γεωγραφικές περιοχές, όπου θα διοχετευθεί η επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια, σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας, ιδίως στο πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) την υποβολή ετησίως στον Υπουργό Εξωτερικών
έκθεσης για τα αποτελέσµατα και την αξιολόγηση της
ελληνικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας,
δ) τη διαχείριση των πιστώσεων της αναπτυξιακής συνεργασίας που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών ως και πόρων ή δωρεών που της µεταβιβάζονται από υπουργεία,
οργανισµούς και δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
ε) τη χρηµατοδότηση, τον συντονισµό και την εποπτεία δράσεων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας,
στ) την εισήγηση για τη σύναψη Συµφωνιών Συνεισφοράς και Μνηµονίων Συνεργασίας, στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους,
ζ) την εκπροσώπηση του Υπουργείου Εξωτερικών σε
θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας εντός του πλαισίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της DAC Ο.Ο.Σ.Α. και άλλων
διεθνών οργανισµών και διασκέψεων, παγκόσµιων ή περιφερειακών, διεθνών ταµείων και αναπτυξιακών τραπεζών, που έχουν ως αντικείµενο θέµατα ανάπτυξης,
η) την έγκριση της εγγραφής φορέων στο Ειδικό Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 469 και τη διαγραφή
τους,
θ) τη συνεργασία µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα µε στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση
των πόρων της περ. δ΄, τη συµπληρωµατικότητα των
δράσεων και έργων και τη συνοχή των επί µέρους εθνικών πολιτικών µε την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας,
ι) τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την παρεχόµενη διµερή και πολυµερή βοήθεια και την τήρηση
βάσης δεδοµένων, για κάθε εθνική ή διεθνή χρήση,
ια) την προετοιµασία για τη σύγκληση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισµού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) από τον Υπουργό Εξωτερικών,
ιβ) τον έλεγχο εάν οι δράσεις/έργα που αναπτύσσονται από τους φορείς υλοποίησης αναπτυξιακής συνεργασίας εµπίπτουν στο πλαίσιο που θέτει το τετραετές Εθνικό Πρόγραµµα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
και το αποτέλεσµα των διενεργηθεισών δράσεων, εντός
του ανωτέρω πλαισίου,
ιγ) τη µέριµνα για την καταβολή συνεισφορών, οι οποίες απορρέουν από τις συµβατικές υποχρεώσεις και τις εθελοντικές προσφορές της χώρας, καθώς και για κάθε
άλλης µορφής χρηµατοδότηση, στο πλαίσιο της συµµετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισµούς, παγκόσµιους και περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταµεία, µε αντικείµενο την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στη Γενική
Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής εξειδικευµένου προσωπικού από τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης για παροχή εξειδικευµένης υπηρεσίας. Επίσης είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας.
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Άρθρο 200
Διάρθρωση και στελέχωση της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
1. Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής διαρθρώνεται ως εξής:
α) Ζ 1 Διεύθυνση Ελέγχου
β) Ζ 2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών
Δράσεων/Έργων
γ) Ζ 3 Διεύθυνση Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και
δ) Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών
Δεδοµένων
2. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις και το Γραφείο στελεχώνονται από υπάλληλους του Διπλωµατικού Κλάδου, του
Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, του Κλάδου Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.), καθώς και υπαλλήλους
των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Διοικητικής και
Λογιστικής Υποστήριξης.
Άρθρο 201
Διάρθρωση Ζ1 Διεύθυνσης Ελέγχου
Η Ζ1 Διεύθυνση Ελέγχου διαρθρώνεται σε τρία Τµήµατα:
α) Τµήµα Συνεργασίας µε Φορείς Παροχής Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Αρωγής
β) Τµήµα ΙΙ Ελέγχου
γ) Τµήµα ΙΙΙ Χρηµατοδοτήσεων.
Άρθρο 202
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Συνεργασίας µε Φορείς
Παροχής Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Αρωγής
Το Τµήµα Ι Συνεργασίας µε Φορείς Παροχής Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Αρωγής είναι αρµόδιο για:
α) την προετοιµασία των τεχνικών προδιαγραφών των
συµβάσεων και των σχεδίων προσκλήσεων ενδιαφέροντος της Ζ1 Διεύθυνσης Ελέγχου, σε περίπτωση ανάθεσης εκτέλεσης έργων/δράσεων,
β) την κατάρτιση και τροποποίηση των σχεδίων συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης, για τα προγράµµατα
αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής αρωγής.
Άρθρο 203
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Ελέγχου
Το Τµήµα ΙΙ Ελέγχου είναι αρµόδιο για:
α) τον έλεγχο των έργων/δράσεων που υλοποιούνται
από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, τους φορείς υλοποίησης προγραµµάτων
και τους διεθνείς οργανισµούς, παγκόσµιους και περιφερειακούς. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση των υποβαλλόµενων εκθέσεων και οικονοµικών απολογισµών,
την πληρότητα του φακέλου των υποβαλλόµενων παραστατικών δαπανών και την εξέταση αφενός της συνάφειας των τελευταίων µε το αντικείµενο του έργου/δράσης
και αφετέρου της εµπρόθεσµης πραγµατοποίησης των
σχετικών δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, το Τµήµα Ελέγχου
ζητεί τη συνδροµή των Πρεσβευτικών και Προξενικών
Αρχών της Ελλάδας στις χώρες όπου έχουν υλοποιηθεί
οι δράσεις, ή των παράλληλα διαπιστευµένων σε αυτές.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο επικεφαλής του

Τµήµατος
συντάσσει
Εισήγηση
Ολοκλήρωσης
Δράσης/Έργου (Ε.Ο.Δ.Ε.), η οποία περιέχει θετική ή αρνητική κρίση ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης/έργου. Η Ε.Ο.Δ.Ε. παραδίδεται στον Διευθυντή της
Ζ1 Διεύθυνσης, ο οποίος, εφόσον συµφωνεί µε το περιεχόµενό της, την καταθέτει στον Γενικό Διευθυντή της Ζ΄
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής. Σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν κάνει αποδεκτή την Ε.Ο.Δ.Ε., διενεργείται δευτερογενής (ex post) έλεγχος, µε τη συµµετοχή του Γραφείου Αξιολόγησης και
Στατιστικών Δεδοµένων. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, είναι δυνατό να ζητηθεί η συνδροµή εξωτερικών
συµβούλων/φορέων, συµπεριλαµβανοµένων ορκωτών ελεγκτών, τα πορίσµατα των οποίων συνεκτιµώνται για
την εκφορά τελικής κρίσης, ως προς την αποδοχή (πλήρη ή µερική) ή την απόρριψη της πραγµατοποιηθείσας
δράσης/έργου. Η εν λόγω διαδικασία δεν µεταβάλλει τις
αρµοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων του Δηµοσίου.
Το αποτέλεσµα των ανωτέρω ελέγχων οδηγεί σε αποδοχή ή αναγνώριση µερικής ολοκλήρωσης ή απόρριψη
της δράσης/έργου. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το
Τµήµα µεριµνά για την προώθηση των παραστατικών
στις αρµόδιες υπηρεσίες για τον περαιτέρω έλεγχο, την
εκκαθάριση και πληρωµή των δαπανών.
β) τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων σε όλα τα στάδια
των έργων/δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τη Ζ΄
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Ζ1 Διεύθυνσης και έγκρισης του Γενικού Διευθυντή της,
γ) τη σύνταξη σχεδίων καταγγελιών, αποφάσεων καταλογισµού και χρηµατικών καταλόγων, σε περίπτωση
πληµµελούς ή κακής εκτέλεσης της σύµβασης από τον
φορέα υλοποίησης της δράσης/έργου,
δ) την ενηµέρωση των φορέων υλοποίησης των δράσεων/έργων, αναφορικά µε τον τρόπο υποβολής των οικονοµικών απολογισµών στα διάφορα στάδια υλοποίησης των τελευταίων.
Άρθρο 204
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Χρηµατοδοτήσεων
Το Τµήµα ΙΙΙ Χρηµατοδοτήσεων είναι αρµόδιο για:
α) τη σύνταξη σχεδίων υπουργικών αποφάσεων για
αα) τη µεταφορά πιστώσεων σε υπουργεία, προς υλοποίηση αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών δράσεων/έργων
και αβ) τη χρηµατοδότηση των λοιπών φορέων υλοποίησης της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας,
β) την παροχή στατιστικών στοιχείων προς το Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδοµένων,
σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις των δράσεων/έργων
του εκάστοτε τρέχοντος έτους.
Άρθρο 205
Διάρθρωση Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών
και Ανθρωπιστικών Δράσεων/ Έργων
Η Ζ2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών
Δράσεων/Έργων διαρθρώνεται σε τέσσερα Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Ανθρωπιστικής Βοήθειας
β) Τµήµα ΙΙ Υλοποίησης, Σχεδιασµού και Επιλογής Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων
γ) Τµήµα ΙΙΙ Παρακολούθησης, Συντονισµού και Τεχνι-
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κού Ελέγχου Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων
δ) Τµήµα ΙV Μητρώου Αναδόχων Δράσεων/Έργων.
Άρθρο 206
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Το Τµήµα Ι Ανθρωπιστικής Βοήθειας είναι αρµόδιο για:
α) όλες τις δράσεις και έργα ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, σε περιπτώσεις επειγουσών ή µακροχρόνιων ανθρωπιστικών κρίσεων που προέρχονται από
φυσική ή ανθρώπινη αιτία,
β) τη συνεργασία µε αρµόδια υπουργεία, υπηρεσίες
και δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης, τον συντονισµό, την εποπτεία, τη συλλογή, αποστολή και διάθεση πάσης µορφής ανθρωπιστικής βοήθειας σε ενδεείς χώρες και περιοχές που αντιµετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις ή/και βίαιες µετακινήσεις πληθυσµών και την εποπτεία της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων,
γ) τη συνεργασία µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οσάκις υφίσταται ανάγκη άµεσης υλοποίησης δράσεων για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληγείσες
περιοχές,
δ) τη συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (D.G. Humanitarian and Civil Protection/D.G. ECHO) και άλλους διεθνείς οργανισµούς, ιδίως δε την
DAC Ο.Ο.Σ.Α., τον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.), και τις ειδικευµένες οργανώσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, σε
ό,τι αφορά σε θέµατα αρµοδιότητάς τους,
ε) την παρακολούθηση των εργασιών των σχετικών οµάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών επί
του αντικειµένου διαβουλεύσεων,
στ) την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης
των χρηµατοδοτούµενων ανθρωπιστικών προγραµµάτων
της Z΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.
Άρθρο 207
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Υλοποίησης, Σχεδιασµού
και Επιλογής Αναπτυξιακών Δράσεων/ Έργων
Το Τµήµα ΙΙ Υλοποίησης, Σχεδιασµού και Επιλογής Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων είναι αρµόδιο για:
α)
την
εξέταση
προτάσεων
αναπτυξιακών
δράσεων/έργων, που υποβάλλονται προς έγκριση και
χρηµατοδότηση και στοχεύουν στην ανασυγκρότηση και
τη βιώσιµη οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των πληθυσµών στις αποδέκτριες χώρες,
β) την παρακολούθηση της υλοποίησης αναπτυξιακών
δράσεων/έργων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τη Ζ΄
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής,
γ) την υλοποίηση δράσεων/έργων, σε περίπτωση που
φορέας αυτής είναι η ίδια η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής,
δ) την πραγµατοποίηση εθνικών παρεµβάσεων και την
ανάληψη πρωτοβουλιών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, υπό το καθεστώς έµµεσης διαχείρισης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 208
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Παρακολούθησης,
Συντονισµού και Τεχνικού Ελέγχου Αναπτυξιακών
Δράσεων/Έργων
Το Τµήµα ΙΙΙ Παρακολούθησης, Συντονισµού και Τεχνικού Ελέγχου Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων είναι αρµόδιο για:
α) την παρακολούθηση και τον συντονισµό έργων/δράσεων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, που υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις των χωρών προτεραιότητας,
τους διεθνείς οργανισµούς, παγκόσµιους ή περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταµεία, τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τους φορείς του ιδιωτικού τοµέα και επιχειρήσεις και τους µεµονωµένους δωρητές,
β) τον τεχνικό έλεγχο των έργων υποδοµής που υλοποιούνται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και
Ανθρωπιστικής Αρωγής, τους φορείς υλοποίησης προγραµµάτων και τους διεθνείς οργανισµούς, παγκόσµιους
και περιφερειακούς. Ο τεχνικός έλεγχος περιλαµβάνει
µεταβάσεις εµπειρογνωµόνων στον τοµέα των κατασκευών και της υλοποίησης τεχνικών έργων στις χώρες
όπου αυτά υλοποιούνται, έλεγχο της προόδου υλοποίησης των έργων και σύνταξη πορισµάτων, στα οποία απεικονίζονται η σύµφωνη µε τις προδιαγραφές εκτέλεση
των εργασιών και η προοπτική ολοκλήρωσής τους εντός
του υφισταµένου χρονοδιαγράµµατος,
γ) τη διενέργεια έκτακτων τεχνικών ελέγχων σε όλα
τα στάδια υλοποίησης έργων της περ. β΄, που χρηµατοδοτούνται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και
Ανθρωπιστικής Αρωγής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και έγκρισης του Γενικού Διευθυντή της.
Άρθρο 209
Αρµοδιότητες Τµήµατος IV Μητρώου Αναδόχων
Δράσεων/ Έργων
Το Τµήµα IV Μητρώου Αναδόχων Δράσεων/Έργων είναι αρµόδιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής
των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα και επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο της Ζ΄
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, ως επίσης και της διαγραφής τους από αυτό.
Άρθρο 210
Διάρθρωση Ζ3 Διεύθυνσης Πολιτικής
Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Η Ζ3 Διεύθυνση Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας
διαρθρώνεται σε δύο Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Πολιτικής
β) Τµήµα ΙΙ Διεθνών Οργανισµών.
Άρθρο 211
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Πολιτικής
Το Τµήµα Ι Πολιτικής είναι αρµόδιο για τον στρατηγικό
σχεδιασµό της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της
χώρας και ειδικότερα για:
α) την κατάρτιση των τετραετών Εθνικών Προγραµµάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
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β) την κατάρτιση κειµένων στρατηγικής,
γ) τον συντονισµό και τη συνεργασία µε άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης για θέµατα αρµοδιότητας της
Διεύθυνσης, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που άπτονται της συνοχής των εθνικών πολιτικών για τη βιώσιµη
ανάπτυξη,
δ) τη σύνταξη της γενικής ετήσιας πρόσκλησης και
των ειδικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής,
ε) τη συγκέντρωση στοιχείων από τις Διευθύνσεις της
Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής
Αρωγής και άλλους φορείς και την επιµέλεια σύνταξης
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα της ετήσιας Έκθεσης
της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και
Βοήθειας,
στ) τον σχεδιασµό και την προώθηση της συµµετοχής
της χώρας σε διαδικασίες κοινού προγραµµατισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της,
ζ) τον σχεδιασµό και συντονισµό των εθνικών παρεµβάσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, οι οποίες υλοποιούνται υπό το καθεστώς έµµεσης διαχείρισης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
η) τον σχεδιασµό περιφερειακών και διακρατικών συµφωνιών αναπτυξιακής συνεργασίας στις χώρες και τους
τοµείς προτεραιότητας,
θ) την εισήγηση, προετοιµασία και κατάρτιση Συµφωνιών Συνεισφοράς και Μνηµονίων Συνεργασίας, στο
πλαίσιο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της
χώρας,
ι) την παρακολούθηση υλοποίησης των αναπτυξιακών
δράσεων που προβλέπονται στις Συµφωνίες και τα Μνηµόνια της περ. θ΄.
Άρθρο 212
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διεθνών Οργανισµών
Το Τµήµα ΙΙ Διεθνών Οργανισµών είναι αρµόδιο για την
προετοιµασία των θέσεων της χώρας και την εκπροσώπησή της σε θέµατα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας εντός του πλαισίου:
α) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα αα) όλων των σχετικών µε την αναπτυξιακή συνεργασία Οµάδων Εργασίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αβ) των Διαχειριστικών Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέταση και έγκριση κατανοµών των κονδυλίων, των συναφών µε τον τοµέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας χρηµατοδοτικών µηχανισµών
και εργαλείων, σε συντονισµό, εφόσον απαιτείται, µε τα
συναρµόδια υπουργεία και φορείς, αγ) της συνόδου του
Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων µε σύνθεση Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας, αδ) των άτυπων συναντήσεων των Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αε) των συναντήσεων και Συµβουλίων Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε οµολόγους
τους από τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού
(Α.Κ.Ε.) και αστ) των συναντήσεων των Γενικών Διευθυντών Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του
Ο.Ο.Σ.Α. και ειδικότερα βα) της ετήσιας Συνόδου Υψηλού Επιπέδου, ββ) της ετήσιας Συνόδου Ανωτέρου Επιπέδου, βγ) των τακτικών συνόδων της Επιτροπής και βδ)

των Οµάδων Εργασίας και Δικτύων της Επιτροπής,
γ) των διεθνών οργανισµών και διασκέψεων, ιδίως εκείνων του Ο.Η.Ε., ως προς την παρακολούθηση των εργασιών της 2ης Επιτροπής (αρµόδιας για οικονοµικά και
δηµοσιονοµικά θέµατα) και λοιπών συναντήσεων και συνόδων που άπτονται αναπτυξιακών θεµάτων και ιδίως
της επίτευξης των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης στο
πλαίσιο της Ατζέντας 2030 ως και της χρηµατοδότησης
της ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράµµατος Δράσης
της Αντίς Αµπέµπα.
Το Τµήµα Διεθνών Οργανισµών εισηγείται, επίσης, την
καταβολή συνεισφορών και κάθε άλλης µορφής χρηµατοδότησης στο πλαίσιο συµµετοχής της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς, παγκόσµιους και περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταµεία, που έχουν ως
αντικείµενο θέµατα ανάπτυξης.
Άρθρο 213
Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης
και Στατιστικών Δεδοµένων
Το Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών
Δεδοµένων είναι αρµόδιο για:
α) τη συµµετοχή, µε τη συνδροµή εξωτερικών συµβούλων, στη διενέργεια δευτερογενών
(ex post) ελέγχων επί δράσεων/έργων, όταν η Εισήγηση Ολοκλήρωσης (Ε.Ο.Δ.Ε.) αυτών από την καθ’ ύλην
αρµόδια Διεύθυνση δεν γίνεται δεκτή από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής. Το αποτέλεσµα του ελέγχου οδηγεί σε αποδοχή ή αναγνώριση µερικής ολοκλήρωσης ή απόρριψη των δράσεων/έργων,
β) τη σύνταξη του τµήµατος της Ετήσιας έκθεσης της
Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και
Βοήθειας που αφορά στην ex post αποτίµηση των επιµέρους προγραµµάτων της κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
αυτής συνεκτιµώνται κατά τη διαµόρφωση του πολυετούς προγραµµατισµού,
γ) τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
αναφορικά µε την παρεχόµενη κατ’ έτος αναπτυξιακή
βοήθεια από την Ελλάδα,
δ) την επεξεργασία των στοιχείων της περ. γ΄, µε βάση τις οδηγίες της DAC Ο.Ο.Σ.Α.,
ε) την τήρηση της επίσηµης στατιστικής βάσης δεδοµένων της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας από τη
χώρα, στο σύνολό της,
στ) την παροχή στατιστικών στοιχείων στην DAC
Ο.Ο.Σ.Α. και σε ενδιαφερόµενους αποδέκτες, εντός και
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,
ζ) την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Οµάδα Εργασίας Στατιστικής της DAC Ο.Ο.Σ.Α..
Άρθρο 214
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται τα κριτήρια,
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση
των αιτήσεων εγγραφής των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα και των επιχειρήσεων
στο Ειδικό Μητρώο της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυ-
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ξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 469, καθώς και τη διαγραφή
τους από αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

µόσιας Διπλωµατίας προΐσταται µόνιµος υπάλληλος του
Διπλωµατικού Κλάδου, που φέρει πρεσβευτικό βαθµό, ή
µετακλητός Γενικός Γραµµατέας, µε βαθµό 1ο (πρώτο)
των ειδικών θέσεων, οριζόµενος µε κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 218
Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 215
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού
και Δηµόσιας Διπλωµατίας

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται
οι αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας.

1. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας είναι ιδίως η διαµόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδηµία
και την παλιννόστηση, η σύσφιξη των δεσµών των απόδηµων Ελλήνων µε την Ελλάδα και η διαφύλαξη και διατήρηση της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας, η επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής εικόνας της χώρας, µέσω του σχεδιασµού και της υλοποίησης προγραµµάτων και δράσεων δηµόσιας διπλωµατίας και της ανάπτυξης και λειτουργίας ενιαίας διαδικτυακής πύλης για τη διαχείριση της εθνικής εικόνας στο
εξωτερικό, δράσεις στους τοµείς του πολιτισµού και των
µορφωτικών ανταλλαγών, ο συντονισµός των υπηρεσιών των υπουργείων σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού και εφαρµογής δράσεων διεθνούς επικοινωνίας, η εισήγηση για την επίλυση θεµάτων που αναφέρεται στις εκτός της χώρας Ορθόδοξες και άλλες Χριστιανικές και µη Εκκλησίες, καθώς και τα ξένα Δόγµατα στην
Ελλάδα, η γενική πολιτιστική προβολή της Ελλάδας στο
εξωτερικό και η προβολή του ελληνικού πνεύµατος και
πολιτισµού σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η παρακολούθηση και ρύθµιση θεµάτων που άπτονται της αρµοδιότητας των προξενικών αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό.
2. Η Γενική Γραµµατεία συνεργάζεται µε την Υπηρεσία
Συντονισµού και τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Εξωτερικών για
την έγκριση των σχεδίων και προγραµµάτων δράσης, και
καταρτίζει µηνιαίες αναφορές προς τις Υπηρεσίες αρµοδιότητάς της και τους προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων για τον βαθµό υλοποίησης των Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Σχεδίου Δράσης. Προς
τούτο, δύναται να λαµβάνει στοιχεία από τις διπλωµατικές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό και από φορείς
που εποπτεύει το Υπουργείο Εξωτερικών.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Άρθρο 216
Εποπτευόµενοι από τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου
Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας φορείς
Στην εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας υπάγονται:
α) Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO.
β) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και
γ) Η Διοίκηση του Αγίου Όρους.
Άρθρο 217
Γενικός Γραµµατέας Απόδηµου Ελληνισµού
και Δηµόσιας Διπλωµατίας
Στη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και Δη-

Άρθρο 219
Αρµοδιότητες Ε΄ Γενικής Διεύθυνσης
Δηµόσιας Διπλωµατίας
1. Η Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Διπλωµατίας είναι
αρµόδια για:
α) τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων
και δράσεων δηµόσιας διπλωµατίας για την προβολή του
ελληνικού πολιτισµού και τον γενικό συντονισµό όλων
των Διευθύνσεων αρµοδιότητάς της για το σύνολο των
πολιτιστικών, µορφωτικών, θρησκευτικών υποθέσεων,
καθώς και των δράσεων επικοινωνίας της χώρας,
β) την προάσπιση και προαγωγή των συµφερόντων της
χώρας στους τοµείς πολιτισµού και µορφωτικών ανταλλαγών σε συνεργασία µε τα άλλα συναρµόδια υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς και την εξασφάλιση
της τουριστικής προβολής της χώρας µέσα από διεθνείς
συνεργασίες,
γ) την υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού σε θέµατα αρµοδιότητάς της για τη σύνταξη του ετήσιου Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών
και την υλοποίηση του,
δ) τον σχεδιασµό, την κατάρτιση, τη µέριµνα για την
προώθηση και την αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου
Δηµόσιας Διπλωµατίας, καθώς και την υποβολή προτάσεων αναθεώρησής του προς έγκριση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
ε) τον συντονισµό των υπηρεσιών των υπουργείων σε
θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, εφαρµογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων δηµόσιας διπλωµατίας και προβολής των ιδίων και των εποπτευόµενων φορέων τους, την παρακολούθηση, µελέτη και έρευνα των επικοινωνιακών θεµάτων, που έχουν σχέση
µε τις ξένες χώρες,
στ) τον συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας ως προς
την προώθηση της διεθνούς εικόνας της χώρας,
ζ) την εισήγηση και προώθηση των θέσεων της χώρας
σε θέµατα δηµόσιας διπλωµατίας και πολιτιστικών υποθέσεων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία, υπηρεσίες και την
πολιτιστική προβολή της χώρας,
η) την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρµοδιότητάς της σε άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς,
θ) την παρακολούθηση, µελέτη και έρευνα των πολιτιστικών και επικοινωνιακών θεµάτων, που έχουν σχέση
µε τις ξένες χώρες,
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ι) τη µελέτη της γενικής κατάστασης στα θέµατα της
αρµοδιότητάς της και την παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέµατα αυτά στις ξένες χώρες, των τάσεων και
προτιµήσεων, των ενδεχοµένων συνεπειών από τα ανωτέρω θέµατα στην Ελλάδα και γενικότερα στην ελληνική
πολιτική,
ια) την παρακολούθηση, µελέτη και εισήγηση για την
επίλυση κάθε θέµατος και υπόθεσης που αναφέρεται
στις εκτός της χώρας Ορθόδοξες και άλλες Χριστιανικές
και µη Εκκλησίες καθώς και τα ξένα Δόγµατα στην Ελλάδα,
ιβ) την παρακολούθηση, µελέτη και εισήγηση για την
επίλυση κάθε θέµατος που αναφέρεται στο Άγιο Όρος,
ιγ) την προετοιµασία των διαπραγµατεύσεων για τη
σύναψη διµερών συµφωνιών και συµβάσεων, µεταξύ Ελλάδος και ξένων χωρών, οι οποίες εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της,
ιδ) τον συντονισµό της προώθησης των θεµάτων πολιτιστικής και µορφωτικής συνεργασίας σε διµερές και πολυµερές επίπεδο, την προπαρασκευή των εργασιών των
σχετικών διακρατικών επιτροπών, την ευθύνη των διαπραγµατεύσεων και τη διαµόρφωση του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για τη σύναψη συναφών συµφωνιών,
ιε) την παρακολούθηση, µελέτη και εισήγηση για τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των πολιτιστικών και µορφωτικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και ξένων χωρών,
ιστ) την ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδος µε την
UNESCO,
ιζ) την παρακολούθηση της δραστηριότητας και τη συνεργασία µε πολιτιστικά και επιστηµονικά ιδρύµατα και
επιτροπές,
ιη) σε συνεργασία µε τη B΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα
αρµόδια υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς, τη µέριµνα για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων δηµόσιας διπλωµατίας που άπτονται
δράσεων προώθησης των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στη Ελλάδα.
Άρθρο 220
Διάρθρωση και στελέχωση Ε΄ Γενικής Διεύθυνσης
Δηµόσιας Διπλωµατίας
1.Η Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Διπλωµατίας περιλαµβάνει:
α) την Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δηµόσιων Σχέσεων,
β) την Ε2 Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας,
γ) την Ε3 Διεύθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων και
δ) την Ε4 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων.
2. Οι Διευθύνσεις Ε1 και Ε2 στελεχώνονται ιδίως από
υπαλλήλους του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας.
Άρθρο 221
Αρµοδιότητες Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών
Δηµόσιων Σχέσεων
1. Η Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δηµόσιων Σχέσεων είναι
αρµόδια για:

α) την υποστήριξη των ξένων ανταποκριτών και δηµοσιογράφων στην Ελλάδα και την ανάπτυξη και καλλιέργεια επαφών µε εκπροσώπους των διεθνών ΜΜΕ,
β) τον σχεδιασµό, την εποπτεία υλοποίησης και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων και
δράσεων διεθνών δηµοσίων σχέσεων στο εσωτερικό και
το εξωτερικό, σε συνεργασία µε άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς,
γ) την αναζήτηση και την εισήγηση προγραµµάτων
χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς
οργανισµούς, καθώς και την αναζήτηση χορηγικών πόρων ή οικονοµικών ενισχύσεων από τρίτους, δηµόσιους
ή ιδιωτικούς, φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για
την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης,
δ) την υποστήριξη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη
συνεργειών για δράσεις διεθνών δηµοσίων σχέσεων µε
φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Άρθρο 222
Διάρθρωση Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών
Δηµόσιων Σχέσεων
Η Ε1 Διεύθυνση Διεθνών Δηµοσίων Σχέσεων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Υποστήριξης Ξένων Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης
β) Τµήµα ΙΙ Δηµόσιων Σχέσεων
γ) Τµήµα ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής.
Άρθρο 223
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Υποστήριξης Ξένων
Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης
Το Τµήµα Ι Υποστήριξης Ξένων Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων Ενηµέρωσης είναι αρµόδιο για:
α) τη διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών και απεσταλµένων διεθνών ΜΜΕ στη χώρα και την παροχή ενηµερωτικού υλικού, διοικητικών διευκολύνσεων και τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του έργου τους,
β) την παροχή διευκολύνσεων στους ανταποκριτές
του ελληνικού τύπου της αλλοδαπής,
γ) τον συντονισµό όλων των υπηρεσιών του δηµοσίου
και του ιδιωτικού τοµέα για την επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης πάσης φύσεως αδειών και διευκολύνσεων στους ξένους ανταποκριτές, τους απεσταλµένους
διεθνών ΜΜΕ και των τεχνικών συνεργείων που τους
συνοδεύουν για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού,
δ) την υλοποίηση δράσεων ενηµερωτικού χαρακτήρα
για τους ξένους ανταποκριτές και τους απεσταλµένους
των διεθνών ΜΜΕ στην Ελλάδα,
ε) τη διατήρηση και καλλιέργεια επαφών µε τους επισκεπτόµενους τη χώρα ξένους δηµοσιογράφους και µετά την αναχώρησή τους, σε συνεργασία µε τα Γραφεία
Δηµόσιας Διπλωµατίας στο εξωτερικό,
στ) τη διοργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύξεων του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποκριτές και απεσταλµένους διεθνών ΜΜΕ, στο σκέλος
που αφορά στα διεθνή ΜΜΕ,
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ζ) την καλλιέργεια επαφών και την προώθηση της συνεργασίας µε τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, τις
ξένες υπηρεσίες τύπου και τις επαγγελµατικές οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα,
η) την τήρηση αρχείου αλληλογραφίας, δηµοσιευµάτων, καθώς και µητρώου και ευρετηρίου των διαπιστευµένων ξένων ανταποκριτών ή δηµοσιογράφων,
θ) την ανάλυση, αξιολόγηση και παραγωγή συµπερασµάτων σε σχέση µε το Στρατηγικό Σχέδιο Δηµόσιας Διπλωµατίας ως προς τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από
την υπηρεσία και τις σχετικές δράσεις που περιέχονται
στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο.
Άρθρο 224
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Δηµόσιων Σχέσεων
Το Τµήµα ΙΙ Δηµόσιων Σχέσεων είναι αρµόδιο για:
α) τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, ηµερίδων,
ενηµερωτικών συναντήσεων, συνεντεύξεων τύπου, εκδηλώσεων προβολής, την οργάνωση Κέντρων Τύπου για
την παρακολούθηση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ
εκδηλώσεων ή σηµαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος,
β) τη µέριµνα για τη διάθεση των πρόσφορων για τις
εν λόγω εκδηλώσεις χώρων και εγκαταστάσεων, την παροχή υπηρεσιών διοικητικής µέριµνας στους διοργανωτές και συµµετέχοντες, καθώς και την παροχή της αιγίδας της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού και
Δηµόσιας Διπλωµατίας, στις ανωτέρω εκδηλώσεις,
γ) την κατάρτιση των όρων, των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών που αφορούν στη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων µε τρίτους φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων δηµόσιων σχέσεων, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρµοδιοτήτων της Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δηµοσίων Σχέσεων,
δ) την οργάνωση, διευκόλυνση και εξυπηρέτηση δηµοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας ή τον Πρωθυπουργό ή µέλη της Κυβέρνησης σε επίσηµες επισκέψεις στο εξωτερικό, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας ή τις αρµόδιες Διπλωµατικές/Προξενικές Αρχές,
ε) την οργάνωση ή συνδιοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης, καθώς και τη µέριµνα για τη φιλοξενία εκπροσώπων
διεθνών ΜΜΕ, πολιτιστικών και επιστηµονικών ιδρυµάτων και δεξαµενών σκέψης, ξένων επισήµων και προσωπικοτήτων, σε συνεργασία µε άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
στ) τη διαπίστευση, υποδοχή, ενηµέρωση και παροχή
διευκολύνσεων σε δηµοσιογραφικές αποστολές που συνοδεύουν Αρχηγούς Ξένων Κρατών ή Κυβερνήσεων κατά τις επισκέψεις τους στην Ελλάδα,
ζ) τη διαπίστευση Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων
ΜΜΕ σε πολιτικά γεγονότα µείζονος σηµασίας ή εκδηλώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα,
η) την καλλιέργεια και ανάπτυξη δηµοσίων σχέσεων,
µε ενέργειες και δράσεις για την προώθηση και προβολή
των θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 225
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής
Το Τµήµα ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής, είναι αρµόδιο για:
α) την επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεµάτων και
κρίσεων µέσω οχηµάτων ειδικού σκοπού στο διαδίκτυο,
καθώς και µε την επεξεργασία και επιµέλεια παραγωγής
έκτακτων θεµατικών εκδόσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας της Ε2 Διεύθυνσης και τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας,
β) την ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίας διαδικτυακής
πύλης για τη διαχείριση της εθνικής εικόνας στο εξωτερικό, καθώς και την υποστήριξη, τον συντονισµό και την
παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την αξιοποίηση
των µέσων εξωστρέφειας που ανήκουν στο ψηφιακό οικοσύστηµα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο
του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Δηµόσιας
Διπλωµατίας,
γ) τη συνεργασία µε τις υπηρεσίες διαχείρισης ιστοτόπων και µέσων κοινωνικής δικτύωσης άλλων υπουργείων και φορέων του δηµόσιου τοµέα για τον συντονισµό
της επικοινωνιακής δράσης στο πλαίσιο του Στρατηγικού
Σχεδίου Δηµόσιας Διπλωµατίας,
δ) την αγορά χώρου/χρόνου σε διεθνή ΜΜΕ, σε µέσα
κοινωνικής δικτύωσης και σε διαδικτυακές πλατφόρµες
και την από κοινού υλοποίηση προγραµµάτων διαχείρισης της εθνικής εικόνας σε συνεργασία µε άλλους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
ε) τον σχεδιασµό, τη σύνταξη, την επιµέλεια παραγωγής και την τήρηση σχετικού ψηφιακού αρχείου – ταινιοθήκης έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και
ψηφιακού περιεχοµένου για την προώθηση των στόχων
και την προβολή της χώρας στη διεθνή κοινή γνώµη.
Άρθρο 226
Αρµοδιότητες Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας
Η Ε2 Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας είναι αρµόδια
για:
α) τη χαρτογράφηση και ανάλυση του περιφερειακού
και διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος και της θέσης της χώρας σε αυτό,
β) την παρακολούθηση του αντίκτυπου των ελληνικών
πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων στη
διεθνή κοινή γνώµη και τα διεθνή ΜΜΕ,
γ) την παρουσίαση, σε συνεργασία µε συναρµόδιους
φορείς, των επίσηµων ελληνικών θέσεων στη διεθνή κοινή γνώµη µε την αξιοποίηση κάθε πρόσφορου µέσου και
διαύλου επικοινωνίας,
δ) την υποστήριξη δηµόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη συνεργειών για δράσεις προβολής και επικοινωνίας, µε φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ε) την αξιολόγηση προγραµµάτων και δράσεων διαχείρισης της εθνικής εικόνας και επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων που υλοποιούνται από τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας ανά χώρα ή γεωγραφική περιοχή,
στ) την παροχή κατευθύνσεων προς τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας για τη διαχείριση της εθνικής εικόνας
στο εξωτερικό,
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ζ) τον συντονισµό και την παροχή κατευθύνσεων και
οδηγιών προς τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας για τη
διαχείριση κρίσεων και την ανασκευή ψευδών, ανακριβών ή δυσµενών δηµοσιευµάτων και πληροφοριών που
αναπαράγονται στα διεθνή ΜΜΕ, σε συνεργασία µε το
Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

συνεργασιών µε εξειδικευµένους παρόχους του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.

Άρθρο 227
Διάρθρωση Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας

Το Τµήµα ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης Ειδικών Θεµάτων είναι αρµόδιο για:
α) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών από ποικίλες πηγές (ενδεικτικά ξένος Τύπος και
διεθνή ΜΜΕ, Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας, δεξαµενές σκέψης) για διεθνή ή ειδικά θέµατα που αφορούν σε
διακρατικές και διεθνείς σχέσεις, ευρωπαϊκά θέµατα και
εν γένει θέµατα ελληνικού ενδιαφέροντος,
β) την αρχειοθέτηση των ως άνω πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων της Υπηρεσίας, ώστε να
εξασφαλίζονται η ταχεία ανεύρεση και η πρόσβαση στις
ζητούµενες πληροφορίες και η µεταξύ τους συσχέτιση,
γ) την αξιοποίηση των ανωτέρω για την έκδοση δελτίων προς ενηµέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου,
των οργάνων του κράτους και των καθ' ύλην αρµόδιων
φορέων του δηµόσιου τοµέα,
δ) την προετοιµασία κατάλληλου υλικού για την προληπτική επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεµάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό, καθώς και κρίσεων
που προκύπτουν, ιδίως από προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές, φυσικές καταστροφές, καθώς και πάσης
φύσεως έκτακτα γεγονότα σε συνεργασία µε τις λοιπές
αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς,
ε) την προετοιµασία υποστηρικτικού υλικού και την ενηµέρωση των εκπροσώπων των διεθνών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης για την έγκαιρη αντιµετώπιση των συνεπειών από τις κρίσεις πάσης φύσεως, τη λήψη µέτρων, καθώς και την αποκατάσταση σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών,
στ) τη µέριµνα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας, για την προετοιµασία υλικού για
την ανασκευή, µέσω των Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας, ψευδών, ανακριβών ή δυσµενών δηµοσιευµάτων
και πληροφοριών που αναπαράγονται στα διεθνή ΜΜΕ,
ζ) την έκδοση ειδικών οδηγιών και την προετοιµασία
και προώθηση υλικού επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων προς τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας για χρήση από τα διεθνή ΜΜΕ,
η) τη συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και
φορείς, ιδίως την Υπηρεσία Συντονισµού, τον Εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών και τη Μονάδα
Διαχείρισης Κρίσεων, ανάλογα µε το θέµα, για τη συλλογή και εκπόνηση του κατάλληλου υλικού προς αντίκρουση ψευδών ειδήσεων και της οποιασδήποτε επικοινωνιακής επίθεσης κατά της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

Η Ε2 Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας διαρθρώνεται
σε τρία (3) Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας
β) Τµήµα ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης Ειδικών Θεµάτων
γ) Τµήµα ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών.
Άρθρο 228
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας
Το Τµήµα Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας είναι αρµόδιο
για:
α) την υλοποίηση του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου
Δηµόσιας Διπλωµατίας που αφορά στη διαχείριση της εθνικής εικόνας, σε συνεργασία µε τα Γραφεία Δηµόσιας
Διπλωµατίας, την Υπηρεσία Συντονισµού, τις συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, µε το Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, τα λοιπά υπουργεία και τους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς,
β) την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων επικοινωνίας και προβολής, είτε µε ιδία µέσα είτε σε συνεργασία µε άλλους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς,
γ) την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τα
Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας για την ορθή και αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού
Σχεδίου Δηµόσιας Διπλωµατίας που αφορούν στη διαχείριση της εθνικής εικόνας,
δ) την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που συγκεντρώνει από τις Υπηρεσίες της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας, τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας,
καθώς και τις λοιπές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών,
ε) την κατάρτιση των όρων, των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών που αφορούν στη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων µε τρίτους, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, φορείς
για την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων στο
πλαίσιο της αποστολής και των αρµοδιοτήτων της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας,
στ) την εκτέλεση του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου
Δηµόσιας Διπλωµατίας που αφορά τις διεθνείς δηµόσιες
σχέσεις σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο Δηµόσιας Διπλωµατίας, σε συνεργασία µε τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας, τις λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, τα λοιπά υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
ζ) την υποδοχή και αξιολόγηση προτάσεων δράσεων
δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας που έχουν υποβληθεί από τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας, καθώς και από άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα,
η) την παρακολούθηση προγραµµάτων διαχείρισης της
εθνικής εικόνας ξένων κρατών, την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών καθώς και καινοτόµων, σχεδιαστικών
προσεγγίσεων προωθητικού υλικού και την ανάπτυξη

Άρθρο 229
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Επικοινωνιακής
Διαχείρισης Ειδικών Θεµάτων

Άρθρο 230
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών
Το Τµήµα ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών είναι αρµόδιο για:
α) την παραγωγή αναλύσεων και ερευνών κοινής γνώµης, µε ίδια µέσα ή µέσω εξωτερικής ανάθεσης, για την
οριοθέτηση αναγκών, τον εντοπισµό αδυναµιών, κινδύνων και την επισήµανση ζητηµάτων κρίσιµων για την κατανόηση του διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος
στο οποίο εντάσσεται η χώρα ή συγκεκριµένοι κρατικοί
φορείς και υπηρεσίες,
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β) την παρακολούθηση των επισκοπήσεων, αναλύσεων
και εισηγήσεων των Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας,
της ειδησεογραφίας των διεθνών ΜΜΕ, των αναλύσεων
δεξαµενών σκέψης, επιστηµονικών ιδρυµάτων και διαµορφωτών της διεθνούς κοινής γνώµης, που αφορούν
στη χώρα, προς ενηµέρωση της πολιτικής ηγεσίας,
γ) την παραγωγή και διάθεση υλικού τεκµηρίωσης για
την προβολή των στόχων και των επιτευγµάτων της εξωστρέφειας, τη διαχείριση της εθνικής εικόνας και την υποστήριξη των εθνικών συµφερόντων στη διεθνή κοινή
γνώµη, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Εξωτερικών, των λοιπών υπουργείων
και των κατά περίπτωση αρµόδιων φορέων,
δ) τη σύνταξη ενηµερωτικών σηµειωµάτων, αναλύσεων και ειδικών θεµατικών δελτίων για ζητήµατα που απασχολούν το περιφερειακό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επικοινωνιακό περιβάλλον µε σκοπό την πλήρη, άµεση και έγκυρη ενηµέρωση των Αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό,
ε) την παρακολούθηση του οµογενειακού τύπου και
των οµογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών µε σκοπό την ενηµέρωση για τα ζητήµατα που απασχολούν τον
απόδηµο Ελληνισµό,
στ) τη συγκέντρωση, ταξινόµηση και αρχειοθέτηση
των ως άνω πληροφοριών σε ψηφιακή τράπεζα δεδοµένων, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται η ταχεία ανεύρεση και η µεταξύ τους συσχέτιση.
Άρθρο 231
Αρµοδιότητες Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών,
Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων
Η Ε3 Διεύθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων είναι αρµόδια, σε συνεργασία µε τα
άλλα υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς, για τη γενική πολιτιστική προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό
και την προβολή του ελληνικού πνεύµατος και πολιτισµού στο διεθνές πεδίο. Ειδικότερα, είναι αρµόδια για:
α) τη διαπραγµάτευση και υπογραφή των Μορφωτικών
Συµφωνιών και συµφωνιών πολιτιστικής συνεργασίας µε
τα ξένα κράτη,
β) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Μορφωτικών Προγραµµάτων και πολιτιστικής συνεργασίας, την
πραγµατοποίηση πολιτιστικών ανταλλαγών εκτός Προγραµµάτων και την παρακολούθηση της δραστηριότητας
των πολιτιστικών και επιστηµονικών ιδρυµάτων και επιτροπών,
γ) τις υποτροφίες,
δ) τις σχέσεις της Ελλάδος µε την UNESCO,
ε) την παρακολούθηση σχέσεων της Ελλάδας µε τις
άλλες χώρες στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας και
τεχνολογίας,
στ) τον χειρισµό, τη ρύθµιση και παρακολούθηση των
θεµάτων που ανάγονται στις διεθνείς αθλητικές σχέσεις
και εκδηλώσεις, καθώς και την προετοιµασία για τη σύναψη και εκτέλεση διεθνών συµφωνιών αθλητικών διοργανώσεων.

α) Τµήµα Ι Μορφωτικών Συµφωνιών και Προγραµµάτων,
β) Τµήµα ΙΙ Διµερούς και Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας,
γ) Τµήµα ΙΙΙ UNESCO,
δ) Τµήµα ΙV Πολιτιστικών και Επιστηµονικών Ιδρυµάτων και Επιτροπών,
ε) Τµήµα V Αθλητικών Υποθέσεων,
στ) Τµήµα VI Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας.
Άρθρο 233
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Μορφωτικών Συµφωνιών
και Προγραµµάτων
Το Τµήµα Ι Μορφωτικών Συµφωνιών και Προγραµµάτων είναι αρµόδιο για:
α) τη µελέτη, επεξεργασία, διαπραγµάτευση, υπογραφή και εφαρµογή Μορφωτικών Συµφωνιών και Μορφωτικών Προγραµµάτων,
β) τη χάραξη της τηρητέας πολιτικής όσον αφορά στη
σύναψη πολιτιστικών και µορφωτικών σχέσεων.
Άρθρο 234
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Διµερούς και Διεθνούς
Πολιτιστικής Συνεργασίας
Το Τµήµα ΙΙ Διµερούς και Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας είναι αρµόδιο για:
α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραµµάτων πολιτιστικής συνεργασίας, σε συνεργασία µε τα
άλλα αρµόδια υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς
και την παρακολούθηση των µορφωτικών σχέσεων και
δραστηριοτήτων της Ελλάδας µε τους Διεθνείς Μορφωτικούς Οργανισµούς πλην UNESCO,
β) την παρακολούθηση, σε συνεργασία µε τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας, της εφαρµογής
των ανταλλαγών µεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών
στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας,
γ) τη ρύθµιση κάθε θέµατος το οποίο ανάγεται στη σύµπραξη της χώρας σε διεθνές επίπεδο για τη σύγκληση
διεθνών συνεδρίων ή την οργάνωση διεθνών καλλιτεχνικών γεγονότων στην Ελλάδα,
δ) την υποβοήθηση της Διοίκησης για την πραγµατοποίηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις συναφθείσες Μορφωτικές Συµφωνίες και Προγράµµατα,
ε) τη σύνταξη των προγραµµάτων υποτροφιών που χορηγούνται στους αλλοδαπούς και στους αποδήµους και
την παρακολούθηση της εφαρµογής τους,
στ) τη χορήγηση υποτροφιών σε οµογενείς του εξωτερικού και αλλοδαπούς και την παρακολούθηση της εφαρµογής τους,
ζ) τη συνεργασία µε τις ξένες Κυβερνήσεις ή Οργανισµούς για την επιλογή Ελλήνων σπουδαστών και αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, στους οποίους χορηγούνται υποτροφίες από τις ανωτέρω Κυβερνήσεις ή τους Οργανισµούς.

Άρθρο 232
Διάρθρωση Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών
και Αθλητικών Υποθέσεων

Άρθρο 235
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ UNESCO

Η Ε3 Διεύθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων διαρθρώνεται σε έξι (6) Τµήµατα:

Το Τµήµα ΙΙΙ UNESCO είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση, σε συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια υπουργεία,
υπηρεσίες και οργανισµούς, των σχέσεων της Ελλάδας
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µε την UNESCO, καθώς και των δραστηριοτήτων του Οργανισµού αυτού.
Άρθρο 236
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙV Πολιτιστικών
και Επιστηµονικών Ιδρυµάτων και Επιτροπών
Το Τµήµα ΙV Πολιτιστικών και Επιστηµονικών Ιδρυµάτων και Επιτροπών είναι αρµόδιο για:
α) την ενίσχυση και πραγµατοποίηση πολιτιστικών,
καλλιτεχνικών και γενικά κάθε φύσης ανταλλαγών και
εκδηλώσεων για την πολιτιστική προβολή της Ελλάδας,
β) την εποπτεία και τον έλεγχο των ελληνικών πνευµατικών ιδρυµάτων του εξωτερικού, των παραρτηµάτων
των ελληνικών πνευµατικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό
και των εδρών Ελληνικών Σπουδών, καθώς και την ενθάρρυνση ίδρυσης νέων εδρών Ελληνικών Σπουδών,
γ) την παρακολούθηση και ενίσχυση των σπουδών ελληνικού ενδιαφέροντος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εξωτερικού,
δ) την παρακολούθηση, σε συνεργασία µε τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας, των δραστηριοτήτων άλλων χωρών στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας.
Άρθρο 237
Αρµοδιότητες Τµήµατος V Αθλητικών Υποθέσεων
Το Τµήµα V Αθλητικών Υποθέσεων είναι αρµόδιο για
τα θέµατα που ανάγονται στις διεθνείς αθλητικές σχέσεις και εκδηλώσεις και στην προετοιµασία για τη σύναψη και εκτέλεση διεθνών συµφωνιών αθλητικών διοργανώσεων.
Άρθρο 238
Αρµοδιότητες Τµήµατος VI Πολιτιστικής
και Μορφωτικής Συνεργασίας
Το Τµήµα VI Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας είναι αρµόδιο για:
α) την επικοινωνία και καλλιέργεια σχέσεων µε ξένους
φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα, µε στόχο την
καλλιέργεια σχέσεων και την προώθηση πρωτοβουλιών
για την ανάδειξη θεµάτων πολιτιστικού και µορφωτικού
ενδιαφέροντος,
β) την προώθηση θεµάτων πολιτιστικής και µορφωτικής συνεργασίας σε διµερές και πολυµερές επίπεδο, την
προπαρασκευή των εργασιών των σχετικών διακρατικών
επιτροπών, την προετοιµασία και διαµόρφωση του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για τη σύναψη των σχετικών συµφωνιών,
γ) την επικοινωνιακή υποστήριξη της εξωστρέφειας
των ελληνικών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και πολιτιστικών οργανισµών.
Άρθρο 239
Αρµοδιότητες Ε4 Διεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων
Η Ε4 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων είναι αρµόδια, σε συνεργασία µε τις άλλες
συναρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες και θρησκευτικές αρχές, για την παρακολούθηση, µελέτη και εισήγηση για
την επίλυση των θεµάτων που αναφέρονται στις εκτός

της χώρας Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές και Εκκλησιαστικά Κέντρα, τον Απόδηµο Κλήρο και τη Διοίκηση του
Αγίου Όρους. Ειδικότερα, η Ε4 Διεύθυνση είναι αρµόδια
για:
α) την τήρηση των σχέσεων και της επικοινωνίας της
Ελλάδας µε τον Οικουµενικό Θρόνο, τα λοιπά Πρεσβυγενή και άλλα Πατριαρχεία, τις ανά τον κόσµο Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα
Δόγµατα και τις αλλόδοξες Εκκλησίες γενικά, καθώς και
τη ρύθµιση κάθε θέµατος το οποίο ανακύπτει από την επικοινωνία αυτή,
β) την παρακολούθηση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, των σχέσεων µεταξύ
των Ορθόδοξων Εκκλησιών,
γ) την παρακολούθηση των σχέσεων της Ορθοδοξίας
µε τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα Δόγµατα και τις αλλόδοξες
Εκκλησίες και τις θρησκευτικές οργανώσεις γενικά,
δ) την παρακολούθηση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, των ζητηµάτων του Οικουµενικού Πατριαρχείου µε τις υπαγόµενες σ` αυτό
Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, της Ηµιαυτόνοµης Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και τις Πατριαρχικές και
Σταυροπηγιακές Ιερές Μονές και Ιδρύµατα στην Ελλάδα,
ε) την παροχή κάθε δυνατής συνδροµής στα Ορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Ιερά Μονή του Όρους Σινά,
στ) τη συνεργασία µε τη Διοίκηση του Αγίου Όρους σε
θέµατα αναγόµενα στην αρµοδιότητά της, στο πλαίσιο
της άσκησής της κατά το άρθρο 105 του Συντάγµατος
κρατικής εποπτείας,
ζ) τη µέριµνα για τα εκκλησιαστικά θέµατα των Ελλήνων στο εξωτερικό και τη λήψη κάθε ενδεδειγµένου µέτρου για την ανάπτυξη µεταξύ των Αποδήµων των δεσµών της Ορθοδοξίας, ως εθνικού και πνευµατικού παράγοντα,
η) την παροχή βοήθειας στους Έλληνες κληρικούς και
λαϊκούς για τη σπουδή της Ορθοδόξου Θεολογίας στις
Πανεπιστηµιακές ή Εκκλησιαστικές Σχολές και κάθε αρωγής για την ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήµατος
µεταξύ των Αποδήµων,
θ) τη διατήρηση, ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας του απόδηµου Κλήρου, των Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών, των εκκλησιαστικών Κέντρων και Σχολών, Ιδρυµάτων και Σωµατείων που βρίσκονται στο εξωτερικό,
ι) την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Εκκλησίας και των Ελληνορθόδοξων Εκκλησιών στο
εξωτερικό και µεταξύ των τελευταίων και των Ανωτάτων
Θεολογικών Σχολών στην Ελλάδα,
ια) την παρακολούθηση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, των υποθέσεων οι οποίες αφορούν στα θέµατα των ετερόδοξων Εκκλησιών,
Θρησκευµάτων και ξένων Εκκλησιαστικών Εκπαιδευτηρίων, Ιδρυµάτων και Σωµατείων στην Ελλάδα,
ιβ) την παρακολούθηση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και κάθε άλλο συναρµόδιο Υπουργείο, των υποθέσεων που ανάγονται στην
άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ιδρυµάτων και σωµατείων των αλλοδαπών θρησκευτικών κοινοτήτων στην
Ελλάδα,
ιγ) την παρακολούθηση, σε συνεργασία µε το Υπουρ-
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γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, των υποθέσεων οι οποίες αφορούν στα θέµατα των ετερόδοξων Εκκλησιών,
αλλοδαπών Θρησκευµάτων και ξένων εκκλησιαστικών
εκπαιδευτηρίων, ιδρυµάτων και σωµατείων στην Ελλάδα.
Άρθρο 240
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται
ο τρόπος, οι προϋποθέσεις χορήγησης και παράτασης
χορήγησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε
τις υποτροφίες που παρέχονται από την Ε3 Διεύθυνση
Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων ή
το Υπουργείο Εξωτερικών εν γένει.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Η΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 241
Αποστολή και αρµοδιότητες Η΄ Γενικής
Διεύθυνσης Απόδηµου Ελληνισµού
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Γενική Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού, η αποστολή της οποίας
συνίσταται στη µέριµνα για τη λήψη µέτρων και την υλοποίηση προγραµµάτων για τη σύσφιξη των δεσµών των
απόδηµων Ελλήνων µε την Ελλάδα, στη διαφύλαξη της
εθνικής συνείδησης και στη διατήρηση της ελληνικής
γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς επίσης στη
διαµόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδηµία και την παλιννόστηση και στη στήριξη του απόδηµου
ελληνισµού σε όλο τον κόσµο και στην οµαλή επανένταξη των παλιννοστούντων. Επίσης, η Γενική Διεύθυνση είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και ρύθµιση θεµάτων που σχετίζονται µε ανακύπτουσες στο εξωτερικό διοικητικές διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδιαφέρουν το Ελληνικό Κράτος ή Έλληνες υπηκόους.
2. Η Η΄ Γενική Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού είναι
αρµόδια για:
α) την προστασία των δικαιωµάτων και συµφερόντων
του απόδηµου ελληνισµού τόσο στη χώρα µας όσο και
στο εξωτερικό και την παροχή της ανάλογης συνδροµής
προς αυτούς,
β) τη µελέτη και εισήγηση µέτρων συµπαράστασης
στους απόδηµους Έλληνες για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική τους ανάπτυξη,
γ) την παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών,
εργασιακών και εκκλησιαστικών υποθέσεων του απόδηµου Ελληνισµού,
δ) τη µελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση εφαρµογής των όρων των διεθνών και διµερών συµβάσεων που
αφορούν στους απόδηµους Έλληνες,
ε) τη ρύθµιση θεµάτων που σχετίζονται µε ανακύπτουσες στο εξωτερικό διοικητικές διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν το ελληνικό Κράτος ή
Έλληνες υπηκόους,
στ) την προσωπική κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα για τα θέµατα
διεθνούς αστυνοµικής συνεργασίας,
ζ) τη µελέτη και εισήγηση µέτρων για την εκπαίδευση
των παιδιών των απόδηµων Ελλήνων, καθώς και τη µέριµνα, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία, υπη-

ρεσίες και οργανισµούς, για τη σύσταση, διατήρηση, ενίσχυση και ανάπτυξη ελληνικών εκπαιδευτικών και πνευµατικών ιδρυµάτων του εξωτερικού,
η) την εισήγηση µέτρων για την εισαγωγή των απόδηµων Ελλήνων στα πανεπιστήµια της χώρας και τη χορήγηση εκπαιδευτικών υποτροφιών στους απόδηµους και
τη φιλοξενία των παιδιών των απόδηµων στην Ελλάδα,
θ) την εισήγηση µέτρων για τη στήριξη των οργανώσεων των αποδήµων και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων
των ελληνικών κοινοτήτων και οργανώσεων στο εξωτερικό,
ι) την υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού σε θέµατα αρµοδιότητάς της για τη σύνταξη του Ετήσιου Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών
και την υλοποίησή του.
Άρθρο 242
Διάρθρωση Η΄ Γενικής Διεύθυνσης
Απόδηµου Ελληνισµού
Η Η΄ Γενική Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού διαρθρώνεται ως εξής:
α) Η1 Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού και Προγραµµάτων,
β) Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων,
γ) Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών
και Αποδήµων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.).
Άρθρο 243
Αρµοδιότητες Η1 Διεύθυνσης Απόδηµου
Ελληνισµού και Προγραµµάτων
Η Η1 Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού και Προγραµµάτων είναι αρµόδια για:
α) την εισήγηση µέτρων για την καλύτερη οργάνωση
των απόδηµων Ελλήνων και την υποβοήθηση της κοινοτικής και διακοινοτικής οργάνωσης των απόδηµων Ελλήνων και την ηθική και υλική ενίσχυση των δραστηριοτήτων των κάθε είδους ελληνικών οργανώσεων στο εξωτερικό,
β) την ηθική και υλική συµπαράσταση των συλλόγων,
εταιρειών, σωµατείων, ιδρυµάτων και άλλων κοινοτικών
και διακοινοτικών οργανώσεων των απόδηµων παλιννοστούντων και επαναπατρισθέντων Ελλήνων, που αποσκοπούν στη διατήρηση των εθνικών παραδόσεων και
την τόνωση του ελληνικού στοιχείου,
γ) την κατάρτιση µητρώου και την τήρηση αρχείων ως
προς τον αριθµό των απόδηµων Ελλήνων, ελληνικών
κοινοτήτων, συλλόγων, ιδρυµάτων και άλλων οργανώσεων των απόδηµων Ελλήνων και τη συγκέντρωση, τήρηση
και ανάλυση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην
κοινωνική, πνευµατική, πολιτιστική και οικονοµική κατάσταση των απόδηµων Ελλήνων, καθώς και στατιστικών
στοιχείων αποδηµίας και παλιννόστησης,
δ) την οργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και συσκέψεων για θέµατα που ενδιαφέρουν τους απόδηµους και
τους παλιννοστούντες Έλληνες στο εξωτερικό και στο
εσωτερικό, καθώς και τη συµµετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες που οργανώνουν άλλοι φορείς,
ε) τη διεξαγωγή και ανάθεση µελετών, καθώς και την
πρόταση για χρηµατοδότηση µελετών και ερευνών, που
υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση σε θέµατα αρµοδιό-
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τητας της Διεύθυνσης,
στ) τη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τις
κάθε είδους οργανώσεις των απόδηµων Ελλήνων και φιλελλήνων για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
και του τουρισµού στο εξωτερικό,
ζ) την εισήγηση µέτρων προς τους αρµόδιους φορείς
για τη σύναψη διµερών και πολυµερών συµβάσεων και
την ορθή εφαρµογή των υφιστάµενων για τα εργασιακά
θέµατα και την απασχόληση των απόδηµων Ελλήνων,
η) την υλοποίηση προγραµµάτων φιλοξενίας, επιµόρφωσης, προκατάρτισης και επαγγελµατικής κατάρτισης
απόδηµων και παλιννοστούντων Ελλήνων στο εξωτερικό και εσωτερικό, την υλοποίηση διακρατικών προγραµµάτων για θέµατα αποδηµίας- παλιννόστησης, καθώς και
την επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση νοµικών προσώπων
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούµενων από το κράτος κοινωφελών ιδρυµάτων που υλοποιούν
προγράµµατα για τον απόδηµο Ελληνισµό,
θ) τη λήψη µέτρων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς, για θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και
πρόνοιας των απόδηµων και παλιννοστούντων Ελλήνων,
καθώς και για τη σύναψη των σχετικών διακρατικών συµφωνιών,
ι) σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, την ίδρυση, αναγνώριση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία, οικονοµική ενίσχυση,
εποπτεία και στελέχωση των εκπαιδευτικών µονάδων
για την εκπαίδευση των παιδιών των απόδηµων και παλιννοστούντων Ελλήνων, λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό και εσωτερικό, καθώς και σχολείων
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών λειτουργών που διορίζονται ή αποσπώνται σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού και εσωτερικού, για την εκπαίδευση των παιδιών των απόδηµων
και παλιννοστούντων Ελλήνων, καθώς και την κατάρτιση
και εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών για την εκπαίδευση των παιδιών των απόδηµων και παλιννοστούντων
Ελλήνων,
ια) την εισήγηση µέτρων προς το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση της ηµεδαπής των παιδιών των απόδηµων
και παλιννοστούντων Ελλήνων,
ιβ) την ηθική και υλική ενίσχυση των πολιτιστικών πρωτοβουλιών των απόδηµων Ελλήνων και των οργανώσεών τους στο εξωτερικό και εσωτερικό,
ιγ) τη µέριµνα για την παροχή υποτροφιών και επιχορηγήσεων στους απόδηµους Έλληνες για την ανάπτυξη
και καλλιέργεια των καλλιτεχνικών τους κλίσεων και την
προβολή του έργου τους,
ιδ) την υποβολή, σε συνεργασία µε τις επί µέρους υπηρεσιακές Μονάδες, προτάσεων στη ΣΤ-Β΄ Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών κατά την κατάρτιση του
ετήσιου τακτικού προϋπολογισµού,
ιε) τη µέριµνα για τη λειτουργία και τον εµπλουτισµό
βιβλιοθήκης για τον απόδηµο Ελληνισµό µε βιβλία ή άλλα προϊόντα πνευµατικής δηµιουργίας των απόδηµων
και παλιννοστούντων Ελλήνων,
ιστ) τη µελέτη της ιστορίας και εξέλιξης της ελληνικής
διασποράς, καθώς και τη συγκέντρωση και την παρακολούθηση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Άρθρο 244
Διάρθρωση Η1 Διεύθυνσης Απόδηµου Ελληνισµού
και Προγραµµάτων
Η Η1 Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού και Προγραµµάτων διαρθρώνεται σε τρία Τµήµατα:
α) Τµήµα Ι Πολιτικής για τον Απόδηµο Ελληνισµό
β) Τµήµα ΙΙ Προγραµµάτων και
γ) Τµήµα ΙΙΙ Υποστήριξης Δικτύων του Απόδηµου Ελληνισµού.
Άρθρο 245
Αρµοδιότητες Τµήµατος Ι Πολιτικής
για τον Απόδηµο Ελληνισµό
Το Τµήµα Ι Πολιτικής για τον Απόδηµο Ελληνισµό είναι
αρµόδιο για:
α) την εισήγηση µέτρων για τη σύσφιξη των δεσµών
των απόδηµων Ελλήνων µε την Ελλάδα, τη διαφύλαξη
της εθνικής συνείδησης και τη διατήρηση της ελληνικής
γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας,
β) την εισήγηση µέτρων για την καλύτερη οργάνωση
των απόδηµων Ελλήνων και την υποβοήθηση της κοινοτικής και διακοινοτικής οργάνωσης των απόδηµων Ελλήνων και την ηθική και υλική ενίσχυση των δραστηριοτήτων των κάθε είδους ελληνικών οργανώσεων στο εξωτερικό,
γ) την ηθική και υλική συµπαράσταση των συλλόγων,
εταιρειών, σωµατείων, ιδρυµάτων και άλλων κοινοτικών
και διακοινοτικών οργανώσεων των απόδηµων Ελλήνων,
παλιννοστούντων και επαναπατρισθέντων, που αποσκοπούν στη διατήρηση των εθνικών παραδόσεων και την
τόνωση του ελληνικού στοιχείου,
δ) την εισήγηση µέτρων προς τους αρµόδιους φορείς
για τη σύναψη διµερών και πολυµερών συµβάσεων και
την ορθή εφαρµογή των υφιστάµενων για τα εργασιακά
θέµατα και την απασχόληση των αποδήµων Ελλήνων,
ε) την επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ.
και επιχορηγούµενων από το κράτος κοινωφελών ιδρυµάτων που υλοποιούν προγράµµατα για τον απόδηµο ελληνισµό,
στ) τη µέριµνα για τη λήψη µέτρων σε συνεργασία µε
τους αρµόδιους φορείς, για θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας των απόδηµων και παλιννοστούντων Ελλήνων, καθώς και για τη σύναψη των σχετικών διακρατικών συµφωνιών,
ζ) σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, την ίδρυση, αναγνώριση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία, οικονοµική ενίσχυση,
εποπτεία και στελέχωση των εκπαιδευτικών µονάδων
για την εκπαίδευση των παιδιών των απόδηµων και παλιννοστούντων Ελλήνων, λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό και εσωτερικό, καθώς και σχολείων
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών λειτουργών που διορίζονται ή αποσπώνται σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού και εσωτερικού, για την εκπαίδευση των παιδιών των απόδηµων
και παλιννοστούντων Ελλήνων, καθώς και την κατάρτιση
και εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών για την εκπαίδευση των παιδιών των απόδηµων και παλιννοστούντων
Ελλήνων,
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η) την εισήγηση µέτρων προς το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση της ηµεδαπής των παιδιών των απόδηµων
και παλιννοστούντων Ελλήνων,
θ) την ηθική και υλική ενίσχυση των πολιτιστικών πρωτοβουλιών των απόδηµων Ελλήνων και των οργανώσεών τους, στο εξωτερικό και το εσωτερικό,
ι) τη µέριµνα για την παροχή υποτροφιών και επιχορηγήσεων στους απόδηµους Έλληνες για την ανάπτυξη και
καλλιέργεια των καλλιτεχνικών κλίσεών τους και την
προβολή του έργου τους.
Άρθρο 246
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙ Προγραµµάτων
Το Τµήµα ΙΙ Προγραµµάτων είναι αρµόδιο για:
α) την υλοποίηση δράσεων για τη σύσφιξη των δεσµών των απόδηµων Ελλήνων µε την Ελλάδα, τη διαφύλαξη της εθνικής συνείδησης και τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας,
β) την οργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και συσκέψεων για θέµατα που ενδιαφέρουν τους απόδηµους και
τους παλιννοστούντες Έλληνες στο εξωτερικό και στο
εσωτερικό, καθώς και τη συµµετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες που οργανώνουν άλλοι φορείς,
γ) τη διεξαγωγή και ανάθεση µελετών, καθώς και την
πρόταση για χρηµατοδότηση µελετών και ερευνών, που
υποβάλλονται σε θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,
δ) την υλοποίηση προγραµµάτων φιλοξενίας, επιµόρφωσης, προκατάρτισης και επαγγελµατικής κατάρτισης
απόδηµων και παλιννοστούντων Ελλήνων στο εξωτερικό και εσωτερικό,
ε) την υλοποίηση διακρατικών προγραµµάτων για θέµατα αποδηµίας και παλιννόστησης.
Άρθρο 247
Αρµοδιότητες Τµήµατος ΙΙΙ Υποστήριξης Δικτύων
του Απόδηµου Ελληνισµού
Το Τµήµα ΙΙΙ Υποστήριξης δικτύων του Απόδηµου Ελληνισµού είναι αρµόδιο για:
α) την κατάρτιση µητρώου και την τήρηση αρχείων που
αναφέρονται στον αριθµό των απόδηµων Ελλήνων, ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων, ιδρυµάτων και άλλων
οργανώσεων των απόδηµων Ελλήνων και τη συγκέντρωση, τήρηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην κοινωνική, πνευµατική, πολιτιστική και οικονοµική κατάσταση των απόδηµων Ελλήνων, καθώς και
στατιστικών στοιχείων αποδηµίας και παλιννόστησης,
β) τη συνέργεια µε υφιστάµενα δίκτυα οµογενών και
φιλελλήνων και την ενθάρρυνση δηµιουργίας νέων θεµατικών,
γ) την ανάδειξη και βράβευση διακεκριµένων προσωπικοτήτων της οµογένειας, καθώς και διακεκριµένων φιλελλήνων,
δ) τη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τις κάθε είδους οργανώσεις των απόδηµων Ελλήνων για την
προώθηση των ελληνικών προϊόντων και του τουρισµού
στο εξωτερικό,
ε) τη µέριµνα για τη λειτουργία και τον εµπλουτισµό
βιβλιοθήκης για τον απόδηµο Ελληνισµό µε βιβλία ή άλλα προϊόντα πνευµατικής δηµιουργίας των απόδηµων

και παλιννοστούντων Ελλήνων,
στ) τη µελέτη της ιστορίας και εξέλιξης της ελληνικής
διασποράς, καθώς και τη συγκέντρωση και την παρακολούθηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
Άρθρο 248
Αποστολή και αρµοδιότητες της Η2 Διεύθυνσης
Προξενικών Υποθέσεων
1. Η Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων έχει αποστολή την παρακολούθηση και ρύθµιση θεµάτων που
σχετίζονται µε ανακύπτουσες στο εξωτερικό διοικητικές
διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδιαφέρουν
το ελληνικό κράτος ή Έλληνες υπηκόους, για τα θέµατα
προσωπικής κατάστασης των Ελλήνων στο εξωτερικό
και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, καθώς και για τα θέµατα διεθνούς αστυνοµικής συνεργασίας, σε εφαρµογή
των σχετικών διατάξεων οι οποίες απορρέουν από τις
διεθνείς συνθήκες, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς.
2. Ειδικότερα, η Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων είναι αρµόδια για κάθε θέµα που ανάγεται:
α) στην προσωπική κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό,
β) στην κτήση της ιθαγένειας ξένου κράτους από τους
Έλληνες που διαµένουν στο εξωτερικό,
γ) στη χορήγηση διαβατηρίων σε Έλληνες υπηκόους
που διαµένουν στο εξωτερικό από τις διπλωµατικές αρχές της Ελλάδας,
δ) στη στρατολογία των Ελλήνων του εξωτερικού,
ε) στην τακτοποίηση των υποθέσεων των Ελλήνων οι
οποίοι ζουν στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα (γεννήσεις, γάµοι, θάνατοι, εγγραφές σε Δηµοτολόγια, Προξενικά Μητρώα κ.λπ.),
στ) στην αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων αντικειµένων στο εξωτερικό,
ζ) στην παλιννόστηση Ελλήνων και στον επαναπατρισµό, σε συνεργασία µε τη ΣΤ5 Διεύθυνση Προµηθειών
και Λειτουργικών Δαπανών,
η) σε ρυθµίσεις νηολογίου, στην εξυπηρέτηση ναυτικών και έκδοση ναυτικού φυλλαδίου, στον επαναπατρισµό ναυτικών, σε ναυάγια ελληνικών πλοίων και τον επαναπατρισµό των Ελλήνων ναυαγών, σε συνεργασία µε
το κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργείο,
θ) στην κληρονοµία των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, στην κληρονοµία των αλλοδαπών που ζουν στην
Ελλάδα, στην άσκηση κληρονοµικών δικαιωµάτων Ελλήνων υπηκόων σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται
στο εξωτερικό, καθώς και στην αναζήτηση και ανεύρεση
στην Ελλάδα ευρισκοµένων ηµεδαπών δικαιούχων κληρονοµιών από το εξωτερικό,
ι) στην εισήγηση επί θεµάτων φορολογίας Ελλήνων
του εξωτερικού και ξένων αλλοδαπών στην Ελλάδα, καθώς και στην υποβοήθηση για την αναζήτηση και τον εντοπισµό των οφειλετών του Δηµοσίου από φόρους οι οποίοι διαµένουν στο εξωτερικό, σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες αρχές,
ια) στην επίδοση στο εξωτερικό αστικών και ποινικών
δικογράφων, καθώς και στην προώθηση µέσω της διπλωµατικής οδού των διαβιβαζοµένων αλλοδαπών δικογράφων, καθώς και στις πάσης φύσης δικαστικές υποθέσεις
του κράτους στο εξωτερικό καθώς και εκείνων των ιδιω-
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τών, συµπεριλαµβανοµένων όσων προβλέπονται στο άρθρο 458 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
ιβ) στην έκδοση εγκληµατιών, Ελλήνων από την αλλοδαπή και αλλοδαπών από την Ελλάδα, καθώς και στην εφαρµογή των Συµβάσεων για έκδοση, αµοιβαία δικαστική συνδροµή, στη δίωξη αλλοδαπών για λαθρεµπόριο
στην Ελλάδα, στην ετεροδικία των αλλοδαπών στην Ελλάδα,
ιγ) στην υιοθεσία και αναγνώριση τέκνων γεννηθέντων εκτός γάµου στην αλλοδαπή,
ιδ) στις προξενικές συµβάσεις και στις συµφωνίες για
τη διαµονή, εγκατάσταση, εργασία και διακίνηση Ελλήνων στο εξωτερικό και αλλοδαπών στην Ελλάδα,
ιε) στην παρακολούθηση και εφαρµογή διεθνών Συµφωνιών σχετικών µε το πολιτικό άσυλο, την ελεύθερη
διακίνηση προσώπων, ιδεών και πραγµάτων, τη δικαστική
αρωγή και τα προξενικά θέµατα γενικά,
ιστ) στην παρακολούθηση, συντονισµό και εφαρµογή
της προξενικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιζ) στην παρακολούθηση, τη µελέτη και τον χειρισµό
θεµάτων µεταναστεύσεων, δηµόσιας τάξης, ναρκωτικών,
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, λαθρεµπορίας, ναυτιλιακών υποθέσεων και εγκληµατικότητας γενικά.
Άρθρο 249
Αρµοδιότητες Κέντρου Εξυπηρέτησης
και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήµων
Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.)
Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήµων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.), επιπέδου Τµήµατος, υπαγόµενο
στη Γενική Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού, το οποίο
είναι αρµόδιο για:
α) Την εξυπηρέτηση των οµογενών και των αποδήµων
που διαµένουν προσωρινά στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, για αιτήµατα που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών από ελληνικές αρχές, ελληνικές προξενικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, µέσω των
κατά τόπο αρµόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, την
εξυπηρέτηση των οµογενών, αποδήµων και Ελλήνων πολιτών που διαµένουν προσωρινά στην αλλοδαπή, για τα
αιτήµατά τους που απευθύνονται προς ελληνικές αρχές,
καθώς και την εξυπηρέτηση κάθε πολίτη ηµεδαπού ή αλλοδαπού που προσέρχεται σε αυτό. Η υπηρεσία αυτή
λειτουργεί και ως κέντρο συλλογής και διεκπεραίωσης
αιτηµάτων που υποβάλλονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από τις αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο κατηγορίες πολιτών και απευθύνονται στις
ελληνικές προξενικές αρχές, και
β) την επικύρωση:
βα) του γνησίου της υπογραφής των αρµόδιων οργάνων του Ελληνικού Κράτους επί εγγράφων ελληνικών
δηµόσιων υπηρεσιών του εσωτερικού και του εξωτερικού, σε περιπτώσεις µη εφαρµογής της Σύµβασης της
Χάγης. Προς τούτο τηρείται ειδικό αρχείο µε δείγµατα υπογραφών,
ββ) αντιγράφων από πρωτότυπα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπου αυτή απαιτείται. Για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των διαπιστευµένων υπαλλήλων όλων των ξένων διπλωµατικών και προ-

ξενικών Αρχών στην Ελλάδα εισπράττονται τα τέλη επικύρωσης υπογραφής αλλοδαπής αρχής που προβλέπει η
προξενική διατίµηση µε τη µορφή ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο),
βγ) της υπογραφής Ελλήνων και ξένων υπηκόων επί
παντός κειµένου στην ελληνική γλώσσα πλην πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρµόδιου
υπαλλήλου,
βδ) του γνησίου της υπογραφής των διαπιστευµένων
υπαλλήλων όλων των ξένων διπλωµατικών και προξενικών Αρχών στην Ελλάδα επί των εγγράφων που εκδίδονται ή επικυρώνονται από αυτές. Προς τούτο τηρείται ενηµερωµένο ειδικό αρχείο,
γ) την ενηµέρωση του κοινού, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε µη-κυβερνητικής οργάνωσης
σχετικά µε θέµατα λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 250
Στελέχωση Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.
Του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε. προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, τοποθετούµενος µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Το Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε. στελεχώνεται από υπαλλήλους προερχόµενους από όλους τους Κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 251
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών, ρυθµίζεται ο τρόπος καταβολής και είσπραξης τελών για τις προξενικές πράξεις, οι οποίες
διεκπεραιώνονται µέσω του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε., εφόσον εισπράττονται για αυτές τέλη για την Προξενική Διατίµηση, καθώς και, κατά περίπτωση, για τη διεκπεραίωση αιτηµάτων Ελλήνων πολιτών που αφορούν σε υπηρεσίες
αρχών της αλλοδαπής, εφόσον για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες εισπράττονται τέλη από τις αρχές της αλλοδαπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 252
Συµβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας
Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
λειτουργούν τα εξής Συµβούλια και Επιτροπές:
α) Συµβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων
β) Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
γ) Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
δ) Υπηρεσιακό Συµβούλιο
ε) Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
στ) Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
ζ) Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Διπλωµατικής Ακαδηµίας
η) Τεχνικό Συµβούλιο
θ) Συµβούλιο Ταγµάτων Αριστείας
ι) Επιτροπή Ειδικών Δαπανών
ια) Συµβούλια Συντονισµού Περιφερειακής Πολιτικής
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ιβ) Επιτροπή Αποχαρακτηρισµού
ιγ) Εποπτικό Συµβούλιο Πιστοποιηµένων Μεταφραστών
ιδ) Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και
Οµάδες Εργασίας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 253
Συµβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων
1. Το Συµβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών, εφόσον υφίστανται, καθώς και τους Γενικούς
Γραµµατείς του Υπουργείου Εξωτερικών. Μπορούν, επίσης, να κληθούν, κατά περίπτωση, από τον Πρόεδρο, για
να συµµετάσχουν στο Συµβούλιο, οι Γενικοί Διευθυντές,
ο Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος, ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας Ενηµέρωσης, καθώς και Διευθυντές και στελέχη
άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων υπουργείων και υπηρεσιών. Ως γραµµατέας µετέχει
υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου, οριζόµενος από
τον Υπουργό Εξωτερικών. Απόντος του Υπουργού, στο
Συµβούλιο προεδρεύει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ή ένας εκ των Υφυπουργών Εξωτερικών.
2. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, όποτε
κρίνεται τούτο αναγκαίο.
3. Στο Συµβούλιο εισάγονται από τον Πρόεδρο ή τα
µέλη του Συµβουλίου γενικότερα θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εξωτερικών, για την παρακολούθηση
και τον καθορισµό της πολιτικής.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 254
Συγκρότηση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
1. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο (Α.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) µέλη µε δικαίωµα ψήφου, τα οποία
ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µε διετή θητεία ως εξής:
α) ένας (1) Πρέσβης επί τιµή, ως Πρόεδρος,
β) ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους στο Υπουργείο
Εξωτερικών,
γ) ο ΣΤ-Α΄ Γενικός Διευθυντής Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ) ένας (1) υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄,
ε) ένας (1) υπάλληλος:
εα) του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβη ή
Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, όταν το ζήτηµα του οποίου
επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του εν
λόγω Κλάδου,
εβ) του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.
µε βαθµό Νοµικού Συµβούλου Α΄, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους
του εν λόγω Κλάδου,
εγ) του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄, όταν το ζήτηµα
του οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ., αφορά σε υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,

εδ) του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ή Β΄, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,
εστ) του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ ή
Β΄, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ.
αφορά σε υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου.
2. Μέλος του Α.Υ.Σ., χωρίς ψήφο, είναι και ένας εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης:
α) των διπλωµατικών υπαλλήλων, όταν το ζήτηµα του
οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους
του Διπλωµατικού Κλάδου,
β) του επιστηµονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., όταν το
ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του Κλάδου του Επιστηµονικού Προσωπικού
της Ε.Ν.Υ.,
γ) των Εµπειρογνωµόνων, όταν το ζήτηµα του οποίου
επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων,
δ) των υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το
Α.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του Κλάδου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων,
ε) των υπαλλήλων Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το
Α.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του Κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας.
Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου Συλλόγου και ορίζεται µέλος του Α.Υ.Σ. µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
3. Για τη συγκρότηση του Α.Υ.Σ. εφαρµόζεται η περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196).
Άρθρο 255
Αρµοδιότητες Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για:
α) Τη γνωµοδότηση επί θεµάτων προαγωγής των διπλωµατικών υπαλλήλων στον βαθµό του Πληρεξούσιου
Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του επιστηµονικού
προσωπικού της Ε.Ν.Υ. στους βαθµούς του Νοµικού Συµβούλου Α΄ και Β΄, των Εµπειρογνωµόνων στους βαθµούς των Εµπειρογνωµόνων Πρεσβευτών - Συµβούλων
Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων στους βαθµούς του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και των
υπαλλήλων Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας
στους βαθµούς του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄
και Β΄.
β) Την οριστική παύση διπλωµατικού υπαλλήλου, υπαλλήλου του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της
Ε.Ν.Υ. µε τον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Α΄ και Β΄,
υπαλλήλου του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄ και Β΄, του
Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄, ο οποίος κρίνεται ανίκανος για την
εκτέλεση των καθηκόντων του. Η απόφαση του Α.Υ.Σ.
αιτιολογείται πλήρως και είναι υποχρεωτική για τον Υ-
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πουργό, ο οποίος οφείλει να προκαλέσει την έκδοση του
σχετικού διατάγµατος εντός δύο (2) µηνών από την έκδοσή της.
γ) Τη γνωµοδότηση για τις µεταθέσεις των υπαλλήλων
του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβη, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του Κλάδου
Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του Κλάδου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό Γενικού Συµβούλου
Επικοινωνίας Α΄ και Β΄, καθώς και για κάθε συναφές ερώτηµα που του απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών.
δ) Τη γνωµοδότηση για τον ορισµό του Ειδικού Νοµικού Συµβούλου που προΐσταται της Ε.Ν.Υ. και αποφασίζει για τον ορισµό προϊσταµένων των Τµηµάτων της
Ε.Ν.Υ..
ε) Τη γνωµοδότηση για κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στο προσωπικό των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέµπεται σε αυτό από τον Υπουργό.
Άρθρο 256
Εισηγητής στο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
1. Στο Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας Πρέσβης ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄, αναπληρούµενος από άλλον οµοιόβαθµό του διπλωµατικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, µε διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεµάτων
της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος. Στην περίπτωση
διορισµού Ειδικού Νοµικού Συµβούλου, στο Συµβούλιο
εισηγείται Πρέσβης ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄.
Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου.
2. Εάν ο κρινόµενος υπάλληλος είναι ανώτερος κατά
βαθµό ή αρχαιότερος στην επετηρίδα παριστάµενου τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους του Α.Υ.Σ. του ίδιου
Κλάδου, τότε αυτό συνεδριάζει νοµίµως µε τα λοιπά,
πλην των κατωτέρων ή νεωτέρων του κρινόµενου, παριστάµενα µέλη του, εφόσον ο αριθµός αυτών δεν είναι
κατώτερος των τριών (3). Το κώλυµα συµµετοχής δεν ισχύει για τον ΣΤ-Α΄ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και
Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 257
Λειτουργία του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
1. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και
επιλαµβάνεται των θεµάτων της αρµοδιότητάς του, µετά
από ερώτηµα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ηµερήσια
διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγµατοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα ορίζονται από
τον Πρόεδρο.
2. Το Α.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα
τέσσερα (4) από τα πέντε (5) µέλη του µε δικαίωµα ψήφου, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση
γνωµοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων,
σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώµες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν
να προσχωρήσουν σε µία από τις δύο επικρατέστερες.

3. Η γνώµη της µειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο
πρακτικό του Α.Υ.Σ..
4. Το Συµβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για
την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον
κρινόµενο υπάλληλο να εµφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του. Ο παραπεµπόµενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και
να παραστεί αυτοπροσώπως ή µετά ή δια δικηγόρου.
5. Οι αποφάσεις του Α.Υ.Σ. αιτιολογούνται και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. Όταν προβλέπεται η έκδοση διατάγµατος, ο Υπουργός οφείλει να προκαλέσει
την έκδοσή του εντός δύο (2) µηνών από την απόφαση
του Α.Υ.Σ..
6. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των µελών του Συµβουλίου, εκτός
εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 258
Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου
1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
(Α.Π.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) µέλη, µε δικαίωµα
ψήφου, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους,
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε διετή θητεία,
ως εξής:
α) ένας (1) Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρος,
β) ένας (1) Σύµβουλος της Επικρατείας,
γ) ο ΣΤ-Α΄ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ) ένας (1) υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄,
ε) ένας (1) υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄,
που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση του
Διπλωµατικού Κλάδου.
2. Όταν το Α.Π.Υ.Σ. επιλαµβάνεται πειθαρχικής υπόθεσης υπαλλήλου του Κλάδου του Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ., του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, του
Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ή του
Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, ως
µέλος του ορίζεται υπάλληλος του οικείου κλάδου µε
βαθµό Νοµικού Συµβούλου Α΄ ή Β΄, Εµπειρογνώµονα
Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄ ή Β΄, Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών υποθέσεων Α΄ ή Β΄, Γενικού
Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ ή Β΄, αντίστοιχα, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
3. Στο Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας Πρέσβης ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄, αναπληρούµενος από άλλον οµοιόβαθµό του διπλωµατικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, µε διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεµάτων
της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος. Στην περίπτωση
του Ειδικού Νοµικού Συµβούλου, στο Συµβούλιο εισηγείται Πρέσβης ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωµατικού
Κλάδου.
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4. Με την απόφαση της παρ. 1 ορίζονται, επίσης, πέντε
(5) Πρέσβεις επί τιµή, µε διετή θητεία, οι οποίοι καλούνται, κατά τη σειρά του διορισµού τους, προς αναπλήρωση εκείνου του µέλους του Α.Π.Υ.Σ. που είναι κατώτερο
σε βαθµό ή νεότερο στην επετηρίδα του κρινόµενου διπλωµατικού υπαλλήλου, διατηρούµενης πάντοτε της
σύνθεσης του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από µονίµους
δηµοσίους υπαλλήλους. Εάν, λόγω του βαθµού του κρινόµενου διπλωµατικού υπαλλήλου, δεν είναι δυνατή η ανωτέρω αναπλήρωση και η τήρηση της υποχρεώσεως
της σύνθεσης του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους, τότε αυτό συνεδριάζει νοµίµως µε τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεοτέρων του
κρινόµενου, µέλη του, εφόσον ο αριθµός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Η ανωτέρω ρύθµιση περί αναπλήρωσης δεν ισχύει για τα µέλη του Συµβουλίου ΣΤΑ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και εκείνο που υποδεικνύεται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των οικείων Συλλόγων.
Άρθρο 259
Αρµοδιότητες Ανώτατου Πειθαρχικού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι
αρµόδιο για:
α) Την έκδοση αποφάσεων επί ενστάσεων διπλωµατικών υπαλλήλων µε βαθµό Πρέσβη, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄ υπαλλήλων του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. µε βαθµό Νοµικού Συµβούλου Α΄ και Β΄, υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου
Α΄ και Β΄, υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄
και Β΄, κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταµένων, πλην του Υπουργού, µε τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.
β) Την επιβολή, µε αιτιολογηµένη απόφαση, των πειθαρχικών ποινών που προβλέπονται από τον παρόντα
στους διπλωµατικούς υπαλλήλους µε βαθµό Πρέσβη και
Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, στους υπαλλήλους
του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. µε
βαθµό Νοµικού Συµβούλου Α΄ και Β΄, στους υπαλλήλους
του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε
βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων Α΄ και Β΄, στους υπαλλήλους του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή
- Συµβούλου Α΄ και Β΄ και στους υπαλλήλους του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό
Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄.
γ) Τη γνωµοδότηση για κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται σε πειθαρχικό ζήτηµα του προσωπικού των ανωτέρω
περιπτώσεων και παραπέµπεται σε αυτό από τον Υπουργό.
Άρθρο 260
Λειτουργία Ανώτατου Πειθαρχικού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου
1. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και
επιλαµβάνεται των θεµάτων της αρµοδιότητάς του, µετά

από ερώτηµα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ηµερήσια
διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγµατοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα ορίζονται από
τον Πρόεδρο.
2. Το Α.Π.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) µέλη του, στα οποία
συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.
Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση
δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώµες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν
σε µία από τις δύο επικρατέστερες.
3. Η γνώµη της µειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο
πρακτικό του Α.Π.Υ.Σ..
4. Το Συµβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόµενο υπάλληλο να εµφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του και να
αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται
στην απολογία του ή να προσκοµίσει νέα, προς υπεράσπισή του, στοιχεία. Ο παραπεµπόµενος στο Συµβούλιο
δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του
οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή µετά
ή δια δικηγόρου.
5. Οι αποφάσεις του Α.Π.Υ.Σ. αιτιολογούνται και είναι
υποχρεωτικές για τον Υπουργό.
6. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των µελών του Συµβουλίου, εκτός
εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, που βεβαιώνονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 261
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συµβουλίου
1. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε
(5) µέλη, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους,
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε διετή θητεία,
ως εξής:
α) ένας (1) υπάλληλος του Διπλωµατικού κλάδου µε
βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, ως
Πρόεδρος,
β) ένας (1) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών,
γ) δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, που
να είναι νεότεροι στην επετηρίδα του Προέδρου και
δ) ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου
κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συµβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως µέλη.
Στο Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης, αναπληρούµενος, σε περίπτωση κωλύµατος, από Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ ή Β΄, οριζόµενο από
τον Υπουργό Εξωτερικών.
2. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.
3. Για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου εφαρµόζεται η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 2839/2000 (Α΄ 196).
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Άρθρο 262
Αρµοδιότητες Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για:
α) Τη γνωµοδότηση επί θεµάτων τοποθέτησης και µετάθεσης όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, πλην
των υπαλλήλων του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό
Πρέσβη, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, και των υπαλλήλων του
Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε
βαθµό Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄.
β) Τη γνωµοδότηση επί θεµάτων προαγωγής υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών και,
όσον αφορά στους υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου, µέχρι και της προαγωγής από τον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄, τους υπαλλήλους του Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. για την προαγωγή από τον βαθµό του
Εισηγητή στον βαθµό του Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου, τους υπαλλήλους του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων
για την προαγωγή από τον βαθµό του Εµπειρογνώµονα Συµβούλου Β΄ στον βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α΄, τους υπαλλήλους του Κλάδου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων µέχρι και της προαγωγής από
τον βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων Β΄ στον βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, και τους υπαλλήλους του
Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µέχρι
και της προαγωγής από τον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ στον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας
Α΄. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για προαγωγές υπαλλήλων, συνέρχεται εντός
τριών (3) µηνών από τη συµπλήρωση των τυπικών προς
προαγωγή προσόντων των υπαλλήλων, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προς κάλυψη.
γ) Την προσωρινή απαλλαγή υπαλλήλου από τα καθήκοντά του.
δ) Τη γνωµοδότηση για κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στο προσωπικό και παραπέµπεται σε αυτό από τον Υπουργό.
Άρθρο 263
Λειτουργία Υπηρεσιακού Συµβουλίου
1. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο συγκαλείται από τον
Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέµατα προς συζήτηση.
2. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) µέλη
του, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση
γνωµοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων
και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώµες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν
να προσχωρήσουν σε µία από τις δύο επικρατέστερες.
3. Το Συµβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για
την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον
κρινόµενο υπάλληλο να εµφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του. Ο παραπεµπόµενος δικαιούται να λάβει, ε-

γκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και
να παραστεί αυτοπροσώπως ή µετά ή δια δικηγόρου.
4. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των µελών του Συµβουλίου, εκτός
εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 264
Συγκρότηση Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
1. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο αποτελείται
από πέντε (5) µέλη, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε
διετή θητεία, ως εξής:
α) δύο (2) Σύµβουλοι της Επικρατείας, εκ των οποίων ο
αρχαιότερος ως Πρόεδρος,
β) δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄ και
γ) ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου
κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συµβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως µέλη.
Στο Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης, αναπληρούµενος σε περίπτωση κωλύµατος
από Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ ή Β΄ οριζόµενο από τον
Υπουργό Εξωτερικών.
2. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.
Άρθρο 265
Αρµοδιότητες Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο
για:
α) την επιβολή, µε αιτιολογηµένη απόφαση, των πειθαρχικών ποινών που προβλέπονται από τον παρόντα σε
όλους τους υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που είναι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβη
και Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, υπάλληλοι του
Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. µε βαθµό
Νοµικού Συµβούλου Α΄ και Β΄, υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνωµόνων Πρεσβευτών - Συµβούλων Α΄ και Β΄, υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό Γενικού
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄
και Β΄ και υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β,
β) την έκδοση απόφασης επί ενστάσεων υπαλλήλων
που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταµένων, πλην του Υπουργού, µε τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές,
γ) τη γνωµοδότηση για κάθε άλλο ζήτηµα, το οποίο αναφέρεται σε πειθαρχικό θέµα υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρµοδιότητά του και παραπέµπεται σε αυτό από τον Υπουργό,
δ) κάθε άλλο θέµα που υπάγεται στην αρµοδιότητά
του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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Άρθρο 266
Λειτουργία Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
1. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο συγκαλείται
από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέµατα
προς συζήτηση.
2. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο βρίσκεται σε
απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε
(5) µέλη του, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος
ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων, απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από
δύο γνώµες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις δύο επικρατέστερες.
3. Το Συµβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόµενο υπάλληλο να εµφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του και να
αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται
στην απολογία του ή να προσκοµίσει νέα, προς υπεράσπισή του, στοιχεία. Ο παραπεµπόµενος στο Συµβούλιο
δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του
οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή µετά
ή δια δικηγόρου.
4. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των µελών του Συµβουλίου, εκτός
εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
5. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) µηνών από την κλήση του υπαλλήλου
σε απολογία ή την απευθείας παραποµπή του σε αυτό
και οφείλει εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη σύγκλησή του να εκδώσει απόφαση, η οποία γνωστοποιείται στον υπάλληλο αµελλητί. Τα πρακτικά του Πειθαρχικού Συµβουλίου δηµοσιεύονται εντός προθεσµίας δύο
(2) µηνών από την έκδοση της απόφασης.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 267
Συγκρότηση Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου
1. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο (Δ.Π.Υ.Σ.) συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών και αποτελείται από οκτώ (8) µέλη µε δικαίωµα ψήφου, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους ως εξής:
α) ένας (1) Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου Επικρατείας, ως Πρόεδρος,
β) τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί, προερχόµενοι δύο
(2) από το Συµβούλιο της Επικρατείας, αρχαιότεροι αυτού που ορίζεται µέλος του Π.Υ.Σ., και ένας (1) από τον
Άρειο Πάγο,
γ) ο ΣΤ-Α΄ Γενικός Διευθυντής Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και
δ) δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.
2. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί διπλωµατικός υπάλληλος µε βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ που υπη-

ρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
3. Στο Δ.Π.Υ.Σ. συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, και ένας (1) εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης:
α) του Διπλωµατικού Κλάδου, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του
Διπλωµατικού Κλάδου,
β) του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.,
όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του Κλάδου του Επιστηµονικού
Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.,
γ) του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, όταν το ζήτηµα του
οποίου επιλαµβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων,
δ) του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το
Δ.Π.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων,
ε) του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το
Δ.Π.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του Κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας,
στ) του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,
ζ) του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής όταν
το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ. αφορά
σε υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,
η) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,
θ) του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το
Δ.Π.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου,
ι) του Κλάδου Επιµελητών, όταν το ζήτηµα του οποίου
επιλαµβάνεται το Δ.Π.Υ.Σ. αφορά σε υπαλλήλους του εν
λόγω Κλάδου.
4. Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου
Συλλόγου και ορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 268
Αρµοδιότητες Δ.Π.Υ.Σ.
Το Δ.Π.Υ.Σ. είναι αρµόδιο για:
α) την έκδοση απόφασης επί ενστάσεων υπαλλήλων,
που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, κατά των αποφάσεων του Π.Υ.Σ. και του Α.Π.Υ.Σ. µε τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές του προστίµου αποδοχών
τεσσάρων (4) µηνών και άνω, της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, του
υποβιβασµού, της προσωρινής παύσης τριών (3) έως δώδεκα (12) µηνών µε πλήρη στέρηση των αποδοχών και
της οριστικής παύσης,
β) την έκδοση απόφασης επί ενστάσεων που ασκεί κατά αποφάσεων του Π.Υ.Σ. και του Α.Π.Υ.Σ., υπέρ της Διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, ο Υπουργός ή κάθε πειθαρχικός προϊστάµενος. Στην περίπτωση αυτή, δεν µπορεί να επιβάλει ελαφρότερη ποινή από αυτήν που επιβλήθηκε από το Π.Υ.Σ. ή το Α.Π.Υ.Σ..
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Άρθρο 269
Λειτουργία Δ.Π.Υ.Σ.
1. Στο Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας Πρέσβης ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄, αναπληρούµενος από άλλον οµοιόβαθµό του διπλωµατικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, µε
διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεµάτων της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο
Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος. Στην περίπτωση του Ειδικού Νοµικού Συµβούλου, στο Συµβούλιο εισηγείται Πρέσβης ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 ορίζονται, επίσης, πέντε
(5) Πρέσβεις επί τιµή, µε διετή θητεία, οι οποίοι καλούνται, κατά τη σειρά του διορισµού τους, προς αναπλήρωση εκείνου του µέλους του Δ.Π.Υ.Σ. που είναι κατώτερο
σε βαθµό ή νεότερο στην επετηρίδα του κρινόµενου διπλωµατικού υπαλλήλου.
3. Αν τα µέλη του Δ.Π.Υ.Σ. περιλαµβάνονται µεταξύ
αυτών που κρίνονται, δεν συµµετέχουν στη συνεδρίαση
για την κρίση που τους αφορά. Αν τα αναπληρωµατικά
µέλη έχουν το ίδιο κώλυµα, το Δ.Π.Υ.Σ. συνεδριάζει µε
τα υπόλοιπα µέλη.
4. Το Δ.Π.Υ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του εάν
υπάρχουν ενστάσεις κατά αποφάσεων των Πειθαρχικών
Συµβουλίων. Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης αποστέλλει αµελλητί όλες τις ενστάσεις
στον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει εν συνεχεία την ηµερήσια διάταξη, τον χρόνο και τον τόπο πραγµατοποίησης
των συνεδριάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Η πρόσκληση, η οποία περιλαµβάνει την ηµερήσια
διάταξη, γνωστοποιείται, από τον γραµµατέα, στα µέλη
του συλλογικού οργάνου πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη συνεδρίαση.
5. Το Δ.Π.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα οκτώ (8) µέλη του, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για
τη λήψη αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο
γνώµες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις δύο επικρατέστερες.
6. Η ένσταση ενώπιον του Δ.Π.Υ.Σ. κατά των αποφάσεων του Π.Υ.Σ. ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την
πλήρη γνώση αυτής από τον υπάλληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ηµέρες για εκείνους που διαµένουν στο εξωτερικό.
7. Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης ενώπιον του
Δ.Π.Υ.Σ. και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση
της πειθαρχικής απόφασης του οικείου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
8. Το Δ.Π.Υ.Σ. δύναται να αναβάλει την κρίση του αιτιολογηµένα µέχρι δύο (2) φορές. Σε κάθε περίπτωση, το
Δ.Π.Υ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικώς εντός τεσσάρων (4)
µηνών από την περιέλευση σε αυτό της υπόθεσης και οφείλει εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από τη σύγκλησή του να εκδώσει απόφαση, η οποία γνωστοποιείται στον υπάλληλο αµελλητί. Τα πρακτικά του Δ.Π.Υ.Σ.
δηµοσιεύονται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την
έκδοση της απόφασης.
9. Το Συµβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόµενο υπάλ-

ληλο να εµφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιον του και να
αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται
στην απολογία του ή να προσκοµίσει νέα, προς υπεράσπισή του, στοιχεία. Ο κρινόµενος υπάλληλος δικαιούται
να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου
φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή µετά ή δια
δικηγόρου.
10. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των µελών του Συµβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που
βεβαιώνονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Άρθρο 270
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Διπλωµατικής Ακαδηµίας
Στη Διπλωµατική Ακαδηµία συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών Εκπαιδευτικό Συµβούλιο,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 46 και 47.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 271
Συγκρότηση Τεχνικού Συµβουλίου
1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί πενταµελές Τεχνικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη, που ορίζονται, µε διετή θητεία, µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών:
α) τον ΣΤ-Β΄ Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο, σε περίπτωση κωλύµατος, από τον Διευθυντή Προσωπικού,
β) τον αρχαιότερο Πάρεδρο του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο
Υπουργείο Εξωτερικών, αναπληρούµενο σε περίπτωση
κωλύµατος από τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,
από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., µε διετή θητεία,
δ) έναν (1) διπλωµατούχο µηχανικό, υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή
του, από τον αρµόδιο Υπουργό µε διετή θητεία,
ε) έναν (1) διπλωµατούχο µηχανικό, υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που ορίζεται, µε
τον αναπληρωτή του, από τον αρµόδιο Υπουργό, µε διετή θητεία.
2. Καθήκοντα εισηγητή, χωρίς ψήφο, εκτελεί είτε ο
προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Προµηθειών και Λειτουργικών
Δαπανών.
3. Ως Γραµµατέας, χωρίς ψήφο, ορίζεται από τον Πρόεδρο υπάλληλος ο οποίος τηρεί, µε ίδια ευθύνη, βιβλίο
πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ` αύξοντα
αριθµό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρία, οι γνωµοδοτήσεις
του Τεχνικού Συµβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συµβουλίου µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφο-
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ριών σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται σε αυτό. Το
Τεχνικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο
οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέµατα.
Άρθρο 272
Αρµοδιότητες Τεχνικού Συµβουλίου
Το Τεχνικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για θέµατα που:
α) εισηγείται ο προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
και αφορούν:
αα) στη συντήρηση κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών και των κτηρίων, στα οποία
στεγάζονται οι αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
αβ) στην αγορά κατάλληλων ακινήτων για τη στέγαση
υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα ή
την εγκατάσταση των διπλωµατικών και προξενικών αρχών ως και για την κατοικία των προϊσταµένων των αρχών αυτών,
αγ) στην ανέγερση και ανακαίνιση κτηρίων προς εξυπηρέτηση των σκοπών που αναφέρονται στην υποπερ.
αβ΄,
αδ) στην επίπλωση - εξοπλισµό και διακόσµηση των
ως άνω κτηρίων και οικηµάτων,
β) εισηγείται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών και ανάγονται σε προµήθειες,
γ) προβλέπονται στον ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα,
δ) παραπέµπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας ή ο
ΣΤ-Β΄ Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 273
Λειτουργία Τεχνικού Συµβουλίου
Το Τεχνικό Συµβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) µέλη του, στα οποία περιλαµβάνεται
ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις και
γνωµοδοτήσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Άρθρο 274
Συγκρότηση Συµβουλίου Ταγµάτων Αριστείας
1. Το Συµβούλιο Ταγµάτων Αριστείας είναι πενταµελές
και αποτελείται από τα παρακάτω µέλη, τα οποία, µε
τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε τριετή θητεία:
α) τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της ΣΤ-Α΄ Γενικής Διεύθυνσης,
β) τον Προϊστάµενο του Διπλωµατικού Γραφείου της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας, µε τον νόµιµο αναπληρωτή
του,
γ) τον Προϊστάµενο του Διπλωµατικού Γραφείου του
Υπουργού Εξωτερικών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
δ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εθιµοτυπίας, µε
τον νόµιµο αναπληρωτή του, και

ε) έναν Πρέσβη επί τιµή, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εξωτερικών.
2. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου µετέχει, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου της Διεύθυνσης Εθιµοτυπίας, που ορίζεται από τον
Προϊστάµενό της. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εθιµοτυπίας, που ορίζεται από
τον Προϊστάµενό της.
Άρθρο 275
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Ταγµάτων Αριστείας
Το Συµβούλιο Ταγµάτων Αριστείας γνωµοδοτεί επί
προτάσεων για την απονοµή τιµητικών διακρίσεων και ειδικότερα:
α) γνωµοδοτεί επί προτάσεων του Υπουργού Εξωτερικών για την ένταξη Ελλήνων πολιτών σε Τάγµα Αριστείας και την απονοµή των οικείων διασήµων έως και τον
βαθµό του Ανωτέρου Ταξιάρχη εκάστου τάγµατος. Πρόταση για αναβάθµιση της διακρίσεως εισάγεται µόνο µετά από την πάροδο τριετίας από την τελευταία απονοµή,
εκτός εάν ο προτεινόµενος παρουσίασε στο µεταξύ εξαιρετική προσφορά που δικαιολογεί την προαγωγή του,
β) γνωµοδοτεί επί προτάσεων του Υπουργού Εξωτερικών για την ένταξη θανόντων προσώπων σε Τάγµα Αριστείας και την απονοµή σε αυτά των οικείων διασήµων,
τα οποία παραλαµβάνουν οι κληρονόµοι τους,
γ) αποφασίζει την έκπτωση και στέρηση του δικαιώµατος να φέρει µέλος Τάγµατος Αριστείας τα απονεµηθέντα διάσηµα στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 106/1975 (Α΄ 171),
δ) εποπτεύει την τήρηση των µητρώων των Ταγµάτων
Αριστείας και τα επιθεωρεί, µία φορά κατ’ έτος.
Άρθρο 276
Λειτουργία Συµβουλίου Ταγµάτων Αριστείας
Το Συµβούλιο συνέρχεται µία (1) τουλάχιστον φορά
κατ’ έτος, συγκαλούµενο από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Το Συµβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τρία (3)
τουλάχιστον από τα µέλη του, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται απαραίτητα και ο Πρόεδρος. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων απαιτείται η
πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Άρθρο 277
Συγκρότηση Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί τριµελής Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούµενη από:
α) τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο Προϊστάµενος της
Διεύθυνσης Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών,
β) δύο (2) υπαλλήλους µε πρεσβευτικό βαθµό, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και ορίζονται από τον
Υπουργό Εξωτερικών.
2. Στην Επιτροπή µετέχει ως γραµµατέας, χωρίς ψή-
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φο, υπάλληλος του Υπουργείου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τηρεί, µε δική του ευθύνη και
απόλυτη εχεµύθεια, βιβλίο πρωτοκόλλου στο οποίο καταχωρίζονται, κατ’ αύξοντα αριθµό, οι προτάσεις δαπανών, καθώς και βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαση, οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής, το περιεχόµενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται.
Άρθρο 278
Αρµοδιότητες Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
1. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί, µε αιτιολογηµένο πρακτικό, για προτάσεις που διαβιβάζονται σε αυτήν από τον
Υπουργό Εξωτερικών. Με τη γνωµοδότηση η Επιτροπή
αποφαίνεται τόσο για το αν οι προτεινόµενες προς διάθεση δαπάνες από τις πιστώσεις απόρρητων εθνικών αναγκών πληρούν τους όρους του άρθρου 439, όσο και
για το ύψος αυτών. Απόσπασµα του πρακτικού, που αναγράφει τον αριθµό της γνωµοδότησης, τη χρονολογία
της συνεδρίασης, το όνοµα του δικαιούχου, το ύψος της
δαπάνης και τον χαρακτηρισµό της δαπάνης ως απορρήτου, διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία προκαλεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που αποτελεί το µόνο
δικαιολογητικό της δαπάνης.
2. Ο έλεγχος της πραγµατοποίησης της δαπάνης για
απόρρητη εθνική ανάγκη διενεργείται από την υπηρεσία
που την προκάλεσε.
3. α) Όλα τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και
κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, και αναφέρεται
στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, καταστρέφονται από τους προϊσταµένους των οικείων Διευθύνσεων έναν (1) χρόνο, το αργότερο, µετά από την έκδοση
της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για
τους προϊσταµένους των οικείων Διευθύνσεων.
β) Για δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, τα δικαιολογητικά έγγραφα
της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή Ειδικών Δαπανών ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
του Υπουργείου και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης διαβιβάζονται µε συνοδευτική έκθεση µέσω του Υπουργού Εξωτερικών προς τη Βουλή,
κατόπιν συνεννόησης µε τον Πρόεδρο της Βουλής, προκειµένου να ενηµερωθεί αυθηµερόν. Για τα ανωτέρω έγγραφα και τη διαχείριση αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις περί απορρήτων, απαγορευόµενης της αναπαραγωγής, διατήρησης ή δηµοσιοποίησης αυτών. Ο σχετικός
φάκελος επιστρέφεται εν συνεχεία στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας βεβαιώνει την ορθή διάθεση του ποσού και τηρείται η διαδικασία της περ. α΄ περί καταστροφής.
Άρθρο 279
Λειτουργία Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
1. Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά
πλειοψηφία. Η γνώµη της µειοψηφίας καταχωρίζεται, υποχρεωτικώς, στα πρακτικά.
2. Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί τους προϊσταµέ-

νους των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, για την
παροχή από αυτούς των αναγκαίων διευκρινίσεων ή να
ζητεί κάθε άλλο στοιχείο για την προτεινόµενη δαπάνη.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 280
Συµβούλια Συντονισµού Περιφερειακής Πολιτικής
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία λειτουργούν Συµβούλια
Συντονισµού γεωγραφικών περιοχών ως εξής:
α) Ευρωπαϊκών Χωρών,
β) Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
γ) Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών χωρών Ευξείνου Πόντου,
δ) Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής,
ε) Βορείου Αµερικής,
στ) Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής,
ζ) Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής,
η) Ασίας και Ωκεανίας.
2. Στο κάθε Συµβούλιο Συντονισµού συµµετέχουν οι
αρµόδιοι Διευθυντές και Τµηµατάρχες της Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων, οι αρµόδιοι Διευθυντές
και Τµηµατάρχες των Διευθύνσεων Διµερών και Πολυµερών Οικονοµικών Σχέσεων, ο Διευθυντής και οι αρµόδιοι
Τµηµατάρχες της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας, ο
Διευθυντής και οι αρµόδιοι Τµηµατάρχες της Διεύθυνσης Απόδηµου Ελληνισµού και Προγραµµάτων, ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και
ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας Συντονισµού του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Στο κάθε Συµβούλιο προεδρεύει ο προϊστάµενος
της Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων, ο οποίος και το συγκαλεί και µπορούν να καλούνται να συµµετέχουν και οι αντίστοιχοι επικεφαλής των Πρεσβειών
στις χώρες αυτές.
4. Αρµοδιότητα των Συµβουλίων Συντονισµού είναι ο
συντονισµός και η ευθυγράµµιση των δράσεων των Γενικών Γραµµατειών και των Διευθύνσεων του Υπουργείου
σε µία γεωγραφική περιοχή.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 281
Συγκρότηση Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών συγκροτείται
Επιτροπή Αποχαρακτηρισµού, η οποία απαρτίζεται από
τον Διευθυντή του Διπλωµατικού Γραφείου του Υπουργού, τον Α΄ Γενικό Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων, τον
ΣΤ-Α΄ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου, ενώ σε αυτή συµµετέχουν,
ανάλογα µε το υπό εξέταση αρχειακό υλικό, επικεφαλής
Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών του Υπουργείου. Της Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου και, σε περίπτωση οµοιοβάθµων, ο αρχαιότερος.
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Άρθρο 282
Αρµοδιότητες Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού αρχείων είναι:
α) Σε ό,τι αφορά στα διαβαθµισµένα ιστορικά αρχεία, ο
µετά από την πάροδο της τριακονταετίας από την παραγωγή τους αποχαρακτηρισµός και η αποδέσµευση εκείνων των διαβαθµισµένων αρχείων που η Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου θέτει υπόψη της Επιτροπής προς αποχαρακτηρισµό και αποδέσµευση. Αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού υποβάλλεται στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αποφασίζει για τον αποχαρακτηρισµό και την αποδέσµευση ή µη
του αρχείου. Σε περίπτωση αποδοχής από τον Υπουργό
της ανωτέρω εισήγησης περί µη αποχαρακτηρισµού και
αποδέσµευσης, η Επιτροπή επανεξετάζει την ανάγκη αποχαρακτηρισµού και αποδέσµευσης εντός διαστήµατος
που ορίζεται στην απόφαση µη αποχαρακτηρισµού και αποδέσµευσης και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των
δέκα (10) ετών. Διαβαθµισµένο υλικό που δεν εµπίπτει
στις εξαιρέσεις του πρώτου εδαφίου αποχαρακτηρίζεται
και αποδεσµεύεται χωρίς εξέταση από την Επιτροπή Αποχαρακτηρισµού.
β) Σε ό,τι αφορά στα αδιαβάθµητα ιστορικά αρχεία, η
γνωµοδότηση, µε αιτιολογηµένη εισήγηση, για την εξαίρεση αρχειακού υλικού από την αποδέσµευση µε βάση
τις εξαιρέσεις του πρώτου εδαφίου. Το υπόλοιπο αδιαβάθµητο αρχείο αποδεσµεύεται αυτοδικαίως µόλις ταξινοµηθεί. Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην
περ. α΄.
γ) Ο αποχαρακτηρισµός, εάν απαιτείται, και η αποδέσµευση αρχειακού υλικού, σύµφωνα µε τις περ. α΄ και
β΄, που δεν είχε αποχαρακτηρισθεί και αποδεσµευθεί
κατά τη συµπλήρωση της τριακονταετίας από την παραγωγή του λόγω µη έγκαιρης ταξινόµησης. Το συγκεκριµένο αρχειακό υλικό µπορεί να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού και να αποχαρακτηρισθεί και αποδεσµευθεί αµέσως µετά από την ολοκλήρωση της ταξινόµησης.
δ) Ο αποχαρακτηρισµός, εάν απαιτείται, και η αποδέσµευση υπηρεσιακού αρχείου νεώτερου των τριάντα
(30) ετών, εφόσον συντρέχουν λόγοι υπηρεσιακού ή εθνικού συµφέροντος ή εφόσον η αποδέσµευσή του έχει
ζητηθεί για δικαστική χρήση και υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Α΄ 45). Σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού υποβάλλεται στον Υπουργό Εξωτερικών,
ο οποίος αποφασίζει για τον αποχαρακτηρισµό και την αποδέσµευση ή µη του αρχείου.
Άρθρο 283
Αποχαρακτηρισµός αρχείων
1. Τα αρχεία, διαβαθµισµένα ή αδιαβάθµητα, µετά από
την πάροδο τριακονταετίας από την παραγωγή τους, θεωρούνται ιστορικά αρχεία, αποχαρακτηρίζονται εφόσον
φέρουν διαβάθµιση και αποδεσµεύονται προς έρευνα, εκτός εάν:
α) ο αποχαρακτηρισµός και η αποδέσµευσή τους θέτουν σε κίνδυνο το εθνικό συµφέρον, ή
β) δεν έχουν ταξινοµηθεί, ή
γ) ο αποχαρακτηρισµός και η αποδέσµευσή τους θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των προσωπικών δεδο-

µένων σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία,
ή
δ) δεν έχουν παραδοθεί στην Υπηρεσία Διπλωµατικού
και Ιστορικού Αρχείου από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Αρχές Εξωτερικού.
2. Τα κύρια στοιχεία της περιγραφής του εκάστοτε αποδεσµευόµενου αρχειακού υλικού αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου αµέσως µετά από την αποδέσµευσή του και, κατά προτίµηση, εντός του Ιανουαρίου
εκάστου έτους µετά από τη συµπλήρωση της τριακονταετίας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
Άρθρο 284
Εποπτικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων µεταφραστών
Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Εποπτικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων µεταφραστών, σύµφωνα µε το
άρθρο 149.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 285
Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές
και Οµάδες Εργασίας
1. Με απόφαση του Υπουργού µπορεί να συγκροτούνται νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, µε σκοπό τη σύνταξη σχεδίων νόµων, κανονιστικών διαταγµάτων και
λοιπών κανονιστικών πράξεων.
2. Στις επιτροπές αυτές µπορούν να µετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), καθώς και ο Νοµικός Σύµβουλος ή οι Πάρεδροι του Γραφείου Νοµικού
Συµβούλου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) του Υπουργείου Εξωτερικών σύµφωνα µε την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
17 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών µπορεί να συγκροτούνται επιτροπές και οµάδες εργασίας από δηµόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους και ιδιώτες, οι οποίοι µπορούν, λόγω των ειδικών
γνώσεων, της επιστηµονικής τους κατάρτισης και πείρας, να συµβάλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του
έργου του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι λεπτοµέρειες για
τη λειτουργία, καθώς και η αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών των ανωτέρω επιτροπών και οµάδων εργασίας ορίζονται, κατά περίπτωση, µε την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα µε την ιδιότητά τους ως
υπαλλήλων άλλου υπουργείου ή φορέα του δηµόσιου
τοµέα, απαιτείται για τη συµµετοχή τους η προηγούµενη
υπόδειξη ή έγκριση του προϊσταµένου ή εποπτεύοντος
Υπουργού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών µπορεί να
συγκροτούνται µη αµειβόµενες ειδικές επιτροπές και οµάδες εργασίας µε σκοπό τη διερεύνηση, µελέτη και αξιολόγηση θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτές µπορεί να µετέχουν
στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, δηµόσιοι λειτουργοί, δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι
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διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία στα θέµατα που
εξετάζονται. Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζονται,
όταν κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για
το αντικείµενο, τη χρονική διάρκεια και την εν γένει λειτουργία των εν λόγω επιτροπών και οµάδων εργασίας.
Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα µε την ιδιότητά
τους ως υπαλλήλων άλλου υπουργείου ή φορέα του δηµόσιου τοµέα, απαιτείται για τη συµµετοχή τους η προηγούµενη υπόδειξη ή έγκριση του προϊσταµένου ή εποπτεύοντος Υπουργού.
Άρθρο 286
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας:
α) του Συµβουλίου Πολιτικών Υποθέσεων,
β) του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
γ) του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
δ) του Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
ε) του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
στ) του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου,
ζ) του Τεχνικού Συµβουλίου,
η) της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών,
θ) της Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού.
2. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης των προβλεπόµενων στο άρθρο 275 αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου Ταγµάτων Αριστείας.
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 287
Σύσταση και κατάργηση διπλωµατικών αρχών
1. Οι Πρεσβείες, οι Μόνιµες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισµούς, οι Διπλωµατικές Αντιπροσωπείες και
τα Γραφεία Συνδέσµου, χαρακτηρίζονται «Διπλωµατικές
Αρχές».
2. Στην Πρεσβεία που συστήνεται χωρίς τη δηµιουργία
νέων θέσεων, διαπιστεύεται Πρέσβης ο οποίος υπηρετεί
σε άλλη επικράτεια, µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Εφόσον
στη χώρα στην οποία συστήνεται τέτοια Πρεσβεία υφίσταται έµµισθη προξενική αρχή, µπορεί να ανατεθεί
στον προϊστάµενό της η άσκηση καθηκόντων Επιτετραµµένου.
3. Οι υφιστάµενες ή συνιστώµενες αντιπροσωπείες σε
µακροχρόνιας διάρκειας διεθνείς διασκέψεις ή διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις λειτουργούν όπως και οι Μόνιµες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισµούς, µέχρι πέρατος των εργασιών των διασκέψεων ή των διαπραγµατεύσεων.
Άρθρο 288
Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών
1. Οι πρεσβευτικές αρχές, µε προϊστάµενο Πρέσβη, ο
οποίος διαπιστεύεται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρα-

τίας, εκπροσωπούν την Ελλάδα στα κράτη διαπίστευσής
τους και ασκούν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του άρθρου 2, ιδίως τα εξής καθήκοντα, σύµφωνα µε τα διεθνώς ισχύοντα:
α) µεριµνούν για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας µε τα άλλα κράτη στον πολιτικό, οικονοµικό, εµπορικό, τουριστικό, πολιτιστικό και άλλους τοµείς,
β) προβαίνουν σε κάθε είδους συνεννόηση και διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κυβέρνησης,
γ) παρακολουθούν και ενηµερώνουν την Κυβέρνηση
για την εσωτερική κατάσταση και τις εξωτερικές σχέσεις
του κράτους διαπίστευσης,
δ) ενηµερώνουν τις κυβερνήσεις των ξένων κρατών
και τους φορείς διαµόρφωσης της κοινής γνώµης και αναλαµβάνουν όλες τις ενδεικνυόµενες πρωτοβουλίες
για την προβολή και στήριξη θεµάτων ελληνικού ενδιαφέροντος,
ε) εφαρµόζουν την εξωτερική πολιτική της Χώρας και
διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς τους,
στ) ασκούν έλεγχο και εποπτεία των έµµισθων και άµισθων προξενικών αρχών, που λειτουργούν στα κράτη
διαπίστευσής τους, καθώς και προξενικά καθήκοντα σε
όσες αρχές έχουν συσταθεί προξενικά γραφεία στο
πλαίσιο της οικείας Πρεσβείας,
ζ) συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της περιφέρειας
της αρµοδιότητάς τους και ασκούν την οικονοµική διπλωµατία, µέσω αυτών,
η) συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Δηµόσιας
Διπλωµατίας της περιφέρειας της αρµοδιότητάς τους
και ασκούν τη δηµόσια διπλωµατία, µέσω αυτών,
θ) παραλαµβάνουν από την Κεντρική Υπηρεσία και υλοποιούν το Στρατηγικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Δράσης
που τις αφορά, συµµετέχουν στην κατάρτισή του µέσω
προτάσεων και αναφέρουν ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα τον βαθµό υλοποίησής του.
Άρθρο 289
Καθήκοντα Μόνιµων Αντιπροσωπειών
1. Οι Μόνιµες Αντιπροσωπείες εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους διεθνείς οργανισµούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις και έχουν ως κύρια αποστολή την υποστήριξη και προαγωγή
των ελληνικών συµφερόντων στους οργανισµούς αυτούς.
2. Προς τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο των γενικών αρµοδιοτήτων του άρθρου 2, διεξάγουν κάθε είδους συνεννοήσεις και διαπραγµατεύσεις, παρακολουθούν τα θέµατα του διεθνούς οργανισµού, τον ενηµερώνουν για θέµατα ελληνικού ενδιαφέροντος, εφαρµόζουν την εξωτερική πολιτική και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις
για θέµατα της αρµοδιότητάς τους.
Άρθρο 290
Καθήκοντα κατά περίπτωση (ad hoc)
διπλωµατικών αντιπροσωπειών
Οι διπλωµατικές αντιπροσωπείες για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο λειτουργούν σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τις πρεσβευτικές αρχές ή για τις µόνιµες αντιπροσωπείες.
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Άρθρο 291
Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσµου
Τα Γραφεία Συνδέσµου έχουν όλες τις αρµοδιότητες
των πρεσβευτικών αρχών, στις χώρες διαπίστευσής
τους.
Άρθρο 292
Γραφεία ελληνικών συµφερόντων
Επιτρέπεται η σύσταση Γραφείων ελληνικών συµφερόντων σε διπλωµατικές ή προξενικές αρχές άλλων κρατών σε τρίτη χώρα, όπου δεν λειτουργεί ελληνική διπλωµατική ή προξενική αρχή, καθώς και σε Γραφεία Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τρίτες χώρες,
για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Ελλάδας.
Άρθρο 293
Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταµένων
διπλωµατικών αρχών
1. Οι Πρέσβεις διαπιστεύονται στους Αρχηγούς ξένων
κρατών από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε
τα διεθνώς ισχύοντα, µε διαπιστευτήρια τα οποία ο ίδιος
εκδίδει και ανακαλούνται από τον ίδιο µε ανακλητήρια
αυτών.
2. Ο προϊστάµενος Πρεσβείας, εφόσον φέρει τον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, µπορεί να διαπιστεύεται ως Πρέσβης. Λαµβάνει τις παροχές του βαθµού του και της θέσης στην οποία διορίζεται, χωρίς όµως
να µεταβάλλονται ο βαθµός και η αρχαιότητά του στην
υπαλληλική ιεραρχία.
3. Ο διορισµός Επιτετραµµένου σε χηρεύουσα θέση
Πρέσβη, ως και διπλωµατικού αντιπροσώπου, γίνεται µε
επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Υπουργό
Εξωτερικών της χώρας στην οποία τοποθετείται.
4. Ο διορισµός και η ανάκληση Αντιπροσώπων σε διεθνείς οργανισµούς ενεργούνται σύµφωνα µε τα κρατούντα στους οργανισµούς αυτούς.
Άρθρο 294
Αναπλήρωση προϊσταµένων διπλωµατικών αρχών
1. Τον προϊστάµενο Πρεσβείας, Μόνιµης Αντιπροσωπείας, Διπλωµατικής Αντιπροσωπείας και Γραφείου Συνδέσµου, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει, προσωρινά, ως Επιτετραµµένος, ο αµέσως επόµενος, κατά βαθµό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου,
ελλείψει αυτού, ο ανώτερος κατά βαθµό ή αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων που υπηρετεί στην αρχή αυτή και του οποίου το
όνοµα έχει καταχωρηθεί στην ξένη διπλωµατική επετηρίδα και, ελλείψει αυτού, ο ανώτερος κατά βαθµό ή αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας που υπηρετεί στην αρχή αυτή και
του οποίου το όνοµα έχει καταχωρηθεί στην ξένη διπλωµατική επετηρίδα. Η σχετική αναγγελία γίνεται µε ρηµατική διακοίνωση της αρχής προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διαπίστευσης ή τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισµού.
2. Ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να αναθέσει την
προσωρινή διεύθυνση Πρεσβείας, Μόνιµης Αντιπροσω-

πείας, Διπλωµατικής Αντιπροσωπείας ή Γραφείου Συνδέσµου σε υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου ο οποίος
δεν ανήκει στην αρχή αυτή.
3. Αν δεν υπηρετεί υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας ούτε αποστέλλεται, για τον σκοπό αυτόν, άλλος υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου, τη διεκπεραίωση
της υπηρεσίας της Πρεσβείας, της Μόνιµης Αντιπροσωπείας, της Διπλωµατικής Αντιπροσωπείας ή του Γραφείου Συνδέσµου αναλαµβάνει προσωρινά ο ανώτερος κατά βαθµό, µεταξύ δε οµοιοβάθµων ο αρχαιότερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού και, ελλείψει αυτού, του Κλάδου ΠΕ
Διοικητικού Οικονοµικού και, εάν ελλείπει, του Κλάδου
Επικοινωνιών και Πληροφορικής και, εάν ελλείπει και αυτός, του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος αναγγέλλεται, µε
ρηµατική διακοίνωση, ως ο διεκπεραιώνων τις υποθέσεις
της αρχής (Chargé d’ Affaires).
4. Η ανακοίνωση του προσωπικού κάθε διπλωµατικής
αρχής στις αρχές της χώρας διαπίστευσης γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της αρχής, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Κεντρικής Υπηρεσίας, και, σε κάθε περίπτωση, ανά τµήµα της αρχής αυτής.
Άρθρο 295
Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας
των διπλωµατικών αρχών
1. Σε κάθε αλλαγή προϊσταµένου διπλωµατικής αρχής,
συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής
της υπηρεσίας καθώς και καταγραφής και απογραφής
του υλικού της. Σε περίπτωση αµφισβήτησης µεταξύ του
παραδίδοντος και του παραλαµβάνοντος, στην ανωτέρω
διαδικασία σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής συµµετέχει τακτικός επιθεωρητής της Γενικής
Επιθεώρησης. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της διπλωµατικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και
στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταµένου διπλωµατικής αρχής, συντάσσεται από τριµελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τον Γενικό Επιθεωρητή, έκθεση απογραφής, στην οποία µνηµονεύεται ρητά η γενόµενη πρόσκληση προς
τους ευρισκόµενους στην έδρα της διπλωµατικής αρχής
νοµίµους κληρονόµους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης
κατατίθεται στο αρχείο της διπλωµατικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαµβάνει κάθε ένα µέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού
του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Σε περίπτωση παύσης, θέσης σε αργία, άρνησης ή
αδυναµίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταµένου διπλωµατικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριµελή επιτροπή υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τον Γενι-
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κό Επιθεωρητή, αφού προηγουµένως κληθεί από την Επιτροπή ο εν λόγω προϊστάµενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της διπλωµατικής αρχής. Από ένα
αντίγραφο λαµβάνει κάθε ένα µέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική
Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης και στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πρωτοκόλλων της
παρ. 1 και των εκθέσεων απογραφής των παρ. 2 και 3 καθορίζονται από τον Γενικό Επιθεωρητή.
Άρθρο 296
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, κατόπιν
εισήγησης του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα, συνιστώνται και καταργούνται διπλωµατικές αρχές.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, καθορίζεται η σύνθεση των διπλωµατικών αρχών.
Με όµοιο διάταγµα είναι δυνατή η µεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών. Με όµοιο διάταγµα αυξάνονται και οι οργανικές θέσεις των κλάδων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα µε την προβλεπόµενη σύνθεση των διπλωµατικών αρχών που συνιστώνται.
3. Η σύσταση Πρεσβείας χωρίς τη δηµιουργία νέων θέσεων γίνεται µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύναται να
µεταβάλλεται η έδρα της διπλωµατικής αρχής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται,
σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, οι κατά περίπτωση (ad
hoc) διπλωµατικές αντιπροσωπείες.
6. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, επιτρέπεται η σύσταση Γραφείων ελληνικών συµφερόντων. Με
όµοιο διάταγµα καθορίζονται η οργάνωση, στελέχωση
και λειτουργία των Γραφείων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η σύσταση αντίστοιχων γραφείων τρίτων κρατών σε ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 297
Σύσταση, διαβάθµιση, κατάργηση προξενικών αρχών
1. Προξενικές αρχές συστήνονται σε πόλεις του εξωτερικού στις οποίες υφίστανται σηµαντικές ελληνικές
παροικίες ή όπου εµπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά ή άλλα συµφέροντα του κράτους επιβάλλουν τη σύστασή
τους.
2. Οι προξενικές αρχές διαβαθµίζονται σε Γενικά Προξενεία και Προξενεία.
3. Οι προξενικές αρχές διακρίνονται σε έµµισθες που
διευθύνονται από υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου και σε άµισθες που διευθύνονται από επίτιµους υπαλλήλους.

4. Αποκλείεται η σύσταση άµισθης προξενικής αρχής
ανώτερης διαβάθµισης από την έµµισθη που λειτουργεί
στο ίδιο κράτος.
Άρθρο 298
Εποπτεία προξενικών αρχών
1. Οι έµµισθες ή άµισθες προξενικές αρχές υπάγονται,
υπηρεσιακώς, στην Πρεσβεία που λειτουργεί στο ίδιο
κράτος, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο
τους και δίδει κατευθύνσεις και οδηγίες, για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία τους.
2. Η εποπτεία των εµµίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθµη έµµισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος.
3. Η εποπτεία αµίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει
Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό
Εξωτερικών στην υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθµη έµµισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος.
4. Οι προξενικές αρχές ζητούν από την Πρεσβεία,
στην οποία υπάγονται, οδηγίες για την εκπλήρωση της
αποστολής τους. Για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται
µε τα γενικότερα συµφέροντα του κράτους ή η λύση των
οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας Πρεσβείας
προς τις εγχώριες αρχές, οι προξενικές αρχές υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές αυτής, εφόσον δε έχουν
διαφορετική γνώµη, µπορούν να αναφέρονται, εκ των υστέρων, στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Άρθρο 299
Καθήκοντα έµµισθων προξενικών αρχών
1. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που απορρέουν από
το άρθρο 2, οι έµµισθες προξενικές αρχές ασκούν, στην
περιφέρειά τους, και τα εξής ειδικότερα καθήκοντα, σύµφωνα µε τα διεθνώς ισχύοντα:
α) πληροφορούν την Κυβέρνηση και προβαίνουν σε
σχετικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις για κάθε θέµα
που έχει σχέση µε τα συµφέροντα της χώρας, ενηµερώνοντας την οικεία πρεσβευτική αρχή,
β) παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή στους Έλληνες
πολίτες και οµογενείς, καθώς και προξενική προστασία
σε µη αντιπροσωπευόµενους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στον ν.
4566/2018 (Α΄ 175), προστατεύουν τα δικαιώµατα και
συµφέροντα των Ελλήνων πολιτών και των οµογενών, ενισχύουν τις δραστηριότητές τους στους τοµείς εκκλησιαστικού, κοινοτικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού
ενδιαφέροντος και τους εξυπηρετούν µέσω του Κέντρου
Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήµων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) ασκούν, κατά περίπτωση, καθήκοντα διπλωµατικών
αρχών,
δ) ασκούν καθήκοντα οικονοµικής και εµπορικής φύσεως στις χώρες όπου δεν λειτουργεί Γραφείο Ο.Ε.Υ. και
συντονίζουν τη λειτουργία των κατά τόπο αρµόδιων
Γραφείων Ο.Ε.Υ. της περιφέρειας αρµοδιότητάς τους,
ε) ασκούν καθήκοντα διοικητικής φύσεως, όπως είναι,
µεταξύ άλλων, η τήρηση µητρώου µόνιµων κατοίκων, η
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µέριµνα για την έκδοση ελληνικών ταξιδιωτικών εγγράφων και η χορήγηση θεώρησης εισόδου επί αλλοδαπών
διαβατηρίων, η επικύρωση εγγράφων, η µέριµνα κληρονοµικών υποθέσεων, η διεκπεραίωση στρατολογικών θεµάτων, η αποδοχή παρακαταθηκών, η διενέργεια µεταφράσεων, η χορήγηση πιστοποιητικών και η επίδοση δικογράφων,
στ) ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου και συµβολαιογράφου και τελούν πολιτικούς γάµους,
ζ) ασκούν καθήκοντα δικαστικής φύσεως, σύµφωνα µε
τις διεθνείς συνθήκες και τις διατάξεις του ελληνικού δικονοµικού δικαίου, όπως είναι, µεταξύ άλλων, η προανάκριση, η εξέταση µαρτύρων σε αστικές δίκες ή όπου αλλού χρειάζεται, ο εξώδικος συµβιβασµός διαφορών, η
διενέργεια διαιτησιών, η εκτέλεση δικαστικών παραγγελιών, η διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, η παραλαβή
και δηµοσίευση διαθηκών, η έκδοση και εκτέλεση προξενικών δικογράφων, καθώς και καθήκοντα που αφορούν
θέµατα επιτροπείας, κηδεµονίας και δικαστικής συµπαράστασης,
η) µπορούν, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις µόνο, να
εκδίδουν πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την εξ αδιαθέτου κληρονοµική ιδιότητα κληρονόµων αποθανόντος Έλληνα πολίτη εγκατεστηµένου, µονίµως, από τουλάχιστον πενταετίας, στην προξενική περιφέρειά τους, επί
τη βάσει ένορκης κατάθεσης τριών (3) Ελλήνων πολιτών
εγκατεστηµένων στην ίδια περιφέρεια. Σε αδυναµία πρόσβασης των τελευταίων στις προξενικές αρχές λόγω µεγάλων αποστάσεων, µπορούν να στηρίζονται, για την έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών, σε ένορκες καταθέσεις των εν λόγω Ελλήνων πολιτών ενώπιον αλλοδαπών
συµβολαιογράφων, οι οποίες αποστέλλονται µε αλληλογραφία στις προξενικές αρχές,
θ) ασκούν τις αρµοδιότητες των λιµενικών αρχών σε
παράκτιες προξενικές αρχές, όπου δεν υπάρχει έδρα
Ναυτιλιακού Ακολούθου, και εφόσον δεν αντίκειται στη
νοµοθεσία του κράτους υποδοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου.
Άρθρο 300
Προξενικά γραφεία Πρεσβειών
1. Εάν στην έδρα Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσµου
δεν υφίσταται έµµισθη προξενική αρχή, συστήνεται σε
αυτή προξενικό γραφείο.
2. Η διεύθυνση του προξενικού γραφείου Πρεσβείας ή
Γραφείου Συνδέσµου ανατίθεται από τον Πρέσβη σε έναν (1) από τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσµου υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου
ή σε έναν (1) από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του
Κλάδου Διοικητικού Προξενικού ή του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και, ελλείψει τούτων, σε έναν (1)
από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.
3. Τα προξενικά γραφεία υπέχουν όλες τις ευθύνες και
ασκούν όλα τα καθήκοντα των προξενικών αρχών.
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προϊσταµένου του προξενικού γραφείου, ο Πρέσβης µπορεί είτε
να αναθέσει προσωρινώς την άσκηση των προξενικών
καθηκόντων σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί
στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσµου, είτε να την αναλάβει ο ίδιος.

Άρθρο 301
Προξενικά διπλώµατα
1. Για την τοποθέτηση προϊσταµένου προξενικής αρχής, εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, µε
πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, προξενικό δίπλωµα, µε το οποίο αναγγέλλεται ο διορισµός, προκειµένου
ο διορισθείς να αναγνωρισθεί από την ξένη κυβέρνηση
και να εκδοθεί επ’ ονόµατί του το απαιτούµενο εκτελεστήριο.
2. Προξενικό δίπλωµα µπορεί να εκδοθεί και για τους
προσωρινώς διευθύνοντες έµµισθη προξενική αρχή.
3. Η αναγνώριση των προϊσταµένων των ξένων προξενικών αρχών στην Ελλάδα γίνεται µε διάταγµα, το οποίο
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος χορηγεί και το σχετικό εκτελεστήριο έγγραφο.
Άρθρο 302
Διεύθυνση έµµισθων προξενικών αρχών
και αναπλήρωση προϊσταµένων
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τοποθετείται ως προϊστάµενος του µεν έµµισθου Γενικού Προξενείου υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό
Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ ή Συµβούλου Πρεσβείας Α΄
ή Β΄, του δε έµµισθου Προξενείου υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Β΄
ή Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄ ή Β΄.
2. Εάν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν,
ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να αναθέσει, προσωρινώς και κατ’ απόσπαση, τη διεύθυνση έµµισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου κατά
έναν βαθµό κατώτερο από τον προβλεπόµενο για τον
προϊστάµενο της αρχής.
3. Τον προϊστάµενο έµµισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει σε όλα τα
καθήκοντά του ο υπηρετών σε αυτήν ανώτερος, κατά
βαθµό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου.
4. Ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να αναθέσει την
προσωρινή διεύθυνση έµµισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου άλλης αρχής, ο οποίος πρέπει να φέρει βαθµό ανώτερο του τακτικού αναπληρωτή της παρ. 3.
5. Εάν ελλείπουν οι αναπληρωτές των παρ. 3 και 4,
τον προϊστάµενο αναπληρώνει ο υπηρετών στην προξενική αρχή προηγούµενος κατ’ αρχαιότητα υπάλληλος
του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού ή του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και, εάν ελλείπει, υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.
Άρθρο 303
Ειδικές ρυθµίσεις
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού
των προξενικών αρχών και, ελλείψει αυτών, οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
εκτελούν καθήκοντα δικαστικού γραµµατέα, χωρίς να δικαιούνται πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση για την απασχόληση αυτή. Εάν δεν υπάρχει υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων, ο προϊστάµενος της προξενικής αρχής µπορεί να αναθέσει καθήκοντα δικαστικού γραµµατέα σε ό-
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ποιον Έλληνα πολίτη κρίνει κατάλληλο, ο οποίος δίνει
προηγουµένως τον εξής όρκο: «Ορκίζοµαι να εκτελώ πιστά και τίµια και κατά τους ελληνικούς νόµους τα καθήκοντά µου ως δικαστικός γραµµατέας». Εάν αυτός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καµιά θρησκεία ή πιστεύει σε
θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ο όρκος δίνεται
σαν διαβεβαίωση µε τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιµή
και στη συνείδησή µου ότι θα εκτελώ πιστά και τίµια και
κατά τους ελληνικούς νόµους τα καθήκοντά µου ως δικαστικός γραµµατέας». Σε περίπτωση αδυναµίας τήρησης των προαναφεροµένων, ο προϊστάµενος της προξενικής αρχής µπορεί να ορίζει δύο (2) µάρτυρες και, σε
περίπτωση αδυναµίας ανεύρεσης µαρτύρων, συντάσσει
µόνος τη σχετική έκθεση ή πράξη, µε ειδική µνεία της αδυναµίας αυτής.
2. Τα έγγραφα που εκδίδονται και οι άλλες πράξεις
που συντάσσονται από προξενικές αρχές, είναι εκτελεστά και έχουν την ισχύ που τους αποδίδει η ελληνική νοµοθεσία. Είναι επίσης εκτελεστά στην αλλοδαπή, εφόσον η τοπική νοµοθεσία ή οι διεθνείς συνθήκες το προβλέπουν.
3. Όταν οι εκδιδόµενες πράξεις είναι αδύνατο να περιβληθούν τους τύπους που ορίζουν οι ελληνικοί νόµοι, γίνεται σε αυτές ρητή µνεία περί τούτου. Εάν ο Επίτιµος
Πρόξενος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του αγνοούν την
ελληνική γλώσσα, οι καταρτιζόµενες από αυτούς πράξεις συντάσσονται στη γνωστή σε αυτούς γλώσσα και γίνεται ειδική µνεία περί τούτου. Σε περίπτωση που συµπράττουν στην κατάρτιση πράξης και άλλα πρόσωπα
που αγνοούν τη γλώσσα του προϊσταµένου της προξενικής αρχής ή του νόµιµου αναπληρωτή του, προσλαµβάνεται διερµηνέας, ο οποίος, πριν αναλάβει τα καθήκοντά
του, ορκίζεται ότι θα εκτελέσει αυτά πιστά και ευσυνείδητα.
Άρθρο 304
Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών
αρχών
1. Σε κάθε αλλαγή του προϊσταµένου έµµισθης ή άµισθης προξενικής αρχής και προξενικού γραφείου Πρεσβείας, καθώς και σε περίπτωση άδειας ή αποµάκρυνσής
του από την έδρα του πέραν του διµήνου, συντάσσεται
πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον παραλαµβάνοντα. Σε
περίπτωση αµφισβήτησης µεταξύ του αποχωρούντος και
του νέου προϊσταµένου, στη σύνταξη του πρωτοκόλλου
παράδοσης παραλαβής συµµετέχει τακτικός επιθεωρητής της Γενικής Επιθεώρησης. Όσον αφορά στη διαχείριση του ενσήµου και των αξιών, πρωτόκολλο παράδοσης
παραλαβής συντάσσεται σε κάθε περίπτωση απουσίας.
Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο αρχείο
της προξενικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη
Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και
στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταµένου έµµισθης
ή άµισθης προξενικής αρχής, συντάσσεται από τριµελή
επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τον Γενικό Επιθεωρητή, έκθεση απογραφής, στην οποία µνηµονεύεται ρητά η γενόµενη πρόσκληση προς τους ευρισκόµενους στην έδρα της προξενικής αρχής νόµιµους κληρονόµους του αποβιώσαντος,

όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της
έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής.
Από ένα αντίγραφο λαµβάνει καθένα µέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται
στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και στη
Διεύθυνση Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Σε περίπτωση παύσης, θέσης σε αργία, άρνησης ή
αδυναµίας για οποιονδήποτε άλλον λόγο του προϊσταµένου προξενικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριµελή επιτροπή υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τον Γενικό Επιθεωρητή, αφού προηγουµένως κληθεί από την επιτροπή ο εν λόγω προϊστάµενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαµβάνει κάθε µέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία
Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και στη Διεύθυνση
Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πρωτοκόλλων της
παρ. 1 και των εκθέσεων απογραφής των παρ. 2 και 3 καθορίζονται από τον Γενικό Επιθεωρητή.
Άρθρο 305
Διορισµός, αναπλήρωση και καθεστώς Προϊσταµένων
άµισθων προξενικών αρχών
1. Στις θέσεις του Επίτιµου Γενικού Προξένου και του
Επίτιµου Προξένου διορίζονται:
α) έγκριτοι πολίτες, κατά προτίµηση ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικού γένους ή, ελλείψει αυτών, και αλλοδαποί, οι οποίοι διαµένουν µονίµως, επί µία πενταετία
τουλάχιστον, στον τόπο όπου συστήνεται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, κατέχουν την τοπική γλώσσα και
την αγγλική ή γαλλική και µπορούν να ανταποκρίνονται
στα οικονοµικά βάρη άµισθης προξενικής αρχής,
β) ευδοκίµως προϋπηρετήσαντες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλοι διακεκριµένοι Έλληνες,
που κατέχουν την τοπική γλώσσα και την αγγλική ή γαλλική, οι οποίοι διαµένουν στον τόπο όπου συστήνεται ή
εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, έστω και για χρόνο
βραχύτερο της πενταετίας.
2. Οι Επίτιµοι Γενικοί Πρόξενοι διορίζονται και απολύονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της οικείας Πρεσβείας, ή, ελλείψει αυτής, της ανώτερης ή ισόβαθµης έµµισθης προξενικής αρχής, στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας
υπάγεται η άµισθη προξενική αρχή, και γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Οι προϊστάµενοι των άµισθων προξενικών αρχών, µε
τον διορισµό τους δίνουν, εάν µεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, τον όρκο της παρ. 1 του άρθρου 320, σε αντίθετη
δε περίπτωση, τον εξής: «Ορκίζοµαι να εκτελώ µε πίστη
και τιµιότητα και κατά τους ελληνικούς νόµους τα καθήκοντά µου και να συντελώ µε όλες µου τις δυνάµεις σε
ό,τι δύναται να προάγει τα οικονοµικά, εµπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συµφέροντα της Ελλάδας». Εάν ο οριζόµενος ως προϊστάµενος της άµισθης
προξενικής αρχής δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καµιά
θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον
όρκο, ο όρκος δίνεται σαν διαβεβαίωση µε τον εξής τύ-
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πο: «Δηλώνω στην τιµή και στη συνείδησή µου ότι θα εκτελώ µε πίστη και τιµιότητα και κατά τους ελληνικούς
νόµους τα καθήκοντά µου και θα συντελώ µε όλες µου
τις δυνάµεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονοµικά, εµπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συµφέροντα της Ελλάδας». Ο όρκος ή η διαβεβαίωση δίδονται
ενώπιον του προϊσταµένου της οικείας Πρεσβείας ή ενώπιον του προϊσταµένου της έµµισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άµισθη προξενική αρχή ή ενώπιον προσώπου το οποίο ορίζεται, ειδικώς για τον σκοπό αυτόν, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή, κατόπιν άδειας του Υπουργού Εξωτερικών, από µόνο τον διορισθέντα, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση χρονολογούµενη και υπογραφόµενη
από αυτόν.
4. Ως όριο ηλικίας προϊσταµένου άµισθης προξενικής
αρχής για την αποχώρηση από την υπηρεσία ορίζεται το
εβδοµηκοστό πέµπτο έτος. Με απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών η υπηρεσία τους µπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Οι επίτιµοι προξενικοί υπάλληλοι έπονται των ισοβάθµων τους εµµίσθων.
6. Τον προϊστάµενο άµισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υποπρόξενος της προξενικής αρχής και,
ελλείψει τούτου, ο γραµµατέας.
7. Σε προϊστάµενο άµισθης προξενικής αρχής, µπορεί,
µε αίτησή του, να χορηγηθεί άδεια απουσίας ενός µηνός, από την αρµόδια Πρεσβεία, ή σε όσα κράτη δεν υπάρχει Πρεσβεία, από την έµµισθη προξενική αρχή στην
οποία υπάγονται, για µακρότερο δε χρόνο, από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
8. Η προϊστάµενη πρεσβευτική ή προξενική αρχή οφείλει να ειδοποιήσει την Κεντρική Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας.
Άρθρο 306
Προσωπικό και δαπάνες άµισθων προξενικών αρχών
1. Οι επίτιµοι γραµµατείς σε άµισθες προξενικές αρχές
διορίζονται και παύονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του προϊσταµένου της άµισθης προξενικής αρχής, και έγκριση
της οικείας Πρεσβείας ή της έµµισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και στον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άµισθη προξενική αρχή. Οι διοριζόµενοι είναι Έλληνες ως προς την ιθαγένεια ή το γένος ή, ελλείψει Ελλήνων, αλλοδαποί οι οποίοι διαµένουν επί µία διετία τουλάχιστον στον τόπο της προξενικής αρχής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του προϊσταµένου της άµισθης προξενικής αρχής και έγκριση της προϊστάµενης
Πρεσβείας, µπορεί να απονεµηθεί σε γραµµατείς ο τίτλος του υποπροξένου επί τιµή, µετά τη συµπλήρωση εξαετούς ευδόκιµης υπηρεσίας.
3. Οι προϊστάµενοι άµισθων προξενικών αρχών µπορούν, µε απόφασή τους, η οποία εκδίδεται µετά από
προηγούµενη έγκριση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, να προσλαµβάνουν, χωρίς επιβάρυνση του Δηµοσίου, και να απολύουν γραµµατείς ή επιµελητές.

4. Οι διοριζόµενοι επίτιµοι γραµµατείς και οι προσλαµβανόµενοι από τις άµισθες προξενικές αρχές υπάλληλοι
δίνουν όρκο ενώπιον των προϊσταµένων αυτών, κατά
τον τύπο που ορίζεται για ηµεδαπούς και αλλοδαπούς.
5. Ο προϊστάµενος της άµισθης προξενικής αρχής χορηγεί άδεια απουσίας έως έναν (1) µήνα στους υπαλλήλους της και ειδοποιεί σχετικώς την Κεντρική Υπηρεσία
και την Πρεσβεία ή την ανώτερη ή ισόβαθµη έµµισθη
προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται η άµισθη προξενική αρχή. Για µακρότερο χρόνο, την άδεια χορηγεί ο
προϊστάµενος της εποπτεύουσας αρχής, ο οποίος ειδοποιεί την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να αποσπά σε άµισθη προξενική αρχή υπαλλήλους από τον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού ή από
τον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης του
Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αποσπώµενος µπορεί να φέρει τον τίτλο του υποπροξένου, λαµβάνει δε, καθ’ όλο το
διάστηµα της απόσπασής του, τις εν γένει αποδοχές του
ισόβαθµού του υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί σε διπλωµατική ή έµµισθη προξενική αρχή, υπό την εποπτεία και
στον έλεγχο της οποίας υπάγεται η εν λόγω άµισθη προξενική αρχή.
7. Η υπηρεσία σε άµισθη προξενική αρχή θεωρείται, σε
κάθε περίπτωση, ως δηµόσια και συνυπολογίζεται, σε
περίπτωση διορισµού σε έµµισθη θέση του Υπουργείου
Εξωτερικών, πλην του Διπλωµατικού Κλάδου και των
Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.
8. Οι επίτιµοι προξενικοί υπάλληλοι δεν αποκτούν από
την υπηρεσία τους προσόντα ή δικαιώµατα τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα νόµο υπέρ των µόνιµων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.
9. Οι δαπάνες των άµισθων προξενικών αρχών βαρύνουν τους προϊσταµένους τους, πλην των δαπανών οι οποίες πραγµατοποιούνται σε βάρος του Δηµοσίου και
των ειδικών δαπανών οι οποίες διατάσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις
του παρόντος.
10. Οι προϊστάµενοι των άµισθων προξενικών αρχών
παρακρατούν ποσοστό 60% επί των συνολικών τους εισπράξεων από ένσηµα και µόνο για τις δαπάνες λειτουργίας των αρχών τους. Εξαιρούνται από την παρακράτηση αυτή οι φόροι και τα δικαιώµατα υπέρ του Δηµοσίου.
11. Το ποσό, που προκύπτει υπέρ του Δηµοσίου από
τις εισπράξεις των άµισθων προξενικών αρχών κάθε έτους, αποδίδεται µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου
έτους είτε µε αποστολή του στην οικεία Πρεσβεία, µε
έµβασµα ή επιταγή στο όνοµα της Πρεσβείας, έναντι
γραµµατίου είσπραξης, είτε µε έµβασµα στην Τράπεζα
της Ελλάδος στο όνοµα της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. έναντι διπλοτύπου είσπραξης, είτε µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο σε περίπτωση συναλλαγµατικών περιορισµών, κατόπιν συνεννόησης µε τη Γενική Επιθεώρηση.
Άρθρο 307
Καθήκοντα άµισθων προξενικών αρχών
Οι άµισθες προξενικές αρχές ασκούν τα ίδια καθήκοντα µε τις έµµισθες προξενικές αρχές, εκτός από την έκδοση διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου.
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Άρθρο 308
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 310
Αρµοδιότητες Γραφείων Ο.Ε.Υ.

1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών και γνώµη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, συστήνονται έµµισθες προξενικές αρχές. Με όµοιο διάταγµα οι αρχές αυτές αναβαθµίζονται, υποβαθµίζονται, µεταφέρονται στην ίδια ή άλλες χώρες και καταργούνται.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, καθορίζεται η σύνθεση των έµµισθων προξενικών
αρχών. Με όµοιο διάταγµα είναι δυνατή η µεταφορά των
θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν γνώµης της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, συστήνονται,
µεταβάλλονται και καταργούνται άµισθες προξενικές
αρχές.
4. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί να µεταβληθεί η
περιφέρεια αρµοδιότητας έµµισθης ή άµισθης προξενικής αρχής ή η έδρα της στην ίδια χώρα.
5. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της εξυπηρέτησης των πολιτών µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από τις έµµισθες και άµισθες προξενικές αρχές, καθώς και της εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπογραφής των εγγράφων, σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται στον ν. 4727/2020 (Α΄ 184) για την ψηφιακή διακυβέρνηση.
6. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, συστήνεται Προξενικό
γραφείο στην έδρα Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσµου,
όπου δεν υφίσταται έµµισθη προξενική αρχή. Με το ίδιο
διάταγµα ορίζεται η περιφέρεια της αρµοδιότητας αυτού.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται
να εξειδικεύονται και να περιορίζονται τα καθήκοντα εκάστης άµισθης προξενικής αρχής, τηρουµένων όλων
των διαδικασιών γνωστοποίησης στο κράτος υποδοχής.

1. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α) παρακολουθούν και αναλύουν τη γενική οικονοµική
κατάσταση και τις οικονοµικές εξελίξεις των κρατών της
περιφέρειας αρµοδιότητάς τους, συµβάλλουν στην κατάρτιση και υλοποιούν το εγκεκριµένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περιοχή αρµοδιότητάς τους
και εκδίδουν τις προβλεπόµενες αναφορές,
β) µελετούν την παραγωγή, το εξωτερικό εµπόριο και
τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρµοδιότητάς
τους, σε σχέση µε την παραγωγή και το εξωτερικό εµπόριο της Ελλάδας,
γ) ερευνούν την αγορά των χωρών της αρµοδιότητάς
τους, ώστε να αξιοποιηθούν στον µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό οι δυνατότητες προώθησης ελληνικών προϊόντων, και για τον σκοπό αυτό µελετώνται οι συνθήκες
που επικρατούν στη συγκεκριµένη αγορά, οι συνήθειες,
προτιµήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και
οι προβλεπόµενες ή διαγραφόµενες τάσεις της αγοράς
σε συσχετισµό µε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των οµοειδών προϊόντων άλλων
χωρών,
δ) παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα και εισηγούνται τα αναγκαία προς τούτο µέτρα,
ε) καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση
των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό,
στ) συµβάλλουν στη συγκρότηση συλλογικών φορέων
και οµάδων στήριξης των ελληνικών οικονοµικών συµφερόντων και την προώθηση της επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ειδικότερα σε ζητήµατα σύστασης και λειτουργίας µεικτών
επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, µεταφοράς τεχνολογίας,
υπεργολαβιών, συµπαραγωγής προϊόντων, αντισταθµιστικού εµπορίου και τουριστικής πολιτικής,
ζ) παρακολουθούν και µελετούν τις τάσεις και εξελίξεις του διµερούς εµπορίου µε τις χώρες αρµοδιότητάς
τους,
η) ενηµερώνουν για µέτρα οικονοµικού, εµπορικού ή
δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, που µελετώνται ή λαµβάνονται από τις χώρες της αρµοδιότητάς τους και αφορούν
στο εξωτερικό εµπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονοµικών και εµπορικών συµφωνιών, στις εµπορικές συµβάσεις και στην τελωνειακή νοµοθεσία,
θ) µεριµνούν για την ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών µε στόχο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση των
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων,
ι) προβαίνουν στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συµφωνιών οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της αρµοδιότητάς τους, υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και συµµετέχουν στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές,
ια) διοργανώνουν συνέδρια, συµπόσια και ηµερίδες µε
σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικών
της ελληνικής οικονοµίας, την ανάπτυξη σύγχρονων
µορφών επενδύσεων, της µεταφοράς τεχνολογίας και
της επιχειρηµατικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχέσεων στις χώρες της αρµοδιότητάς
τους,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Ε.Υ.
Άρθρο 309
Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
1. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. αποτελούν τµήµατα των Αρχών
στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν.
2. Στα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τοποθετούνται υπάλληλοι του
Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, του
Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού και του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, όπως και επιτόπιο προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 422.
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ιβ) παρακολουθούν, καταγράφουν και ενηµερώνουν
για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα τεχνικής και οικονοµικής συνεργασίας, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και για διαγωνισµούς κρατικών
προµηθειών και δηµόσιων έργων,
ιγ) παρέχουν κάθε χρήσιµη πληροφορία στους ελληνικούς εµπορικούς οίκους για εισαγωγικούς και εξαγωγικούς οίκους της περιφέρειάς τους, καθώς και κάθε δυνατή συνδροµή για την τοποθέτηση των προϊόντων τους,
ιδ) µεσολαβούν για την επίλυση εµπορικών διαφορών
µέσω διαιτησίας και επιδιαιτησίας ή του Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου,
ιε) διοργανώνουν εµπορικές και επιχειρηµατικές αποστολές από και προς τη χώρα αρµοδιότητάς τους,
ιστ) προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών και
υποβοηθούν στις πράξεις και συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας,
ιζ) µελετούν και εισηγούνται για την οργάνωση εκθέσεων ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάσταση µόνιµων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες της αρµοδιότητάς τους, καθώς και για την προβολή και διαφήµιση
των εξαγώγιµων ελληνικών προϊόντων µε τα πιο πρόσφορα µέσα,
ιη) εισηγούνται για θέµατα αγροτικής πολιτικής, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και µε κατά περίπτωση αρµόδια
Υπουργεία για θέµατα βιοµηχανικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής επικοινωνιών και συνεργασίας
στον τοµέα των επικοινωνιών, πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και συνεργασίας στους εν λόγω τοµείς, τουριστικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής και συνεργασίας σε θέµατα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων
µεταφορών, καθώς και επί άλλων συναφών πολιτικών
και συνεργασιών,
ιθ) υποστηρίζουν τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής κατά την εκτέλεση των
προγραµµάτων της και υποβάλλουν µελέτες και εισηγήσεις για νέες δράσεις επί θεµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και ειδικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, όπου δεν έχουν συσταθεί Γραφεία Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής,
κ) παρακολουθούν και συνεργάζονται µε ιδρύµατα, ινστιτούτα, δεξαµενές σκέψης, ευρωπαϊκούς και διεθνείς
θεσµούς σε θέµατα οικονοµικής διπλωµατίας στην περιφέρεια της έδρας τους,
κα) σε περιοχές µε σηµαντική δραστηριότητα στους
τοµείς των νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας φροντίζουν για την ενηµέρωση και δικτύωση των ελληνικών
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και χρηµατοδοτικών θεσµών και επιχειρήσεων µε τους αντίστοιχους φορείς και επιχειρήσεις στην
περιφέρεια αρµοδιότητάς τους, καθώς και για την υλοποίηση προγραµµάτων, την προσέλκυση επενδύσεων και
την εν γένει υποστήριξη σε καινοτόµες και νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών τους,
κβ) συµβάλλουν στην κατάρτιση και υλοποίηση του
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξωστρέφειας
της Γενικής Γραµµατείας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Εξωστρέφειας, στην περιοχή αρµοδιότητάς τους,
κγ) υποστηρίζουν τις ελληνικές επιχειρηµατικές αποστολές που πραγµατοποιούνται στην περιφέρεια αρµοδιότητάς τους,

κδ) υποβάλλουν προτάσεις προς τον επικεφαλής της
Αρχής για τη βελτίωση της υποστήριξης των οικονοµικών και εµπορικών συµφερόντων της Ελλάδας στη χώρα
διαπίστευσης,
κε) επιµελούνται κάθε άλλου ζητήµατος το οποίο ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,
κστ) εφαρµόζουν το Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας
(ΣΔΠ) των Γραφείων Ο.Ε.Υ., όπως αυτό ισχύει, και παρέχουν όλα τα σχετικά στοιχεία για την εφαρµογή του
στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.
2. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ζητούν από τη διπλωµατική ή
προξενική αρχή, στην οποία ανήκουν, οδηγίες για την
εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Για υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται µε
τα γενικότερα συµφέροντα του Κράτους και ο χειρισµός
των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, υποχρεούνται να εκτελούν,
σε κάθε περίπτωση, τις εντολές αυτής.
3. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, όπως πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων και σε καταλόγους επιχειρήσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις και
στις επιχειρήσεις της περιοχής αρµοδιότητάς τους.
Άρθρο 311
Προϊστάµενοι Γραφείων Ο.Ε.Υ.
1. Προϊστάµενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. τοποθετείται υπάλληλος του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Β΄.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προϊσταµένου του Γραφείου Ο.Ε.Υ., αυτός αναπληρώνεται από
τον αρχαιότερο υπηρετούντα στο Γραφείο υπάλληλο
του Κλάδου Ο.Ε.Υ.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπάλληλος του Κλάδου Ο.Ε.Υ., η άσκηση των καθηκόντων του µπορεί να ανατεθεί από τον Προϊστάµενο της
οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, προσωρινά σε
άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην αρχή αυτή, είτε να αναληφθεί από τον ίδιο.
3. Όταν η περιφέρεια αρµοδιότητας Γραφείου Ο.Ε.Υ.
επεκτείνεται και σε περιοχή αρµοδιότητας άλλης Πρεσβείας από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν
λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, ο Προϊστάµενος του
Γραφείου Ο.Ε.Υ. εποπτεύεται και αξιολογείται, εκτός από τον προϊστάµενο της πρεσβευτικής αρχής στην οποία
ανήκει, και από τον προϊστάµενο της άλλης πρεσβευτικής αρχής.
Άρθρο 312
Αρµοδιότητες προϊσταµένων Γραφείων Ο.Ε.Υ.
1. Οι Προϊστάµενοι των διπλωµατικών και προξενικών
αρχών συνεργάζονται µε τους Προϊσταµένους των Γραφείων Ο.Ε.Υ., συντονίζουν τη δραστηριότητά τους και ενηµερώνονται συνεχώς για τις ενέργειές τους. Σε κάθε
περίπτωση, οι προϊστάµενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. εποπτεύονται από τους προϊσταµένους των οικείων διπλωµατικών και προξενικών αρχών και ακολουθούν τις οδηγίες τους.
2. Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ.:
α) επικοινωνούν απευθείας µε αρχές, υπηρεσίες και
φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στη χώρα όπου
υπηρετούν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την πρακτική
της χώρας υποδοχής,
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β) επικοινωνούν απευθείας µε ελληνικές επιχειρήσεις,
φορείς και οργανισµούς,
γ) επικοινωνούν απευθείας µε τα όργανα και τις υπηρεσίες των διεθνών οργανισµών που λειτουργούν στη
χώρα όπου υπηρετούν,
δ) αναλαµβάνουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, πάντοτε κατόπιν συνεννόησης µε τον προϊστάµενο της οικείας
διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, και επικοινωνούν για
θέµατα αρµοδιότητάς τους ή για να εκθέσουν τις απόψεις τους για τα θέµατα αυτά µε τη Γενική Γραµµατεία
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,
ε) µετά από προηγούµενη συνεννόηση µε τον προϊστάµενο της διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, επικοινωνούν απευθείας µε κάθε άλλη δηµόσια υπηρεσία, αρχή, ή συλλογικό φορέα,
στ) σε κάθε περίπτωση, κοινοποιούν υποχρεωτικά όλα
τα σχετικά έγγραφα στον προϊστάµενο της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής και τον ενηµερώνουν
για τις ενέργειές τους,
ζ) υποβάλλουν ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις στον
προϊστάµενο της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, τις οποίες κοινοποιούν στη Γενική Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.
Άρθρο 313
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, δύναται
να συστήνονται Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσµου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη
πόλη της χώρας αρµοδιότητας διπλωµατικής αρχής.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, καθορίζονται η σύνθεση των Γραφείων Ο.Ε.Υ. και
η περιφέρεια της αρµοδιότητάς τους.
3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί να µεταβληθεί η
περιφέρεια αρµοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. ή η έδρα
του στην ίδια χώρα. Με όµοιο διάταγµα η περιφέρεια αρµοδιότητας Γραφείου Ο.Ε.Υ. µπορεί να επεκτείνεται και
σε περιοχή αρµοδιότητας άλλης Πρεσβείας από αυτή
στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εµπλεκόµενων διπλωµατικών αρχών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών, εξειδικεύονται
περαιτέρω οι παρεχόµενες υπηρεσίες, ορίζεται ο τύπος
της καταρτιζόµενης σύµβασης και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά για τις
υπηρεσίες αυτές ανταποδοτικά τέλη. Επί των ανωτέρω
ποσών, όπως και των πάσης φύσεως επιστροφών φόρων, εφαρµόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί προξενικών εισπράξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Άρθρο 314
Αρµοδιότητες Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας
1. Τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας (Γ.Δ.Δ.) αποτελούν τµήµατα των Αρχών στο πλαίσιο των οποίων λει-

τουργούν. Η περιφέρεια αρµοδιότητας του Γ.Δ.Δ. µπορεί
να επεκτείνεται και σε περιοχή αρµοδιότητας άλλης
Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί
δεν λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων
των εµπλεκόµενων διπλωµατικών αρχών.
2. Στις αρµοδιότητες των Γ.Δ.Δ. περιλαµβάνονται:
α) η συµβολή στην κατάρτιση και η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δηµόσιας Διπλωµατίας στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, η εισήγηση και η εκτέλεση του εγκεκριµένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου
για την περιοχή αρµοδιότητάς τους και η έκδοση των
προβλεπόµενων αναφορών,
β) η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης για τη διαχείριση της εθνικής εικόνας στο εξωτερικό, καθώς και η,
σε συνεργασία µε το Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, προβολή του κυβερνητικού έργου,
γ) η υποστήριξη της εξωστρέφειας και ειδικότερα των
υπηρεσιών της Χώρας στο εξωτερικό σε θέµατα ενηµέρωσης και εκπροσώπησης στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης,
δ) η συνεργασία µε τα αντίστοιχα γραφεία των διπλωµατικών και προξενικών αρχών των λοιπών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα διαπίστευσής
τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Δηµόσιας Διπλωµατίας ή άλλων φόρουµ και διεθνών ενώσεων Δ.Δ., ή υποκατηγοριών αυτής,
ε) η καταγραφή των διαµορφωτών της κοινής γνώµης
στη χώρα διαπίστευσής τους, της επιρροής τους, της
στρατηγικής και των τακτικών που ακολουθούν και της
άποψής τους για την εθνική εικόνα της Ελλάδας και τα
κρίσιµα θέµατα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και η επαφή και η διαρκής συνεργασία µε τους ανωτέρω για τη διαχείριση της εθνικής εικόνας, την επίτευξη
των στόχων της εξωστρέφειας και την προώθηση των εθνικών συµφερόντων,
στ) η συµµετοχή στην κοινωνική, πολιτιστική και ακαδηµαϊκή ζωή της χώρας διαπίστευσής τους, µε σκοπό
την προώθηση των εθνικών θέσεων σε θέµατα διεθνούς
και διµερούς ενδιαφέροντος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις δεξαµενές σκέψης, στα ερευνητικά ιδρύµατα, σε µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε κυβερνητικούς φορείς και σε φορείς
της κοινωνίας των πολιτών της χώρας διαπίστευσής
τους,
ζ) η καταγραφή στερεότυπων αρνητικών αντιλήψεων
και απόψεων σχετικά µε την Ελλάδα και τους Έλληνες
στην κοινή γνώµη της χώρας διαπίστευσής τους και η ανάληψη δράσεων για τη µεταστροφή αυτών,
η) η ανάδειξη στην κοινή γνώµη της χώρας διαπίστευσής τους, µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και
των τοπικών µέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών, επιτευγµάτων και καινοτοµιών σε διάφορους τοµείς µε σκοπό την προώθηση των
στόχων της εξωστρέφειας της χώρας, σε συνεργασία µε
την οικεία Αρχή και τα κατά τόπους Γραφεία Ο.Ε.Υ.,
θ) η οργάνωση και άσκηση της επικοινωνίας της ελληνικής διπλωµατικής αρχής της έδρας τους µε τα ΜΜΕ
και η επικοινωνιακή υποστήριξη των δραστηριοτήτων
των Γραφείων Ο.Ε.Υ., µέσω των ΜΜΕ, µε τη σύµφωνη
γνώµη του επικεφαλής της Αρχής,
ι) η διαχείριση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης της
διπλωµατικής αρχής στο εξωτερικό, µε τη σύµφωνη
γνώµη του επικεφαλής της Αρχής,
ια) η καλλιέργεια επαφών µε εκπροσώπους των ΜΜΕ

96
της περιφέρειας της έδρας τους, µέσω πραγµατοποίησης εκδηλώσεων δηµόσιων σχέσεων, οργάνωσης συνεντεύξεων µε Έλληνες αξιωµατούχους και διοργάνωσης
ταξιδιών εξοικείωσης,
ιβ) η ανάπτυξη και τήρηση επαφών µε εκπροσώπους
και µέλη µη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών
κοµµάτων στην περιφέρεια της έδρας τους, µε τη σύµφωνη γνώµη του επικεφαλής της Αρχής,
ιγ) η ανάπτυξη και καλλιέργεια επαφών µε δεξαµενές
σκέψης, καθώς και µε ακαδηµαϊκούς, εκπαιδευτικούς,
πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς στην περιφέρεια
της έδρας τους,
ιδ) η οργάνωση ή συνδιοργάνωση µε άλλους φορείς
δηµοσιογραφικών συναντήσεων, συνεντεύξεων τύπου
και πάσης φύσης εκδηλώσεων,
ιε) η σύνταξη εκθέσεων, αναλύσεων, ενηµερωτικών
σηµειωµάτων και επισκοπήσεων Τύπου και ηλεκτρονικών/ψηφιακών ΜΜΕ,
ιστ) ο επικοινωνιακός χειρισµός θεµάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στη διεθνή κοινή γνώµη και ο
συντονισµός των ενεργειών συναρµόδιων κρατικών φορέων για τη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων και την
έγκαιρη αντίκρουση και ανασκευή ψευδών ειδήσεων για
την Ελλάδα στα διεθνή ΜΜΕ, µε τη σύµφωνη γνώµη του
επικεφαλής της Αρχής,
ιη) η καλλιέργεια επαφών και η συνεργασία µε τις οργανώσεις της οµογένειας στην περιφέρεια της έδρας
τους,
ιθ) η υποστήριξη των ελληνικών δηµοσιογραφικών αποστολών κατά τις επισκέψεις στην περιφέρεια της έδρας τους του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου και των Υφυπουργών, των αρχηγών και βουλευτών των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
καθώς και η διευκόλυνση των επαφών τους µε τα ΜΜΕ
της περιφέρειας της έδρας τους,
κ) η διεκπεραίωση κάθε άλλου ζητήµατος, το οποίο ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας,
κα) η συνεργασία µε τα αντίστοιχα γραφεία των διπλωµατικών και προξενικών αρχών των λοιπών κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια αρµοδιότητάς τους, στο πλαίσιο της δηµόσιας διπλωµατίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κβ) η υποβολή προτάσεων προς τον επικεφαλής της
Αρχής για τη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στη χώρα διαπίστευσης, βάσει µελετών, στατιστικών και αξιολόγησης του κλίµατος που επικρατεί,
κγ) η υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης σε ζητήµατα που άπτονται του οπτικοακουστικού περιβάλλοντος, της νοµοθεσίας για τα
ΜΜΕ, της κρατικής διαφήµισης, των περιφερειακών
ΜΜΕ, των κρατικών πρακτορείων ειδήσεων, των εθνικών
ραδιοτηλεοπτικών συµβουλίων, των σηµαντικών εξελίξεων στα ΜΜΕ στη χώρα διαπίστευσης του Γραφείου
Δηµόσιας Διπλωµατίας, καθώς και των συνεδρίων για τα
οπτικοακουστικά µέσα,
κδ) η αποστολή ενηµερωτικών σηµειωµάτων στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης για ζητήµατα που άπτονται της λειτουργίας των ΜΜΕ, των οπτικοακουστικών παραγωγών, του ρυθµιστικού πλαισίου,
της νέας σχετικής νοµολογίας, των βέλτιστων πρακτικών στη χώρα διαπίστευσης.

Άρθρο 315
Στελέχωση και προϊστάµενοι Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας
1. Τα Γραφεία Δ.Δ. στελεχώνονται από:
α) υπαλλήλους του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας και
β) επιτόπιο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο
422.
2. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Δ.Δ. είναι υπάλληλος του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄.
Τον προϊστάµενο του Γραφείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αµέσως επόµενος κατά βαθµό ή
µεταξύ οµοιόβαθµων, ο αρχαιότερος, κατά χρόνο υπηρεσίας, στον βαθµό υπάλληλος του Κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος
του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, η
άσκηση των καθηκόντων του µπορεί είτε να ανατεθεί από τον προϊστάµενο της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, προσωρινά, σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην αρχή αυτή, είτε να αναληφθεί από τον ίδιο.
3. Όταν η περιφέρεια αρµοδιότητας του Γ.Δ.Δ. επεκτείνεται και σε περιοχή αρµοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, ο προϊστάµενος του
Γ.Δ.Δ. εποπτεύεται και αξιολογείται, εκτός από τον
προϊστάµενο της πρεσβευτικής αρχής στην οποία ανήκει, και από τον προϊστάµενο της άλλης πρεσβευτικής
αρχής.
Άρθρο 316
Αρµοδιότητες Προϊσταµένων Γραφείων Δ.Δ.
Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Δ.Δ., στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους:
α) επικοινωνούν απευθείας µε αρχές, υπηρεσίες και
φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στη χώρα όπου
υπηρετούν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την πρακτική
της χώρας υποδοχής,
β) επικοινωνούν απευθείας µε ελληνικές επιχειρήσεις,
φορείς και οργανισµούς στο αντικείµενο αρµοδιότητάς
της,
γ) επικοινωνούν απευθείας µε τα όργανα και τις υπηρεσίες των διεθνών οργανισµών που λειτουργούν στη
χώρα όπου υπηρετούν,
δ) αναλαµβάνουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, πάντοτε κατόπιν συνεννόησης µε τον προϊστάµενο της οικείας
διπλωµατικής ή προξενικής αρχής και επικοινωνούν για
θέµατα αρµοδιότητάς τους ή για να εκθέσουν τις απόψεις τους για τα θέµατα αυτά µε τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας,
ε) επικοινωνούν, απευθείας, µετά από προηγούµενη
συνεννόηση, µε τον προϊστάµενο της διπλωµατικής ή
προξενικής αρχής, µε κάθε άλλη δηµόσια υπηρεσία, αρχή ή συλλογικό φορέα,
στ) κοινοποιούν υποχρεωτικά όλα τα σχετικά έγγραφα
στον προϊστάµενο της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής και τον ενηµερώνουν για τις ενέργειές τους,
ζ) ζητούν από τη διπλωµατική ή προξενική αρχή, στην
οποία ανήκουν, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται µε τα γενικότερα συµφέροντα του κράτους και ο χειρισµός των οποίων εξαρτά-
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ται από ενέργειες της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, υποχρεούνται να εκτελούν, σε κάθε περίπτωση, τις εντολές αυτής,
η) ασκούν καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου, µε τη σύµφωνη γνώµη του επικεφαλής της Αρχής.
Άρθρο 317
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, συνιστώνται και λειτουργούν Γ.Δ.Δ. στον τόπο της έδρας
Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσµου, Γενικού Προξενείου ή
Προξενείου, ή σε άλλη πόλη της χώρας αρµοδιότητας
διπλωµατικής αρχής.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, καθορίζονται η σύνθεσή τους και η περιφέρεια
της αρµοδιότητάς τους. Με όµοιο διάταγµα η περιφέρεια
αρµοδιότητας του Γ.Δ.Δ. µπορεί να επεκτείνεται και σε
περιοχή αρµοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην
οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί αντίστοιχο
Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εµπλεκόµενων διπλωµατικών αρχών.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 318
Κλάδοι προσωπικού
1. Οι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών κατατάσσονται στους εξής Κλάδους:
α) Διπλωµατικός Κλάδος
β) Κλάδος Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.
γ) Κλάδος Εµπειρογνωµόνων
δ) Κλάδος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
ε) Κλάδος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας
στ) Κλάδος Διοικητικού Προξενικού
ζ) Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής
η) Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
θ) Κλάδος Επιµελητών
2. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ανήκουν και οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, οι οποίοι
µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάµει του
π.δ. 81/2019 (Α΄ 119).
3. Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπηρετούν και άλλοι υπάλληλοι, µη υπαγόµενοι στους ανωτέρω κλάδους, οι οποίοι στελεχώνουν υπηρεσίες που προβλέπονται στον
παρόντα.
Άρθρο 319
Γενικά προσόντα διορισµού
1. Για τον διορισµό υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών απαιτούνται τα εξής γενικά προσόντα:
α) Να έχει την ελληνική ιθαγένεια. Σε περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, να
έχουν συµπληρωθεί τρία (3) έτη από την πολιτογράφησή

του. Οι συµβασιούχοι των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας
µπορεί να είναι και αλλοδαποί.
β) Να έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος
της ηλικίας του. Για τη συµπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας διορισµού ως ηµέρα γέννησης θεωρείται η 1η
Ιανουαρίου. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αµφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ηµερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα µητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό µητρώο δηµοτών (δηµοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο µητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ουδέποτε λαµβάνεται υπόψη.
γ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην έχει καταδικασθεί για λιποταξία.
δ) Να µην έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά
του δικαιώµατα.
ε) Να µην έχει καταδικασθεί για κακούργηµα, όπως και
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, παράνοµη
βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωµάτων του Δηµοσίου, δωροδοκία, απιστία, όταν αυτή στρέφεται κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου ν.π.δ.δ., παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, όσοι έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή για κάποιο από τα πληµµελήµατα του προηγούµενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυµα, εκτός αν το εκδιδόµενο, κατά την παρ. 1
του άρθρου 47 του Συντάγµατος, διάταγµα αίρει και το
κώλυµα αυτό.
στ) Να µην τελεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική
συµπαράσταση.
ζ) Να µην έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης,
ή να µην έχει καταγγελθεί η σύµβαση εργασίας για
σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση ή
την καταγγελία.
η) Να έχει την υγεία και τη φυσική ικανότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπό διορισµό υπάλληλος δεν πρέπει να πάσχει από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή
µεταδοτικά νοσήµατα, ή σοβαρά νοσήµατα του νευρικού
συστήµατος.
2. Οι προσλήψεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών. Κανείς δεν µπορεί να αποκλεισθεί από τις σχετικές εξετάσεις, εφόσον εκπληρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις συµµετοχής του σε αυτές.
3. Οι προϋποθέσεις διορισµού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά
τον χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισµού ή, προκειµένου για υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου, και κατά τον χρόνο εισαγωγής στη Διπλωµατική Ακαδηµία.
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Άρθρο 320
Ορκωµοσία - Διαβεβαίωση
1. Οι διοριζόµενοι υπάλληλοι δίνουν, πριν αναλάβουν
τα καθήκοντά τους, κατ’ επιλογή τους, είτε τον προβλεπόµενο όρκο είτε αντίστοιχη διαβεβαίωση, που έχουν ως
εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω
ευσυνείδητα τα Καθήκοντά µου». Εάν ο διοριζόµενος επιθυµεί, δίνει την ακόλουθη διαβεβαίωση: «Δηλώνω
στην τιµή και στη συνείδησή µου, ότι θα φυλάττω πίστη
στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους
και θα εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου».
2. Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Προέδρου της Δηµοκρατίας ή του Υπουργού Εξωτερικών και, σε περίπτωση
κωλύµατος ή απουσίας τους, ενώπιον του Υπηρεσιακού
Γενικού Γραµµατέα, από τους υπαλλήλους όλων των
κλάδων.
3. Το προσωπικό των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που προσλαµβάνεται µε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, ορκίζεται ενώπιον των προϊσταµένων των αρχών αυτών.
4. Οι προϊστάµενοι των άµισθων προξενικών αρχών
ορκίζονται ενώπιον του προϊσταµένου της διπλωµατικής
ή προξενικής αρχής στην οποία υπάγονται.
5. Εάν οι αλλοδαποί υπάλληλοι επιθυµούν, δίνουν τον
ακόλουθο όρκο: «Ορκίζοµαι να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόµους τα καθήκοντά
µου». Εάν ο προσλαµβανόµενος αλλοδαπός επιθυµεί,
δίνει την ακόλουθη διαβεβαίωση: «Δηλώνω στην τιµή και
στη συνείδησή µου, ότι θα εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα
και κατά τους ελληνικούς νόµους τα καθήκοντά µου».
Άρθρο 321
Διπλωµατικά και υπηρεσιακά διαβατήρια
1. Τα διπλωµατικά και τα υπηρεσιακά διαβατήρια χορηγούνται µόνο σε Έλληνες πολίτες και το κόστος έκδοσής τους βαρύνει τον φορέα, ο οποίος ζητεί την έκδοσή
του ή τον φορέα στον οποίο υπηρετεί ο αιτούµενος την
έκδοση.
2. Τα διπλωµατικά διαβατήρια χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα:
α) στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,
β) στον Πρωθυπουργό,
γ) στον Πρόεδρο της Βουλής,
δ) στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
ε) στα µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς,
στ) στους εν ενεργεία Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές,
ζ) στους διατελέσαντες Προέδρους της Δηµοκρατίας,
η) στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς,
θ) στους διατελέσαντες Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς Εξωτερικών,
ι) στους Προέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
ια) στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και στον Αρχηγό του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

ιβ) στους εν ενεργεία Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων,
ιγ) στους εν ενεργεία ανωτάτους λειτουργούς της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας, εφόσον συνοδεύουν τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,
ιδ) στους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Εξωτερικών, στους υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου,
στους υπαλλήλους του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, στους υπαλλήλους
του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, στους υπαλλήλους του
Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, στους
υπαλλήλους του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, στους υπαλλήλους µε βαθµό Διευθυντή Α΄
και Β΄ και Τµηµατάρχη Α΄ και Β΄ του Κλάδου Διοικητικού
Προξενικού και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και στους υπαλλήλους µε βαθµό Α΄ του Κλάδου
Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Εξωτερικών,
ιε) σε υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και
του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης,
στους οποίους ανατίθεται η διεύθυνση Προξενικού Γραφείου,
ιστ) στους Στρατιωτικούς Αντιπροσώπους, τους αναπληρωτές τους και τους ανώτερους αξιωµατικούς του
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε µόνιµη
αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Διεθνείς Οργανισµούς και στο ΝΑΤΟ, στους Ακολούθους Άµυνας (αξιωµατικούς Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας), στους
Ναυτιλιακούς Ακολούθους και τους βοηθούς αυτών (αξιωµατικούς Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής).
3. Τα διπλωµατικά διαβατήρια χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και στα κάτωθι πρόσωπα:
α) στους Πρέσβεις επί τιµή, στους Πληρεξουσίους Υπουργούς επί τιµή, στους Επίτιµους Νοµικούς Συµβούλους, στους Εµπειρογνώµονες επί τιµή, στους Γενικούς
Συµβούλους Ο.Ε.Υ. επί τιµή, καθώς και στους Γενικούς
Συµβούλους Επικοινωνίας επί τιµή,
β) σε υπαλλήλους των λοιπών κλάδων και βαθµών του
Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον υπηρετούν ή µετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους σε αρχές ειδικών συνθηκών,
γ) σε κατέχοντες ανώτατες θέσεις στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών ή στους ειδικευµένους οργανισµούς
του, ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισµό ή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,
δ) σε άλλα πρόσωπα, ανήκοντα στο προσωπικό των
Πρεσβειών, προερχόµενα από άλλα Υπουργεία ή δηµόσιες υπηρεσίες, τα οποία κατά την κρίση του Υπουργού
Εξωτερικών ανακοινώνονται προς την ξένη κυβέρνηση
ως διπλωµατικοί υπάλληλοι,
ε) στον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο
Εξωτερικών, στους Παρέδρους και στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
στο Υπουργείο Εξωτερικών.
4. Εφόσον στα πρόσωπα των παρ. 2 και 3 έχει χορηγηθεί διπλωµατικό διαβατήριο, δικαιούνται επίσης διπλωµατικών διαβατηρίων οι σύζυγοι, τα συµβαλλόµενα µε
σύµφωνο συµβίωσης µέρη, καθώς και τα ανήλικα τέκνα
τους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών µπορεί να
χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους διπλωµατικά διαβατήρια και σε Έλληνες πολίτες που δεν υπάγονται σε
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καµία από τις παραπάνω κατηγορίες.
6. Υπηρεσιακά διαβατήρια εκδίδονται και χορηγούνται
από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα:
α) στους Γενικούς Γραµµατείς των άλλων υπουργείων,
β) στα µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών,
γ) σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που
δεν δικαιούνται διπλωµατικού διαβατηρίου, είτε αυτοί υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία είτε στο εξωτερικό,
δ) στους Επίτιµους Γενικούς Προξένους και Επίτιµους
Προξένους, εφόσον κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια,
ε) στους µόνιµους υπαλλήλους άλλων φορέων πλην
των εκπαιδευτικών, καθώς και στους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων, για όσο χρόνο υπηρετούν στο εξωτερικό,
στ) στους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν σε χώρες εκτός Ε.Ε.,
ζ) στους αστυνοµικούς, οι οποίοι συνοδεύουν απελαυνόµενους,
η) σε συζύγους, συµβαλλοµένους µε σύµφωνο συµβίωσης και ανήλικα τέκνα των προσώπων που αναφέρονται στις περ. γ΄, ε΄ και στ΄.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών µπορεί να
χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους υπηρεσιακά διαβατήρια και σε Έλληνες πολίτες που δεν υπάγονται σε
καµία από τις παραπάνω κατηγορίες.
8. Για τη χορήγηση των διαβατηρίων του παρόντος άρθρου σε ανήλικα τέκνα απαιτείται η συγκατάθεση των ασκούντων την επιµέλεια αυτών.
9. Τα διπλωµατικά και υπηρεσιακά διαβατήρια αφαιρούνται, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται από
τις κείµενες διατάξεις, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εάν οι κάτοχοί τους τέλεσαν πράξεις που απάδουν στον τίτλο, στην ιδιότητα ή στην αποστολή τους. Η
ως άνω αφαίρεση συνεπάγεται και την αφαίρεση των διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων από τα µέλη
της οικογένειας του δικαιούχου. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του διπλωµατικού ή υπηρεσιακού διαβατηρίου απολέσει για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα, βάσει της
οποίας εξεδόθη το εν λόγω διαβατήριο, αυτό επιστρέφεται άµεσα στην εκδούσα Αρχή, µε µέριµνα της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
10. Για τη χορήγηση διπλωµατικών και υπηρεσιακών
διαβατηρίων σε πρόσωπα στα οποία απαγορεύεται η αποδηµία λόγω εκκρεµοτήτων ως προς τη στρατολογική
τους κατάσταση, απαιτείται έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας.
11. Κατά την έκδοση των διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων τηρούνται οι προβλεπόµενες τεχνικές
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Άρθρο 322
Κανονικές άδειες
1. Για τις κανονικές άδειες των υπαγόµενων στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπαλλήλων ισχύουν οι ρυθµίσεις περί κανονικής αδείας του Υπαλληλικού
Κώδικα.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον οι ανάγκες
της υπηρεσίας το επιτρέπουν, είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια ενός µηνός κατ’ έτος, άνευ αποδοχών, κατόπιν
εξαντλήσεως της κανονικής αδείας.
3. Όποιος λαµβάνει κανονική άδεια, υποχρεούται να
τη χρησιµοποιήσει εντός της χρονικής περιόδου για την
οποία αυτή έχει χορηγηθεί, διαφορετικά η χορηγηθείσα

άδεια ανακαλείται, εκτός εάν, µε την έγκριση της προϊστάµενης αρχής, αναβληθεί η έναρξη της άδειας.
Η κανονική άδεια χορηγείται από τον προϊστάµενο της
Αρχής Εξωτερικού ή τον Διευθυντή της Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας, οι οποίοι ενηµερώνουν αµέσως
τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
για τη διάρκειά της, καθώς και για οποιαδήποτε µεταβολή ως προς αυτή.
4. Εάν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του ο
υπάλληλος δεν µπορέσει να κάνει χρήση της εγκριθείσας άδειας εντός του έτους για το οποίο αυτή εγκρίθηκε, η άδεια µεταφέρεται και χρησιµοποιείται εντός του επόµενου έτους. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική διάρκεια της άδειας δεν µπορεί να υπερβεί το δίµηνο.
5. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της χορηγηθείσας άδειας και ανεξαρτήτως των πειθαρχικών κυρώσεων, ο λαβών την άδεια στερείται των αντίστοιχων
αποδοχών για τις ηµέρες της υπέρβασης.
6. Στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, καταβάλλεται κατ’ έτος, σύµφωνα µε το άρθρο 431,
το ισόποσο του χαµηλότερου ναύλου εισιτηρίου οικονοµικής θέσης µε δυνατότητα µεταφοράς αποσκευής, µετ’
επιστροφής για τους ίδιους, τον/τη σύζυγο ή το έτερο
συµβαλλόµενο µε σύµφωνο συµβίωσης µέρος, καθώς
και τα προστατευόµενα τέκνα τους, προκειµένου να διανύσουν την άδειά τους στην Ελλάδα.
7. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στις κατά
την παρ. 4 του άρθρου 353 αρχές δυσµενών συνθηκών
διαβίωσης, χορηγείται ετησίως δίµηνη κανονική άδεια,
µε πλήρεις αποδοχές της θέσης τους. Σε αυτούς, καθώς
και στα µέλη της οικογένειάς τους, καταβάλλεται το αντίτιµο εισιτηρίου που προβλέπεται στην παρ. 6, για την
έλευσή τους στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 431.
8. Στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε αποµακρυσµένες χώρες, χορηγείται πρόσθετος χρόνος άδειας. Οι χώρες αυτές, καθώς και η διάρκεια του πρόσθετου
χρόνου, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
9. Οι όροι της άδειας του προσωπικού που υπηρετεί µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
καθορίζονται µε τη συναπτόµενη σύµβαση, λαµβανοµένης υπόψη και της επιχώριας εργατικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 323
Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείας
1. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών χορηγείται, µετά από αίτησή τους ή αυτεπαγγέλτως, αναρρωτική άδεια από τον Υπουργό ως ακολούθως:
α) Στους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία µε
την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που ορίζεται από
τον Υπουργό, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει συνεχόµενα άνω των πέντε (5) ηµερών.
β) Στους υπηρετούντες στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας µε την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που
ορίζεται από τον προϊστάµενο της αρχής, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει συνεχόµενα άνω των πέντε (5) ηµερών. Σε περίπτωση συχνά επαναλαµβανόµενων απουσιών, λόγω αναρρωτικής άδειας, διάρκειας άνω του διµήνου µέσα στο ίδιο έτος, που δηµιουργούν πρόβληµα στη
λειτουργία της αρχής, ο προϊστάµενος µπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία.
γ) Στους προϊσταµένους των Αρχών της Εξωτερικής
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Υπηρεσίας, µε την υποβολή πιστοποιητικού ενός ιατρού
στην αλλοδαπή.
2. Η συνεχόµενη αναρρωτική άδεια, πέραν του διµήνου για το ίδιο νόσηµα, µπορεί να παραταθεί µέχρι δύο
(2) ακόµη µήνες, εάν η ανάγκη της παράτασης της άδειας βεβαιωθεί µε νεότερη αιτιολογηµένη ιατρική έκθεση
και µε γνωµάτευση υπέρ της παράτασης αυτής για τους
υπηρετούντες:
α) στην Κεντρική Υπηρεσία, από διευθυντή δηµόσιου
νοσοκοµείου,
β) στην Εξωτερική Υπηρεσία, από έναν ακόµη ιατρό.
3. Η χορηγούµενη δίµηνη παράταση αναρρωτικής άδειας της παρ. 2 λαµβάνεται χωρίς περικοπή των αποδοχών, καθώς και της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής
για τους υπηρετούντες σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
4. α) Αν παρέλθει ο χρόνος της τετράµηνης, συνολικώς, αναρρωτικής άδειας και ο υπάλληλος κωλύεται να
ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Υπουργός Εξωτερικών ζητά αιτιολογηµένη γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής
για την ικανότητα του υπαλλήλου προς περαιτέρω εκτέλεση των καθηκόντων του. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται
από τρεις καθηγητές του Τµήµατος Ιατρικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, τουλάχιστον στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το νόσηµα, από τον
Υπουργό. Στην επιτροπή µετέχει ως εισηγητής, χωρίς
ψήφο, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Προσωπικού και
Διοικητικής Οργάνωσης. Υπάλληλοι Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, οι οποίοι αδυνατούν, λόγω σοβαρότητας
της κατάστασης της υγείας τους, να εµφανισθούν ενώπιον της πιο πάνω επιτροπής, υποβάλλουν σχετικές γνωµατεύσεις δύο τουλάχιστον ιατρών, από τους οποίους ο
ένας ορίζεται από τον προϊστάµενο της αρχής. Η επιτροπή αποφαίνεται µε βάση τις γνωµατεύσεις αυτές και άλλα πιστοποιητικά ή στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τη
διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του υπαλλήλου.
β) Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς για την ανάγκη
παράτασης της αναρρωτικής άδειας έως ακόµη τέσσερις
(4) µήνες. Σε περίπτωση παράτασης της αναρρωτικής άδειας υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία, ο Υπουργός Εξωτερικών, µετά από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, αποφασίζει για τη διατήρηση ή µη του υπαλλήλου στη θέση του στην αλλοδαπή.
γ) Σε περίπτωση νοσηµάτων δυσίατων, σύµφωνα µε
τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο παρεχόµενος, κατά τα ανωτέρω, χρόνος αναρρωτικής άδειας δύναται να παραταθεί έως και τα δύο (2) έτη. Για την ανάγκη παράτασης αποφαίνεται η ως άνω επιτροπή.
δ) Μετά την πάροδο του ανώτατου ορίου αναρρωτικής
αδείας και σε περίπτωση ανάγκης παράτασης αυτής, ο υπάλληλος δύναται να ζητήσει τη χορήγηση άδειας άνευ
αποδοχών για σοβαρούς λόγους ή την προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων για απολύτως δικαιολογηµένες ατοµικές ανάγκες βάσει του άρθρου 335.
5. Ο Υπουργός µπορεί να παραπέµπει και αυτεπαγγέλτως στην ως άνω επιτροπή, µε το ερώτηµα της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, υπαλλήλους, εφόσον θεωρεί ότι δεν µπορούν να τα εκτελούν λόγω σωµατικής ή
πνευµατικής ανικανότητας.
6. α) Αν η ασθένεια δεν µπορεί να ιαθεί, η τριµελής επιτροπή της παρ. 4 αποφαίνεται για την πλήρη ανικανότητα του πάσχοντος υπαλλήλου προς εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

β) Ο κρινόµενος ως πλήρως ανίκανος υπάλληλος παύεται/απολύεται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
8. Αν υπάλληλος τοποθετηµένος στην Εξωτερική Υπηρεσία, του οποίου έχει ήδη προσδιορισθεί το δεκαήµερο
της µετάθεσής του σε άλλη Αρχή του Εξωτερικού ή στην
Κεντρική Υπηρεσία, ασθενήσει και λάβει αναρρωτική άδεια που υπερβαίνει τη διάρκεια του ανωτέρω δεκαηµέρου, ως ηµεροµηνία παράδοσης υπηρεσίας θεωρείται
αυτοµάτως η τελευταία ηµέρα του δεκαηµέρου, εφόσον
αυτή δεν τροποποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η αποζηµίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή παύει να καταβάλεται αυτοµάτως µε την παρέλευση του δεκαηµέρου και, εφόσον πρόκειται για υπάλληλο που µετατίθεται σε άλλη
Αρχή Εξωτερικού, µέχρις ότου ο υπάλληλος αναλάβει υπηρεσία στη νέα αρχή.
9. Οι κυοφορούσες υπάλληλοι απέχουν υποχρεωτικά
της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία, από
τον έβδοµο µήνα της κύησης και τελούν σε άδεια µητρότητας. Η άδεια αυτή παρατείνεται επί τρεις (3) µήνες µετά τον τοκετό, εφόσον το τεχθέν ζει, ή, διαφορετικά, επί
τριάντα (30) ηµέρες. Οι τυγχάνουσες της ανωτέρω αδείας λαµβάνουν πλήρεις τις αποδοχές του βαθµού τους, εφόσον υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, της θέσης
τους δε, εφόσον υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία.
Χρήση του δικαιώµατος χορήγησης άδειας ανατροφής
τέκνου άνευ αποδοχών, καθώς και της άδειας των εννέα
(9) µηνών µε αποδοχές που ορίζει ο Υπαλληλικός Κώδικας, µπορούν να κάνουν οι υπάλληλοι µόνον της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 324
Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη
1. Οι γενικές διατάξεις για την ιατροφαρµακευτική και
νοσοκοµειακή περίθαλψη των δηµοσίων υπαλλήλων εφαρµόζονται και στους έµµισθους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. α) Τα νοσήλια των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν
στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
καταβάλλονται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. Οι
διατάξεις περί νοσηλείας στο εξωτερικό εφαρµόζονται
και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών οι
οποίοι τελούν σε ειδική αποστολή. Κατ’ εξαίρεση όσων
προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
δεν δέχονται το ενωσιακό έγγραφο Ε112 (S2), τα νοσήλια καταβάλλονται ανεξαρτήτως του φορέα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που έχουν επιλέξει.
β) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι
υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα εξαρτώµενα συνοικούντα µέλη της οικογένειάς τους, είναι δυνατόν να ασφαλίζονται για την ιατροφαρµακευτική τους
περίθαλψη σε ιδιώτη πάροχο, εφόσον στη χώρα διαπίστευσής τους είτε υφίσταται αµιγώς ιδιωτικό σύστηµα
παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης είτε το τυχόν
υφιστάµενο σε αυτές τις χώρες δηµόσιο σύστηµα υγείας
δεν είναι αξιόπιστο ή προσβάσιµο στους προαναφερόµενους υπαλλήλους. Το σύνολο της ασφαλιστικής δαπάνης βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτε-
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ρικών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 326, οι δαπάνες για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας καταβάλλονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από 1.1.2022.
3. α) Σε περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής ανάγκης υπαλλήλου ή µελών της οικογένειάς του που υπηρετεί
στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν δέχονται το ενωσιακό
έγγραφο Ε112 (S2), οι ιατρικές δαπάνες καταβάλλονται
ως νόµιµα έξοδα από τις προξενικές εισπράξεις. Αν αυτές δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, οι δαπάνες καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή και, όταν δεν υπάρχει
πάγια προκαταβολή ή αυτή δεν επαρκεί, ζητείται η αποστολή εµβάσµατος από άλλη αρχή του εξωτερικού. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες
από τον οικείο Γενικό Πρόξενο ή Πρόξενο ή Διευθύνοντα
Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας ή Διαχειριστή της πάγιας
προκαταβολής.
β) Η διαδικασία της περ. α΄ εφαρµόζεται και για την
κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκοµείο για την ίδια αιτία για διάστηµα όχι µεγαλύτερο
των έξι (6) µηνών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του επικεφαλής της οικείας διπλωµατικής αρχής του εξωτερικού,
µπορεί να παρατείνεται το ως άνω διάστηµα και πέραν
των έξι (6) µηνών, εφόσον είναι αδύνατη για ιατρικούς
λόγους η επιστροφή του ασθενούς στην Ελλάδα και δεν
είναι δυνατή η κάλυψη των σχετικών δαπανών νοσηλείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
γ) Ο υπάλληλος, ο οποίος ωφελήθηκε από τις ρυθµίσεις των περ. α΄ και β΄, είναι υποχρεωµένος να υποβάλει εµπρόθεσµα τα σχετικά αποδεικτικά δαπανών νοσηλείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ζητώντας µε σχετική αίτησή του
την απευθείας καταβολή στο Υπουργείο Εξωτερικών του
ποσού που θα δικαιούτο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αν είχε καταβάλει τις δαπάνες αυτές εξ ιδίων. Αν παραλείψει να υποβάλει την ως άνω αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά, καταλογίζεται σε βάρος του εντόκως το σύνολο της
δαπάνης νοσηλείας που κατέβαλε η αρµόδια διπλωµατική αρχή.
4. α) Σε υπάλληλο της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που υπηρετεί σε χώρες όπου δεν υπάρχει αξιόπιστη νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, παρέχεται, µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η δυνατότητα νοσηλείας του στην Ελλάδα ή σε τρίτη χώρα, όµορη ή πλησίον της χώρας όπου υπηρετεί, στην οποία υπάρχει ικανοποιητική νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
β) Σε υπάλληλο που υπηρετεί σε χώρες όπου αποδεδειγµένα δεν υφίσταται η δυνατότητα προµήθειας φαρµάκων στην ίδια χώρα, παρέχεται, µε απόφαση της Διεύθυνσης Προµηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών, η δυνατότητα προµήθειάς τους
από την Ελλάδα ή από χώρα εκτός εκείνης όπου υπηρετεί.
5. Την επείγουσα ιατρική ανάγκη της παρ. 3 ή την αδυναµία παροχής αξιόπιστης νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή προµήθειας φαρµάκων της
παρ. 4 βεβαιώνει ο επικεφαλής της Αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 325
Εκπαιδευτικές άδειες
1. Στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση και έχουν συµπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών, µπορεί, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια συνολικής διάρκειας µέχρι δύο
(2) ετών για µεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης. Η άδεια
χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
2. Υπάλληλοι δύνανται να συµµετέχουν σε σεµινάρια
επί ειδικών θεµάτων διάρκειας έως δύο (2) µηνών, σε αντικείµενα τα οποία ενδιαφέρουν το Υπουργείο, ασχέτως ορίου ηλικίας. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και των καθ’ ύλην αρµόδιων Διευθύνσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µπορεί να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως
ενός (1) έτους για εντατική εκµάθηση ξένων γλωσσών
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου έως και τον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄, σε υπαλλήλους του Κλάδου Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων έως και τον βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, καθώς
και σε υπαλλήλους του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας έως και τον βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και των καθ’ ύλην αρµόδιων Διευθύνσεων, µπορούν να δίδονται σε υπαλλήλους του
Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, εκπαιδευτικές άδειες συνολικής
διάρκειας ενός (1) µηνός κατ’ έτος, προκειµένου να συµµετέχουν σε σεµινάρια, συνέδρια ή επιστηµονικές εκδηλώσεις στον τοµέα εξειδίκευσής τους, που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
5. Οι υπάλληλοι στους οποίους έχει δοθεί εκπαιδευτική άδεια για σπουδές στο εξωτερικό, λαµβάνουν κατά τη
διάρκειά της τις αποδοχές εσωτερικού. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται, µετά από τη λήξη της άδειας, να παραµείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για
χρόνο τριπλάσιο από τον διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια.
6. Όσοι, µετά από τον διορισµό τους, µετεκπαιδεύτηκαν µε δαπάνες του Δηµοσίου, υποχρεούνται, µετά τη
λήξη της άδειας, να παραµείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρόνο τριπλάσιο από τον διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, υποχρεούνται εντός
τριών (3) µηνών να επιστρέψουν στο Δηµόσιο τις επιπλέον των κανονικών αποδοχών πάσης φύσεως δαπάνες,
που κατέβαλε το Δηµόσιο κατά τον χρόνο της άδειας µε
τον νόµιµο τόκο από τη λήψη τους.
Άρθρο 326
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σχετικής εισήγη-
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σης της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, καθορίζεται το περίγραµµα θέσης ή οµάδας θέσεων εργασίας της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο διάταγµα καθορίζονται ιδίως
η αποστολή-σκοπός, τα κύρια καθήκοντα, η χρήση πόρων-εργαλείων, οι ειδικές συνθήκες εργασίας, τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα, τα επιθυµητά προσόντα-εµπειρία, οι δεξιότητες και οι γνώσεις που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων της κάθε θέσης ή της
οµάδας θέσεων εργασίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται
το κόστος έκδοσης, η µορφή και ο τύπος των διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, τα απαραίτητα στοιχεία που αυτά περιλαµβάνουν, καθώς και τα δικαιολογητικά για την έκδοση και την ισχύ αυτών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της περ. β΄ της παρ. 2
του άρθρου 324 για την επιλογή επιτόπιου παρόχου ασφαλιστικής κάλυψης. Με όµοια απόφαση, µετά από ειδικώς αιτιολογηµένη εισήγηση του επικεφαλής της Αρχής, καταρτίζεται αρχικά και τροποποιείται κάθε φορά ο
κατάλογος των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας για
τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία του προηγούµενου
εδαφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 327
Μητρώο Υπαλλήλων
1. Στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών τηρείται το µητρώο
κάθε υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο
αποτελείται από: α) τον ατοµικό φάκελο, β) το προσωπικό µητρώο, γ) το µητρώο επιµόρφωσης του υπαλλήλου,
δ) τον φάκελο µισθολογικών θεµάτων.
2. Ο ατοµικός φάκελος περιλαµβάνει, µε την ευθύνη
του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και του νόµιµου αναπληρωτή του, από τα στοιχεία του µητρώου του υπαλλήλου τα ακόλουθα:
α) εκθέσεις αξιολόγησης και προσφυγές κατ' αυτών,
β) αντίγραφα των πράξεων προαγωγών ή µη του υπαλλήλου,
γ) αντίγραφα των πράξεων επιβολής των πειθαρχικών
ποινών, καθώς και των κλήσεων σε απολογία, εφόσον έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, των ενστάσεων και των
προσφυγών κατά των πειθαρχικών ποινών και των αποφάσεων επί των ενστάσεων και προσφυγών, καθώς επίσης και αντίγραφα των αµετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί
για ποινικά αδικήµατα του υπαλλήλου που αποτελούν
και πειθαρχικά παραπτώµατα.
3. Για τους προϊστάµενους οργανικών µονάδων της
Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας, στον ατοµικό
τους φάκελο περιλαµβάνεται επιπλέον και η ετήσια αναφορά για τον από µέρους τους βαθµό υλοποίησης του
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Σχεδίου
Δράσης που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
4. Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωµα γνώσης των στοιχεί-

ων του ατοµικού του φακέλου, τα οποία είναι απόρρητα
έναντι τρίτων.
5. Το προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου τηρείται µετά
από τον διορισµό του και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία
που προσδιορίζουν την ατοµική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση, πέραν αυτών που
αναφέρονται στην παρ. 2.
6. Το µητρώο επιµόρφωσης περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην επιστηµονική κατάρτιση του υπαλλήλου και τηρείται µε την ευθύνη του Προϊσταµένου
της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
και του νόµιµου αναπληρωτή του. Το µητρώο εκπαίδευσης συνεκτιµάται, επικουρικά, από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων σε σχέση µε τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ειδικότερα, το µητρώο επιµόρφωσης περιλαµβάνει:
α) αντίγραφα των τίτλων σπουδών, µετεκπαίδευσης,
και εν γένει επιµόρφωσης ανεξαρτήτως της συνάφειάς
τους µε τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) βεβαιώσεις συµµετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα και έχουν
σχέση µε τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) αιτήσεις του υπαλλήλου για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών
που σχετίζονται µε τα αντικείµενα του κλάδου του και
τις εν γένει ανάγκες της υπηρεσίας,
δ) κάθε άλλο στοιχείο, συναφές προς τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών, που ζητεί ο υπάλληλος
να περιληφθεί στο µητρώο επιµόρφωσής του, όπως δηµοσιεύσεις, εργασίες, συµµετοχή σε σεµινάρια ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα και άλλα.
7. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο µητρώο επιµόρφωσης αριθµούνται και καταχωρίζονται στον πίνακα
περιεχοµένων του.
8. Τα έγγραφα των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 2 κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης, εντός δύο (2) µηνών από τη σύνταξή τους,
στους ενδιαφερόµενους. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου
Εξωτερικών έχουν δικαίωµα προσφυγής κατ’ αυτών στο
αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση, προς
απάλειψη πραγµατικών περιστατικών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων που συνδέονται µε αυτά. Το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο εξετάζει την προσφυγή εντός δύο (2) µηνών
από την υποβολή της. Κατά την εξέταση της προσφυγής,
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο καλεί σε ακρόαση α) τον κριθέντα υπάλληλο, ο οποίος µπορεί να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε µετά ή διά δικηγόρου, β) εφόσον κρίνεται σκόπιµο, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, εξαιρουµένου του αξιολογούντος, προς παροχή πληροφοριών ή
προσαγωγή στοιχείων, τα οποία και αποχωρούν πριν από
την έναρξη της συζήτησης. Εάν οι λόγοι της προσφυγής
κριθούν βάσιµοι, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο επισυνάπτει
στο επίµαχο έγγραφο τη σχετική κρίση του περί διαγραφής στοιχείων ή του συνόλου αυτού.
9. Παράλειψη των υπόχρεων για την τήρηση, φύλαξη
και ενηµέρωση του µητρώου, συνιστά το παράπτωµα της
περ. κη΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού
Κώδικα.
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Άρθρο 328
Αξιολόγηση
1. Η αξιολόγηση της συµβολής των υπαλλήλων στην
επίτευξη των στόχων και γενικότερα στη λειτουργία του
Υπουργείου Εξωτερικών, αποσκοπεί στη βελτίωση της ατοµικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης έργου του Υπουργείου.
2. Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας υποχρεούνται να συντάσσουν, υπογράφουν και υποβάλλουν στην αρµόδια
Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, έκθεση αξιολόγησης, κάθε έτος, για την απόδοση των υπηρετούντων στη µονάδα τους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των άλλων υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διεθνείς
οργανισµούς ή διασκέψεις ή διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις. Ειδικά όσον αφορά στα Γραφεία Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων και τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταµένων
τους συντάσσονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
προηγούµενο εδάφιο, από τον οικείο Πρέσβη και, στην
περίπτωση Γραφείου που λειτουργεί σε προξενική αρχή,
µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της οικείας προξενικής αρχής. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων
που έχουν τοποθετηθεί σε Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ή σε Γραφείο Δηµόσιας Διπλωµατίας, συντάσσονται από τον προϊστάµενο της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής µε εισήγηση του προϊσταµένου του οικείου Γραφείου, η οποία επισυνάπτεται
στην έκθεση αξιολόγησης. Σε περίπτωση απόκλισης της
έκθεσης αξιολόγησης από την εισήγηση του επικεφαλής
του οικείου Γραφείου, η απόκλιση αιτιολογείται ειδικώς.
Στη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης συµµετέχει και ο
αξιολογούµενος υπάλληλος σύµφωνα µε τις παρ. 3 έως
12.
3. Η βαθµολόγηση των υπαλλήλων λαµβάνει χώρα
στην ακόλουθη κλίµακα:
Άριστος (90-100)
Πολύ καλός (75-89)
Καλός (60-74)
Επαρκής (40-59)
Μέτριος (25-39)
Ανεπαρκής/Ακατάλληλος (0-24)
Η έκθεση αξιολόγησης περιλαµβάνει:
α) Τυπικά προσόντα του υπαλλήλου: τους τίτλους
σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες
επιµόρφωσης κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση.
β) Συνοπτική περιγραφή του ανατεθειµένου έργου και
ρόλου του αξιολογούµενου για την προαγωγή συγκεκριµένων στόχων της Υπηρεσίας.
γ) Σαφείς και αιτιολογηµένες κρίσεις του αξιολογητή
για το σύνολο των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης υποστηριζόµενες από σχετικά πραγµατικά περιστατικά:
γα) Παρουσία και απόδοση του αξιολογουµένου, συνοδευόµενη από συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτέλεσε κατά την περίοδο που αξιολογείται. Ποιότητα
κειµένων, ενηµερωτικών εγγράφων, σηµειωµάτων, τηλεγραφηµάτων και προτάσεων, τις οποίες έχει αναπτύξει
τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς σε συσκέψεις. Βαθµός επίτευξης των υπηρεσιακών στόχων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο
και στο Σχέδιο Δράσης.

γβ) Εργατικότητα, διοικητική και διαχειριστική επάρκεια του υπαλλήλου, η οποία να ανταποκρίνεται ποιοτικά
στα ανατεθειµένα σε αυτόν καθήκοντα. Επίδειξη ενδιαφέροντος, πρωτοβουλίας και δηµιουργικότητας, ικανότητα οργάνωσης του ατοµικού και συλλογικού φόρτου
εργασίας, τήρηση οδηγιών και προθεσµιών, ιεράρχηση
προτεραιοτήτων, ανάπτυξη καινοτοµίας και δεξιοτήτων,
συνθετική ικανότητα και αφοσίωση κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιακών καθηκόντων. Χρηστική επάρκεια
γλωσσών.
γγ) Διοικητικές ικανότητες, εφόσον πρόκειται για
Προϊσταµένους οργανικών µονάδων. Γνώση και προώθηση του έργου και της πολιτικής του Υπουργείου κατά
τρόπο που να συµβαδίζει µε τα συµφέροντα της χώρας
και των τοµέων ευθύνης του. Κύρος, σεβασµός και εκτίµηση που απολαµβάνει από τους υφισταµένους του. Ικανότητα οργάνωσης, συντονισµού και ελέγχου. Ικανότητα αξιολόγησης και αποδοτικής χρησιµοποίησης των υφισταµένων του και αξιοποίησης των διαθέσιµων µέσων.
Ικανότητα λήψης αποτελεσµατικών αποφάσεων, ιδίως
σε συνθήκες κρίσης, επίδειξη ψυχραιµίας, αυτοκυριαρχίας και αντοχής.
γδ) Αίσθηµα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας. Συνεργασία µε συνυπηρετούντες, στην ίδια ή άλλη µονάδα, υπαλλήλους, συµβολή στη συνεργασία και βελτίωση
σχέσεων µε αντίστοιχες διευθύνσεις και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ελληνικούς ή ξένους επ’ ωφελεία της Υπηρεσίας. Συµπεριφορά προς τους πολίτες και
άµεση εξυπηρέτηση αναγκών τους, αν ο υπάλληλος έρχεται σε επικοινωνία µε κοινό, δηµόσια και κοινωνική παρουσία.
γε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, συνέπεια και εχεµύθεια.
γστ) Ο βαθµός επίτευξης των ετήσιων στόχων που είχαν τεθεί από τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
γζ) Η ετήσια αναφορά για τον από µέρους του υπαλλήλου βαθµό υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Σχεδίου Δράσης της Διεύθυνσης
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
4. Η έκθεση αξιολόγησης συµπληρώνεται µε την αυτόαξιολόγηση του υπαλλήλου στην οποία ο ενδιαφερόµενος αποτυπώνει την εκτίµησή του για τα στοιχεία της
παρ. 3, καθώς και την εκτίµησή του για ενδεχόµενα επιτεύγµατα ή και προβλήµατα της οργανικής µονάδας
στην οποία υπηρετεί.
5. Ο αξιολογούµενος υπάλληλος λαµβάνει γνώση και
υπογράφει την έκθεση αξιολόγησης, αφού αυτή ολοκληρωθεί. Η έκθεση αξιολόγησης συµπεριλαµβάνεται στο
µητρώο του υπαλλήλου.
6. Ο Υπουργός συντάσσει το περιεχόµενο των εκθέσεων αξιολόγησης των Προϊσταµένων των υπηρεσιών που
υπάγονται απευθείας σε αυτόν.
7. Ο Υπουργός προβαίνει σε αξιολόγηση της δραστηριότητας των Προϊσταµένων των µονάδων της Εξωτερικής Υπηρεσίας (Πρεσβειών και Μόνιµων Αντιπροσωπειών) κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα, η οποία διαµορφώνεται µε στοιχεία των
Προϊσταµένων κατά περίπτωση Διευθύνσεων, τα οποία
συγκεντρώνονται και του διαβιβάζονται µε επιµέλεια της
Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης.
8. Οι Γενικοί Διευθυντές συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των αναπληρωτών τους και,
από κοινού µε τους τελευταίους, των Διευθυντών των
υπ’ αυτών Διευθύνσεων.
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9. Οι Προϊστάµενοι των πρεσβευτικών αρχών υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης της δραστηριότητας των προϊσταµένων των έµµισθων προξενικών
αρχών της χώρας διαπίστευσής τους.
10. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, κατά την κρίση των υπαλλήλων προς βαθµολογική εξέλιξη, συνεκτιµά τις εκθέσεις αξιολόγησης,
καθώς και το σύνολο των στοιχείων του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου.
11. Ενόψει της σύνταξης της έκθεσης αξιολόγησης, ο
προϊστάµενος καλεί κατά την κρίση του τον αξιολογούµενο υπάλληλο για να συζητήσει µαζί του τρόπους και
µέτρα βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και της λειτουργίας της οργανικής µονάδας στην οποία υπηρετεί. Η ηµεροµηνία της ανωτέρω συµβουλευτικής συνέντευξης, τα προτεινόµενα
µέτρα βελτίωσης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουµένου, σηµειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης µε επισηµείωση αν ο αξιολογούµενος ζήτησε να υποβάλει τις απόψεις-αντιρρήσεις του. Ο αξιολογούµενος δύναται να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ολοκλήρωση της συµβουλευτικής συνέντευξης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαµβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
12. Ελάχιστος χρόνος πραγµατικής κοινής υπηρεσίας
αξιολογούντος και αξιολογουµένου, µετά από τον οποίο
επιτρέπεται η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης, ορίζονται
οι έξι (6) µήνες. Η τελευταία έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο µέσα σε ένα τρίµηνο από τη µετακίνηση του προϊσταµένου ή του
αξιολογουµένου.
13. Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης τηρεί το αρχείο των εκθέσεων αξιολόγησης. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή πληµµέλεια ή µη ορθή συµπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται
στον αξιολογητή από τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης για σχετική συµπλήρωση ή διόρθωση.
14. Η παράλειψη σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης ή η
µη εµπρόθεσµη σύνταξη ή η σύνταξη µεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης µε κρίσεις ή
χαρακτηρισµούς που δεν αιτιολογούνται ή που η υπηρεσιακή παρουσία και πορεία του αξιολογηµένου υπαλλήλου δεν επαληθεύει, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα το
οποίο παραγράφεται µετά από τρία (3) έτη από την ηµέρα ολοκλήρωσης της έκθεσης αξιολόγησης ή από την
πάροδο της προθεσµίας εντός της οποίας έπρεπε να συνταχθεί. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Προσωπικού
και Διοικητικής Οργάνωσης ενηµερώνει για την παράλειψη σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης ή για τη µη εµπρόθεσµη σύνταξη τον πειθαρχικώς προϊστάµενο του υπόχρεου προς σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης, προκειµένου να κινηθεί εναντίον του η πειθαρχική διαδικασία.
Άρθρο 329
Αποσπάσεις
1. Όταν υφίσταται ειδική υπηρεσιακή ανάγκη σε προσωπικό, επιτρέπεται η µέχρι τρεις (3) µήνες απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου σε διπλωµατικές και προξενι-

κές αρχές, καθώς και Περιφερειακές Υπηρεσίες, η οποία
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η
απόσπαση µπορεί να παραταθεί, για εξαιρετικούς λόγους, πέραν του τριµήνου και µέχρι έξι (6) µήνες συνολικά, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο χρόνος
της ως άνω απόσπασης υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην Εξωτερική Υπηρεσία. Οι Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας που χρήζουν ενίσχυσης µέσω της ως άνω
διαδικασίας, γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις. Δεν επιτρέπεται δεύτερη απόσπαση του ίδιου υπαλλήλου πριν από την παρέλευση τριών (3) ετών από
τη λήξη της προηγούµενης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, επιτρέπεται η απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία, για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, υπαλλήλων οι οποίοι για λόγους έκτακτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας δεν δύνανται να µεταβούν ή να παραµείνουν ή να επανέλθουν στις θέσεις τους στην Εξωτερική Υπηρεσία.
3. Υπάλληλοι που αποσπώνται από την Κεντρική Υπηρεσία σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λαµβάνουν
τις αποδοχές και την αποζηµίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, που λαµβάνουν οι οµοιόβαθµοί τους, οι οποίοι υπηρετούν στη χώρα αυτή. Σε όσους αποσπώνται από Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε άλλη Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, καταβάλλεται, επιπλέον, λόγω πρόσθετων εξόδων στέγασης, ποσοστό 15% επί της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής του βαθµού τους στη χώρα απόσπασής τους. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην Αρχή που αποσπάται ο υπάλληλος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, καθώς και η διάθεση υπαλλήλων στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τις κείµενες διατάξεις. Επίσης, επιτρέπεται η απόσπαση ενός (1)
υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών σε κάθε ένα από τα πολιτικά κόµµατα τα οποία εκπροσωπούνται στη
Βουλή των Ελλήνων, καθώς και η απόσπαση υπαλλήλων
στο Υπουργείο Εσωτερικών για διάθεση σε γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε την Π.Υ.Σ. υπ’ αρ. 19/8.2.1990 (Α΄
16), χωρίς τους περιορισµούς της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθµός αποσπασµένων υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) συνολικά, εκ
των οποίων έως πέντε (5) από τον Διπλωµατικό Κλάδο.
Ως προς τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στα ιδιαίτερα γραφεία των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, καθώς και στην Προεδρία της Κυβέρνησης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης, επιτρέπεται η απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου του Διπλωµατικού Κλάδου σε καθένα από τα
υπουργεία και ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου Ο.Ε.Υ. σε
καθένα από τα παραγωγικά υπουργεία.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης, επιτρέπεται η απόσπαση έως δύο
(2) υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας στο Γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
7. α) Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέ-
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πεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών έως τρία (3) έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έως
τρία (3) έτη σε διεθνείς οργανισµούς ή διασκέψεις ή διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις. Οι αποσπάσεις αυτές δύναται να παραταθούν έως τρία (3) επιπλέον έτη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τρία (3) επιπλέον έτη για
τους διεθνείς οργανισµούς ή διασκέψεις ή διπλωµατικές
διαπραγµατεύσεις. Με όµοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση έως πέντε υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στα Γραφεία των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον όσων υπηρετούν στο Γραφείο του Έλληνα
Επιτρόπου για χρονικό διάστηµα έως τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) επιπλέον έτη. Με όµοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών έως τρία (3) έτη στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε
δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) επιπλέον έτη.
β) Όλοι οι ανωτέρω αποσπώµενοι υπάλληλοι αξιολογούνται ειδικώς κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους
για τον τρόπο που συνεννοούνται µε την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, την ενηµέρωση που
παρέχουν, καθώς και για τη συνεισφορά τους στο να
προαχθούν οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής. Λαµβάνουν τις αποδοχές και την αποζηµίωση υπηρεσίας στην
αλλοδαπή των οµοιοβάθµών τους, οι οποίοι υπηρετούν
στις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές της
Χώρας, στην οποία λειτουργούν οι προαναφερόµενοι
οργανισµοί ή λαµβάνουν χώρα διασκέψεις ή διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις, εκτός εάν αµείβονται από αυτούς. Οι ανωτέρω υπάλληλοι λαµβάνουν, επιπλέον, τα έξοδα µετακίνησής τους, εφόσον αποσπώνται για χρονικό διάστηµα πέραν του έτους και δεν λαµβάνουν αντίστοιχες παροχές από τον φορέα στον οποίο αποσπώνται.
8. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών δύνανται
να αποδέχονται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισµό, του οποίου µέλος είναι η Ελλάδα. Στην
περίπτωση αυτή χορηγείται, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, άδεια άνευ αποδοχών µέχρι πέντε
(5) έτη, η οποία µπορεί να παραταθεί, µε την ίδια διαδικασία, για µία ακόµη πενταετία. Οι ως άνω υπάλληλοι αµείβονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον διεθνή οργανισµό, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών θεωρείται
συντάξιµη υπηρεσία και οφείλουν να καλύπτουν εξ ιδίων
τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Εάν ο υπάλληλος δεν
εµφανισθεί να αναλάβει υπηρεσία εντός διµήνου από τη
λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως
από την Υπηρεσία. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται κατά τη
διάρκεια παραµονής τους στις ανωτέρω θέσεις, να συνεχίσουν να διατηρούν την απαιτούµενη σχέση µε την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ενηµερώνοντας για όσα δύνανται να προάγουν τα συµφέροντα
της Χώρας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η απόσπαση στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, µόνιµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Οι αποσπώµενοι υπάλληλοι ανήκουν στην
κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη
γαλλική γλώσσα και έχουν γνώση και εµπειρία από τη
λειτουργία των θεσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά
προτίµηση λόγω της θέσης ή του έργου τους στον φο-

ρέα προέλευσης. Η απόσπαση πραγµατοποιείται, εφόσον υπάρχει αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη, για
χρονικό διάστηµα έως τρία (3) έτη και µπορεί να παραταθεί έως τρία (3) επιπλέον έτη. Οι αποσπάσεις στη Μόνιµη
Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη
διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, δύνανται να αποσπώνται σε Μόνιµες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε
διεθνείς οργανισµούς υπάλληλοι άλλων υπουργείων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή
τη γαλλική γλώσσα και έχουν γνώση και εµπειρία από τη
λειτουργία των διεθνών οργανισµών, κατά προτίµηση
λόγω της θέσης ή του έργου τους στον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση πραγµατοποιείται, εφόσον υπάρχει αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη, για χρονικό διάστηµα
έως τρία (3) έτη και µπορεί να παραταθεί έως τρία (3) επιπλέον έτη. Οι αποσπάσεις αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη διάρκεια υπηρεσίας
του υπαλλήλου.
11. Οι τακτικές αποδοχές, η αποζηµίωση υπηρεσίας
στην αλλοδαπή, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του υπουργείου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή του
φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος.
12. Υπάλληλοι άλλων υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και όσων υπάγονται στον
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., συµπεριλαµβανοµένων και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των οποίων ο/η σύζυγος ή το έτερο συµβαλλόµενο µε σύµφωνο συµβίωσης µέρος υπηρετεί ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται
στην ίδια πόλη µε την Αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος ή
το συµβαλλόµενο σε σύµφωνο συµβίωσης µέρος, είτε
στην ίδια την αρχή, είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστηµα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου ή του συµβαλλόµενου σε σύµφωνο συµβίωσης µέρους. Η απόσπαση
διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής.
13. Για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στον
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δικαστικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι αποσπώµενοι υπάλληλοι λαµβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσής τους και δεν δικαιούνται αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής. Αν ο αιτών την
απόσπαση είναι προϊστάµενος Τµήµατος, υποβάλλει αίτηση προς το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, προκειµένου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση κατέχει βαθµό προϊσταµένου Διεύθυνσης, η απόσπασή του δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία
(3) έτη.
14. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δύνανται να αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόσπαση γίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και η διάρκειά
της δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά, χωρίς δυνατότητα παράτασης.
15. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάλλη-
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λοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, µε απόσπαση η οποία
υπερβαίνει τα ανώτατα χρονικά όρια που ορίζουν οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, δύναται να παραµείνουν στη θέση τους µέχρι την αντικατάστασή τους
και, πάντως, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
το ένα (1) έτος.
16. Κάθε άλλη διάταξη, ειδική ή γενική, περί αποσπάσεων ή συνυπηρετήσεων δεν εφαρµόζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Άρθρο 330
Αποσπάσεις σε αποστολές και επιχειρήσεις της Ε.Ε.
και των διεθνών οργανισµών
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, όταν πρόκειται για υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, και
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του,
κατά περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού, όταν πρόκειται
για µόνιµους ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους άλλων υπουργείων ή φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, επιτρέπεται η απόσπαση σε
αποστολές και επιχειρήσεις της Ε.Ε. ή διεθνών οργανισµών.
2. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και έχουν γνώση και εµπειρία συναφείς µε
το αντικείµενο της αποστολής ή της επιχείρησης, λόγω
της θέσης ή του έργου τους στον φορέα προέλευσης. Η
απόσπαση πραγµατοποιείται εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εξυπηρετούνται στόχοι εθνικού
συµφέροντος, για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια
της αποστολής ή της επιχείρησης. Η απόσπαση µπορεί
να παρατείνεται, εφόσον παραταθεί η διάρκεια της αποστολής ή της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Οι τακτικές αποδοχές, η αποζηµίωση υπηρεσίας
στην αλλοδαπή, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση, κατά το µέρος που δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της αποστολής ή της επιχείρησης, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του υπουργείου ή του φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος.
Άρθρο 331
Μετατάξεις
1. Δεν επιτρέπονται οι µετατάξεις στον Διπλωµατικό
Κλάδο, στον Κλάδο Επιστηµονικού Προσωπικού της
Ε.Ν.Υ., στον Κλάδο Εµπειρογνωµόνων, στον Κλάδο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και στον Κλάδο
Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι µετατάξεις των υπαλλήλων
του Υπουργείου Εξωτερικών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η µετάταξη στο Υπουργείο Εξωτερικών υπαλλήλου που υπηρετεί σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη
γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
που δεν υπάγονται στους Κλάδους της παρ. 1. Οι υποψήφιοι, εφόσον διαθέτουν και τα υπόλοιπα ειδικά προσόντα διορισµού του Κλάδου, µετατάσσονται µετά από αί-

τησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού
και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διαβιβάζει τις αιτήσεις στο αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, προκειµένου να διαπιστωθεί µετά από
αξιολόγηση η κατοχή των απαιτούµενων προσόντων σε
σχέση µε τα καθήκοντα των προκηρυσσόµενων θέσεων.
Ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του κλάδου. Οι µετατασσόµενοι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάλληλοι κατατάσσονται βαθµολογικά µε βάση
τα έτη προϋπηρεσίας τους, σύµφωνα µε το άρθρο 448
και υποχρεούνται να παραµείνουν στην Κεντρική Υπηρεσία για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη προτού αιτηθούν
µετάθεση ή απόσπαση, ασκούν δε αποκλειστικά τα καθήκοντα του Κλάδου, τα οποία αντιστοιχούν στη θέση στην
οποία έχουν µεταταγεί.
3. Εσωτερικές µετατάξεις επιτρέπονται µεταξύ των
Κλάδων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που
δεν αναφέρονται στην παρ. 1, σύµφωνα µε την κατωτέρω αναφερόµενη διαδικασία. Συγκεκριµένα, επιτρέπεται:
α) Η µετάταξη υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και
Λογιστικής Υποστήριξης και του Κλάδου Επιµελητών, οι
οποίοι απέκτησαν µετά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
διορισµού τους πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή είχαν τον απαιτούµενο
τίτλο σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
διορισµού τους και έχει παρέλθει οκταετία από τον διορισµό, εφόσον διαθέτουν και τα υπόλοιπα ειδικά προσόντα διορισµού, σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου
Διοικητικού Προξενικού. Ο αριθµός των προς πλήρωση
θέσεων ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του κλάδου.
β) Η µετάταξη υπαλλήλων του Κλάδου Επιµελητών σε
κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, ο αριθµός των οποίων ορίζεται
κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του κλάδου, εφόσον διαθέτουν τα ειδικά
προσόντα διορισµού.
γ) Οι υπάλληλοι των περ. α΄ και β΄ µετατάσσονται µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µετά από αίτησή τους στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης. Οι µετατασσόµενοι στον Κλάδο Διοικητικού
Προξενικού κατατάσσονται, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου, στον βαθµό Γ΄ και εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ στον βαθµό Δ΄. Οι µετατασσόµενοι στον
Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης κατατάσσονται στον εισαγωγικό βαθµό. Οι εν λόγω υπάλληλοι
τοποθετούνται στην επετηρίδα µετά από τους οµοιοβάθµούς τους του οικείου κλάδου, εξελίσσονται δε εφεξής
βαθµολογικά κατά τις διατάξεις που διέπουν τον κλάδο
αυτόν.
4. Επιτρέπεται η µετάταξη (ένταξη) σε θέση ανώτερης
εκπαιδευτικής βαθµίδας εντός του ίδιου κλάδου υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Συγκεκριµένα επιτρέπεται η µετάταξη (ένταξη) υπαλλήλων:
α) του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού από την κατηγορία ΤΕ στην κατηγορία ΠΕ, εφόσον απέκτησαν πτυχίο
Πανεπιστηµίου µετά από τον διορισµό τους,
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β) του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής από
την κατηγορία ΤΕ στην κατηγορία ΠΕ, εφόσον απέκτησαν πτυχίο Πανεπιστηµίου µετά από τον διορισµό τους.
γ) οι υπάλληλοι των περ. α΄ και β΄ µετατάσσονται (εντάσσονται) µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µετά από αίτησή τους στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο
του τίτλου σπουδών. Η µετάταξη (ένταξη) των υπαλλήλων στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα γίνεται µε τον
βαθµό που κατέχουν, µε πλεονάζοντα χρόνο στον βαθµό
της ανώτερης κατηγορίας τον χρόνο που έχει διανύσει ο
υπάλληλος στον ίδιο βαθµό της κατώτερης κατηγορίας,
εφόσον ο χρόνος έχει διανυθεί µε το τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών) που απαιτείται.
Άρθρο 332
Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία
1. Οι προϊστάµενοι και οι υπ’ αυτούς υπάλληλοι των διπλωµατικών και προξενικών αρχών είναι δυνατόν, σε περίπτωση ανάγκης, να καλούνται στην Κεντρική Υπηρεσία, για υπηρεσιακούς λόγους, για χρονική περίοδο µέχρι ενός (1) µηνός. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χρονική αυτή περίοδος µπορεί να παραταθεί για έναν (1) ακόµη µήνα.
2. Στους καλούµενους στην Κεντρική Υπηρεσία για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές
της θέσης τους.
Άρθρο 333
Ανάκληση υπαλλήλων
Αν το κράτος διαπίστευσης αρνείται να δεχθεί τη διαπίστευση ή την ανακοίνωση υπαλλήλου ή να προβεί σε
αναγνώριση ή την αποσύρει ή την ανακαλέσει, καθώς και
εάν ο υπάλληλος υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, που εκθέτει τη χώρα ή την αρχή στην οποία υπηρετεί, επιτρέπεται η άµεση ανάκλησή του, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στα άρθρα 353, 372, 380, 389,
396, 404 και 412. Στην περίπτωση αυτή, το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο συνέρχεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοση της διαταγής ανάκλησης του υπαλλήλου και γνωµοδοτεί για τη µετάθεση ή µη του εν
λόγω υπαλλήλου. Στον µετακινούµενο κατά τα ανωτέρω
χορηγούνται τα έξοδα µετακίνησης που προβλέπονται
στο άρθρο 431.
Άρθρο 334
Ειδικές αποστολές
1. Οι ειδικές αποστολές, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο εσωτερικό ή εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, αποφασίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εγκρίνει και τις σχετικές δαπάνες. Ο αριθµός των ειδικών αποστολών ορίζεται σε πενήντα (50)
συνολικά ανά έτος για υπαλλήλους όλων των κλάδων
του Υπουργείου.
2. Η διάρκεια των ειδικών αποστολών δεν υπερβαίνει
τους έξι (6) µήνες µε δυνατότητα παράτασης για άλλους
έξι (6) µήνες. Από τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού
Κλάδου και του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της
Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 335
Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων
1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατόν να απαλλάσσονται προσωρινά από τα καθήκοντά
τους, για διάστηµα το πολύ ενός (1) έτους, µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από
αίτησή τους για απολύτως δικαιολογηµένες ατοµικές ή
οικογενειακές ανάγκες, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι είναι δυνατόν να ζητήσουν την ανάκληση της προσωρινής απαλλαγής και πριν την παρέλευση του έτους. Οι διατελούντες σε προσωρινή απαλλαγή
καθηκόντων διατηρούν τη σειρά αρχαιότητάς τους και τα
προς προαγωγή δικαιώµατά τους.
3. Με το πέρας του χρόνου της προσωρινής απαλλαγής καθηκόντων, οι υπάλληλοι επανέρχονται, αυτοδικαίως, στις οργανικές θέσεις τους.
4. Οι απαλλασσόµενοι, προσωρινά, των καθηκόντων
τους λαµβάνουν το ήµισυ του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, προσαυξήσεων του βαθµού τους και επιδοµάτων, εκτός εκείνων τα οποία συνδέονται µε την ενεργό άσκηση καθηκόντων.
Άρθρο 336
Στέρηση προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου
στο εξωτερικό
Υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος, συνεπεία πολεµικών γεγονότων, ανώµαλης κατάστασης ή
τροµοκρατικών ενεργειών, στερείται την ελευθερία του
ή παρακωλύεται να ασκήσει, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο,
τα καθήκοντά του στο εξωτερικό, διατηρείται στην ενεργό υπηρεσία, προάγεται κανονικά και λαµβάνει πλήρεις
τις αποδοχές της θέσης του για όλον τον χρόνο κατά
τον οποίο στερείται της προσωπικής του ελευθερίας ή
παρακωλύεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην άσκηση
των καθηκόντων του.
Άρθρο 337
Παθόντες κατά την υπηρεσία
1. Αν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών υποστούν, ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης των καθηκόντων
τους, αναπηρία ολική ή µερική ή προσβληθούν από χρόνια νόσο, που καθιστά τη συνέχιση της σταδιοδροµίας
τους δυσχερή ή και αδύνατη, παραµένουν στην υπηρεσία, εκτός οργανικών θέσεων, µέχρι τη συµπλήρωση του
προβλεπόµενου ανώτατου χρόνου για τη συνταξιοδότησή τους, προαγόµενοι τιµητικά σε όλους τους βαθµούς
του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Σε περίπτωση θανάτου,
το Δηµόσιο αναλαµβάνει τα έξοδα κηδείας του θανόντος
υπαλλήλου, αφαιρουµένων των εξόδων κηδείας που
λαµβάνονται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης του θανόντος ως παροχή σε χρήµα.
2. Αν, ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης των καθηκόντων
υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, υποστούν αναπηρία ολική ή µερική ή προσβληθούν από χρόνια νόσο
µέλη της οικογένειάς του, το Δηµόσιο αναλαµβάνει όλα
τα έξοδα νοσηλείας µέχρι την πλήρη αποθεραπεία. Σε
περίπτωση θανάτου, το Δηµόσιο αναλαµβάνει τα έξοδα
κηδείας, αφαιρουµένων των εξόδων κηδείας που λαµβά-
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νονται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης του
θανόντος ως παροχή σε χρήµα.
Άρθρο 338
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ο
τρόπος τήρησης και ενηµέρωσης του ατοµικού φακέλου,
του προσωπικού µητρώου, του µητρώου επιµόρφωσης
και του φακέλου µισθολογικών θεµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 327.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν διαβούλευσης µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Κλάδων, καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 328, εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανά κλάδο και υπηρεσία
και ρυθµίζεται και κάθε θέµα σχετικό µε τον χρόνο, τη
συχνότητα, τον τύπο, τη µορφή, το περιεχόµενο και τη
σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης καθώς και τη βαθµολόγηση των υπαλλήλων στην προβλεπόµενη κλίµακα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα υπουργεία στα οποία επιτρέπεται η απόσπαση
των υπαλλήλων του Διπλωµατικού Κλάδου και του Κλάδου Ο.Ε.Υ. της παρ. 5 του άρθρου 329.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση υπηρεσίας στην
αλλοδαπή, η οποία χορηγείται στους αποσπώµενους σε
Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο
429. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η αποζηµίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή εάν δεν υφίσταται διπλωµατική ή
προξενική αρχή στις παραπάνω χώρες, σύµφωνα µε το
άρθρο 429.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 339
Γενικές διατάξεις
1. Για όλα τα θέµατα που αφορούν στην πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα
πειθαρχικά παραπτώµατα και την παραγραφή τους, τις
πειθαρχικές ποινές, τη διαδικασία ενώπιον των αρµόδιων οργάνων και τα ενδικοφανή και ένδικα µέσα κατά
των πειθαρχικών αποφάσεων, εφαρµόζονται οι οικείες
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, µε την επιφύλαξη
των όσων ορίζονται στον παρόντα.
2. Ειδικώς για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην των αναφεροµένων στον Υπαλληλικό Κώδικα,
πειθαρχικά παραπτώµατα είναι και τα εξής:
α) αδικαιολόγητη άρνηση µετάβασης στη θέση τοποθέτησης,
β) κατάχρηση εξουσίας,
γ) απιστία περί τη διαχείριση δηµοσίων εσόδων και
κρατικής περιουσίας,
δ) έλλειψη του προς τους ανωτέρους προσήκοντος
σεβασµού,
ε) δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις για θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας, χωρίς προηγούµενη
έγκριση της προϊσταµένης αρχής,
στ) συµπεριφορά ασυµβίβαστη µε την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της Xώρας,
ζ) παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων αξιολόγησης δραστηριότητας, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 328,

η) άσκηση έργου ή δραστηριότητας ασυµβιβάστων
προς την ιδιότητα ή τα καθήκοντα του υπαλλήλου.
3. Η οριστική παύση από την υπηρεσία των υπαλλήλων
του Υπουργείου Εξωτερικών επιβάλλεται µε διάταγµα,
το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Εξωτερικών, κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου για τους σε πρεσβευτικό
βαθµό υπαλλήλους, και µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν απόφασης του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου για τους λοιπούς υπαλλήλους. Η ποινή
της οριστικής παύσης επιβάλλεται και στις ακόλουθες
τρεις περιπτώσεις, επιπλέον αυτών που προβλέπονται,
περιοριστικώς, στον Υπαλληλικό Κώδικα:
α) αδικαιολόγητη άρνηση µετάβασης στη θέση τοποθέτησης,
β) αµετάκλητη ποινική καταδίκη για αξιόποινη πράξη,
από αυτές που αναφέρονται στην περ. ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 319 ή στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, συνεπεία καταδίκης,
γ) επιβολή πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσης άνω των τριών (3) µηνών, δύο τουλάχιστον φορές και εφόσον αυτή δεν έχει διαγραφεί.
4. Σε περιπτώσεις ανάκρισης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα επί µονοµελούς δικαιοδοσίας, την ένορκη διοικητική εξέταση ή την ανάκριση µπορεί να διατάξει ο επιληφθείς, πειθαρχικώς, προϊστάµενος ή άλλος οριζόµενος από αυτόν υπάλληλος ή
Σύµβουλος Επικρατείας, που ορίζεται από τον Υπουργό
Εξωτερικών, µετά από πρόταση του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας.
5. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
για αποδιδόµενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις στις
οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ή ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για
την ίδια αιτία, µπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων
από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εφαρµοζοµένων της παρ. 7 του άρθρων 24 του ν. 3200/2003
(Α΄ 281) και του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).
Άρθρο 340
Αργία
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τίθεται, αυτοδικαίως, σε αργία υπάλληλος:
α) ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία,
συνεπεία εντάλµατος προσωρινής κράτησης ή βουλεύµατος ή δικαστικής απόφασης, έστω και αν απελύθη µε
εγγύηση ή ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής του ή επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι αντί προσωρινής κράτησης,
β) στον οποίο επιβλήθηκε οριστική παύση µε απόφαση
του οικείου Πειθαρχικού Συµβουλίου από την κοινοποίησή της µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για την άσκηση
προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή
µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας επί προσφυγής που ασκήθηκε.
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία εάν:
α) εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία, µε
έκδοση τελεσίδικης απαλλακτικής ποινικής ή πειθαρχικής απόφασης,
β) µεταρρυθµισθεί η απόφαση περί επιβολής της οριστικής παύσης.
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3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου και προηγούµενη ακρόαση
του υπαλλήλου, µπορεί να τεθεί σε αργία υπάλληλος, εφόσον υφίσταται εναντίον του εκκρεµής ποινική ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα δυνάµενο να επιφέρει την
έκπτωση ή την οριστική του παύση.
4. Εντός τρίµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την
πάροδο ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία, το οικείο
Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτήσει, ύστερα από ερώτηµα του αρµόδιου διοικητικού οργάνου, για τη συνέχιση ή µη της αργίας, άλλως η
αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως µετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσης του υπαλλήλου σε αργία.
5. Οι αποδοχές του εν αργία υπαλλήλου παρακρατούνται κατά το ήµισυ. Σε περίπτωση τελεσίδικης απαλλακτικής απόφασης, καθώς και µετά το πέρας πειθαρχικής
διαδικασίας που δεν κατέληξε σε επιβολή πειθαρχικής
ποινής, οι παρακρατηθείσες αποδοχές αποδίδονται, αυτοδικαίως, στον υπάλληλο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος της αργίας προσµετράται στον χρόνο πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε περίπτωση.
6. Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική
ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωµα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του,
δεν δικαιούται αποδοχές αργίας.
Άρθρο 341
Πειθαρχική εξουσία
1. Ο Υπουργός επιβάλλει σε όλους τους υπό τη δικαιοδοσία του υπαλλήλους, απευθείας, τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου µέχρι τις αποδοχές ηµεδαπής τριών (3) µηνών.
2. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας µπορεί να επιβάλει σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου µέχρι τις αποδοχές ηµεδαπής δύο (2) µηνών.
3. Ο προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης µπορεί να επιβάλει σε όλους τους υπ’ αυτόν υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταµένους τις ποινές της έγγραφης επίπληξης
και του προστίµου µέχρι και τα δύο τρίτα (2/3) των µηνιαίων τους αποδοχών της ηµεδαπής.
4. Οι προϊστάµενοι των διπλωµατικών και προξενικών
αρχών µπορούν να επιβάλουν στους υπ’ αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταµένους τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου µέχρι του ενός τρίτου (1/3) των µηνιαίων τους αποδοχών της ηµεδαπής.
Τις αυτές ποινές επιβάλλουν οι προϊστάµενοι των πρεσβευτικών αρχών στους προϊσταµένους των έµµισθων
προξενικών αρχών, ενώ στους προϊσταµένους των άµισθων προξενικών αρχών επιβάλλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης.
5. Ο προϊστάµενος Διεύθυνσης µπορεί να επιβάλει σε
όλους τους υπ’ αυτόν υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταµένους τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του
προστίµου µέχρι του ενός τετάρτου (1/4) των µηνιαίων
τους αποδοχών της ηµεδαπής.
6. Οι προϊστάµενοι Τµηµάτων επιβάλλουν στους υπ’
αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταµένους την
ποινή της έγγραφης επίπληξης.
7. Οι λοιπές ποινές επιβάλλονται µε απόφαση του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

8. Όταν επιβάλλονται οι ποινές της στέρησης δικαιώµατος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη και
της προσωρινής παύσης από τρεις (3) έως δώδεκα (12)
µήνες, µε πλήρη στέρηση των αποδοχών, το Πειθαρχικό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλει και την υποχρεωτική παραµονή του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία από ένα (1) έως πέντε (5) έτη.
Άρθρο 342
Κλήση σε απολογία
1. Πριν από κάθε επιβολή πειθαρχικής ποινής, ο υπάλληλος καλείται, εγγράφως, σε απολογία, την οποία οφείλει να υποβάλει εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη
της κλήσης.
2. Η προθεσµία για υποβολή έγγραφης απολογίας παρατείνεται από τον καλούντα για εύλογο χρονικό διάστηµα, εφόσον παρίσταται ανάγκη συλλογής στοιχείων
από τον καλούµενο για προπαρασκευή της απολογίας ή
λόγω απόστασης.
3. Η κλήση σε απολογία επιδίδεται ή αποστέλλεται
στον υπάλληλο µε απόδειξη.
4. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής της
απολογίας, πειθαρχική ποινή µπορεί να επιβληθεί και χωρίς την απολογία.
5. Η εκπροθέσµως υποβληθείσα απολογία λαµβάνεται
υπόψη εάν περιέλθει στον καλέσαντα πριν από την επιβολή της ποινής.
Άρθρο 343
Επιβολή πειθαρχικής ποινής
1. Εάν µετά από τη λήψη της απολογίας κριθεί από τον
καλούντα, σύµφωνα µε το άρθρο 342, ότι συντρέχει περίπτωση πειθαρχικού παραπτώµατος, επιβάλλει αυτός,
κατά την κρίση του, πειθαρχική ποινή εντός των ορίων
της δικαιοδοσίας του.
2. Εάν το παράπτωµα επισύρει ποινή ανώτερη της δικαιοδοσίας του επιληφθέντος πειθαρχικώς Προϊσταµένου, οφείλει αυτός να παραπέµψει την υπόθεση στον ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάµενο, ο δε Υπουργός στο
αρµόδιο Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Άρθρο 344
Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών
1. Το επιβληθέν πρόστιµο καταβάλλεται από τον τιµωρηθέντα, υπέρ του Δηµοσίου, στην οικεία Δ.Ο.Υ., διαφορετικά παρακρατείται µηνιαίως από τις αποδοχές του υπαλλήλου και αποδίδεται, κατά τις κείµενες διατάξεις,
ως δηµόσιο έσοδο.
2. Ο τιµωρηθείς µε προσωρινή παύση υπάλληλος στερείται, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, του µισθού και κάθε
άλλης απολαβής από την υπηρεσία. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Όσο διαρκεί η προσωρινή παύση, ο τιµωρηθείς δεν προτείνεται για προαγωγή, ακόµα
και εάν έχει πλήρη τα προς τούτο τυπικά προσόντα.
3. Κατά της απόφασης του οικείου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία επιβάλλει προσωρινή ή οριστική παύση, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο
αρµόδιο δικαστήριο εντός εξήντα (60) ηµερών από την
κοινοποίησή της.
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Άρθρο 345
Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών
Πειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται αρµοδίως,
δεν µπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από
αυτούς που τις επιβάλλουν.
Άρθρο 346
Παραγραφή
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά
από τρία (3) έτη από την ηµέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν, εκτός αν πρόκειται για τα αδικήµατα για τα οποία προβλέπεται η ποινή της οριστικής παύσης, τα οποία παραγράφονται µετά πενταετία.
2. Οι κατά του υπαλλήλου απευθυνόµενες πράξεις
προς δίωξη του παραπτώµατος διακόπτουν την παραγραφή, ο χρόνος όµως αυτής δεν µπορεί να υπερβεί την
πενταετία, συνολικώς, µέχρι την έκδοση της καταγνωστικής απόφασης, για δε τα αδικήµατα, για τα οποία
προβλέπεται η ποινή της οριστικής παύσης, την επταετία.
3. Πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκηµα, δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα. Για τα παραπτώµατα αυτά οι πράξεις της
ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του
πειθαρχικού παραπτώµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
Άρθρο 347
Βαθµοί και θέσεις
1. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του Διπλωµατικού Κλάδου είναι οι εξής, από τους οποίους οι τρεις πρώτοι ονοµάζονται πρεσβευτικοί:
α) Πρέσβυς
β) Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄
γ) Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄
δ) Σύµβουλος Πρεσβείας Α΄
ε) Σύµβουλος Πρεσβείας Β΄
στ) Γραµµατέας Πρεσβείας Α΄
ζ) Γραµµατέας Πρεσβείας Β΄
η) Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄
θ) Ακόλουθος Πρεσβείας
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Διπλωµατικού Κλάδου είναι οκτακόσιες (800) και κατανέµονται, κατά βαθµό, ως εξής:
α) Πρέσβυς, θέσεις είκοσι (20)
β) Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ και
γ) Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄, θέσεις εκατόν εξήντα
πέντε (165)
δ) Σύµβουλος Πρεσβείας Α΄ και
ε) Σύµβουλος Πρεσβείας Β΄, θέσεις διακόσιες σαράντα (240)
στ) Γραµµατέας Πρεσβείας Α΄
ζ) Γραµµατέας Πρεσβείας Β΄ και
η) Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄, θέσεις διακόσιες ενενήντα (290)

θ) Ακόλουθος Πρεσβείας, θέσεις ογδόντα πέντε (85).
Οι θέσεις των Γραµµατέων Πρεσβείας Α΄, Β΄ και Γ΄,
των Συµβούλων Πρεσβείας Α΄ και Β΄, καθώς και των
Πληρεξουσίων Υπουργών Α΄ και Β΄ είναι ενιαίες.
3. Η ιδιότητα του διπλωµατικού υπαλλήλου είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µέλους Δ.Ε.Π. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 348
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
1. Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στην
Ελλάδα και στις Αρχές του Εξωτερικού προΐστανται υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα.
2. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθµού τους, ως ακολούθως:
α) Πρέσβυς: προϊστάµενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας.
β) Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄: προϊστάµενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής - Σύµβουλος
στις Μόνιµες Αντιπροσωπείες Ε.Ε. και Ο.Η.Ε. ή σε Πρεσβεία.
γ) Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄: προϊστάµενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής - Σύµβουλος σε
Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος.
δ) Σύµβουλος Πρεσβείας Α΄: Σύµβουλος σε Πρεσβεία
ή Αντιπροσωπεία ή Πρεσβευτής - Σύµβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία, εφόσον έχει συµπληρώσει εξαετή υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό ή Γενικός Πρόξενος.
ε) Σύµβουλος Πρεσβείας Β΄: Σύµβουλος σε Πρεσβεία
ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επικεφαλής Προξενείου.
στ) Γραµµατέας Πρεσβείας Α΄: Α΄ Γραµµατέας σε
Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επικεφαλής Προξενείου ή επικεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.
ζ) Γραµµατέας Πρεσβείας Β΄: Β΄ Γραµµατέας σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο
ή επικεφαλής Προξενείου ή επικεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.
η) Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄: Γ΄ Γραµµατέας Πρεσβείας σε Πρεσβεία ή Υποπρόξενος σε προξενική αρχή ή επικεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.
Άρθρο 349
Ειδικά προσόντα διορισµού
Για τον διορισµό σε θέση Ακολούθου Πρεσβείας απαιτείται, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 319, επιτυχής αποφοίτηση από τη Διπλωµατική Ακαδηµία.
Άρθρο 350
Δοκιµαστική υπηρεσία και µονιµοποίηση
Ακολούθων Πρεσβείας
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, όσοι αποφοιτούν επιτυχώς από τη Διπλωµατική Ακαδηµία, διορίζονται σε θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας κατά τη σειρά
της τελικής κατάταξής τους.
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2. Οι διοριζόµενοι κατά την παρ. 1 Ακόλουθοι Πρεσβείας, διανύουν διετή δοκιµαστική υπηρεσία, στην οποία
συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησής τους στη Διπλωµατική Ακαδηµία. Μετά το πέρας της δοκιµαστικής
υπηρεσίας και εφόσον έχουν συµπληρώσει ένα έτος
πραγµατικής υπηρεσίας µετά τον διορισµό τους, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο αν είναι κατάλληλοι
προς µονιµοποίηση. Για τον σκοπό αυτόν, λαµβάνονται
υπόψη οι εκθέσεις των προϊσταµένων των Διευθύνσεων,
στις οποίες υπηρέτησαν οι κρινόµενοι και τα λοιπά στοιχεία του µητρώου τους.
3. Οι θετικώς κρινόµενοι από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µονιµοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόµενο σε ακρόαση, πριν
αποφασίσει οριστικά.
4. Ο κρινόµενος ως µη µονιµοποιητέος, απολύεται µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 351
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Διπλωµατικού Κλάδου απαιτείται από τον βαθµό:
α) Του Ακολούθου Πρεσβείας στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ διετής υπηρεσία στον βαθµό αυτόν,
στον οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στη
Διπλωµατική Ακαδηµία.
β) Του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Β΄, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄, εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας.
γ) Του Γραµµατέα Πρεσβείας Β΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
δ) Του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄ στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
ε) Του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
στ) Του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ στον βαθµό του
Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
ζ) Του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ στον βαθµό του
Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
η) Του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ στον βαθµό του
Πρέσβεως, συνολική οκταετής υπηρεσία στους βαθµούς
του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ και του Πληρεξούσιου
Υπουργού Α΄, από την οποία τρία τουλάχιστον έτη στον
βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.
2. α) Η προαγωγή από τον βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από
γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
β) Η προαγωγή από τον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ έως τον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
γ) Η προαγωγή από τον βαθµό του Γραµµατέα Πρε-

σβείας Α΄ στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ διενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιτυχίας του
υπαλλήλου σε δοκιµασία, η οποία οργανώνεται από τη
Διπλωµατική Ακαδηµία συνεκτιµωµένων των φύλλων αξιολόγησης.
δ) Η προαγωγή από τον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά
από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
ε) Η προαγωγή από τον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄
διενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, σε περίπτωση οµοφωνίας, είναι δεσµευτική
για τον Υπουργό Εξωτερικών. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, για να προαχθούν στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, πρέπει να έχουν υπηρετήσει
µία τουλάχιστον φορά σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως
οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παρ. 4 του άρθρου
353, ή σε χώρες ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές
ορίζονταν µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη σε διπλωµατική αρχή, τρία (3) έτη σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο, δύο (2) έτη σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται µε θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή δύο (2) έτη στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχρέωση τριετούς υπηρεσίας
σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο και διετούς υπηρεσίας σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται µε θέµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει για τους υπαλλήλους που
εισήλθαν στον Διπλωµατικό Κλάδο µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), ενώ για τους λοιπούς
υπηρετούντες υπαλλήλους ισχύει η υποχρέωση διετούς
υπηρεσίας σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο.
στ) Η προαγωγή από τον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού
Α΄ διενεργείται µε τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας
στον κατεχόµενο βαθµό, µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και
γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
ζ) Η προαγωγή από τον βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στον βαθµό του Πρέσβη διενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε διάταγµα, το οποίο
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 352
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄, από
τον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ στον βαθµό του
Γραµµατέα Πρεσβείας Β΄, από τον βαθµό του Γραµµατέα
Πρεσβείας Β΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄,
καθώς και από τον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄
στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄, ενεργούνται,
µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα
τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε
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πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους,
του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστηµονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής
ικανότητας, της γνώσης του αντικειµένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας
και της ετοιµότητας στην αντιµετώπιση µε ταχύτητα και
ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέµατος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την
άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
3. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄ στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ ενεργούνται, κατ΄ εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων
που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και µε ειδική αιτιολόγηση καθόσον αφορά στους επιλεγέντες.
Προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την
άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού µε βάση
τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2.
Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από την ηµεροµηνία διορισµού του και κατόπιν επιτυχίας στην δοκιµασία που περιγράφεται στην περ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 351.
4. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄,
από τον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ στον
βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και από τον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ στον βαθµό του
Πρέσβη, ενεργούνται κατ΄ απόλυτη εκλογή µε σύγκριση
των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή
προσόντα και µε ειδική αιτιολόγηση καθόσον αφορά
στους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ΄ αξιολογική
σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις
της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού, µε βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2.
5. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται
υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από την
ηµεροµηνία διορισµού του.
6. Αν ο υπάλληλος που κρίνεται για προαγωγή µέχρι
και τον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ κριθεί από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο ότι στερείται των προσόντων για την προαγωγή στον επόµενο βαθµό τρεις φορές συνεχώς και αφού την τρίτη φορά κληθεί προς ακρόαση, παραµένει στον βαθµό που κατέχει µέχρι συµπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση
δικαιώµατος λήψης της κατώτατης σύνταξης, οπότε και
αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
7. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε το οποίο καθορίζεται και ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων, µε γνώµονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.
Άρθρο 353
Μεταθέσεις
1. Οι διπλωµατικοί υπάλληλοι µετατίθενται σε θέσεις

αντίστοιχες προς τον βαθµό τους.
2. Οι µεταθέσεις των διπλωµατικών υπαλλήλων ενεργούνται µέχρι τον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθµό υπαλλήλους, η
µετάθεση διενεργείται µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και
γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραµένουν
στην ίδια αρχή για δύο (2) τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα (4). Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση,
η µη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου,
κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
4. Η παραµονή του διπλωµατικού υπαλλήλου στην ίδια
θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών δεν µπορεί να είναι µικρότερη της διετίας και µεγαλύτερη της τριετίας. Προς
τον σκοπό αυτό, συντάσσεται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, πίνακας αρχών ειδικών συνθηκών, υποκατηγορία των οποίων είναι οι αρχές δυσµενών συνθηκών. Ο εν λόγω πίνακας ενηµερώνεται υποχρεωτικώς ανά διετία. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η µη τήρηση του
κατώτατου µόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
5. α) Οι διπλωµατικοί υπάλληλοι µετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει
συνεχόµενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή
έχουν συµπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου παραµένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο (2) τουλάχιστον
έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν οµόφωνης γνώµης
του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή εφόσον ο διπλωµατικός υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του,
σε Αρχή δυσµενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του Διπλωµατικού Κλάδου. Υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου, ο οποίος
δεν έχει συµπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτησή του στην Κεντρική Υπηρεσία, µπορεί να µετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη
συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία µετά από οµόφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για
τους έχοντες πρεσβευτικό βαθµό και τους υπαλλήλους
των λοιπών κλάδων µε αντίστοιχο βαθµό.
β) Κατά τις µεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι υπάλληλοι να µετατίθενται εναλλακτικώς µεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των
λοιπών αρχών.
6. α) Οι µεταθέσεις των διπλωµατικών υπαλλήλων
πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Οι µεταθέσεις στο νότιο ηµισφαίριο πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Νοέµβριο έως και Ιανουάριο.
Για εξαιρετικούς λόγους και µετά από σύµφωνη γνώµη
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µπορεί να γίνει µετάθεση
υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
β) Για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των µεταθέσεων
των διπλωµατικών υπαλλήλων µέχρι τον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού και Δι-
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οικητικής Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως µέχρι τις
15 Νοεµβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής
και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις
υπαλλήλων για συµπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται µέχρι την 15η Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
7. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο κατά τη διατύπωση της γνώµης για τις µεταθέσεις λαµβάνει υπόψη
του:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών
συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εµπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ) τις πιστοποιηµένες ή αναγνωρισµένες από τη Διπλωµατική Ακαδηµία επαγγελµατικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, πλην όσων
έχουν πρεσβευτικό βαθµό, δεν µετατίθενται σε πόλη
στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει
οκταετία από τη µετάθεσή τους από αυτή.
9. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου δεν µπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας
πλέον της δεκαετίας. Κατ’ εξαίρεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου µπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
10. Οι περιορισµοί των παρ. 1 έως και 9 δεν ισχύουν
για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθµό διπλωµατικούς υπαλλήλους που υπηρετούν ως προϊστάµενοι διπλωµατικών αρχών.
11. Διατάξεις άλλων νόµων, που ρυθµίζουν ζητήµατα
µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων, δεν εφαρµόζονται
προκειµένου περί διπλωµατικών υπαλλήλων.
Άρθρο 354
Διπλωµατικοί υπάλληλοι στη διάθεση του Υπουργού
1. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, µε πρεσβευτικό βαθµό, είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση
του Υπουργού Εξωτερικών, για χρονικό διάστηµα µέχρι
έξι (6) µήνες, µετά την πάροδο του οποίου τοποθετούνται σε θέση της Κεντρικής ή της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
2. Επί τιµή υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου µε
πρεσβευτικό βαθµό δύνανται να τίθενται στη διάθεση
του Υπουργού Εξωτερικών, για την κάλυψη αναγκών σε
περίοδο προεδρίας διεθνών οργανισµών και διασκέψεων
ή σε περιπτώσεις άλλων έκτακτων αναγκών.
3. Η θέση υπαλλήλου στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών και η ανάκλησή της ενεργούνται µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών.
4. Σε υπαλλήλους που τελούν στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα σε
διεθνείς οργανισµούς, σε συνέδρια, σε επιτροπές, ή σε
άλλες υπηρεσίες εντός ή εκτός των ορίων της Χώρας.
Κατά το χρονικό διάστηµα της διάθεσής τους στον Υπουργό Εξωτερικών, οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν τη
σειρά αρχαιότητας και τα προς προαγωγή δικαιώµατά
τους, λαµβάνουν δε τις αποδοχές του βαθµού τους, κα-

θώς επίσης και, σε περίπτωση υπηρεσίας στο εξωτερικό,
αποζηµίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ή ηµερήσια αποζηµίωση.
Άρθρο 355
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, που έχουν
συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, αποχωρούν
από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία στον Κλάδο. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου αυτού,
κατά τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα
πέντε (35) έτη υπηρεσίας στον Κλάδο αυτόν, παρατείνεται η παραµονή τους στην υπηρεσία έως τη συµπλήρωση
της τριακονταπενταετίας, όχι όµως πέραν του εξηκοστού εβδόµου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους µε διάταγµα, το οποίο
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειµένου για υπηρεσία µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσµετρήθηκε για τον διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού, ή την
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και αναγνωρίζεται ως συντάξιµη από το Δηµόσιο.
3. Ως ηµέρα που συµπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του οικείου έτους.
4. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 319. Διόρθωση ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
καθορισµό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
5. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί, λόγω ιδιαίτερων
υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραµονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του Διπλωµατικού Κλάδου µε πρεσβευτικό βαθµό επί δύο (2) το πολύ έτη µετά
από τη συµπλήρωση τριακονταπενταετούς δηµόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού εβδόµου
έτους της ηλικίας τους.
Άρθρο 356
Απονοµή βαθµών επί τιµή σε αποχωρούντες
διπλωµατικούς υπαλλήλους
Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεις ή Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α΄ ή Β΄, που αποχωρούν ή έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία, µετά από τριακονταετή υπηρεσία
στο Υπουργείο Εξωτερικών, µπορεί να διατηρούν επί τιµή τον βαθµό µε τον οποίο αποχωρούν ή αποχώρησαν.
Σε αυτούς µπορεί να απονέµεται λόγω εξαιρετικών υπηρεσιών και ο αµέσως ανώτερος βαθµός επί τιµή.
Άρθρο 357
Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί να διορίζονται έως δεκαπέντε (15) Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων. Οι
Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων διορίζονται για συγκεκρι-
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µένο χρονικό διάστηµα και µε ανάθεση συγκεκριµένου
έργου, συναφούς µε τη δράση που έχουν ήδη επιδείξει
και χάριν της οποίας διορίζονται, και υποχρεούνται να αποστέλλουν ετήσιο απολογισµό δράσης στον Υπουργό
Εξωτερικών κατά το πρώτο δίµηνο εκάστου εποµένου έτους.
2. Στις θέσεις της παρ. 1 διορίζονται εγνωσµένου κύρους προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονοµίας, του
πνεύµατος ή της κοινωνίας, που αποδεδειγµένα έχουν
δράσει για τη διασφάλιση και την προώθηση των ελληνικών συµφερόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
3. Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων εξαιρούνται της
µονιµότητας και δεν καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις
της επετηρίδας του Διπλωµατικού Κλάδου. Κατά τη
διάρκεια της θητείας τους λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών του βαθµού του εν ενεργεία Πρέσβη, εκτός εάν παραιτηθούν από την προβλεπόµενη αµοιβή και από
το σύνολο των αποδοχών της θέσης υποβάλλοντας τη
δήλωση του άρθρου δεύτερου του ν. 4104/2013 (Α΄ 2).
4. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, απαλλάσσονται οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά τους.
Άρθρο 358
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να µεταβάλεται ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των οργανικών θέσεων
των υπαλλήλων του Διπλωµατικού Κλάδου, κατά τρόπο,
που να τηρείται ισόρροπη κατανοµή των θέσεων κατά
την ιεραρχία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
συντάσσεται ο πίνακας Αρχών Ειδικών Συνθηκών, υποκατηγορία των οποίων είναι οι Αρχές Δυσµενών Συνθηκών, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 353.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 359
Βαθµοί και θέσεις
1. Το επιστηµονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας κατατάσσεται στους ακόλουθους βαθµούς:
α) Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Νοµικός Σύµβουλος
Α΄, που αντιστοιχούν µισθολογικά και βαθµολογικά στον
βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
β) Νοµικός Σύµβουλος Β΄, που αντιστοιχεί µισθολογικά και βαθµολογικά στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
γ) Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος, που αντιστοιχεί
µισθολογικά και βαθµολογικά στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
δ) Εισηγητής, που αντιστοιχεί µισθολογικά και βαθµολογικά στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
2. Οι οργανικές θέσεις του επιστηµονικού προσωπικού
της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας είναι εξήντα εννέα (69)
και κατανέµονται, κατά βαθµό, ως εξής:

α) Νοµικός Σύµβουλος Α΄ και Νοµικός Σύµβουλος Β΄,
είκοσι πέντε (25)
β) Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος, είκοσι έξι (26)
γ) Εισηγητής, δέκα οκτώ (18).
Άρθρο 360
Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισµού
1. Τις θέσεις του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) καταλαµβάνουν πτυχιούχοι Νοµικού Τµήµατος ή Νοµικής Σχολής της ηµεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιµου της αλλοδαπής, κατόπιν
ειδικού διαγωνισµού, που προκηρύσσεται µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στο δηµόσιο διεθνές δίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τµήµα Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου ή
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τµήµα
Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίζουν την
αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.
3. Οι επιτυχόντες στον διαγωνισµό διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε τον βαθµό του
Εισηγητή.
Άρθρο 361
Προϊστάµενοι της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
και των Τµηµάτων
1. Στην Ειδική Νοµική Υπηρεσία προΐσταται ο Ειδικός
Νοµικός Σύµβουλος. Στη θέση αυτή τοποθετείται, µε
τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται για µια περαιτέρω θητεία, εν ενεργεία υπάλληλος από το επιστηµονικό προσωπικό της Ε.Ν.Υ. µε τον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Α΄, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος ή µε εικοσαετή ευδόκιµη υπηρεσία στην παλαιά Ε.Ν.Υ., ή στην
παλαιά Ειδική Νοµική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ορίζεται σε κάθε Τµήµα ως Προϊστάµενος, µε πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται, υπάλληλος από το επιστηµονικό προσωπικό µε βαθµό Νοµικού Συµβούλου Α΄ και, αν στο αντίστοιχο Τµήµα
δεν υπηρετεί Νοµικός Σύµβουλος Α΄, µε τον βαθµό του
Νοµικού Συµβούλου Β΄.
Άρθρο 362
Προαγωγές
1. Η προαγωγή του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας στον αµέσως ανώτερο βαθµό
διενεργείται από τον βαθµό του Εισηγητή στον βαθµό
του Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, και από τον βαθµό του
Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου στον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Β΄ και από τον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Β΄ στον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Α΄, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται
µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
2. Για την προαγωγή από τον βαθµό του Εισηγητή
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στον βαθµό του Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό. Για
την προαγωγή από τον βαθµό του Αναπληρωτή Νοµικού
Συµβούλου στον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Β΄ απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
Για την προαγωγή από τον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Β΄ στον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Α΄ απαιτείται τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
3. Οι προαγωγές σε όλους τους βαθµούς διενεργούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, κατ΄ εκλογή, µε
σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς
προαγωγή προσόντα και µε ειδική αιτιολόγηση. Σε κάθε
περίπτωση προαγωγής, συνεκτιµώνται η συµµετοχή και
απόδοση των υπαλλήλων του επιστηµονικού προσωπικού σε επιµορφωτικούς κύκλους, καθώς και οι επιστηµονικοί τους τίτλοι και έργα. Τηρουµένου του άρθρου 328
περί αξιολόγησης, ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι
που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστηµονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειµένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας,
της δυνατότητας συνεργασίας µε προϊσταµένους και υφισταµένους, της ετοιµότητας στην αντιµετώπιση µε ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέµατος, καθώς
και της απόδοσης ιδίως σε σχέση µε τους προβλεπόµενους στόχους τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο µονάδας, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
4. Οι κρίσεις για προαγωγή διενεργούνται µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
Άρθρο 363
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στο επιστηµονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, αποχωρούν αυτοδικαίως από την Υπηρεσία, όταν συµπληρώσουν το εξηκοστό πέµπτο (65) έτος της ηλικίας τους και εφόσον
έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή πραγµατική και
συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Εάν ο υπάλληλος, κατά τη
συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65) έτους της ηλικίας του, δεν έχει συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη
υπηρεσίας, παρατείνεται η παραµονή του στην υπηρεσία
έως τη συµπλήρωση της υπηρεσίας αυτής, όχι όµως πέραν του εξηκοστού εβδόµου (67) έτους της ηλικίας του.
2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία, που, µε βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία
για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη.
3. Ως ηµέρα γέννησης για την εφαρµογή των παρ. 1
και 2 θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησης.
Διόρθωση ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν
λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
4. Οι ανήκοντες στο επιστηµονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, µε τη συµπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών.
5. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρότα-

ση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί, λόγω ιδιαίτερων
υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραµονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας µε βαθµό Ειδικού Νοµικού Συµβούλου ή Νοµικού Συµβούλου Α΄ επί
δύο (2) το πολύ έτη µετά τη συµπλήρωση τριακονταπενταετούς δηµόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του
εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους της ηλικίας τους.
Άρθρο 364
Απονοµή βαθµού επί τιµή σε αποχωρούντες
Ειδικούς Νοµικούς Συµβούλους
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί να απονέµεται ο
τίτλος του Επίτιµου Νοµικού Συµβούλου σε όσους έχουν
διατελέσει Ειδικοί Νοµικοί Σύµβουλοι ή αποχωρούν µε
τον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Α΄ της Ε.Ν.Υ..
2. Οι Επίτιµοι Νοµικοί Σύµβουλοι διατηρούνται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών για την παροχή νοµικών
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης αναγκών σε περιόδους προεδρίας διεθνών οργανισµών και
διασκέψεων ή σε περιπτώσεις άλλων έκτακτων αναγκών. Οι Επίτιµοι Νοµικοί Σύµβουλοι δύνανται να λαµβάνουν την ειδική αποζηµίωση που προβλέπεται από το
π.δ. 423/1994 (Α΄ 241).
3. Οι Επίτιµοι Νοµικοί Σύµβουλοι εξοµοιούνται µε τους
Νοµικούς Συµβούλους Α΄ όσον αφορά στην ηµερήσια αποζηµίωση σε περιπτώσεις υπηρεσιακής µετακίνησης.
Άρθρο 365
Ειδικές ρυθµίσεις
Οι υπάλληλοι του επιστηµονικού προσωπικού της
Ε.Ν.Υ., που εντάχθηκαν στην Ειδική Νοµική Υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 87 του
Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (Α΄ 62) και είχαν
την ιδιότητα του δικηγόρου, καθώς και όσοι έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία, κατόπιν του ειδικού διαγωνισµού, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 360, διατηρούν, εφόσον το επιθυµούν, την ιδιότητα του δικηγόρου και τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος. Όσοι από αυτούς
είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου, κατά την είσοδο τους
στην υπηρεσία, την οποία και απώλεσαν λόγω του ασυµβίβαστου της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 419/1976
(Α΄ 221), ανακτούν αυτοδικαίως την ιδιότητα αυτή και
λογίζονται ότι τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος, από την ηµεροµηνία επανάκτησης της ιδιότητας αυτής.
Άρθρο 366
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να µεταβάλονται ο συνολικός αριθµός και η κατά
βαθµό κατανοµή των οργανικών θέσεων του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος βαθµολόγησης και κάθε
άλλο θέµα σχετικά µε τον ειδικό διαγωνισµό για την εισαγωγή στην Ειδική Νοµική Υπηρεσία.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Άρθρο 367
Βαθµοί και θέσεις
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων κατατάσσονται στους ακόλουθους βαθµούς:
α) Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής - Σύµβουλος Α΄,
που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ του Διπλωµατικού
Κλάδου.
β) Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής - Σύµβουλος Β΄,
που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ του Διπλωµατικού
Κλάδου.
γ) Εµπειρογνώµονας - Σύµβουλος Α΄, που αντιστοιχεί
βαθµολογικά και µισθολογικά στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
δ) Εµπειρογνώµονας - Σύµβουλος Β΄, που αντιστοιχεί
βαθµολογικά και µισθολογικά στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
2. Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων
είναι ογδόντα πέντε (85) και κατανέµονται κατά βαθµό
ως εξής:
α) Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής - Σύµβουλος Α΄ και
β) Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής - Σύµβουλος Β΄, θέσεις πενήντα (50)
γ) Εµπειρογνώµονας - Σύµβουλος Α΄ και
δ) Εµπειρογνώµονας - Σύµβουλος Β΄, θέσεις τριάντα
πέντε (35)
Οι θέσεις των βαθµών Εµπειρογνωµόνων - Συµβούλων
Β΄ και Α΄, καθώς και οι θέσεις των βαθµών Εµπειρογνωµόνων Πρεσβευτών - Συµβούλων Β΄ και Α΄ είναι ενιαίες.
Άρθρο 368
Καθήκοντα
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Αντικείµενο εργασίας τους είναι η παρακολούθηση και ενηµέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στα θέµατα των τοµέων ειδίκευσής τους, η υποβολή ενυπόγραφων αναλύσεων και εισηγήσεων και η
προώθηση των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί.
Δύνανται να συµµετέχουν σε διαπραγµατεύσεις, και βάσει της ειδίκευσης να εκπροσωπούν το Υπουργείο σε οµάδες εργασίας, επιτροπές και λοιπές συσκέψεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων έχουν
σαφή ειδικότητα, φέρουν ως προσδιορισµό την ειδικότητα αυτή και ασκούν καθήκοντα συναφή µε το συγκεκριµένο εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο για το οποίο έχουν προσληφθεί. Οι υπάλληλοι του κλάδου µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή Συµβούλου Α΄ ή Β΄ είναι δυνατόν να ασκούν καθήκοντα Προϊσταµένου στη Γενική
Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής,
στην Υπηρεσία Διπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου και
στο Κέντρο Σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτικής.
3. Η ιδιότητα του υπαλλήλου του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µέλους
Δ.Ε.Π. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι υπάλληλοι
του κλάδου των Εµπειρογνωµόνων ενηµερώνονται για
τις διεθνείς και περιφερειακές ή γεωγραφικές θεσµικές

εξελίξεις και το επιστηµονικό γίγνεσθαι διεθνώς, τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία και παρακολουθούν
εγχώρια και διεθνή ακαδηµαϊκά σεµινάρια ή συνέδρια ή
άλλα επαγγελµατικά προγράµµατα στα αντικείµενα ειδίκευσής τους και συµµετέχουν σε αυτά ενεργητικά. Συνεργάζονται µε ειδική άδεια της υπηρεσίας µε σχολές ή
ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, µε δυνατότητα µετάθεσης στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, συµπληρώνοντας την οργάνωση των Αρχών µε την απαιτούµενη αντίστοιχη ειδίκευση. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ανά ειδικότητα, υπαγορεύονται από
τις πραγµατικές ανάγκες της κάθε Αρχής.
Άρθρο 369
Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισµού
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν
επιτυχίας του σε ειδικό διαγωνισµό, γραπτό και προφορικό, που προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ο διαγωνισµός διενεργείται από Επιτροπή Επιλογής
Υποψηφίων, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και στην οποία µετέχουν και µέλη Δ.Ε.Π. µε
αντίστοιχη επιστηµονική ειδίκευση. Στην απόφαση του
Υπουργού περιγράφεται το εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο και αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης.
Η Επιτροπή αξιολογεί τα επιστηµονικά προσόντα των
υποψηφίων σε συνάφεια µε τα προσόντα που ορίζονται
στην προκήρυξη, την επαγγελµατική εµπειρία, καθώς και
το συνολικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο των υποψηφίων επί τη βάσει του υποβληθέντος φακέλου, σε
συνδυασµό µε τη γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων. Ένταξη ή µετάταξη υπαλλήλων από άλλους
κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης δεν επιτρέπεται. Η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων δηµοσιεύεται σε δύο
ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής κυκλοφορίας, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
διεξαγωγή του διαγωνισµού.
3. Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Εµπειρογνωµόνων πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα προσόντα
του άρθρου 319, και: α) πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, καθώς και µεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, µε πενταετή
τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα ειδίκευσής τους, ή κατοχή διδακτορικού διπλώµατος µε
τριετή επαγγελµατική εµπειρία στην προκηρυσσόµενη
θέση και β) άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση άλλης γλώσσας εφόσον απαιτείται από την ειδίκευση. Υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων µπορούν να είναι όσοι έχουν
συµπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους
κατά το έτος της προκήρυξης πρόσληψης.
Άρθρο 370
Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων απαιτείται από τον βαθµό:
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α) του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Β΄ στον βαθµό
του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α΄, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
β) του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α΄ στον βαθµό
του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Β΄, πενταετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
γ) του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Β΄
στον βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄, τετραετή υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
2. α) Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις, από τον βαθµό
του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Β΄ στον βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α΄, διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
β) Η προαγωγή από τον βαθµό του Εµπειρογνώµονα Συµβούλου Α΄ στον βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Β΄ διενεργείται, εφόσον υπάρχουν
κενές οργανικές θέσεις, µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η
γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σε περίπτωση οµοφωνίας, είναι δεσµευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.
γ) Η προαγωγή από τον βαθµό του Εµπειρογνώµονα
Πρεσβευτή - Συµβούλου Β΄ στον βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄ διενεργείται µε
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Ανώτατου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σε περίπτωση οµοφωνίας, είναι
δεσµευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.
3. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται
υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου σχετικά µε την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από την
ηµεροµηνία διορισµού του.
4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µπορούν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, σύµφωνα µε το άρθρο 354.
Άρθρο 371
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Εµπειρογνώµονα
- Συµβούλου Β΄ στον βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α΄ ενεργούνται µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα
ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστηµονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης
του αντικειµένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας και της ετοιµότητας στην
αντιµετώπιση µε ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέµατος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
2. Οι προαγωγές, από τον βαθµό του Εµπειρογνώµονα
- Συµβούλου Α΄ στον βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Β΄, καθώς και από τον βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Β΄ στον βαθµό
του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων που έ-

χουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και µε ειδική
αιτιολόγηση καθ’ όσον αφορά στους επιλεγέντες, προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι
προς προαγωγή στις κενές θέσεις, µε βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας
για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
3. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται
υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από την
ηµεροµηνία διορισµού του.
4. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε το οποίο καθορίζεται και ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων µε γνώµονα τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Άρθρο 372
Μεταθέσεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων
δύνανται να µετατίθενται σε θέσεις αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, η σύνθεση των οποίων προβλέπει οργανική θέση Εµπειρογνώµονα για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο της ειδίκευσής τους.
2. Οι µεταθέσεις των Εµπειρογνωµόνων ενεργούνται
µέχρι τον βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α΄
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Για τους έχοντες βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄ και Β΄ υπαλλήλους, η µετάθεση διενεργείται µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραµένουν στην ίδια αρχή για τρία (3) τουλάχιστον έτη και όχι
περισσότερα από τέσσερα (4) έτη. Όσοι κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει την τετραετία,
δύναται να παραµείνουν στη θέση τους µέχρι τη συµπλήρωση πενταετίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους. Οι υπάλληλοι του
Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, έχουν τη διπλωµατική ιδιότητα και όλα τα προνόµια
και ευεργετήµατα που παρέχονται στα µέλη του διπλωµατικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το
διεθνές δίκαιο και την ελληνική νοµοθεσία, και ανακοινώνονται στη διπλωµατική επετηρίδα της χώρας, όπου
υπηρετούν, µε τον διπλωµατικό βαθµό προς τον οποίο εξοµοιούνται, προστιθέµενης της φράσης «Εµπειρογνώµων..», µε τον προσδιορισµό της ειδικότητάς τους.
5. Η παραµονή υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 353, δεν µπορεί να είναι µικρότερη της διετίας και µεγαλύτερη της
τριετίας. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η µη τήρηση του
κατώτατου µόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
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η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
6. α) Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν
έχουν υπηρετήσει συνεχόµενα σε δύο (2) θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ή πάντως έχουν συµπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι
του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων παραµένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εκτός αν
διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή
ανάγκη και κατόπιν οµόφωνης γνώµης του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του, σε Αρχή δυσµενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του Κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει οκταετή
συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτησή του στην Κεντρική Υπηρεσία, µπορεί να µετατεθεί
στο εξωτερικό πριν από τη συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία µετά από οµόφωνη γνώµη
του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή-Συµβούλου Α΄ και Β΄.
β) Κατά τις µεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι υπάλληλοι να µετατίθενται εναλλακτικώς µεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των
λοιπών αρχών.
7. α) Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Ιούνιο
έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ηµισφαίριο πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Νοέµβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και µετά από σύµφωνη
γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µπορεί να γίνει µετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων.
β) Για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των µεταθέσεων
των υπαλλήλων µέχρι τον βαθµό του Εµπειρογνώµονα Συµβούλου Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως µέχρι την 15η Νοεµβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της
Κεντρικής Υπηρεσίας, που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συµπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται
µέχρι την 15η Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
8. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο κατά τη διαµόρφωση της γνώµης για τις µεταθέσεις λαµβάνει υπόψη
του:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών
συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εµπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ) τις πιστοποιηµένες ή αναγνωρισµένες από τη Διπλωµατική Ακαδηµία επαγγελµατικές δεξιότητες.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων δεν επιτρέπεται να µετατεθούν σε πόλη στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή.
10. Οι περιορισµοί των παρ. 1 έως και 9 δεν ισχύουν
για τους Εµπειρογνώµονες που έχουν τον βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄ και Β΄.
11. Διατάξεις άλλων νόµων, που ρυθµίζουν ζητήµατα

µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων, δεν εφαρµόζονται
προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων.
Άρθρο 373
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, που έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος της
ηλικίας τους, αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή πραγµατική και
συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65) έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η
παραµονή τους στην υπηρεσία έως τη συµπλήρωση της
τριακονταπενταετίας, όχι, όµως, πέραν του εξηκοστού
εβδόµου (67) έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως ηµέρα που συµπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του οικείου έτους.
3. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 319. Διόρθωση ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
καθορισµό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
4. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειµένου για υπηρεσία µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσµετρήθηκε κατά τον διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού, ή
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιµη από το Δηµόσιο.
5. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί, λόγω ιδιαίτερων
υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραµονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α΄, επί δύο (2) το πολύ έτη µετά από τη συµπλήρωση τριακονταπενταετούς δηµόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού εβδόµου (67) έτους της
ηλικίας τους.
6. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή
- Συµβούλου Α΄, οι οποίοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, µπορούν να διατηρούν επί τιµή
τον βαθµό µε τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.
Άρθρο 374
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να µεταβάλονται ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των οργανικών θέσεων
των υπαλλήλων του Κλάδου των Εµπειρογνωµόνων, κατά τρόπο που να τηρείται ισόρροπη κατανοµή των θέσεων κατά την ιεραρχία.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρότα-
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ση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται ο τρόπος
διεξαγωγής του διαγωνισµού του άρθρου 369, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος βαθµολόγησης των υποψηφίων και
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα. Με όµοιο διάταγµα καθορίζονται οι ειδικότητες του Κλάδου των Εµπειρογνωµόνων.
3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, ορίζονται οι θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου
Εµπειρογνωµόνων στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ε) Γραµµατείς Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Α΄
στ) Γραµµατείς Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄
ζ) Γραµµατείς Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Γ΄ και
η) Ακόλουθοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων,
θέσεις ενενήντα οκτώ (98)
Οι θέσεις των Γενικών Συµβούλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, οι θέσεις των Συµβούλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄,
καθώς και των Γραµµατέων Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων Α΄, Β΄, Γ΄ και των Ακολούθων Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων είναι ενιαίες.

Άρθρο 375
Βαθµοί και θέσεις

Άρθρο 376
Ειδικά προσόντα διορισµού - µονιµοποίηση

1. Οι βαθµοί του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων είναι οι εξής:
α) Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
β) Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
γ) Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Α΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά στον
βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ του Διπλωµατικού
Κλάδου.
δ) Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Β΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά στον
βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ του Διπλωµατικού
Κλάδου.
ε) Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά
στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
στ) Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά
στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Β΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
ζ) Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά
στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
η) Ακόλουθος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων,
που αντιστοιχεί βαθµολογικά και µισθολογικά στον βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας του Διπλωµατικού Κλάδου.
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων είναι διακόσιες οκτώ (208) και κατανέµονται, κατά βαθµό, ως εξής:
α) Γενικοί Σύµβουλοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και
β) Γενικοί Σύµβουλοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, θέσεις είκοσι πέντε (25)
γ) Σύµβουλοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Α΄ και
δ) Σύµβουλοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Β΄, θέσεις ογδόντα πέντε (85)

1. Στον Κλάδο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
διορίζονται απόφοιτοι του Τµήµατος Εξειδίκευσης Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Απαραίτητο τυπικό προσόν για την εισαγωγή
στο τµήµα υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. είναι η άριστη γνώση, διαπιστούµενη µε εξέταση, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της
γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
2. Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί κάθε έτος
στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. τις ανάγκες του σε αποφοίτους του Τµήµατος Εξειδίκευσης Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων αυτής. Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών του τµήµατος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. θεωρείται ως χρόνος δοκιµαστικής υπηρεσίας και δεν απαιτείται για τη µονιµοποίηση απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Οι διοριζόµενοι ως Ακόλουθοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, τοποθετούνται, µετά από την αποφοίτησή τους από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., στην Κεντρική Υπηρεσία και παραµένουν σε αυτή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Άρθρο 377
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωµατικές και προξενικές αρχές.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, εντάσσονται στο προσωπικό της διπλωµατικής ή προξενικής
αρχής και τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθµού τους, ως ακολούθως:
α) Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιµη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσµου, όπου υφίστανται οργανικές
θέσεις του κλάδου αυτού και σε θέση προϊσταµένου
Γραφείου Ο.Ε.Υ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο γραφείο,
στην αρχή όπου τοποθετούνται.
β) Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Α΄ και Β΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιµη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσµου ή σε Γενικό Προξενείο, όπου υφίσταται
οργανική θέση του Κλάδου αυτού και σε θέση Προϊσταµένου Γραφείου Ο.Ε.Υ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο Γρα-
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φείο, στην Αρχή όπου τοποθετούνται.
γ) Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄ και Γ΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιµη Αντιπροσωπεία
ή Γραφείο Συνδέσµου ή Γενικό Προξενείο ή Προξενείο,
όπου υφίσταται οργανική θέση του κλάδου.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, έχουν
τη διπλωµατική ιδιότητα και όλα τα προνόµια και ευεργετήµατα που παρέχονται στα µέλη του διπλωµατικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο
και το εθνικό δίκαιο, και ανακοινώνονται στη διπλωµατική επετηρίδα της χώρας όπου υπηρετούν, µε τον διπλωµατικό βαθµό προς τον οποίο εξοµοιούνται, προστιθεµένης της φράσης «Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων».
4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ., όταν υπηρετούν
στο εσωτερικό, τοποθετούνται ιδίως στη Γενική Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
και τις υπαγόµενες σε αυτήν Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και
Περιφερειακές Υπηρεσίες και µπορούν να ασκούν καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης και Τµήµατος στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.
Άρθρο 378
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων απαιτείται από τον
βαθµό:
α) Του Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στον βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ΄, διετής υπηρεσία στον κατεχόµενο
βαθµό, διάστηµα στο οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Τµήµα Εξειδίκευσης Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης.
β) Του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος στον βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων Γ΄, εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας.
γ) Του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
δ) Του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ στον βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
ε) Του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ στον βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
στ) Του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ στον βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, τριετής υπηρεσία
στον κατεχόµενο βαθµό.
ζ) Του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων Β΄ στον βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικο-

νοµικών Υποθέσεων Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων δεν µπορούν να προαχθούν στον βαθµό
του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, εάν δεν έχουν υπηρετήσει µία τουλάχιστον φορά σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές
αυτές ορίζονται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 353, ή σε
χώρα ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζονταν
µε βάση τις διατάξεις που ίσχυσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εάν δεν έχουν διατελέσει Επικεφαλής Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
3. α) Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις από τον βαθµό
του Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
έως και τον βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ διενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
β) Η προαγωγή από τον βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ στον βαθµό του
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄
διενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται
µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
γ) Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις µεταξύ των βαθµών
των Συµβούλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Β΄ και Α΄ διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
δ) Η προαγωγή από τον βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ στον βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ διενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Η γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σε
περίπτωση οµοφωνίας, είναι δεσµευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.
ε) Η προαγωγή από τον βαθµό του Γενικού Συµβούλου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ στον βαθµό
του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ διενεργείται µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών µετά από σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
Η γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σε
περίπτωση οµοφωνίας, είναι δεσµευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.
Άρθρο 379
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων έως και τον βαθµό
του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Α΄ και από τον βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ στον βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργούνται,
µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα
τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.

121
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν σε
πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους,
του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστηµονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής
ικανότητας, της γνώσης του αντικειµένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας
και της ετοιµότητας στην αντιµετώπιση µε ταχύτητα και
ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέµατος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την
άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
3. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ στον βαθµό του
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιτυχίας του υπαλλήλου σε δοκιµασία, η οποία
οργανώνεται από τη Διπλωµατική Ακαδηµία, συνεκτιµωµένων των εκθέσεων αξιολόγησης.
4. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ στον βαθµό του
Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Προκρίνονται, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν
ευδόκιµη υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την
άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού, µε βάση
τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2.
Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου σχετικά µε την υπηρεσιακή του εξέλιξη από την ηµεροµηνία διορισµού του.
5. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ στον
βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή.
Αιτιολογία απαιτείται µόνο στην περίπτωση κατάδηλης
υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται.
6. Το κατά περίπτωση αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
µπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή
στον βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων Α΄, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούµενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού. Αν τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση
από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στον βαθµό
που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιµος, µέχρι συµπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώµατος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε
και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
7. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε το οποίο καθορίζεται και ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων, µε γνώµονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.
Άρθρο 380
Μεταθέσεις
1. Οι υπάλληλοι τού Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες

προς τον βαθµό τους.
2. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά
από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Για
τους υπαλλήλους που έχουν βαθµό Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων έως και Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, η µετάθεση
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η
οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθµό Γενικού
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ ή
Β΄, η µετάθεση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραµένουν στην ίδια αρχή για τρία (3)
τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα (4).
Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου
και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει την τετραετία, δύναται να
παραµείνουν στη θέση τους µέχρι τη συµπλήρωση πενταετίας.
4. Η παραµονή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στην ίδια θέση σε αρχή
ειδικών συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 4
του άρθρου 353, δεν µπορεί να είναι µικρότερη της διετίας και µεγαλύτερη της τριετίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, του δε ανώτατου µετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.
5. α) Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε
δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν
συµπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή.
Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων παραµένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο
(2) τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται
από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν οµόφωνης γνώµης του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ή
εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του,
σε Αρχή δυσµενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτησή του
στην Κεντρική Υπηρεσία, µπορεί να µετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην
Κεντρική Υπηρεσία µετά από οµόφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι ανωτέρω περιορισµοί
δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθµό Γενικού Συµβούλου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄.
β) Κατά τις µεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι υπάλληλοι να µετατίθενται εναλλακτικώς µεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των
λοιπών αρχών.
6. α) Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικο-
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νοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων πραγµατοποιούνται
κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το
νότιο ηµισφαίριο πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες
Νοέµβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους
και µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µπορεί να γίνει µετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
β) Για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των µεταθέσεων
των υπαλλήλων µέχρι του βαθµού του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, η Διεύθυνση
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης γνωστοποιεί
εγγράφως µέχρι την 15η Νοεµβρίου εκάστου έτους τις
θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που
προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συµπλήρωση των
θέσεων αυτών υποβάλλονται µέχρι την 15η Ιανουαρίου
του επόµενου έτους.
7. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο κατά τη διαµόρφωση της γνώµης για τις µεταθέσεις λαµβάνει υπόψη
του:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών
συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εµπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ) τις πιστοποιηµένες ή αναγνωρισµένες από τη Διπλωµατική Ακαδηµία επαγγελµατικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων δεν επιτρέπεται να µετατεθούν σε πόλη
στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων δεν µπορούν να υπηρετούν σε θέσεις
της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ’ εξαίρεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
10. Οι περιορισµοί των παρ. 1 έως και 9 δεν ισχύουν
για τους έχοντες βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ υπαλλήλους
του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων.
11. Διατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα
µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται
προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων.
Άρθρο 381
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων που έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό
πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την
υπηρεσία στον Κλάδο εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, κατά τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν
συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη υπηρεσίας στον
Κλάδο αυτόν, παρατείνεται η παραµονή τους στην υπη-

ρεσία έως τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όµως, πέραν του εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους
της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως ηµέρα που συµπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του οικείου έτους.
3. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 319. Διόρθωση ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
καθορισµό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
4. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειµένου για υπηρεσία µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσµετρήθηκε κατά τον διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού ή
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιµη από το Δηµόσιο.
5. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί, λόγω ιδιαίτερων
υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραµονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του Κλάδου Ο.Ε.Υ. µε
βαθµό Γενικού Συµβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄, επί δύο (2) το πολύ
έτη µετά τη συµπλήρωση τριακονταπενταετούς δηµόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους της ηλικίας τους.
6. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, οι υπάλληλοι του Κλάδου
Ο.Ε.Υ. µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄, οι οποίοι
αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει, µπορούν να διατηρούν
επί τιµή τον βαθµό µε τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει. Οµοίως, µπορεί να απονεµηθεί ο τίτλος επί
τιµή και στους Γενικούς Συµβούλους Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων που έχουν υπηρετήσει ευδόκιµα
µέχρι τη συνταξιοδότησή τους, µε τον βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
στα Υπουργεία Εθνικής Οικονοµίας ή και Εξωτερικών,
πριν από τη θέσπιση των βαθµών Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ και Α΄.
Άρθρο 382
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να µεταβάλλονται ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των οργανικών θέσεων
των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων, κατά τρόπο που να τηρείται ισόρροπη κατανοµή των θέσεων κατά την ιεραρχία.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 383
Βαθµοί και θέσεις του Κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας
1. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας είναι οι εξής:
α) Γενικός Σύµβουλος Επικοινωνίας Α΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουρ-
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γού Α΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
β) Γενικός Σύµβουλος Επικοινωνίας Β΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά στον βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
γ) Σύµβουλος Επικοινωνίας Α΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ του
Διπλωµατικού Κλάδου.
δ) Σύµβουλος Επικοινωνίας Β΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ του
Διπλωµατικού Κλάδου.
ε) Γραµµατέας Επικοινωνίας Α΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄ του
Διπλωµατικού Κλάδου.
στ) Γραµµατέας Επικοινωνίας Β΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Β΄ του
Διπλωµατικού Κλάδου.
ζ) Γραµµατέας Επικοινωνίας Γ΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ του
Διπλωµατικού Κλάδου.
η) Ακόλουθος Επικοινωνίας, που αντιστοιχεί βαθµολογικά στον βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας του Διπλωµατικού Κλάδου.
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου
Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας είναι διακόσιες πέντε (205) και κατανέµονται, κατά βαθµό, ως εξής:
α) Γενικοί Σύµβουλοι Επικοινωνίας Α΄ και
β) Γενικοί Σύµβουλοι Επικοινωνίας Β΄, θέσεις δεκαπέντε (15)
γ) Σύµβουλοι Επικοινωνίας Α΄ και
δ) Σύµβουλοι Επικοινωνίας Β΄, θέσεις εξήντα πέντε
(65)
ε) Γραµµατείς Επικοινωνίας Α΄
στ) Γραµµατείς Επικοινωνίας Β΄
ζ) Γραµµατείς Επικοινωνίας Γ΄ και
η) Ακόλουθοι Επικοινωνίας, θέσεις εκατόν είκοσι πέντε (125).
3. Οι θέσεις των Γενικών Συµβούλων Επικοινωνίας Α΄
και Β΄, των Συµβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄, των
Γραµµατέων Επικοινωνίας Α΄, Β΄ και Γ΄ και των Ακολούθων Επικοινωνίας είναι ενιαίες.
Άρθρο 384
Πλήρωση θέσεων του Κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας
1. Ο Κλάδος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας
στελεχώνεται από τους αποφοίτους του Τµήµατος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι διοριζόµενοι ως Ακόλουθοι Επικοινωνίας τοποθετούνται, µετά
από την αποφοίτησή τους από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στην Κεντρική Υπηρεσία και παραµένουν σε αυτή για χρονικό
διάστηµα ενός (1) τουλάχιστον έτους.
2. Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί κάθε έτος
στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. τις ανάγκες του σε αποφοίτους του Τµήµατος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας αυτής.
Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών του τµήµατος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
θεωρείται χρόνος δοκιµαστικής υπηρεσίας και δεν απαιτείται για τη µονιµοποίηση απόφαση του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.

Άρθρο 385
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, όταν υπηρετούν στο εσωτερικό, τοποθετούνται ιδίως:
α) στην Ε΄ Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Διπλωµατίας,
β) στο Διπλωµατικό Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, του αρµόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Εξωτερικών, στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας, στις
Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Αυτοτελή Γραφεία που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών,
γ) στο Διπλωµατικό Γραφείο Πρωθυπουργού και στα ιδιαίτερα γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, εντάσσονται στο προσωπικό της Διπλωµατικής ή Προξενικής
Αρχής και τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθµού τους, ως ακολούθως:
α) Γενικός Σύµβουλος Επικοινωνίας Α΄ και Β΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιµη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσµου όπου υφίστανται οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού και
σε θέση προϊσταµένου Γραφείου Δ.Δ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο γραφείο, στην αρχή όπου τοποθετούνται.
β) Σύµβουλος Επικοινωνίας Α΄ και Β΄: σε Πρεσβεία ή
Μόνιµη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσµου ή σε Γενικό Προξενείο, όπου υφίσταται οργανική θέση του Κλάδου αυτού και σε θέση Προϊσταµένου Γραφείου Δ.Δ. ή
σε Γραφείο Δ.Δ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο Γραφείο,
στην Αρχή όπου τοποθετούνται.
γ) Γραµµατέας Επικοινωνίας Α΄, Β΄ και Γ΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιµη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσµου ή
Γενικό Προξενείο ή Προξενείο όπου υφίσταται οργανική
θέση του κλάδου.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν
τη διπλωµατική ιδιότητα και όλα τα προνόµια και ευεργετήµατα που παρέχονται στα µέλη του διπλωµατικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές και εθνικό δίκαιο, και ανακοινώνονται στη διπλωµατική επετηρίδα της Χώρας, όπου υπηρετούν, µε τον διπλωµατικό
βαθµό προς τον οποίο εξοµοιούνται, προστιθεµένης της
φράσης «Δηµόσιας Διπλωµατίας».
Άρθρο 386
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας απαιτείται από
τον βαθµό:
α) του Ακολούθου Επικοινωνίας στον βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Γ΄, διετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό, διάστηµα στον οποίο συνυπολογίζεται και ο
χρόνος φοίτησης στο Τµήµα Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης,
β) του Γραµµατέα Επικοινωνίας Γ΄ στον βαθµό του
Γραµµατέα Επικοινωνίας Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
γ) του Γραµµατέα Επικοινωνίας Β΄ στον βαθµό του
Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
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δ) του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ στον βαθµό του
Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ε) του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ στον βαθµό του
Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
στ) του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ στον βαθµό του
Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄, τριετής υπηρεσία
στον κατεχόµενο βαθµό,
ζ) του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ στον βαθµό
του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας δεν µπορούν να προαχθούν στον βαθµό
του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ εάν δεν έχουν
υπηρετήσει, µία τουλάχιστον φορά, σε αρχή ειδικών
συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παρ.
4 του άρθρου 353, ή σε χώρα ειδικών συνθηκών, όπως οι
χώρες αυτές ορίζονταν µε βάση τις διατάξεις που ίσχυσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3566/2007 (Α΄ 117)
και εάν δεν έχουν διατελέσει επικεφαλής Γραφείου Δηµόσιας Διπλωµατίας για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
3. α) Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις από τον βαθµό
του Ακολούθου Επικοινωνίας έως και τον βαθµό του
Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ ενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
β) Η προαγωγή από τον βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ στον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄
ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται
µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
γ) Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις µεταξύ των βαθµών
των Συµβούλων Επικοινωνίας Β΄ και Α΄ ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται
µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
δ) Η προαγωγή από τον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ στον βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Ανώτατου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σε περίπτωση οµοφωνίας, είναι
δεσµευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών.
ε) Η προαγωγή από τον βαθµό του Γενικού Συµβούλου
Επικοινωνίας Β΄ στον βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργείται µε διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία
εκδίδεται µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. Η γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σε περίπτωση οµοφωνίας, είναι δεσµευτική για
τον Υπουργό Εξωτερικών.
Άρθρο 387
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Ακολούθου Επικοινωνίας έως και τον βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ και από τον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας
Β΄ στον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται, µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που
έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σει-

ρά αρχαιότητάς τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε
πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους,
του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστηµονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής
ικανότητας, της γνώσης του αντικειµένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας
και της ετοιµότητας στην αντιµετώπιση µε ταχύτητα και
ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέµατος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για
την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
3. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ στον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας
Β΄ διενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιτυχίας του υπαλλήλου σε δοκιµασία η οποία οργανώνεται από τη Διπλωµατική Ακαδηµία.
4. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ στον βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ ενεργούνται κατ΄ εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Προκρίνονται κατ’ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν
ευδόκιµη υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την
άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού, µε βάση
τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2.
Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από την ηµεροµηνία διορισµού του.
5. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ στον βαθµό του Γενικού Συµβούλου
Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται µόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται.
6. Το κατά περίπτωση αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
µπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή
στον βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούµενος, στερείται
των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού. Αν τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί
τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στον βαθµό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιµος, µέχρι συµπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώµατος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από
την υπηρεσία.
7. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται µια τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε το οποίο καθορίζεται και ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων, µε γνώµονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.
Άρθρο 388
Μεταθέσεις
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες
προς τον βαθµό τους.
2. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας ενεργούνται µε από-
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φαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά
από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Για
τους υπαλλήλους που έχουν βαθµό Ακολούθου Επικοινωνίας έως και Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄, η µετάθεση
ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθµό Γενικού
Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ ή Β΄, η µετάθεση ενεργείται
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραµένουν στην ίδια αρχή για τρία (3)
τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα (4).
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου
και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
4. Η παραµονή των υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 4
του άρθρου 353, δεν µπορεί να είναι µικρότερη της διετίας και µεγαλύτερη της τριετίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, επιτρέπεται, κατ`
εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, του δε ανώτατου µετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.
5. α) Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µετατίθενται υποχρεωτικώς στην
Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε
δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν
συµπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή.
Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας παραµένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για
δύο (2) τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν
οµόφωνης γνώµης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του, σε Αρχή δυσµενών συνθηκών, για την οποία
δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου
του. Υπάλληλος του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτησή του στην Κεντρική Υπηρεσία, µπορεί να µετατεθεί
στο εξωτερικό πριν από τη συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία µετά από οµόφωνη γνώµη
του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθµό Γενικού
Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄.
β) Κατά τις µεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι υπάλληλοι να µετατίθενται εναλλακτικώς µεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των
λοιπών αρχών.
6. α) Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά
για το νότιο ηµισφαίριο πραγµατοποιούνται κατά τους
µήνες Νοέµβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, µπορεί να γίνει µετάθεση υπαλλήλων εκτός
των ανωτέρω ορίων.

β) Για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των µεταθέσεων
των υπαλλήλων µέχρι του βαθµού του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως µέχρι τη 15η Νοεµβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της
Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συµπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται
µέχρι τη 15η Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
7. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο κατά τη διαµόρφωση της γνώµης για τις µεταθέσεις λαµβάνει υπόψη
του:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών
συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εµπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ) τις πιστοποιηµένες ή αναγνωρισµένες από τη Διπλωµατική Ακαδηµία επαγγελµατικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας δεν επιτρέπεται να µετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει
οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας δεν µπορούν να υπηρετούν σε θέσεις
της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ’ εξαίρεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα.
10. Οι περιορισµοί των παρ. 1 έως και 9 δεν ισχύουν
για τους έχοντες βαθµό Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄υπαλλήλους του Κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας.
11. Διατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα
µεταθέσεων δηµόσιων υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται
προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας.
Άρθρο 389
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι διοριζόµενοι, µετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας που έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από
την υπηρεσία, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία
στον Κλάδο. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας, κατά τη συµπλήρωση του
εξηκοστού πέµπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους, δεν
έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε έτη (35) υπηρεσίας
στον Κλάδο αυτόν, παρατείνεται η παραµονή τους στην
υπηρεσία έως τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετίας,
όχι, όµως, πέραν του εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους
της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως ηµέρα που συµπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του οικείου έτους.
3. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
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στην παρ. 1 του άρθρου 319. Διόρθωση ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
καθορισµό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
4. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δηµόσιο ή σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειµένου για υπηρεσία µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσµετρήθηκε κατά
τον διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη
του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιµη από το Δηµόσιο.
5. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί, λόγω ιδιαίτερων
υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραµονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄, επί δύο (2) το πολύ έτη µετά από
τη συµπλήρωση τριακονταπενταετούς δηµόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού εβδόµου
(67ου) έτους της ηλικίας τους.
6. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, οι υπάλληλοι του Κλάδου
Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Α΄, οι οποίοι αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει, µπορούν να διατηρούν επί τιµή τον βαθµό µε
τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.
Άρθρο 390
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να µεταβάλλονται ο συνολικός αριθµός και η κατά
βαθµό κατανοµή των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων
του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας,
κατά τρόπο που να τηρείται ισόρροπη κατανοµή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ
Άρθρο 391
Βαθµοί και θέσεις
1. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού
Προξενικού είναι οι εξής:
α) Διευθυντής Α΄
β) Διευθυντής Β΄
γ) Τµηµατάρχης Α΄
δ) Τµηµατάρχης Β΄
ε) Γραµµατέας Α΄
στ) Γραµµατέας Β΄
ζ) Γραµµατέας Γ΄
η) Γραµµατέας Δ΄
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού είναι τριακόσιες ογδόντα (380) και
κατανέµονται, κατά βαθµό, ως εξής:
α) Διευθυντής Α΄ και
β) Διευθυντής Β΄, θέσεις σαράντα (40)
γ) Τµηµατάρχης Α΄
δ) Τµηµατάρχης Β΄

ε) Γραµµατέας Α΄
στ) Γραµµατέας Β΄
ζ) Γραµµατέας Γ΄ και
η) Γραµµατέας Δ΄, θέσεις τριακόσιες σαράντα (340).
Άρθρο 392
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού
υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών
στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωµατικές και προξενικές αρχές.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού
ασκούν, µετά από ανάθεση, µορφωτικά καθήκοντα, καθώς και όλα τα καθήκοντα διοικητικής, προξενικής και
γραµµατειακής φύσης που ανάγονται στη λειτουργία
της αρχής όπου υπηρετούν, όπως, µεταξύ άλλων, χρήση
και επεξεργασία κειµένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή,
αρχειοθέτηση, καθώς, επίσης, και τα κάθε είδους καθήκοντα που σχετίζονται µε τη λειτουργία της αρχής και
την εξυπηρέτηση του κοινού, σύµφωνα µε τις οδηγίες
του προϊσταµένου τους. Με απόφαση του προϊσταµένου
είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα οικονοµικής διαχείρισης της αρχής στην οποία υπηρετούν, κατά
τις διατάξεις του νόµου περί δηµοσίου λογιστικού.
3. Στις πρεσβευτικές αρχές όπου λειτουργούν προξενικά γραφεία, είναι δυνατόν, µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του
προϊσταµένου της αρχής, να ανατίθενται σε υπάλληλο
του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού καθήκοντα επικεφαλής του προξενικού γραφείου. Στην περίπτωση αυτή, ο
προϊστάµενος της αρχής αναθέτει τα καθήκοντα αυτά
στον αρχαιότερο σε βαθµό υπάλληλο του κλάδου, εκτός
εάν κρίνει διαφορετικά, µε αιτιολογηµένη απόφαση του,
η οποία γνωστοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία.
4. Στους ανωτέρω υπαλλήλους ανατίθενται καθήκοντα
ανάλογα µε τον βαθµό τους.
Άρθρο 393
Ειδικά προσόντα διορισµού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού
πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του
άρθρου 319, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α) πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής,
β) άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η
γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιµάται στον υπολογισµό του τελικού βαθµού του εισαγωγικού διαγωνισµού,
γ) πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
στα αντικείµενα επεξεργασία κειµένου, υπολογιστικά
φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.
2. Η πρόσληψη γίνεται βάσει των γενικών περί προσλήψεων διατάξεων που ισχύουν για τους υπαλλήλους
του Δηµοσίου.
3. Οι προσλαµβανόµενοι µε την ανωτέρω διαδικασία
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
στον εισαγωγικό βαθµό που προβλέπεται για τον κλάδο,
για διετή δοκιµαστική υπηρεσία, µετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη συµπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς µονιµοποίηση. Οι απόφοιτοι της
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Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διορίζονται στον βαθµό του Γραµµατέα Α΄, µε
πλεονάζοντα χρόνο τον χρόνο φοίτησής τους στην
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος διορίζονται στον βαθµό Γραµµατέα Α΄ και οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου στον βαθµό του Γραµµατέα Β΄. Η παραµονή στον εισαγωγικό βαθµό διαρκεί δύο (2) τουλάχιστον έτη, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα.
4. Οι θετικώς κρινόµενοι από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µονιµοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόµενο σε ακρόαση, πριν
αποφασίσει οριστικά.
5. Ο κρινόµενος ως µη µονιµοποιητέος απολύεται µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 394
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού απαιτείται από τον βαθµό:
α) του Γραµµατέα Δ΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Γ΄,
διετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
β) του Γραµµατέα Γ΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Β΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
γ) του Γραµµατέα Β΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Α΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
δ) του Γραµµατέα Α΄ στον βαθµό του Τµηµατάρχη Β΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ε) του Τµηµατάρχη Β΄ στον βαθµό του Τµηµατάρχη
Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
στ) του Τµηµατάρχη Α΄ στον βαθµό του Διευθυντή Β΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό, και συνολικά
δεκαπέντε (15) έτη πραγµατικής υπηρεσίας στον συγκεκριµένο Κλάδο,
ζ) του Διευθυντή Β΄ στον βαθµό του Διευθυντή Α΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
2. Σε περίπτωση αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ο
χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη, µειώνεται κατά έξι (6) έτη. Σε περίπτωση κτήσης διδακτορικού διπλώµατος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κατά έξι (6) έτη. Σε περίπτωση
κτήσης µεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κατά δύο (2) έτη. Εάν ο υπάλληλος
διαθέτει και διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακό τίτλο, λαµβάνεται υπόψη µόνο το διδακτορικό δίπλωµα. Αν
ο υπάλληλος κατέχει περισσότερους του ενός µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για
τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κατά ένα (1) έτος για
κάθε τίτλο πέραν του ενός.
Άρθρο 395
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Γραµµατέα Δ΄ έως και τον βαθµό του Τµηµατάρχη Α΄ διενεργούνται, µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε
πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους,
του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστηµονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής

ικανότητας, της γνώσης του αντικειµένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας
και της ετοιµότητας στην αντιµετώπιση µε ταχύτητα και
ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέµατος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την
άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
3. Οι προαγωγές από τον βαθµό Τµηµατάρχη Α΄ στον
βαθµό του Διευθυντή Β΄ και από τον βαθµό του Διευθυντή Β΄ στον βαθµό του Διευθυντή Α΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά
προς προαγωγή προσόντα και µε ειδική αιτιολόγηση καθ’
όσον αφορά στους επιλεγέντες, εφόσον υφίστανται κενές οργανικές θέσεις. Προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική
σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις
της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού, µε βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2.
4. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται
υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από την
ηµεροµηνία διορισµού του.
5. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί, κατά τις ανωτέρω
κρίσεις να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούµενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού. Αν τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στον βαθµό που κρίθηκε
την τελευταία φορά ως στάσιµος, µέχρι συµπλήρωσης
του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώµατος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.
6. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
Άρθρο 396
Μεταθέσεις
1. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού ενεργούνται, για όλους τους βαθµούς,
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού
που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραµένουν στην ίδια αρχή για τρία (3) τουλάχιστον έτη
και όχι περισσότερα από πέντε (5) έτη. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει την πενταετία, δύναται να παραµείνουν στη θέση τους µέχρι τη
συµπλήρωση εξαετίας. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η µη
τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά
περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Η παραµονή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 353,
δεν µπορεί να είναι µικρότερη της διετίας και µεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η µη τήρηση
του κατώτατου µόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσια-
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κού Συµβουλίου.
4. α) Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού µετατίθενται, υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο (2) θέσεις
της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συµπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού παραµένουν
στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν οµόφωνης γνώµης του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος
τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του, σε Αρχή δυσµενών
συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων
υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει
δεκαετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την
τοποθέτησή του στην Κεντρική Υπηρεσία, µπορεί να µετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συµπλήρωση διετούς
υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία µετά από οµόφωνη
γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
β) Κατά τις µεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι υπάλληλοι να µετατίθενται εναλλακτικώς µεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των
λοιπών αρχών.
5. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ηµισφαίριο
πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Νοέµβριο έως και
Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µπορεί να γίνει µετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
6. Για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των µεταθέσεων
των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, η
Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
γνωστοποιεί εγγράφως, µέχρι την 15η Νοεµβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής
Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συµπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται µέχρι την
15η Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
7. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο κατά τη διαµόρφωση της γνώµης για τις µεταθέσεις λαµβάνει υπόψη
του:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών
συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εµπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ) τις πιστοποιηµένες ή αναγνωρισµένες από τη Διπλωµατική Ακαδηµία επαγγελµατικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού
δεν µπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ’ εξαίρεση, µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού
µπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού

δεν επιτρέπεται να µετατεθούν σε πόλη στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την
αναχώρησή τους από αυτή.
10. Διατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα
µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται
προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού
Προξενικού.
Άρθρο 397
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Ο υπάλληλος αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους της ηλικίας του.
Άρθρο 398
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να µεταβάλλονται ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των οργανικών θέσεων
των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Άρθρο 399
Βαθµοί και θέσεις
1. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών
και Πληροφορικής είναι οι εξής:
α) Διευθυντής Α΄
β) Διευθυντής Β΄
γ) Τµηµατάρχης Α΄
δ) Τµηµατάρχης Β΄
ε) Γραµµατέας Α΄
στ) Γραµµατέας Β΄
ζ) Γραµµατέας Γ΄
η) Γραµµατέας Δ΄
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι εκατόν ογδόντα πέντε (185) και κατανέµονται, κατά βαθµό, ως εξής:
α) Διευθυντής Α΄ και
β) Διευθυντής Β΄, θέσεις είκοσι πέντε (25)
γ) Τµηµατάρχης Α΄
δ) Τµηµατάρχης Β΄
ε) Γραµµατέας Α΄
στ.) Γραµµατέας Β΄
ζ) Γραµµατέας Γ΄ και
η) Γραµµατέας Δ΄, θέσεις εκατόν εξήντα (160).
Άρθρο 400
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθµό
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωµατικές
και προξενικές αρχές.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής ασκούν όλα τα καθήκοντα τα οποία έχουν σχέ-
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ση µε την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, την ασφαλή διαχείριση συστηµάτων επικοινωνιών και πληροφορικής
(ΣΕΠ), ευρωπαϊκών και διεθνών συστηµάτων και δικτύων, τη διαχείριση κρυπτοϋλικού, την κυβερνοασφάλεια, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στους τοµείς επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και πληροφορικής, τη µηχανοργάνωση και µηχανογράφηση, καθώς και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού και λογισµικού εξοπλισµού σε
όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο εσωτερικό και των διπλωµατικών και προξενικών αρχών
στο εξωτερικό.
3. Στους ανωτέρω ανατίθενται, όταν υπηρετούν στην
Εξωτερική Υπηρεσία, πέραν των αναφεροµένων στην
παρ. 2, και άλλα καθήκοντα, όπως οικονοµικής διαχείρισης, γραµµατειακής υποστήριξης, αρχειοθέτησης, διεκπεραίωσης εγγράφων κ.ά., κατά την κρίση του προϊσταµένου της αρχής.
Άρθρο 401
Ειδικά προσόντα διορισµού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά
προσόντα του άρθρου 319, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων της ηµεδαπής ή
ισότιµο της αλλοδαπής. Η κατοχή συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεκτιµάται στον υπολογισµό
του τελικού βαθµού του εισαγωγικού διαγωνισµού,
β) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή
γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιµάται στον υπολογισµό του τελικού βαθµού του εισαγωγικού διαγωνισµού.
2. Η πρόσληψη πραγµατοποιείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν ειδικού διαγωνισµού, ο οποίος διενεργείται µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Σε περίπτωση περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις
καταρτίζεται σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα (1) έτος. Η ισχύς του πίνακα µπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
3. Οι προσλαµβανόµενοι µε την ανωτέρω διαδικασία
διορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
στον βαθµό του Γραµµατέα Δ΄ για διετή δοκιµαστική υπηρεσία, µετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα
πέντε (45) ηµερών από τη συµπλήρωσή της, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς
µονιµοποίηση. Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διορίζονται
στον βαθµό του Γραµµατέα Α΄, µε πλεονάζοντα χρόνο
τον χρόνο φοίτησής τους στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος διορίζονται στον βαθµό Γραµµατέα Α΄ και οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου στον βαθµό
του Γραµµατέα Β΄. Η παραµονή στον εισαγωγικό βαθµό
διαρκεί δύο (2) τουλάχιστον έτη, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάµεσο
χρονικό διάστηµα.
4. Οι θετικώς κρινόµενοι από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µονιµοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόµενο σε ακρόαση, πριν

αποφασίσει οριστικά.
5. Ο κρινόµενος ως µη µονιµοποιητέος απολύεται µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 402
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής απαιτείται από τον βαθµό:
α) του Γραµµατέα Δ΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Γ΄,
διετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
β) του Γραµµατέα Γ΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Β΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
γ) του Γραµµατέα Β΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Α΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
δ) του Γραµµατέα Α΄ στον βαθµό του Τµηµατάρχη Β΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ε) του Τµηµατάρχη Β΄ στον βαθµό του Τµηµατάρχη
Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
στ) του Τµηµατάρχη Α΄ στον βαθµό του Διευθυντή Β΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ζ) του Διευθυντή Β΄ στον βαθµό του Διευθυντή Α΄,
τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
2. Σε περίπτωση αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ο
χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κατά έξι (6) έτη. Σε περίπτωση κτήσης διδακτορικού διπλώµατος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κατά έξι (6) έτη. Σε περίπτωση
κτήσης µεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κατά δύο (2) έτη. Εάν ο υπάλληλος
διαθέτει και διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακό τίτλο, λαµβάνεται υπόψη µόνο το διδακτορικό δίπλωµα. Αν
ο υπάλληλος κατέχει περισσότερους του ενός µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για
τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κατά ένα (1) έτος για
κάθε τίτλο πέραν του ενός.
Άρθρο 403
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Γραµµατέα Δ΄ έως τον βαθµό του Τµηµατάρχη Α΄ ενεργούνται, µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά
προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς
τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε
πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους,
του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστηµονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής
και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας,
της γνώσης του αντικειµένου τους, της πρωτοβουλίας,
δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας και της ετοιµότητας στην αντιµετώπιση µε ταχύτητα και ευστοχία
κάθε υπηρεσιακού θέµατος, ώστε να ανταποκρίνονται,
πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση
των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
3. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Τµηµατάρχη Α΄
στον βαθµό του Διευθυντή Β΄ και από τον βαθµό του Διευθυντή Β΄ στον βαθµό Διευθυντή Α΄ ενεργούνται κατ`
εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και µε ειδική αιτιολόγηση
καθ’ όσον αφορά τους επιλεγέντες, εφόσον υφίστανται
κενές οργανικές θέσεις. Προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογι-
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κή σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές
θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του
ανώτερου βαθµού, µε βάση τα ουσιαστικά προσόντα που
αναφέρονται στην παρ. 2. Σε κάθε περίπτωση, για την
προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από την ηµεροµηνία διορισµού του.
4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί, κατά τις ανωτέρω
κρίσεις, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούµενος, στερείται παντελώς των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού. Αν τέτοια
αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση
από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στον βαθµό
που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιµος, µέχρι συµπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώµατος λήψης της κατώτατης σύνταξης, οπότε
και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.
5. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
Άρθρο 404
Μεταθέσεις
1. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής ενεργούνται, για όλους τους
βαθµούς, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραµένουν στην ίδια αρχή για τρία (3) τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε (5) έτη. Όσοι
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει την πενταετία, δύναται να παραµείνουν στη θέση
τους µέχρι τη συµπλήρωση εξαετίας. Επιτρέπεται, κατ`
εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους,
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Η παραµονή των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών
συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 353, δεν µπορεί να είναι µικρότερη της διετίας και
µεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η
µη τήρηση του κατώτατου µόνον ορίου, κατά περίπτωση
και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
4. α) Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής µετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις
της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συµπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής παραµένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν οµόφωνης
γνώµης του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή εφόσον
ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής του, σε Αρχή δυσµενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος

του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, ο οποίος
δεν έχει συµπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτησή του στην Κεντρική Υπηρεσία, µπορεί να µετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη
συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία µετά από οµόφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
β) Κατά τις µεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι υπάλληλοι να µετατίθενται εναλλακτικώς µεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των
λοιπών αρχών.
5. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής πραγµατοποιούνται κατά τους
µήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ηµισφαίριο πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Νοέµβριο
έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και µετά από
σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µπορεί
να γίνει µετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
6. Για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των µεταθέσεων
των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης γνωστοποιεί, εγγράφως, µέχρι την 15η Νοεµβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά
τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων
για συµπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται µέχρι
την 15η Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
7. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο κατά τη διαµόρφωση της γνώµης για τις µεταθέσεις λαµβάνει υπόψη
του:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών
συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εµπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ) τις πιστοποιηµένες ή αναγνωρισµένες από τη Διπλωµατική Ακαδηµία επαγγελµατικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής δεν µπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ` εξαίρεση,
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών
και Πληροφορικής µπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής δεν επιτρέπεται να µετατεθούν σε πόλη στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία
από την αναχώρησή τους από αυτή.
10. Διατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα
µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται
προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών
και Πληροφορικής.
Άρθρο 405
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Ο υπάλληλος αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους της ηλικίας του.
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Άρθρο 406
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να µεταβάλλονται ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι όροι και η
διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού που περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 401.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 407
Βαθµοί και θέσεις
1. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής
και Λογιστικής Υποστήριξης είναι οι εξής:
α) Τµηµατάρχης Α΄
β) Τµηµατάρχης Β΄
γ) Γραµµατέας Α΄
δ) Γραµµατέας Β΄
ε) Γραµµατέας Γ΄
στ) Γραµµατέας Δ΄.
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης είναι τετρακόσιες
εξήντα (460). Οι θέσεις αυτές είναι ενιαίες.
Άρθρο 408
Θέσεις και καθήκοντα
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωµατικές και προξενικές αρχές.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης ασκούν καθήκοντα γραµµατειακής, διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης, χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή, τηλεφωνητών και αρχειοφυλάκων, καθώς επίσης και τα πάσης φύσεως καθήκοντα που
σχετίζονται µε τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση του κοινού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προϊσταµένου τους. Με απόφαση του προϊσταµένου, είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα οικονοµικής διαχείρισης της αρχής, στην οποία υπηρετούν, κατά τις διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού.
Άρθρο 409
Ειδικά προσόντα διορισµού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 319, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α) απολυτήριο λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής,
β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιµάται

στον υπολογισµό του τελικού βαθµού του εισαγωγικού
διαγωνισµού,
γ) πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
στα αντικείµενα επεξεργασίας κειµένου και αρχειοθέτησης.
2. Η πρόσληψη γίνεται βάσει των γενικών περί προσλήψεων διατάξεων που ισχύουν για τους υπαλλήλους
του Δηµοσίου.
3. Οι προσλαµβανόµενοι µε την ανωτέρω διαδικασία
διορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
στον εισαγωγικό βαθµό του κλάδου, για διετή δοκιµαστική υπηρεσία, µετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη συµπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο αν είναι κατάλληλοι
προς µονιµοποίηση.
4. Οι θετικώς κρινόµενοι από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µονιµοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόµενο σε ακρόαση, πριν
αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόµενος ως µη µονιµοποιητέος απολύεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 410
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης απαιτείται από τον
βαθµό:
α) του Γραµµατέα Δ΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Γ΄,
διετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
β) του Γραµµατέα Γ΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Β΄,
τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
γ) του Γραµµατέα Β΄ στον βαθµό του Γραµµατέα Α΄,
τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
δ) του Γραµµατέα Α΄ στον βαθµό του Τµηµατάρχη Β΄,
τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ε) του Τµηµατάρχη Β΄ στον βαθµό του Τµηµατάρχη
Α΄, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
2. Η προαγωγή στον εκάστοτε αµέσως ανώτερο βαθµό
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η
οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Άρθρο 411
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης σε όλους τους βαθµούς
ενεργούνται, µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων
που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη
σειρά αρχαιότητάς τους.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε
πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους,
του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειµένου τους,
της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας και της ετοιµότητας στην αντιµετώπιση µε ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέµατος, ώστε
να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου
βαθµού.
3. Για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε
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την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από την ηµεροµηνία διορισµού του.
Άρθρο 412
Μεταθέσεις
1. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης ενεργούνται, για όλους
τους βαθµούς, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης που υπηρετούν σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραµένουν στην ίδια αρχή για τρία (3)
τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε (5) έτη.
Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει την πενταετία, δύναται να παραµείνουν στη
θέση τους µέχρι τη συµπλήρωση εξαετίας. Επιτρέπεται,
κατ’ εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου
αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία
εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Η παραµονή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης στην ίδια θέση σε αρχή
ειδικών συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 4
του άρθρου 353, δεν µπορεί να είναι µικρότερη της διετίας και µεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου µόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
4. α) Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης µετατίθενται υποχρεωτικώς στην
Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε
δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν
συµπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή.
Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης παραµένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για
δύο (2) τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν
οµόφωνης γνώµης του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αίτησής
του, σε Αρχή δυσµενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτησή
του στην Κεντρική Υπηρεσία, µπορεί να µετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας
στην Κεντρική Υπηρεσία µετά από οµόφωνη γνώµη του
οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
β) Κατά τις µεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι υπάλληλοι να µετατίθενται εναλλακτικώς µεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των
λοιπών αρχών.
5. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το
νότιο ηµισφαίριο πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες
Νοέµβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους
και µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µπορεί να γίνει µετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.

6. Για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των µεταθέσεων
των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής
Υποστήριξης, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης γνωστοποιεί εγγράφως, µέχρι την 15η Νοεµβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και
της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν
κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συµπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται µέχρι την 15η Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
7. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο κατά τη διαµόρφωση της γνώµης για τις µεταθέσεις λαµβάνει υπόψη
του:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών
συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εµπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
στ) τις πιστοποιηµένες ή αναγνωρισµένες από τη Διπλωµατική Ακαδηµία επαγγελµατικές δεξιότητες.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης δεν µπορούν να υπηρετούν σε θέσεις
της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ’ εξαίρεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης µπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης δεν επιτρέπεται να µετατεθούν σε πόλη στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει
οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή.
10. Διατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα
µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται
προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής
και Λογιστικής Υποστήριξης.
Άρθρο 413
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Ο υπάλληλος αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους της ηλικίας του.
Άρθρο 414
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να µεταβάλλεται ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του Κλάδου
Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Άρθρο 415
Βαθµοί και θέσεις
1. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του Κλάδου Επιµελητών
είναι οι εξής:
α) Αρχιταξινόµος
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β) Ταξινόµος
γ) Επιµελητής.
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επιµελητών είναι ογδόντα (80). Οι θέσεις είναι ενιαίες.
Άρθρο 416
Θέσεις και καθήκοντα
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών υπηρετούν,
αποκλειστικά, στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Αρχές, αποκλειόµενης της δυνατότητας µετάθεσης ή απόσπασής τους στο εξωτερικό, µε την επιφύλαξη
της παρ. 2.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιµετώπιση υπηρεσιακών αναγκών αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας, είναι δυνατόν, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 329, να αποσπώνται σε αυτήν υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι ως άνω αποσπάσεις δεν µπορούν να
υπερβούν το ένα (1) έτος κάθε φορά και, συνολικώς, τα
έξι (6) έτη στο συνολικό διάστηµα της υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου αυτού. Όσοι αποσπασµένοι κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει το
ένα (1) έτος, δύναται να παραµείνουν στη θέση τους µέχρι τη συµπλήρωση διετίας.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών ασκούν όλα
τα καθήκοντα που ανάγονται στη φύση του κλάδου τους
και ιδίως:
α) εξυπηρετούν τα Γραφεία και τις Διευθύνσεις εντός
και εκτός Υπουργείου, µεριµνούν για την ορθή λειτουργία των χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και εκτελούν κάθε είδους εξωτερική εργασία συναφή προς την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) είναι αρµόδιοι για τη φύλαξη των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Αρχών και ελέγχουν την είσοδο και έξοδο ατόµων, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του προϊσταµένου τους,
γ) είναι αρµόδιοι για την κίνηση των αυτοκινήτων του
Υπουργείου Εξωτερικών και για κάθε εργασία σχετιζόµενη µε την άρτια λειτουργία τους,
δ) µεριµνούν για τη µεταφορά αντικειµένων εντός και
εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών,
ε) επιµελούνται της καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 417
Προσόντα διορισµού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Επιµελητών πρέπει να
διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου
319, απολυτήριο γυµνασίου.
2. Η πρόσληψη γίνεται βάσει των γενικών περί προσλήψεων υπαλλήλων του Δηµοσίου διατάξεων.
3. Οι προσλαµβανόµενοι διορίζονται, µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, στον βαθµό του Επιµελητή για
διετή δοκιµαστική υπηρεσία, µετά το πέρας της οποίας
και εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη συµπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο αν είναι
κατάλληλοι προς µονιµοποίηση.
4. Οι θετικώς κρινόµενοι από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µονιµοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτε-

ρικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόµενο σε ακρόαση, πριν
αποφασίσει οριστικά.
5. Ο κρινόµενος ως µη µονιµοποιητέος απολύεται µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 418
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Επιµελητών απαιτείται από τον βαθµό:
α) του Επιµελητή στον βαθµό του Ταξινόµου, εννεαετής πραγµατική υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
β) του Ταξινόµου στον βαθµό του Αρχιταξινόµου, εξαετής πραγµατική υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
2. Η προαγωγή στον εκάστοτε ανώτερο βαθµό διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία
εκδίδεται µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Άρθρο 419
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές από τον βαθµό του Επιµελητή έως
και τον βαθµό του Αρχιταξινόµου ενεργούνται, µετά από
αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά
προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς
τους. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του
υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή του εξέλιξη, από
την ηµεροµηνία διορισµού του.
2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε
πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους,
του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της γνώσης του αντικειµένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας και της ετοιµότητας
στην αντιµετώπιση µε ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέµατος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως,
στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
3. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί, κατά τις ανωτέρω
κρίσεις έως και την προαγωγή στον βαθµό του Ταξινόµου, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούµενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού. Αν τέτοια αρνητική κρίση
επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη
φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στον βαθµό που κρίθηκε την
τελευταία φορά ως στάσιµος, µέχρι τη συµπλήρωση του
χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώµατος
λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.
Άρθρο 420
Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Ο υπάλληλος αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους της ηλικίας του.
Άρθρο 421
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση
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των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να µεταβάλλεται ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων του Κλάδου Επιµελητών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 422
Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συστήνονται δύο (2) θέσεις σερβιτόρων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι
προσλαµβάνονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην οποία προσδιορίζονται τα απαιτούµενα προσόντα,
ιδιότητες και επαγγελµατική εµπειρία.
2. Στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας υφίστανται
θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που έχουν συσταθεί µε το
π.δ. 194/1998 (Α΄ 144).
3. Για τις θέσεις της παρ. 2 προσλαµβάνονται, επιτοπίως, µόνιµοι κάτοικοι της χώρας όπου εδρεύει η συγκεκριµένη Αρχή, εφόσον γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της εν λόγω
αρχής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της
αντιµισθίας των ανωτέρω υπαλλήλων, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της Αρχής, και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
διαρκείας δύο (2) ετών, η οποία καταρτίζεται από τον
προϊστάµενο της Αρχής και η οποία δύναται να ανανεώνεται, κατ` εξαίρεση των κειµένων διατάξεων.
4. Ειδικά για τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων και τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας µπορεί να συσταθούν και θέσεις πτυχιούχων επιστηµονικών
συνεργατών και εξειδικευµένων στελεχών, οι οποίοι απαιτείται να: α) είναι Έλληνες πολίτες, µόνιµοι κάτοικοι
της Χώρας, ή πολίτες της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο, β) είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού διπλώµατος ή να
έχουν επαγγελµατική εµπειρία, συναφή µε το αντικείµενο που περιγράφεται στη σύµβαση πρόσληψης, γ) γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει η αρχή,
στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο και, εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά, τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά ή γερµανικά. Η γνώση µίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερµανική αποτελεί πρόσθετο προσόν. Για
τους πολίτες της χώρας όπου εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο, οι προσλαµβανόµενοι πρέπει να έχουν ως µητρική τη γλώσσα της χώρας
αυτής, γνώση δε της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν.
5. Ως προς το επιτόπιο προσωπικό το οποίο καλύπτει
ανάγκες διοικητικής υποστήριξης των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας, οι προσλαµβανόµενοι, πρέπει, εκτός των προϋποθέσεων των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 4,
να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την πρόσληψη του επιτόπιου προσωπικού που υ-

ποστηρίζει τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας απαιτείται και εισήγηση του προϊσταµένου αυτών προς τον
προϊστάµενο της Αρχής.
6. Για τις προαναφερόµενες κατηγορίες των επιτόπιων
υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και των υπαλλήλων διοικητικής υποστήριξης των
Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και
των Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας, ως κατώτατο όριο
πρόσληψης προσδιορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος
ηλικίας τους, συµπληρωµένο. Για τους επιστηµονικούς
συνεργάτες και τα εξειδικευµένα στελέχη των Γραφείων
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας, το αντίστοιχο όριο είναι το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος συµπληρωµένο. Οι Έλληνες πολίτες, υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας, πρέπει να έχουν
εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν
απαλλαγεί νοµίµως από αυτές. Ως ανώτατο όριο ηλικίας
πρόσληψης προσδιορίζεται το εξηκοστό (60ό) έτος, εκτός εξαιρέσεων που προϋποθέτουν πρόβλεψη στην επιτόπια νοµοθεσία ή έκτακτη ανάγκη της Αρχής. Σε κάθε
περίπτωση, το ανώτατο όριο προσδιορίζεται από το άρθρο 49 του π.δ. 410/1998 (Α΄ 191).
7. Οι προσλαµβανόµενοι σύµφωνα µε τις παρ. 3, 4, 5
και 6, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, µπορούν,
µε αίτησή τους, να υπαχθούν στην ελληνική νοµοθεσία
περί κοινωνικής ασφάλισης ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία. Το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον εργοδότη δεν δύναται να υπερβαίνει το αντίστοιχο, προβλεπόµενο για τους ασφαλισµένους στον e-ΕΦΚΑ ποσοστό, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την επιτόπια νοµοθεσία, και, σε
κάθε περίπτωση, βαρύνει το ελληνικό Δηµόσιο. Στη συναπτόµενη µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου σύµβαση
γίνεται αναφορά της υποχρέωσης ασφάλισης του εργαζοµένου εκ µέρους του ελληνικού Δηµοσίου.
8. Για τη ρύθµιση θεµάτων ασφάλισης, συνταξιοδότησης, αποζηµίωσης, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητηµάτων, για µεν τους αλλοδαπούς εφαρµόζεται το αλλοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες πολίτες το δίκαιο το
οποίο καθορίζεται από τη σύµβαση.
9. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συµβασιούχοι αορίστου χρόνου της Εξωτερικής Υπηρεσίας διατηρούν το κατά νόµο συµβατικό και µισθολογικό καθεστώς τους µέχρι την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Eξωτερική Yπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές
µετατρέπονται σε ορισµένου χρόνου της Αρχής όπου υπηρετούν.
10. α) Για την κάλυψη, αποκλειστικώς, εποχικών, επειγουσών ή και έκτακτων αναγκών των τµηµάτων θεωρήσεων διπλωµατικών και προξενικών αρχών, επιτρέπεται
η πρόσληψη επιτοπίως προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για διάστηµα
έως και οκτώ (8) µηνών, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, οι οποίες εκδίδονται κατ’ έτος µετά από εισήγηση έκαστης οικείας προξενικής αρχής. Οι αποφάσεις αυτές δύνανται να συµπληρώνονται µε νεότερες κοινές υπουργικές αποφάσεις εντός του ιδίου έτους, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Με τις
ίδιες αποφάσεις, και µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της οικείας Αρχής, καθορίζεται το ύψος της αµοιβής
του εν λόγω προσωπικού.
β) Οι συµβάσεις του ως άνω προσωπικού δεν επιτρέ-
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πεται να ανανεώνονται πριν από την πάροδο χρονικού
διαστήµατος τριών (3) τουλάχιστον µηνών από τη λήξη
τους. Το σύνολο των συµβάσεων επιτόπιου εποχικού
προσωπικού, στο σύνολο των προξενικών αρχών ετησίως, δεν δύναται να ξεπεράσει τα εκατόν πενήντα (150)
άτοµα.
γ) Οι προσλαµβανόµενοι απαιτείται να:
γα) είναι µόνιµοι κάτοικοι ή να διαµένουν στη χώρα όπου εδρεύει η οικεία Αρχή,
γβ) κατέχουν πτυχίο, δίπλωµα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άλλως να έχουν την ιδιότητα του
φοιτητή ή σπουδαστή σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
γγ) γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, καθώς και την αγγλική ή τη γαλλική, κατά περίπτωση,
γδ) διαθέτουν γνώσεις χειρισµού Η/Υ. Η γνώση της
ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν. Η
γλωσσοµάθεια, καθώς και η γνώση χειρισµού Η/Υ εκτιµώνται από τον προϊστάµενο της οικείας Αρχής βάσει
προσκοµιζοµένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής
συνέντευξης ή πρακτικής δοκιµασίας, γραπτής ή προφορικής.
δ) Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι προσλαµβανόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία Αρχή υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τη µη συνδροµή στο πρόσωπό τους κωλύµατος, λόγω καταδίκης για τα ως άνω εγκλήµατα. Αν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η
σύµβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά από τον προϊστάµενο
της οικείας Αρχής.
ε) Ο προϊστάµενος της οικείας Αρχής εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του προσωπικού, η οποία αναρτάται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της υποβολής των
απαιτούµενων δικαιολογητικών, τόσο στον διαδικτυακό
τόπο όσο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Αρχής. Το
προσωπικό που θα προσληφθεί επιλέγεται από τον προϊστάµενο της οικείας Αρχής, ο οποίος καταρτίζει και υπογράφει τη σύµβαση εργασίας, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
11. Για το προσωπικό της παρ. 10 εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ. 7 και 8.
Άρθρο 423
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µπορεί να συσταθούν θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στις
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, στις οποίες περιλαµβάνονται θέσεις ιδιαιτέρων γραµµατέων, διερµηνέων και
µεταφραστών, οδηγών, κλητήρων, φυλάκων - θυρωρών,
τηλεφωνητών, προσωπικού ασφαλείας, κηπουρών και οικιακού προσωπικού εν γένει.
2. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρότα-

ση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µπορεί να συσταθούν θέσεις πτυχιούχων επιστηµονικών συνεργατών και εξειδικευµένων στελεχών για
τις ανάγκες των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων και των Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας.
3. Με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών της παρ. 10 του άρθρου 422 καθορίζονται ο αριθµός των υπαλλήλων που θα προσληφθούν
ανά Αρχή, τα επιµέρους πρόσθετα προσόντα των προσλαµβανόµενων και κάθε άλλο σχετικό µε την πρόσληψή τους στοιχείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 424
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας και Αναπλήρωση αυτών
1. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων των Υπηρεσιών
της Κεντρικής Υπηρεσίας ανατίθενται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών από πλευράς βαθµών, ως ακολούθως:
α) Του Προϊσταµένου της Γενικής Επιθεώρησης, σε υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβη.
Γενικός Επιθεωρητής µπορεί να ορισθεί και Πρέσβης εκ
προσωπικοτήτων που έχει διατελέσει υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου µε Πρεσβευτικό βαθµό.
β) Των Προϊσταµένων των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄- A΄
και Η΄ Γενικών Διευθύνσεων, σε υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.
γ) Του Προϊσταµένου της ΣΤ - Β΄ Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), σε υπάλληλο που έχει επιλεγεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και 84 επ. του ν. 3528/2007
(Α΄ 26). Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την
πρώτη επιλογή Προϊσταµένου της νέας Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθήκοντα Προϊσταµένου
δύναται να εκτελεί ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διοίκησης.
δ) Του Προϊσταµένου της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, σε µετακλητό υπάλληλο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 1
του άρθρου 199.
ε) Του Προϊσταµένου του Κέντρου Σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτικής, σε υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου
µε βαθµό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή σε υπάλληλο του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα-Πρεσβευτή Συµβούλου Α΄.
στ) Του Προϊσταµένου της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, σε υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό
τουλάχιστον Συµβούλου Πρεσβείας Α΄.
ζ) Των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων, σε υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου µε πρεσβευτικό βαθµό.
Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής
και Ανθρωπιστικής Αρωγής, δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων ή του Κλάδου
Ο.Ε.Υ. µε βαθµό τουλάχιστον Εµπειρογνώµονα Συµβούλου Α΄ ή Συµβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄, αντίστοιχα. Στις Διευ-
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θύνσεις της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ. µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Ο.Ε.Υ. Α΄. Στη Διεύθυνση Οικονοµικής
Διοίκησης, στη Διεύθυνση Προµηθειών και Λειτουργικών
Δαπανών, καθώς και στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού,
δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού µε βαθµό τουλάχιστον Διευθυντή Β΄.
Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής
µε βαθµό τουλάχιστον Διευθυντή Β΄. Στη Διεύθυνση
Διεθνών Δηµοσίων Σχέσεων και στη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου
Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας, δύναται να
προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄. Στη Διεύθυνση Απόδηµου Ελληνισµού και Προγραµµάτων δύναται να προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού µε βαθµό
τουλάχιστον Διευθυντή Β΄.
η) Του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και της Υπηρεσίας Συντονισµού, σε υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου µε πρεσβευτικό βαθµό.
θ) Του Προϊσταµένου της Διπλωµατικής Ακαδηµίας, σε
υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων που έχει διατελέσει µόνιµος διπλωµατικός υπάλληλος µε βαθµό Πρέσβη ή µε βαθµό Πληρεξούσιου
Υπουργού Α΄.
ι) Του Προϊσταµένου του Διπλωµατικού Γραφείου Υπουργού σε υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄.
ια) Των Προϊσταµένων των Διπλωµατικών Γραφείων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών και του Γραφείου του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα σε υπάλληλο
του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Πρεσβείας Α΄.
ιβ) Του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Ενηµέρωσης, σε
υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Πρεσβείας Α΄.
ιγ) Του Προϊσταµένου της Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας, στον αρχαιότερο υπάλληλο του Διπλωµατικού
Κλάδου, που υπηρετεί στην υπηρεσία αυτή.
ιδ) Του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Διπλωµατικού
και Ιστορικού Αρχείου, σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, προερχόµενο από τον Διπλωµατικό Κλάδο ή
τον Κλάδο Εµπειρογνωµόνων, οριζόµενο από τον Υπουργό.
ιε) Του Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε υπάλληλο της Υπηρεσίας αυτής, οριζόµενο από τον Υπουργό.
ιστ) Των Προϊσταµένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε υπαλλήλους του Διπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου
Πρεσβείας Β΄.
2. Ο Προϊστάµενος της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, ο
Διοικητής του Αγίου Όρους, ο Eπικεφαλής του Γραφείου

Αµυντικής Διπλωµατίας, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων και ο Εθνικός Εισηγητής, ορίζονται κατά τα άρθρα 361, 15, 71, 73 και 77, αντίστοιχα.
3. Χρέη αναπληρωτών των Προϊσταµένων των ανωτέρω Υπηρεσιών εκτελούν οι υπηρετούντες σε αυτές αρχαιότεροι υπάλληλοι, εκτός εάν ορίζεται άλλως ρητά
στις επιµέρους διατάξεις.
4. Οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών έχουν δικαίωµα υπογραφής, κατ’ εντολή του Υπουργού και µε ευθύνη
τους, των εγγράφων και τηλεγραφηµάτων της Υπηρεσίας τους.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 425
Εγγραφή πιστώσεων
Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφονται, ετησίως, πιστώσεις για την αντιµετώπιση
των δαπανών του, όπως αυτές ορίζονται στα επόµενα
άρθρα.
Άρθρο 426
Μεταβίβαση αρµοδιότητας Υπουργού
1. Αρµοδιότητες του Υπουργού Εξωτερικών, που έχουν σχέση µε τη διάθεση πιστώσεων, ανάληψη υποχρεώσεων και την έγκριση δαπανών, µπορεί να µεταβιβάζονται, κατά τις κείµενες διατάξεις, στον Αναπληρωτή Υπουργό και τους Υφυπουργούς. Αρµοδιότητες σε σχέση
µε τα παραπάνω θέµατα µπορούν, επίσης, να µεταβιβάζονται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα, στους Γενικούς Γραµµατείς και στον ΣΤ-Β΄ Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών ή στους νόµιµους αναπληρωτές τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών οι αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών,
µπορούν να µεταβιβάζονται στους υπ’ αυτόν Διευθυντές
των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και
τους προϊσταµένους των τµηµάτων, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού.
Άρθρο 427
Πληρεξουσιότητα για είσπραξη
χρηµατικών ενταλµάτων
1. Για την είσπραξη των επ’ ονόµατι των υπαλλήλων
των διπλωµατικών και προξενικών αρχών εκδιδόµενων
χρηµατικών ενταλµάτων για τις αποδοχές τους ή άλλες
απαιτήσεις, µπορεί κάθε δικαιούχος να διορίζει ως πληρεξούσιό του υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή
άλλο πρόσωπο της επιλογής του µε απλή εξουσιοδότηση, η οποία προσκοµίζεται στην οικεία Δ.Ο.Υ..
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2. Η πληρεξουσιότητα αυτή περιλαµβάνει την είσπραξη των επ’ ονόµατι του υπαλλήλου της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου χρηµατικών ενταλµάτων, καθώς
και κάθε άλλη συναφή εντολή.
Άρθρο 428
Πληρωµές στο εξωτερικό
Οι πληρωµές στο εξωτερικό ενεργούνται σε ευρώ ή
ξένο νόµισµα, σε ένα ή περισσότερα από τα σταθερότερα νοµίσµατα ή σε συνδυασµό αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 429
Αποδοχές προσωπικού
1. Ως αποδοχές των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών νοούνται ο βασικός µισθός και όλα τα, κατά τις
κείµενες διατάξεις, χορηγούµενα επιδόµατα και προσαυξήσεις.
2. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, καθώς και
οι υπάλληλοι των µισθολογικά εξοµοιούµενων µε αυτούς Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτελούν
κλάδους µε ειδικές αποδοχές. Ο Υπηρεσιακός Γενικός
Γραµµατέας και οι Γενικοί Γραµµατείς λαµβάνουν, κατ` επιλογή τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη θέση
αυτή, είτε τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα είτε αυτές
του βαθµού τους. Το δικαίωµα επιλογής ασκείται µε σχετική δήλωση, που κατατίθεται στην αρµόδια Διεύθυνση,
µέσα σε έναν µήνα από την ανάληψη των καθηκόντων
τους.
3. Το σύνολο των αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένης
της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, του προσωπικού που υπηρετεί σε χώρες της ευρωζώνης καταβάλλεται σε ευρώ. Αν το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί σε χώρες εκτός ευρωζώνης το σύνολο των αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, καταβάλλεται, κατ’ επιλογή, σε ευρώ ή στο καθορισθέν νόµισµα της αλλοδαπής.
4. α) Προς αντιµετώπιση του αυξηµένου κόστους ζωής
στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε
κάθε χώρα, παρέχεται σε ευρώ ή συνάλλαγµα, πέραν
των αποδοχών που αναφέρονται στην παρ. 1, και αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής, αναλόγως του κλάδου και
του βαθµού του υπαλλήλου.
β) Η αποζηµίωση αυτή προσαυξάνεται αναλόγως των
ποσοστών για τα οικογενειακά βάρη και τη στέγαση.
γ) Η αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση ουσιώδους µεταβολής είτε της ισοτιµίας του συναλλάγµατος προς το τοπικό νόµισµα ή
του ευρώ είτε της αγοραστικής αξίας τούτων, µε βάση επίσηµα στοιχεία. Για την αναπροσαρµογή γνωµοδοτεί επιτροπή η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και αποτελείται από τον ΣΤ-Β΄ Γενικό
Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών ως Πρόεδρο, έναν
(1) Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων, τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Διοίκησης και δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισοδηµατικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν αυτοί δεν ορισθούν
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση της

σχετικής πρόσκλησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η επιτροπή συγκροτείται νοµίµως και χωρίς αυτούς. Η επιτροπή συνέρχεται, υποχρεωτικώς κάθε έτος
για την επανεξέταση της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, λαµβάνοντας υπόψη και τις υποβαλλόµενες από
τις πρεσβείες αιτήσεις αναπροσαρµογής της αποζηµίωσης για τη χώρα αρµοδιότητάς τους, και υποβάλει σχετική αναφορά στους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονοµικών. Η αποζηµίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν
σε αρχές που βρίσκονται σε εµπόλεµες ζώνες ή επικρατούν ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης µπορεί να
αυξάνεται έως το διπλάσιο του αρχικώς καθορισθέντος
ποσού.
δ) Τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται, απαλλάσσονται από κάθε εισφορά υπέρ του Δηµοσίου, του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή κράτηση υπέρ τρίτων ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. Η απαλλαγή από την εισφορά υπέρ του ΜΤΠΥ ισχύει και για την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων που αφορούν
στις δαπάνες µετακίνησης του άρθρου 431, καθώς και
στην οριζόµενη στο άρθρο 434 ηµερήσια αποζηµίωση
για τις µετακινήσεις για την εκτέλεση υπηρεσίας ή τις ειδικές αποστολές στο εξωτερικό.
5. Υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, του Κλάδου
Εµπειρογνωµόνων, του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας στους οποίους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ανατίθενται στην αλλοδαπή καθήκοντα θέσης ανώτερης του βαθµού τους, λαµβάνουν, από την τοποθέτησή τους, ως αποζηµίωση υπηρεσίας
στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αµέσως
ανώτερη επιδοµατική βαθµίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού,
ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα επικεφαλής προξενικών γραφείων, λαµβάνουν από την τοποθέτησή τους
στη θέση αυτή, ως αποζηµίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αµέσως ανώτερη επιδοµατική βαθµίδα από αυτή στην οποία ανήκουν και πάντως όχι ανώτερο του 80% του επιδόµατος που αναλογεί στον Πρέσβη.
6. Υπάλληλοι του Διπλωµατικού Κλάδου, του Κλάδου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, του Κλάδου
Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, των Κλάδων
Διοικητικού Προξενικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και Διοικητικής
και Λογιστικής Υποστήριξης, οι οποίοι αναπληρώνουν
τον προϊστάµενο αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας πέραν των δέκα (10) ηµερών, λαµβάνουν ως αποζηµίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή, για το διάστηµα της αναπλήρωσης, το ποσό που αντιστοιχεί στην αµέσως ανώτερη
επιδοµατική βαθµίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Σε
υπάλληλο επιφορτισµένο µε υποθέσεις της πρεσβευτικής αρχής, καταβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, αποζηµίωση που δεν µπορεί να υπερβεί τη
διαφορά µεταξύ της ανώτερης και της επιδοµατικής βαθµίδας στην οποία ανήκει.
7. Η πληρωµή σε ευρώ ή σε άλλο νόµισµα της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής αρχίζει από την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται µε έγ-
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γραφη γνωστοποίηση της οικείας αρχής προς την Κεντρική Υπηρεσία και παύει δέκα (10) ηµέρες µετά από
την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε περίπτωση µετάθεσης ή αποχώρησης από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή συµπλήρωσης τριακονταπενταετούς
πραγµατικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, η πληρωµή παύει τη δέκατη ηµέρα από τον
χρόνο του θανάτου και σε περίπτωση παραίτησης, από
την ηµέρα της παράδοσης. Σε περιπτώσεις θέσης σε αργία και προσωρινής ή οριστικής παύσης, η πληρωµή της
αποζηµίωσης παύει από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης στον υπάλληλο της σχετικής πράξης.
8. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης στην ίδια πόλη στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών όλων
των κλάδων, οι οποίοι είναι σύζυγοι ή έχουν συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης, τους καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές που προβλέπονται για τον βαθµό τους, εκτός από τις αναφερόµενες στην παρ. 4 προσαυξήσεις λόγω
οικογενειακών βαρών και στέγασης, οι οποίες καταβάλλονται µόνο στον ιεραρχικώς ανώτερο.
9. Στους Νοµικούς Συµβούλους του Γραφείου Νοµικής
Υποστήριξης καταβάλλεται το επίδοµα της υποπερ. δ΄
της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 144 του ν. 4472/2017
(Α΄ 74).
10. Σε περίπτωση προαγωγής υπαλλήλου του Διπλωµατικού Κλάδου, του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, του
Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και του
Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας που υπηρετεί σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην οποία
δεν υπάρχει κενή οργανική θέση του ανωτέρου βαθµού,
ο υπάλληλος, για όσο χρόνο παραµένει στην Αρχή αυτή,
λαµβάνει τις αποδοχές του βαθµού στον οποίο προήχθη,
έως ότου µετατεθεί.
11. Έως ότου εκδοθούν οι προβλεπόµενες στο άρθρο
430 κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εξωτερικών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος η µηνιαία αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταµένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως
(ΛΙΒΥΗ), αυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).»
Άρθρο 430
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Η αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και οι
όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής της,
καθορίζονται, για τους µε πρεσβευτικό βαθµό υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, λαµβανοµένων υπόψη των πινάκων των Ηνωµένων Εθνών και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κόστος ζωής στις πρωτεύουσες του κόσµου. Για τους λοιπούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, καθορίζεται, µε όµοια απόφαση,
σε ποσοστό επί αυτής η οποία έχει καθορισθεί για τους
υπαλλήλους µε πρεσβευτικό βαθµό. Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις επιτρέπεται να έχουν αναδροµική
ισχύ. Μέχρι την έκδοση των ως άνω κοινών υπουργικών
αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από γνώµη της τριµελούς επιτροπής που προβλέπεται στην περ. γ΄ της παρ.

4 του άρθρου 429, καθορίζεται το ποσοστό της αναπροσαρµογής της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, σε
περίπτωση ουσιώδους µεταβολής είτε της ισοτιµίας του
συναλλάγµατος προς το τοπικό νόµισµα ή το ευρώ, είτε
της αγοραστικής αξίας τούτων, µε βάση επίσηµα στοιχεία. Με όµοια απόφαση µπορεί να αυξάνεται έως το διπλάσιο του αρχικώς καθορισθέντος, η αποζηµίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή των υπαλλήλων του Υπουργείου
Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχές που βρίσκονται σε
εµπόλεµες ζώνες ή στις οποίες επικρατούν ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 431
Έξοδα µετακίνησης
1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που µετακινούνται λόγω µετάθεσης ή τοποθέτησης σε διπλωµατικές και προξενικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή διεθνείς οργανισµούς και διασκέψεις από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ή από µία πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, δικαιούνται:
α) τα οδοιπορικά έξοδα των ιδίων και των µελών της
οικογένειάς τους,
β) τις δαπάνες µεταφοράς της οικοσκευής τους,
γ) τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.
2. α) Ως οδοιπορικά έξοδα νοούνται το ισόποσο αντίτιµο του χαµηλότερου ναύλου αεροπορικού εισιτηρίου οικονοµικής θέσης µε δυνατότητα µεταφοράς αποσκευής.
β) Μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων είναι ο/η σύζυγος ή το έτερο συµβαλλόµενο µε σύµφωνο συµβίωσης µέρος, τα
άγαµα τέκνα µέχρι του δέκατου όγδοου (18ου) έτους
της ηλικίας τους συµπληρωµένου ή µέχρι του εικοστού
τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σε Ι.Ε.Κ. δηµόσια ή ιδιωτικά,
καθώς και, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα τέκνα που σωµατικά
ή πνευµατικά δεν είναι σε θέση να ασκήσουν βιοποριστικό επάγγελµα.
γ) Οι µετακινούµενοι υπάλληλοι µε ίδιο µεταφορικό
µέσο, καθώς και τα ανωτέρω µέλη της οικογένειάς τους
δικαιούνται, αφού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, να λάβουν το αντίτιµο του αεροπορικού εισιτηρίου οικονοµικής θέσης της αντίστοιχης διαδροµής. Ανεξάρτητα από
τον αριθµό των µετακινούµενων µελών της οικογένειας
του υπαλλήλου, το ανώτατο ποσό αποζηµίωσης ανέρχεται στο διπλάσιο του αντιτίµου του αεροπορικού εισιτηρίου οικονοµικής θέσης της αντίστοιχης διαδροµής.
δ) Αν µέλη της οικογένειας µετακινούµενου υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν λόγω αντικειµενικής αδυναµίας,
το αντίτιµο των εισιτηρίων τους βαρύνει επίσης το Δηµόσιο, µόνον εφόσον αυτά µετακινηθούν πριν παρέλθει
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών από την
ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας από τον υπάλληλο.
ε) Τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και
για την επιστροφή στην Ελλάδα των υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και παραιτούνται, συνταξιοδοτούνται ή απολύονται, ή επιστρέφουν για λόγο που προβλέπει ο νόµος, εκτός από την περίπτωση της πειθαρχι-
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κής ποινής της οριστικής παύσης, καθώς και των µελών
της οικογένειάς τους. Οµοίως, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα των µελών της οικογένειας του θανόντος
στο εξωτερικό υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας του.
στ) Αν µέλος της οικογένειας υπαλλήλου, που υπηρετεί στο εξωτερικό, επανέλθει, δικαιολογηµένα, στην Κεντρική Υπηρεσία εν όψει της µετάθεσης του υπαλλήλου
και πριν την υλοποίησή της, ο υπάλληλος µπορεί να ζητήσει την πληρωµή των οδοιπορικών εξόδων του µέλους
αυτού.
ζ) Οι κατά την παρ. 6 του άρθρου 322 µετακινούµενοι
υπάλληλοι και τα µετακινούµενα για τον λόγο αυτό µέλη
της οικογένειάς τους δικαιούνται αεροπορικού εισιτηρίου οικονοµικής θέσης της περ. α΄.
3. α) Εκτός από τις δαπάνες µεταφοράς της οικοσκευής, χορηγούνται, επιπλέον, και ασφάλιστρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η έγκριση δαπάνης αποθήκευσης της οικοσκευής για χρονικό διάστηµα έως έξι
(6) µηνών.
β) Σε περίπτωση µετάθεσης υπαλλήλου από Αρχή της
Εξωτερικής Υπηρεσίας σε άλλη Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η µεταφορά τµήµατος της οικοσκευής στην Αθήνα και τµήµατος αυτής στον τόπο όπου
µετατίθεται ο υπάλληλος.
γ) Σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου που υπηρετεί
στην Εξωτερική Υπηρεσία, είναι δυνατή η έγκριση µεταφοράς της οικοσκευής του στην Ελλάδα.
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνεπεία πολιτικών,
πολεµικών ή άλλων γεγονότων ως και θεοµηνιών µπορεί, κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, να µεταφέρεται στην Ελλάδα µέρος ή ολόκληρη η οικοσκευή
του υπαλλήλου, ανεξάρτητα από τον χρόνο µετάθεσής
του. Οι µετακινούµενοι υπάλληλοι και τα µετακινούµενα
για τον λόγο αυτό µέλη της οικογένειάς τους δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, όπως αυτά καθορίζονται στην
παρ. 2.
4. α) Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή µετατίθενται στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και στους
απευθείας διοριζόµενους Πρέσβεις, χορηγείται αποζηµίωση που καταβάλλεται για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, ανερχόµενη στο σύνολο των µηνιαίων αποδοχών εσωτερικού και της µηνιαίας αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής µε πλήρεις τις προβλεπόµενες από τον νόµο
προσαυξήσεις. Εφόσον πρόκειται για επιτετραµµένο ή
διευθύνοντα προξενική αρχή υπάλληλο του Διπλωµατικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων ή των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού ή Επικοινωνιών και Πληροφορικής ή Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, προστίθεται και η διαφορά της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, λόγω ανάθεσης καθηκόντων ανώτερου βαθµού. Οµοίως, χορηγείται αποζηµίωση, που καταβάλλεται για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στα µέλη της οικογένειας του θανόντος στο εξωτερικό υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας του.
β) Για συζύγους ή συµβαλλόµενους µε σύµφωνο συµβίωσης, που και οι δύο είναι υπάλληλοι και τοποθετούνται ή µετατίθενται στην ίδια αρχή ή πόλη, τα έξοδα
πρώτης εγκατάστασης καταβάλλονται σε εκείνον που έχει µεγαλύτερο ύψος αποδοχών.
5. Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του εσωτερικού χορη-

γούνται οδοιπορικά έξοδα και έξοδα µεταφοράς οικοσκευής, καθώς και αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
6. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που αποσπώνται σε διπλωµατικές και προξενικές αρχές ή διεθνείς οργανισµούς από το εσωτερικό και αντίστροφα ή
από µια πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2. Εφόσον οι ανωτέρω
αποσπώνται για χρονικό διάστηµα πέραν του έτους, δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδα των µελών της οικογένειάς τους και λαµβάνουν τις δαπάνες µεταφοράς της οικοσκευής τους, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3.
7. Τα χρηµατικά εντάλµατα, που εκδίδονται για τις ανωτέρω αναφερόµενες δαπάνες, εξοφλούνται ατελώς,
απαλλάσσονται δε κάθε φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή
τρίτων.
Άρθρο 432
Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου
1. Για τα είδη της οικοσκευής και το επιβατικό αυτοκίνητο ή µοτοσυκλέτα που φέρουν οι υπηρετούντες στο εξωτερικό υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών όταν
επιστρέφουν στην Ελλάδα, προσωρινά ή οριστικά, παρέχονται οι δασµολογικές και φορολογικές απαλλαγές
που προβλέπονται για καθεµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις από τις εκάστοτε ισχύουσες για τα πρόσωπα
αυτά τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις.
2. Οι ως άνω αναφερόµενες διατάξεις εφαρµόζονται
και στην περίπτωση που ο υπάλληλος αποβιώσει, κατά
τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο εξωτερικό, για τα είδη της οικοσκευής και το επιβατικό αυτοκίνητό του, τα οποία περιέρχονται εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου σε φυσικά
πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.
Άρθρο 433
Οίκηση των προϊσταµένων αρχών εξωτερικού
1. Τα έξοδα οίκησης των προϊσταµένων των διπλωµατικών και των έµµισθων προξενικών αρχών, καθώς και
των Πρεσβευτών - Συµβούλων βαρύνουν το Δηµόσιο. Για
τους τελευταίους, απαιτείται η γνώµη του προϊσταµένου
της αρχής ως προς το ύψος του µισθώµατος.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω ειδικών οικιστικών συνθηκών, µπορεί, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του προϊσταµένου της αρχής ως προς τη
σκοπιµότητα και το ύψος του µισθώµατος, να µισθώνεται
µε δαπάνες του Δηµοσίου κατοικία για στέγαση καθενός
από τους λοιπούς υπαλλήλους αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας. Το µίσθωµα καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του συµβολαίου. Στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι δεν λαµβάνουν επίδοµα κατοικίας και µειώνεται κατά
το ένα τρίτο (1/3) η αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής
που καταβάλλεται σε αυτούς. Η ίδια µείωση ισχύει και
για τους λοιπούς υπαλλήλους, όταν αυτοί κατοικούν σε
οικήµατα ιδιοκτησίας του Δηµοσίου.
3. Όταν, κατά τα έθιµα, τα συναλλακτικά ήθη ή τις τοπικές συνθήκες της χώρας όπου καλείται να υπηρετήσει
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υπάλληλος, για τη µίσθωση κατοικίας απαιτείται προκαταβολή µεγαλύτερη του µισθώµατος τριών (3) µηνών, η
υπηρεσία αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής των
απαιτούµενων µισθωµάτων έως δύο (2) ετών και παρακρατεί, από τις αποδοχές του υπαλλήλου, ποσό ίσο µε
το µηνιαίο µίσθωµα µέχρι πλήρους εξόφλησης. Η καταβολή γίνεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) επ’ ονόµατι του υπαλλήλου, ο οποίος και απαλλάσσεται µε την υποβολή της απόδειξης
καταβολής του µισθώµατος και αντιγράφου µισθωτηρίου
συµβολαίου.
Άρθρο 434
Ειδικές αποστολές και κλήσεις
για υπηρεσιακούς λόγους
1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που µεταβαίνουν µε ειδική αποστολή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή µετακινούνται από την έδρα τους για εκτέλεση
υπηρεσίας στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή, λαµβάνουν,
εκτός από το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν, και τις εν γένει δαπάνες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
2. Στις δαπάνες ειδικών αποστολών περιλαµβάνονται
και αυτές των διπλωµατικών ταχυδρόµων.
3. Οι δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Ο.Η.Ε. εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών.
4. Η αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής των µετακαλουµένων υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία δεν περικόπτεται για όσο χρόνο παραµείνουν στην Κεντρική Υπηρεσία.
Άρθρο 435
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών καθορίζονται οι δαπάνες µεταφοράς της οικοσκευής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι δαπάνες
µεταφοράς της οικοσκευής καθορίζονται σύµφωνα µε
τον ν. 4336/2015 (Α΄94).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται το ύψος των ασφαλίστρων για τη µεταφορά της οικοσκευής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών, καθορίζονται οι δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Ο.Η.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρο 436
Λειτουργικές δαπάνες
1. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών
εγγράφεται ετησίως πίστωση για δαπάνες λειτουργίας
εν γένει της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών
Υπηρεσιών στο εσωτερικό και των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας υπαγόµενης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις δαπάνες αυτές
περιλαµβάνονται κυρίως:

α) Οι δαπάνες αγοράς, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ανέγερσης και επισκευής ακινήτων, που προορίζονται για
την εξυπηρέτηση των αναγκών αρχών της Εξωτερικής
Υπηρεσίας και καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ή του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών.
β) Οι δαπάνες αγοράς, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ανέγερσης και επισκευής ακινήτων, που προορίζονται για
την εξυπηρέτηση των αναγκών αρχών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Αρχών στο εσωτερικό
της χώρας και καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ή του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών.
γ) Οι δαπάνες ασφάλισης, καταβολής παντός είδους
φόρων και τελών, επισκευών και συντήρησης των κτηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών, εφοδιασµού τους µε
έπιπλα και σκεύη, καθώς και επισκευής και συντήρησής
τους.
δ) Τα µισθώµατα, τα έξοδα συντήρησης και εφοδιασµού µε έπιπλα και σκεύη, καθώς και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των µισθωµένων κτηρίων που
προορίζονται είτε για στέγαση των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών του εξωτερικού, είτε
για κατοικία των προϊσταµένων των διπλωµατικών και
προξενικών αρχών, όταν τα ιδιόκτητα ή µισθωµένα κτήρια, στα οποία είναι εγκατεστηµένα τα γραφεία των εν
λόγω αρχών, δεν είναι κατάλληλα για οίκηση.
ε) Οι αποδοχές ή αντιµισθίες του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετούν στις
Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι αποζηµιώσεις οι οποίες προβλέπονται από την επιτόπια νοµοθεσία σε περίπτωση απόλυσης αλλοδαπών, οι ασφαλιστικές εισφορές γενικώς, καθώς και κάθε άλλη οικονοµική υποχρέωση προβλεπόµενη από την επιτόπια νοµοθεσία σε βάρος
του εργοδότη.
στ) Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών διαβιβάσεων, επικοινωνιών και
κρυπτογράφησης, καθώς και τα τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, τηλεοµοιοτυπικά και λοιπά τέλη τηλεπικοινωνιών.
ζ) Τα γενικά έξοδα γραµµατείας και κίνησης των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, στα οποία περιλαµβάνονται η γραφική ύλη, τα ταχυδροµικά τέλη, οι δαπάνες αποστολής διπλωµατικών φακέλων, τα έξοδα λειτουργίας
Η/Υ, φωτοτυπικών και υπολογιστικών µηχανών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας, καθώς και οι απρόβλεπτες µικροδαπάνες, οι σχετικές µε τη διεξαγωγή της υπηρεσίας.
η) Οι δαπάνες κατασκευής των σηµαιών, θυρεών, εθνικών εµβληµάτων και σφραγίδων.
θ) Οι δαπάνες αγοράς βιβλίων, συνδροµών, εφηµερίδων και περιοδικών, οι απρόβλεπτες µικροδαπάνες και
τα έκτακτα ηµεροµίσθια, οι δαπάνες χάρτου και ειδών
γραφικής, τυπογραφικής και λιθογραφικής ύλης, ως και
οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας γενικώς, θέρµανσης,
ύδρευσης και καθαρισµού των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ι) Οι δαπάνες αγοράς και ασφάλισης αυτοκινήτων του
Δηµοσίου, καθώς και τα καύσιµα και λιπαντικά κίνησης
των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, η δαπάνη συντήρησής
τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για
την ευπρεπή εµφάνιση και λειτουργία τους.
ια) Η µίσθωση οχήµατος, σε περίπτωση αδυναµίας
χρησιµοποίησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
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ιβ) Η δαπάνη που αφορά σε κατάθεση στεφάνων, αποστολή ανθέων σε εθνικές εορτές, άλλες επίσηµες περιστάσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.
ιγ) Οι αµοιβές µεταφραστών.
ιδ) Οι δαπάνες θέρµανσης, ηλεκτρικής ενέργειας γενικώς, αεριόφωτος, ύδρευσης και καθαρισµού των κτηρίων στα οποία στεγάζονται οι διπλωµατικές και προξενικές αρχές, καθώς και των κατοικιών των προϊσταµένων, οι οποίοι δικαιούνται, κατά τον παρόντα, οίκηση µε
επιβάρυνση του Δηµοσίου.
ιε) Οι δαπάνες µίσθωσης κατάλληλου καταλύµατος, όπου οι επιτόπιες συνθήκες το επιβάλλουν, λόγω µετακίνησης της Κυβέρνησης της χώρας, στην οποία έχει διαπιστευθεί ο αρχηγός της αποστολής.
ιστ) Οι δαπάνες αγοράς ή µίσθωσης, καθώς και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών µηχανηµάτων, σχετικού υλικού και κάθε άλλου µηχανήµατος γραφείου.
ιζ) Οι τραπεζικές προµήθειες.
ιη) Κάθε άλλη δαπάνη που εγκρίνεται ειδικώς από τον
Υπουργό και η οποία έχει σχέση µε τη λειτουργία των υπηρεσιών ή τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Οι µισθώσεις ακινήτων στην αλλοδαπή εξαιρούνται
των διαδικασιών που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις περί µισθώσεων. Οι µισθώσεις συνάπτονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στην οποία καθορίζονται οι βασικοί όροι της µίσθωσης και η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΣΤ-Β΄ Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών.
3. Οι δαπάνες των παρ. 1 και 2 εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Εξωτερικών.
4. Οι δαπάνες φύλαξης των γραφείων των Αρχών της
Εξωτερικής Υπηρεσίας και των κατά τόπους πρεσβευτικών και προξενικών κατοικιών βαρύνουν το Δηµόσιο, µε
απόφαση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα, η οποία
εκδίδεται µετά από εισήγηση του ΣΤ-Β΄ Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και πρόταση του προϊσταµένου της οικείας αρχής, εφόσον κριθεί ότι επιτόπιες
συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν την ανάγκη
φύλαξης από επιτόπιο προσωπικό ασφαλείας.
5. Οι δαπάνες των Διπλωµατικών Αντιπροσωπειών, οι
οποίες προβλέπονται στο άρθρο 290, αναγνωρίζονται
και αντιµετωπίζονται όπως και αυτές των Μονίµων Αντιπροσωπειών.
Άρθρο 437
Ειδικές δαπάνες
1. Εκτός των δαπανών του άρθρου 436, βαρύνουν το
Δηµόσιο και οι δαπάνες:
α) οι οποίες γίνονται για εκτέλεση δικαστικών πράξεων και δικαστικών, εν γένει, παραγγελιών στην αλλοδαπή,
β) διατροφής στην αλλοδαπή και επιστροφής στην Ελλάδα εγκαταλελειµµένων ναυτικών, ναυαγών και πασχόντων από ψυχική νόσο, καθώς και των συνοδών των τελευταίων, όταν παρίσταται ανάγκη,
γ) για τον επαναπατρισµό άπορων ή αδυνατούντων να
αντιµετωπίσουν τις δαπάνες επιστροφής τους Ελλήνων
πολιτών, ευρισκόµενων στην αλλοδαπή, οι οποίες επιστρέφονται στο Δηµόσιο από τον επαναπατριζόµενο, εφόσον αυτός έχει την προς τούτο δυνατότητα, οπότε η
είσπραξη των εν λόγω δαπανών ενεργείται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων,

δ) για τη σύλληψη και διατροφή υποδίκων και λιποτακτών στην αλλοδαπή και για την αποστολή αυτών, κληρωτών και ανεστίων στην Ελλάδα,
ε) ταρίχευσης και µεταφοράς της σορού των αποβιωσάντων στην αλλοδαπή κατά την υπηρεσία υπαλλήλων
και µελών της οικογένειάς τους, καθώς και δαπάνη εισιτηρίου συζύγου, συµβαλλόµενου µε σύµφωνο συµβίωσης µέρους ή συνοδού πρώτου βαθµού συγγένειας,
στ) εµβασµάτων των προξενικών και λοιπών υπολόγων,
ζ) κάθε άλλη δαπάνη, που εγκρίνεται ειδικώς από τον
Υπουργό Εξωτερικών και έχει σχέση µε τις υποχρεώσεις
της Ελλάδας ως κράτους έναντι των Ελλήνων πολιτών
στην αλλοδαπή και των οµογενών, εκτός των δαπανών
ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, για την καταβολή των οποίων είναι αρµόδια τα ασφαλιστικά τους ταµεία,
η) κάθε είδους δαπάνη, η οποία γίνεται στην αλλοδαπή
χάριν προστασίας, περίθαλψης και επαναπατρισµού Ελλήνων υπηκόων, λόγω πολιτικών, πολεµικών ή άλλων γεγονότων ως και θεοµηνιών. Η δαπάνη αυτή εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών,
θ) κάθε είδους ειδικές λειτουργικές δαπάνες των προξενικών γραφείων πρεσβευτικών αρχών και των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµατίας των πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών, κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών,
ι) τα δίδακτρα φοίτησης, κατά ποσοστό 75%, των τέκνων των υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου
Εξωτερικών, τα οποία φοιτούν σε ξενόγλωσσα ή σε ελληνικά σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστηµα
σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον ο παρών προβλέπει τη δυνατότητα µετάθεσης των εν λόγω υπαλλήλων σε Αρχή της
Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα
δίδακτρα καταβάλλονται για κάθε τέκνο και για µια πενταετία κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε µετακίνηση από την
Εξωτερική στην Κεντρική Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν φοιτήσει τα δύο αµέσως προηγούµενα χρόνια, από την εκάστοτε µετακίνηση των υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία, σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού προσχολικής, πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ήταν σε ηλικία µικρότερη της απαιτούµενης για τη φοίτησή τους σε ξενόγλωσσο σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης του εξωτερικού. Καταβάλλονται, επίσης, για µια διετία κατ’ ανώτατο όριο και χωρίς τις προϋποθέσεις του
προηγούµενου εδαφίου, τα δίδακτρα φοίτησης, κατά ποσοστό 75%, των τέκνων των υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία φοιτούν σε
ξενόγλωσσα ή σε ελληνικά σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστηµα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον ο παρών προβλέπει τη δυνατότητα µετάθεσης των εν λόγω υπαλλήλων σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η παρούσα δαπάνη δεν εµπίπτει στο πεδίο των καταργούµενων δαπανών. Η καταβολή των διδάκτρων παύει αυτοδικαίως, είτε µε τη συµπλήρωση συνεχούς πενταετούς υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε µε τη µετάθεσή του σε Αρχή της
Εξωτερικής Υπηρεσίας.
2. Οι δαπάνες επαναπατρισµού των προσώπων που α-
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ναφέρονται στις περ. α΄ έως και δ΄ της παρ. 1 καταβάλλονται από την ελληνική προξενική αρχή, µετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 438
Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων
1. Εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εξωτερικών προς κάλυψη δαπανών εθνικών αναγκών, διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, καθώς και εθιµοτυπικών δαπανών. Οι δαπάνες αυτές είναι:
α) οι συνδροµές, εισφορές, επιχορηγήσεις και άλλες
υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη συµµετοχή
της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς, ενώσεις, επιτροπές
και ινστιτούτα, καθώς και σε ελληνικές οργανώσεις,
σχετιζόµενες µε τέτοιους διεθνείς οργανισµούς ή τελούσες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) οι δαπάνες για την ανάπτυξη µορφωτικών σχέσεων
µεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, καθώς και οι δαπάνες καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων προς προβολή της Ελλάδας στην αλλοδαπή, οι οποίες εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι υποτροφίες αλλοδαπών
στην Ελλάδα,
γ) δαπάνες αρωγής του κράτους προς τις ελληνικές
κοινότητες, ναούς, ενορίες, ιδρύµατα, σχολεία, συλλόγους και άλλους οµογενειακούς φορείς του εξωτερικού,
δ) δαπάνες βοήθειας προς ξένες χώρες λόγω πολιτικών, πολεµικών ή άλλων γεγονότων, ως και θεοµηνιών,
ε) δαπάνες παράστασης του κράτους και ξενίας στο εσωτερικό και την αλλοδαπή, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών,
στ) δαπάνες δεξιώσεων κατά τις εθνικές εορτές στην
αλλοδαπή,
ζ) δαπάνες δεξιώσεων, γευµάτων και κάθε είδους φιλοφρονήσεων χάριν ξένων διπλωµατικών αποστολών, επισήµων ή άλλων παραγόντων στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή,
η) κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων και λειτουργίας των ειδικών αποστολών στο εξωτερικό,
θ) οι δαπάνες προµήθειας των διασήµων των Ταγµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
ι) οι δαπάνες για την ανάπτυξη των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών,
καθώς και οι δαπάνες εκδηλώσεων προβολής της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας,
ια) κάθε άλλη µη απόρρητη δαπάνη, αναφερόµενη
στην εξωτερική πολιτική του Κράτους, τις διεθνείς αυτού
σχέσεις και την παράσταση των εκπροσώπων του,
ιβ) κάθε δαπάνη για την κάλυψη των απαιτούµενων για
την υπεράσπιση των ελληνικών συµφερόντων δαπανών
έναντι των ασκούµενων κατά της Ελλάδας ατοµικών
προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που
κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256).
2. Προς κάλυψη των δαπανών της περ. στ΄ της παρ. 1
χορηγείται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και
µε απόδοση λογαριασµού, στον προϊστάµενο κάθε αρχής, ειδικό κονδύλιο αναλόγως της χώρας διαπίστευσης. Για το ύψος του ανωτέρω κονδυλίου εισηγείται κατ’
έτος στον Υπουργό τριµελής επιτροπή, την οποία απαρτίζουν ένας (1) Γενικός Διευθυντής και δύο (2) Διευθυ-

ντές Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Προς κάλυψη των δαπανών των περ. ε΄, ζ΄, η΄ και ι΄ της παρ. 1 χορηγείται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και µε
απόδοση λογαριασµού, σε όλους τους υπηρετούντες
στο εξωτερικό διπλωµατικούς υπαλλήλους ετησίως,
κονδύλιο δηµοσίων σχέσεων, αναλόγως του βαθµού
τους και της χώρας διαπίστευσης, για να καλύπτουν τις
δαπάνες δηµοσίων σχέσεων που είναι απαραίτητες για
την εκπροσώπηση της Χώρας.
3. Οι δαπάνες της παρ. 1 εγκρίνονται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών.
4. Απαγορεύεται η διάθεση από την πίστωση που προβλέπεται στο παρόν οποιουδήποτε ποσού για σκοπούς
άλλους από τον προορισµό της, ιδίως δε η παροχή επιµισθίων, αµοιβών ή αποζηµιώσεων και οποιασδήποτε προσωπικής παροχής προς υπαλλήλους-όργανα του κράτους ή πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιδιότητας, στα οποία ανατίθεται υπηρεσία γραφείου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους υπηρετούντες στο εξωτερικό κληρικούς
και εκπαιδευτικούς λειτουργούς, καθώς και για τα χρησιµοποιούµενα από αυτούς προς υποβοήθηση του έργου
τους πρόσωπα, εφόσον δεν κατέχουν οποιαδήποτε δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Οι λαµβάνοντες και οι εγκρίνοντες τη διάθεση αυτών των παροχών καθίστανται προσωπικώς και αλληλεγγύως υπόχρεοι στην επιστροφή
των, παρά την ανωτέρω απαγόρευση, καταβληθέντων από το Δηµόσιο, διατηρούµενης, πάντως, της ευθύνης
του Υπουργού Εξωτερικών ως κυρίου διατάκτη.
5. Όλες οι ανωτέρω δαπάνες διατίθενται στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή µε απόδοση λογαριασµού και υποβολή σχετικών παραστατικών, µη αποκλειόµενης και της
προπληρωµής.
6. Οι πληρωµές του παρόντος, στο µεν εσωτερικό υπόκεινται σε όλες τις υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις, καθώς και στο κατά την εξόφληση τέλος
χαρτοσήµου, στο δε εξωτερικό απαλλάσσονται κάθε υπέρ του Δηµοσίου και οποιουδήποτε τρίτου κράτησης ή
οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης.
7. Στους ιδιώτες µεταφραστές - διερµηνείς που συνοδεύουν σε υπηρεσιακά ταξίδια τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών, καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 439
Δαπάνες απορρήτων αναγκών
1. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών
εγγράφεται ειδική πίστωση απόρρητων εθνικών αναγκών. Ως τέτοιες ανάγκες θεωρούνται αυτές που αποβλέπουν σε εξυπηρέτηση, αµέσως ή εµµέσως, της εξωτερικής πολιτικής του κράτους και δεν µπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζηµία των συµφερόντων της χώρας. Για τις δαπάνες αυτές δεν αποδίδεται λογαριασµός.
2. Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση οποιουδήποτε ποσού για άλλους σκοπούς, ιδίως για
την παροχή επιµισθίων, αµοιβών ή αποζηµιώσεων και για
κάθε προσωπική παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του
κράτους. Όσοι εγκρίνουν ή λαµβάνουν τέτοιες παροχές
καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δηµοσί-
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ου σε απόδοση των παρά την απαγόρευση πληρωθέντων.
3. Η πίστωση των απόρρητων εθνικών αναγκών διατίθεται για δαπάνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην αλλοδαπή.
4. Η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την πίστωση
αυτή διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
του άρθρου 277.
5. Οι πληρωµές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται
από κάθε κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων, καθώς
και από το τέλος χαρτοσήµου κατά την εξόφληση.

του Υπουργού Εξωτερικών συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος.
3. Ποσοστό ύψους 40% επί των αδιάθετων καθαρών
εισπράξεων των προξενικών τελών και δικαιωµάτων εγγράφεται σε ύψος, κάθε Μάρτιο και Ιούνιο, στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειµένου να
καλυφθούν δαπάνες ιδίως λειτουργικές, προµήθειες ηλεκτρονικού εξοπλισµού και δαπάνες µεταθέσεων, του
Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 440
Πάγια προκαταβολή

1. Δικαιούνται χρήσης αυτοκινήτου, µε οδηγό και µε
δαπάνες του Δηµοσίου, στη µεν Κεντρική Υπηρεσία οι
Γενικοί Γραµµατείς, στις δε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, οι προϊστάµενοι των διπλωµατικών αρχών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών µπορεί να ορίζονται
Γενικά Προξενεία και Προξενεία, οι προϊστάµενοι των οποίων δικαιούνται χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
2. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα
του Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, µε απόφαση του ΣΤ-Β΄ Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της οικείας αρχής, επιτρέπεται, µετά από πενταετή τουλάχιστον χρήση, η εκποίηση αυτοκινήτου ή η απόκτηση µε αγορά ή ανταλλαγή νέου µε παράδοση στον πωλητή ή τρίτο µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση του παλαιού αυτοκινήτου και συµψηφισµό της αξίας του στο τίµηµα της αγοράς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών επιτρέπεται ο ανωτέρω συµψηφισµός και µετά από τριετή
χρήση. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η ανταλλαγή του παλαιού αυτοκινήτου µε νέο, χωρίς επιβάρυνση του Δηµοσίου, µετά από διετή χρήση. Επιτρέπεται, επίσης, η απόκτηση νέου αυτοκινήτου ή η αντικατάσταση παλαιού µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή ο συνυπολογισµός της αξίας του παλαιού αυτοκινήτου.
3. Πριν από την εκποίηση συντάσσεται πρωτόκολλο,
στο οποίο αναφέρονται ο τύπος του αυτοκινήτου, οι αριθµοί κυκλοφορίας, πλαισίου και κινητήρα, το έτος κτήσης, η αρχική και η ενεστώσα αξία του και ο αριθµός καταχώρησης αυτού στο Βιβλίο Υλικού. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από τον ΣΤ-Β΄ Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών, η δε εκποίηση διενεργείται κατά τον προσφορότερο και πλέον συµφέροντα τρόπο. Το τίµηµα από
την εκποίηση, σε περίπτωση µη συµψηφισµού του µε την
αξία του νέου αυτοκινήτου, κατατίθεται, µετά την έκδοση σχετικού γραµµατίου είσπραξης, σε τραπεζικό λογαριασµό και εν συνεχεία αποστέλλεται µε οποιοδήποτε
πρόσφορο µέσο τραπεζικής πληρωµής στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία.
4. Για την προµήθεια οχηµάτων για τις ανάγκες των
Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας δεν εφαρµόζεται η
υπ’ αρίθµ. 129/2534/2010 (Β΄ 108) κοινή υπουργική απόφαση.

1. Για την αντιµετώπιση των επείγουσας φύσης τακτικών δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών και των διπλωµατικών αρχών συστήνεται σε αυτές πάγια προκαταβολή, κατά τις διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού.
2. Από την πάγια προκαταβολή δύναται να προκαταβάλλονται, εν όλω ή εν µέρει, τακτικές δαπάνες των ως
άνω αρχών, οι οποίες καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, καθώς και
κάθε άλλη τακτική δαπάνη η οποία διατάσσεται ειδικώς
από τον Υπουργό Εξωτερικών.
3. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των Αρχών
της Εξωτερικής Υπηρεσίας ανατίθεται στους προϊσταµένους αυτών. Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα, µε δική
τους ευθύνη, να αναθέτουν τη διαχείριση σε έναν από
τους υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους.
4. Η κίνηση της πάγιας προκαταβολής διενεργείται µε
εντολή του Υπουργού Εξωτερικών ή των εξουσιοδοτηµένων για την έγκριση δαπανών οργάνων.
5. Οι διαχειριστές υπέχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις των δηµοσίων υπολόγων κατά τις διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού.
Άρθρο 441
Προξενική διαχείριση
1. Υπόλογος της διαχείρισης των προξενικών εισπράξεων είναι ο εκάστοτε προϊστάµενος της έµµισθης διπλωµατικής ή προξενικής Αρχής. Εφόσον λόγοι υπηρεσιακής ανάγκης το επιβάλλουν, επιτρέπεται η ανάθεση
της διαχείρισης από τον προϊστάµενο της Αρχής στον
νόµιµο αναπληρωτή του ή σε άλλον υπάλληλο της Αρχής µε ιδιότητα µόνιµου δηµοσίου υπαλλήλου, µετά από
προηγούµενη έγκριση της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση ο προϊστάµενος της Αρχής παραµένει υπόλογος της διαχείρισης.
Στις περιπτώσεις των Πρεσβειών µε Προξενικό Γραφείο,
ο οριζόµενος ως διευθύνων του προξενικού γραφείου
καθίσταται και διαχειριστής των προξενικών εισπράξεων.
2. Οι διπλωµατικές και προξενικές αρχές µπορούν, µετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, να µεταφέρουν σε έτερη αρχή ή να προκαταβάλλουν εν όλω ή εν
µέρει, µε συµψηφισµό των προξενικών εισπράξεων, τακτικές δαπάνες από τις προβλεπόµενες στα οικεία άρθρα του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία
διατάσσεται ειδικώς από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η
παράβαση της υποχρέωσης για τη λήψη της έγκρισης

Άρθρο 442
Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Άρθρο 443
Δηµόσιες συµβάσεις
1. Δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που
αφορούν στις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ-
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πουργείου Εξωτερικών, καθώς και αυτών που γίνονται
στην Ελλάδα για λογαριασµό των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, διενεργούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων, µετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και υπόκεινται στις νόµιµες υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων κρατήσεις.
2. Δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που
αφορούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας που εδρεύουν σε κράτη µέλη της Ε.Ε. διενεργούνται από τις
διπλωµατικές και τις προξενικές αρχές µετά από έγκριση
του Υπουργού Εξωτερικών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων.
3. Δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που
αφορούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας που δεν
εδρεύουν σε κράτη µέλη της Ε.Ε. διενεργούνται από τις
διπλωµατικές και προξενικές αρχές, µετά από έγκριση
του Υπουργού Εξωτερικών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων, ως εξής: α) µε απευθείας ανάθεση, β) µε συνοπτικό διαγωνισµό σε έγχαρτη µορφή, κατόπιν πρόσκλησης και λήψης τριών τουλάχιστον προσφορών ή, αν τούτο είναι ανέφικτο, κατόπιν εισήγησης των διπλωµατικών και προξενικών αρχών,
η οποία φέρει ειδική προς τούτο αιτιολογία και γ) µε ανοικτή διαδικασία, µετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
4. Οι εκτελούµενες σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων.
5. Δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που
αφορούν στην ασφάλεια της Χώρας, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των δηµοσίων συµβάσεων,
διενεργούνται µετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 444
Απόκτηση ακινήτων
1. Προς απόκτηση κατάλληλων οικηµάτων για την εγκατάσταση των διπλωµατικών και προξενικών αρχών,
καθώς και για κατοικία των προϊσταµένων ή των λοιπών
υπαλλήλων των αρχών αυτών, εφόσον δεν υπάρχουν ιδιόκτητα κτήρια ή τα υπάρχοντα ιδιόκτητα κτήρια είναι
ακατάλληλα ή εφόσον προδήλως εξυπηρετείται εθνικός
σκοπός ιδίως για την προστασία ακινήτου ιδιαίτερης ιστορικής αξίας για την εθνική παράδοση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών µπορεί να συνάπτονται τοκοχρεωλυτικά δάνεια, για λογαριασµό του Κράτους, µε ελληνικές ή ξένες τράπεζες ή
και άλλο πιστωτικό ίδρυµα, παρέχοντας, εάν είναι ανάγκη, εµπράγµατες ασφάλειες ή άλλες εγγυήσεις, είτε να
εγκρίνονται, εάν τούτο κρίνεται συµφερότερο, η αγορά
ή οικοδόµηση κτηρίων για τον παραπάνω σκοπό, µε άµεση καταβολή από το Δηµόσιο Ταµείο της σχετικής δαπάνης, ολικώς ή µερικώς. Σε περίπτωση µερικής καταβολής, µπορεί να συναφθεί δάνειο, µε τους ανωτέρω όρους, για την κάλυψη του υπόλοιπου µέρους της δαπάνης.
2. Επιτρέπεται, επίσης, η σύναψη, µε όµοια απόφαση,
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου µε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυµα.

Άρθρο 445
Ηλεκτρονικό Βιβλίο Υλικού
1. Σε κάθε διπλωµατική και έµµισθη προξενική αρχή
τηρείται Ηλεκτρονικό Βιβλίο Υλικού.
2 Η τήρηση του βιβλίου αυτού, καθώς και η συντήρηση
του εν γένει υλικού ανατίθενται στον προϊστάµενο, υπεύθυνο για την πληµµελή εγγραφή ή την αδικαιολόγητη φθορά παντός αντικειµένου, καθώς και για κάθε απώλεια, είτε διευθύνει κάποια αρχή, είτε, προσωρινά, εκλήθη στη διεύθυνσή της. Σε κάθε οριστική ή προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας, το Υπουργείο Εξωτερικών τηρείται, απαραιτήτως, ενήµερο για οποιαδήποτε, κατά την
παράδοση, εµφανιζόµενη ασυµφωνία µεταξύ των εγγράφων και του υπάρχοντος εν γένει υλικού, του παραλαµβάνοντος υπέχοντος την αποκλειστική ευθύνη για κάθε
τέτοια παράλειψη.
Άρθρο 446
Εκποίηση κινητών
1. Η κινητή περιουσία του Δηµοσίου, πλην των αυτοκινήτων, που υπάρχει στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκποιείται, όταν υπόκειται σε φθορά ή πλεονάζει,
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Για τον πάσης
φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισµό, κατά την εκποίησή του,
εφαρµόζεται το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο περί διασφάλισης της εµπιστευτικότητας της πληροφορίας και των
προσωπικών δεδοµένων. Από τον προς εκποίηση εξοπλισµό αφαιρούνται και δεν περιλαµβάνονται σε αυτόν κατά την εκποίησή του, πάσης φύσεως αποθηκευτικά µέσα
όπως σκληροί δίσκοι και µνήµες. Για τα αυτοκίνητα ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. Η εκποίηση γίνεται κατά τον
τρόπο που κρίνει προσφορότερο και συµφερότερο ο
προϊστάµενος της Αρχής, το δε τίµηµα, µετά την έκδοση
σχετικού γραµµατίου είσπραξης, κατατίθεται σε χωριστό
τραπεζικό λογαριασµό, µε πίστωση του προβλεπόµενου
ειδικού κωδικού αριθµού.
2. Της εκποίησης προηγείται πρωτόκολλο εκτίµησης
των αντικειµένων, συντασσόµενο από τον προϊστάµενο
της Αρχής και υποβαλλόµενο στην Κεντρική Υπηρεσία
προς έγκριση, όπου περιγράφεται λεπτοµερώς το είδος
του εκποιητέου αντικειµένου, η κατώτατη τιµή στην οποία τούτο µπορεί να εκποιηθεί και η συνολική αξία. Ο
προϊστάµενος µπορεί να ζητεί πληροφορίες από ειδήµονες, οι οποίοι προσλαµβάνονται ως εκτιµητές.
3. Η καταστροφή ή απόρριψη των άχρηστων εν γένει
και µη εκποιήσιµων ειδών, από τα αναγραφόµενα στο Βιβλίο Υλικού, επιτρέπεται µετά από έγκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας. Για τα αναφερόµενα στην παρ. 1 µέσα αποθήκευσης της πληροφορίας, τηρούνται οι εθνικές και
ενωσιακές διατάξεις περί διασφάλισης της εµπιστευτικότητας της πληροφορίας, περί εξυγίανσης, καταστροφής και απόρριψης των µέσων αυτών. Αν τούτο δεν καθίσταται δυνατό, λόγω των κατά τόπους συνθηκών, τα αποθηκευτικά µέσα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία µε συνοδευόµενο διπλωµατικό ταχυδροµείο, προς εξυγίανση, καταστροφή και απόρριψη.
4. Της καταστροφής ή απόρριψης προηγείται η σύνταξη, από τον προϊστάµενο της Αρχής, πρωτοκόλλου στο
οποίο περιγράφεται λεπτοµερώς το αντικείµενο και βε-
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βαιώνεται ότι ουδεµία µπορεί να έχει αγοραία αξία. Ο
προϊστάµενος της Αρχής µπορεί να ζητήσει τη γνώµη ειδικών. Για τα µέσα αποθήκευσης των παρ. 1 και 3, τα οποία αποτελούν εξαρτήµατα του καταστρεφόµενου ή απορριπτόµενου αντικειµένου, γίνεται σαφής µνεία της
τύχης τους (εξυγίανση, καταστροφή και απόρριψη τοπικώς ή αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία) κατά την περιγραφή του αντικειµένου. Η µνεία αυτή δεν απαλλάσσει
από τη σύνταξη ειδικού πρωτοκόλλου καταστροφής διαβαθµισµένου υλικού, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
5. Μετά την έγκριση του ανωτέρω πρωτοκόλλου, ο
προϊστάµενος της Αρχής οφείλει να αναφέρει στην Κεντρική Υπηρεσία τη σχετική ενέργεια, καθώς και τη διαγραφή από το Βιβλίο Υλικού, προκειµένου η Κεντρική Υπηρεσία να µεριµνήσει για την αντίστοιχη διαγραφή και
να συντάξει και να αποστείλει πρωτόκολλο εκποίησης,
καταστροφής ή απόρριψης των αντικειµένων, τηρώντας
τη διαδικασία της παρ. 4.
Άρθρο 447
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύναται να
καθορίζονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις αναφορικά
µε τις δαπάνες των περ. δ΄ και ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου
436.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων φοίτησης των
τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
που προβλέπει η περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 437, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της τριµελούς επιτροπής που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 438, καθορίζεται,
κατ’ έτος, το ύψος του κονδυλίου προς κάλυψη των δαπανών της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 438. Με όµοια
απόφαση, καθορίζεται, κατ’ έτος, το ύψος του κονδυλίου
των δηµοσίων σχέσεων που είναι απαραίτητες για την
εκπροσώπηση της χώρας, προς κάλυψη των δαπανών
των περ. ε΄, ζ΄ , η΄ και ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 438.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας και ανάθεσης της ανοικτής διαδικασίας που περιγράφεται στην περ. γ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 443 για τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας
που δεν εδρεύουν σε κράτη µέλη. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης
των δηµοσίων συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που
αφορούν στην ασφάλεια της χώρας, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των δηµοσίων συµβάσεων.
5. Ο Υπουργός Εξωτερικών δύναται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για τον χαρακτηρισµό των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στην υπ’ αριθµ. 75555/289/2017 (Β΄ 2336) κοινή υπουργική απόφαση µε θέµα «Καθορισµός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής µονάδας
ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συµβάσεων της
ίδιας ή ορισµένων κατηγοριών αυτής του άρθρου 6, παρ.
2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016».
6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος τήρησης του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Υλικού που προβλέπεται στο άρθρο 445.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 448
Κατάταξη υπαλλήλων Κλάδων Διοικητικού
Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής,
Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
και Επιµελητών
1. Οι υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού,
Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιµελητών, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται στον κατά περίπτωση προβλεπόµενο βαθµό και µέχρι τον βαθµό του Τµηµατάρχη Α΄ (εκτός του Κλάδου Επιµελητών) και µε βάση τον συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Στον συνολικό χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το µισό του πέραν της
δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε σε Κλάδο κατώτερης
κατηγορίας. Πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε
στον βαθµό κατάταξης.
2. Για την κατάταξη σύµφωνα µε την παρ. 1 συνυπολογίζονται τα ακόλουθα:
α) Για τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ως εισαγωγικός βαθµός λογίζεται ο βαθµός του Γραµµατέα Α΄. Για
τη βαθµολογική τους εξέλιξη προσµετράται ο χρόνος
φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., καθώς και ο χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι την κατάταξη. Για τους
αριστούχους προσµετράται ένα (1) επιπλέον έτος.
β) Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, ως εισαγωγικός βαθµός λογίζεται ο βαθµός του Γραµµατέα
Α΄. Για διδακτορικό δίπλωµα που αποκτήθηκε µετά τον
διορισµό προσµετρώνται έξι (6) επιπλέον έτη.
γ) Για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου, ως εισαγωγικός βαθµός λογίζεται ο βαθµός του Γραµµατέα Β΄.
Για µεταπτυχιακό τίτλο που αποκτήθηκε µετά τον διορισµό προσµετρώνται δύο (2) επιπλέον έτη.
δ) Αν ο υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωµα και
µεταπτυχιακό τίτλο, για την κατάταξη λαµβάνεται υπόψη µόνο το διδακτορικό δίπλωµα. Αν ο υπάλληλος κατέχει περισσότερους του ενός µεταπτυχιακούς τίτλους,
προσµετράται ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.
3. Για την κατάταξη σύµφωνα µε την παρ. 1 δεν υπολογίζονται:
α) ο χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης
που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας
πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή
τουλάχιστον προστίµου αποδοχών τριών (3) µηνών,
β) ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
γ) ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
δ) ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας,
ε) ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων εφόσον στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία,
στ) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωµα για προαγωγή,
ζ) χρονικό διάστηµα ίσο προς το µισό του απαιτούµενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της
πειθαρχικής ποινής του υποβιβασµού. Για την κατάταξη
εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις.
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4. Κατά την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό,
το ποσοστό της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής
του:
α) Τµηµατάρχη Α΄ και Β΄ των Κλάδων Διοικητικού
Προξενικού και Επικοινωνιών και Πληροφορικής, αντιστοιχεί στον βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ και Β΄
του Διπλωµατικού Κλάδου,
β) Γραµµατέα Α΄ και Β΄ των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Επικοινωνιών και Πληροφορικής και Τµηµατάρχη Α΄ και Β΄ του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής
Υποστήριξης, αντιστοιχεί στον βαθµό του Γραµµατέα
Πρεσβείας Α΄ και Β΄ του Διπλωµατικού Κλάδου,
γ) Γραµµατέα Γ΄ και Γραµµατέα Δ΄ των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Επικοινωνιών και Πληροφορικής
και Γραµµατέα Α΄ και Β΄ του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, αντιστοιχεί στον βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ και του Ακόλουθου Πρεσβείας του
Διπλωµατικού Κλάδου,
δ) Γραµµατέα Γ΄ και Δ΄ του Κλάδου Διοικητικής και
Λογιστικής Υποστήριξης, ανέρχεται σε 50% του οικείου
Πρέσβη.
5. Μέχρι διενέργειας των προαγωγών στον βαθµό Διευθυντή Β΄ των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Επικοινωνιών και Πληροφορικής στις αντίστοιχες Διευθύνσεις και Τµήµατα, δύνανται να προΐστανται υπάλληλοι
µε βαθµό Τµηµατάρχη Α΄.
Άρθρο 449
Διατάξεις για τις µεταφερόµενες υπηρεσίες
και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης
1. Οι υπάλληλοι του πρώην Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης οι οποίοι µεταφέρθηκαν µε τις οργανικές
τους θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάµει του
π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), εντάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών στους εξής Κλάδους:
α) Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, ο οποίος
συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, όσοι υπάλληλοι
υπάγονταν ήδη στον Κλάδο αυτόν.
Οι υπάλληλοι κατατάσσονται στις οργανικές θέσεις οι
οποίες µεταφέρθηκαν, µε τον βαθµό που ήδη κατέχουν.
Για τη µετέπειτα βαθµολογική τους εξέλιξη, καθώς και
για τις µεταθέσεις τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
παρόντος που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Κλάδου
Διοικητικού Προξενικού.
Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν κρίνουν ζητήµατα που αφορούν
στους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, συγκροτούνται µε τη συµµετοχή εκπροσώπου του
Κλάδου τους, όπου αυτή προβλέπεται στα αντίστοιχα
άρθρα. Ο εκπρόσωπος υποδεικνύεται στον Υπουργό από
το Διοικητικό Συµβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης και, σε περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει, ορίζεται από τον Υπουργό.
Οι υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, όταν υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στελεχώνουν τις Διευθύνσεις της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης, ασκούν τα καθήκοντα που ανάγονται στη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Διευθύνσεων αυτών
και δύνανται να αναλαµβάνουν καθήκοντα Προϊσταµένου στη Διεύθυνση Πολυµερών Οικονοµικών Σχέσεων
και Εµπορικής Πολιτικής. Όταν υπηρετούν στις Αρχές
της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, σύµφωνα

µε τις οδηγίες του Προϊσταµένου τους, καθήκοντα όµοια
µε αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία.
Προτού αιτηθούν τη µετάθεση ή απόσπασή τους, οφείλουν να υπηρετήσουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Κατά τα λοιπά, οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας
διατηρούν όλα τα µισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, καθώς και άλλες παροχές
που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.
β) Στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα
του άρθρου 319, και τα εξής ειδικά προσόντα:
βα) απολυτήριο λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της
αλλοδαπής,
ββ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
Οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας εντάσσονται µε
τον βαθµό τον οποίο κατέχουν και διατηρούν όλα τα µισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, καθώς και άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συµπεριλαµβανοµένης
της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.
γ) Για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη
στους ανωτέρω κλάδους, λόγω έλλειψης των ειδικών
προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται
µε την, µε οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν όλα τα µισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, καθώς και
άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο
προέρχονται, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής
διαφοράς στις αποδοχές τους.
2. α) Οι υπάλληλοι των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη µετάταξή τους στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η αίτηση για τη
µετάταξη υποβάλλεται µε πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός
(1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χωρίς γνώµη
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι εν λόγω υπάλληλοι, κατά
την επιστροφή τους, διατηρούν όλα τα µισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, καθώς
και άλλες παροχές που είχαν πριν από τη µεταφορά
τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, συµπεριλαµβανοµένης
της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.
β) Στους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην περ. α΄
της παρ. 1, δίδεται δυνατότητα να αιτηθούν την ένταξή
τους στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον διαθέτουν και τα λοιπά ειδικά
προσόντα, µε αίτησή τους η οποία υποβάλλεται εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Η ένταξή τους γίνεται µε τον βαθµό που κατέχουν, ενώ για τη µετέπειτα βαθµολογική τους εξέλιξη
και τις µεταθέσεις τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του
παρόντος που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Κλάδου
Διοικητικού Προξενικού.
3. Υποθέσεις που εκκρεµούν στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τους υπαλλήλους που µεταφέρθηκαν

147
στο Υπουργείο Εξωτερικών, ολοκληρώνονται από τα
Συµβούλια αυτά.
4. Υφιστάµενες, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος, αποσπάσεις προσωπικού, καθώς και εκπαιδευτικές ή άλλης µορφής άδειες, δεν θίγονται από τις
διατάξεις του παρόντος. Οι υπάλληλοι που µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζουν να συµµετέχουν νόµιµα στα συλλογικά όργανα στα οποία έχουν οριστεί, µέχρι την αντικατάστασή τους.
5. Το Τµήµα Διεθνών Χρηµατοδοτικών Οργανισµών και
Αναπτυξιακών Τραπεζών του πρώην Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, το οποίο µεταφέρθηκε ως σύνολο
αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στη Γενική
Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών µε την παρ. 1
του άρθρου 3 του π.δ. 84/2019 (A΄ 123), µεταφέρεται ως
σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συστήνεται ως
αυτοτελής οργανική µονάδα σε επίπεδο Τµήµατος, υπαγόµενη στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι
δαπάνες λειτουργίας του Τµήµατος Διεθνών Χρηµατοδοτικών Οργανισµών και Αναπτυξιακών Τραπεζών βαρύνουν στο εξής τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον οποίο µεταφέρονται όλες
οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη εισφορών και λοιπών οικονοµικών υποχρεώσεων προς Διεθνείς Οργανισµούς. Οι υπάλληλοι του εν λόγω Τµήµατος, κατά την επιστροφή τους, διατηρούν όλα τα µισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, καθώς και
άλλες παροχές που είχαν πριν από τη µεταφορά τους
στο Υπουργείο Εξωτερικών, συµπεριλαµβανοµένης της
προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.
6. Τα Τµήµατα: α) Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών και
β) Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών, της πρώην Διεύθυνσης Εµπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άµυνας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 27
π.δ.147/2017), µεταφέρονται ως σύνολο αρµοδιοτήτων,
θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι υπάλληλοι που µεταφέρονται διατηρούν όλα τα µισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, καθώς και άλλες παροχές που είχαν
στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές
τους. Οι ανωτέρω κατατάσσονται και εξελίσσονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 1. Για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη στους Κλάδους Διοικητικού Προξενικού ή Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, λόγω έλλειψης των απαιτούµενων ειδικών
προσόντων, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται µε την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και στους
υπαλλήλους αυτούς εφαρµόζονται οι παρ. 2, 3 και 4.
Άρθρο 450
Διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό
της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού
και Δηµόσιας Διπλωµατίας
1. α) Το µόνιµο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού εντάσσεται στους αντίστοιχους
κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών, µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µε την οποία γίνεται η κατάταξη

σε βαθµό, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο
448.
β) Το προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις και το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και τα τµήµατα της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου
Ελληνισµού κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρεί τις θέσεις του, στις ειδικότητες που κατέχει, οι οποίες µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η ένταξη του προσωπικού που υπηρετεί στις θέσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε την οποία γίνεται και η κατάταξη σε βαθµούς,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις γενικές διατάξεις
για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
γ) Το προσωπικό των περ. α΄ και β΄ διατηρεί όλα τα µισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά του δικαιώµατα και άλλες παροχές που είχε στη Γενική Γραµµατεία
Απόδηµου Ελληνισµού από την οποία προήλθε.
2. Οι µεταφερόµενοι υπάλληλοι της περ. α΄ εντάσσονται στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού, στον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής, στον Κλάδο Διοικητικής
και Λογιστικής Υποστήριξης και στον Κλάδο Επιµελητών, ως εξής:
α) Στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού, εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 319, και
τα εξής ειδικά προσόντα:
αα) πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής,
αβ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, εφόσον ήταν προσόν για τον αρχικό διορισµό τους
στη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού ή την ένταξή τους από το πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.. Για όσους δεν
συνέτρεχε η προϋπόθεση αυτή, η κατοχή τίτλου γλωσσοµάθειας πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής
γλώσσας, όπως ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Όσοι δεν το
κατέχουν, εξετάζονται στην πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε διαδικασία που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν ο υπάλληλος αποτύχει στην εξέταση, η θέση του µετατρέπεται σε προσωποπαγή και καταργείται µε την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από το Υπουργείο Εξωτερικών,
αγ) πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείµενα επεξεργασία κειµένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.
β) Στον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 319, και τα εξής ειδικά προσόντα:
βα) πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών
ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής,
ββ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, εφόσον ήταν προσόν για τον αρχικό διορισµό τους στη Γενική
Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού ή την ένταξή τους από το πρώην Ε.Ι.Α.Π.Ο.Ε.. Για όσους δεν συνέτρεχε η
προϋπόθεση αυτή, η κατοχή τίτλου γλωσσοµάθειας άριστης γνώσης της αγγλικής, όπως ορίζεται από το
Α.Σ.Ε.Π.. Όσοι δεν το κατέχουν, εξετάζονται στην άριστη γνώση της αγγλικής, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε διαδικασία που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν ο υ-
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πάλληλος αποτύχει στην εξέταση, η θέση του µετατρέπεται σε προσωποπαγή και καταργείται µε την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από το Υπουργείο Εξωτερικών.
γ) Στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα
του άρθρου 319, και τα εξής ειδικά προσόντα:
γα) απολυτήριο λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της
αλλοδαπής,
γβ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, εφόσον ήταν προσόν για τον αρχικό διορισµό τους
στη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού ή την ένταξή τους από το πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.. Για όσους δεν
συνέτρεχε η προϋπόθεση αυτή, η κατοχή τίτλου γλωσσοµάθειας πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής
γλώσσας, όπως ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Όσοι δεν το
κατέχουν, εξετάζονται στην πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε διαδικασία που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν ο υπάλληλος αποτύχει στην εξέταση, η θέση του µετατρέπεται σε προσωποπαγή και καταργείται µε την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από το Υπουργείο Εξωτερικών,
γγ) πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείµενα επεξεργασία κειµένου και αρχειοθέτηση.
δ) Στον Κλάδο Επιµελητών εφόσον διαθέτουν, εκτός
από τα γενικά προσόντα του άρθρου 319, και απολυτήριο Γυµνασίου ή απολυτήριο Δηµοτικού Σχολείου για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι το 1980.
ε) Για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη
στους ανωτέρω κλάδους, λόγω έλλειψης των ειδικών
προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται
µε την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από το Υπουργείο Εξωτερικών.
3. Οι δικηγόροι που υπηρετούν µε έµµισθη εντολή στη
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού µεταφέρονται
στη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας, διατηρώντας το εργασιακό, µισθολογικό, συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν στη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού.
4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της
Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού µεταφέρονται αυτοδικαίως από αυτήν στο Υπουργείο Εξωτερικών,
χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Η
αξιοποίηση, ιδίως εκµίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση µε
ή άνευ ανταλλάγµατος και διαχείριση της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας, πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
5. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Γραµµατέων και Συµβούλων Επικοινωνίας εντάσσονται, αυτοδίκαια, στους βαθµούς του άρθρου 383. Η κατάταξή τους γίνεται µε βάση
το άρθρο 386 και την υπό στοιχεία Ζ/3257/12.9.2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΗ465ΧΘ0-8ΚΧ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Επικρατείας, καθώς και την υπ’ αρίθµ.
5456/209/3.4.2019 πράξη διορισµού αποφοίτων της ΚΕ΄
εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
6. Υφιστάµενες αποσπάσεις προσωπικού, εκπαιδευτικές άδειες ή άλλης µορφής άδειες δεν θίγονται µε τον

παρόντα νόµο. Υφιστάµενες αποφάσεις, που δεν έχουν
εκτελεστεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, για µεταθέσεις υπαλλήλων που δεν ανήκουν στον Κλάδο Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας ανακαλούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και παύουν να ισχύουν.
7. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη
µετάταξή τους στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η αίτηση για τη µετάταξη υποβάλλεται µε πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετάταξη διενεργείται σε θέσεις
Διοικητικού - Οικονοµικού µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρµοδίου για θέµατα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Υπουργού, χωρίς γνώµη Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
8. Σύζυγοι υπηρετούντων σε Αρχές Εξωτερικού, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και έχουν αποσπαστεί λόγω συνυπηρέτησης στο Γραφείο Δηµόσιας Διπλωµατίας ή σε άλλη Υπηρεσία Αρχής Εξωτερικού, όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους, παραµένουν στη
θέση στην οποία έχουν αποσπαστεί έως τη λήξη της θητείας των συζύγων τους.
9. Το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και
ΔΕ Μεταφραστών Διερµηνέων του π.δ. 82/2017 (Α΄
117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, που υπηρετεί προσωρινά-µεταβατικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 41 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), εντάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές, άλλως προσωποπαγείς, θέσεις στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Στους υπαλλήλους αυτούς δίδεται δυνατότητα να αιτηθούν την ένταξή τους στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών,
εφόσον διαθέτουν και τα λοιπά ειδικά προσόντα, µε αίτησή τους η οποία υποβάλλεται εντός προθεσµίας ενός
(1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ένταξή τους γίνεται µε τον βαθµό που κατέχουν, ενώ για τη
µετέπειτα βαθµολογική τους εξέλιξη και τις µεταθέσεις
τους εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 394 έως και
397.
Άρθρο 451
Διατάξεις για το προσωπικό της Μεταφραστικής
Υπηρεσίας και τους συνεργαζόµενους
µε αυτή µεταφραστές
1. Το προσωπικό της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών που, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, κατέχει προσωποπαγείς θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/15/οικ.15159/
28.5.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ΄ 638),
διατηρεί τις θέσεις του, στις ειδικότητες που κατέχει, οι
οποίες µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η ένταξη του προσωπικού που υπηρετεί στις θέσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε την οποία γίνεται και η κατάταξη σε βαθµούς,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις γενικές διατάξεις
για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Υφίσταται, επίσης, µία (1) θέση που έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2839/2000
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(Α΄ 196). Οι υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις,
δύο (2) µόνιµοι µεταφραστές/διερµηνείς στην Κεντρική
και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, εξακολουθούν να παραµένουν ως έχουν, µέχρι
την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την
Υπηρεσία. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, µε έδρα
την Ξάνθη, εξακολουθεί να υφίσταται µία (1) θέση µεταφραστή/διερµηνέα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
2. Οι ήδη συνεργαζόµενοι µε τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ιδιώτες µεταφραστές
που περιλαµβάνονται στο «Μητρώο Επίσηµων Μεταφραστών ΥΠΕΞ», παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες – αυτοαπασχολούµενοι, ως προς
την ασφαλιστική τους κάλυψη δεν υπάγονται στην παρ.
9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Εκκρεµείς ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω για την περίοδο από 1ης.1.2017 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος λογίζονται ότι έχουν διανυθεί στη 2η ασφαλιστική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το άρθρο 35 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), και βαρύνουν κατά τα 2/3 τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών και κατά το 1/3
τον υπόχρεο, διαγραφοµένων τυχόν προστίµων και προσαυξήσεων. Η διάταξη του προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζεται αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που
ο υπόχρεος έχει διατηρήσει το καθεστώς υπαγωγής του
στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 για ολόκληρο το ηµερολογιακό έτος.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 452
Επαναλειτουργία και σκοποί του Συµβουλίου
Απόδηµου Ελληνισµού
1. Το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 108 του Συντάγµατος και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων
των δυνάµεων του παγκοσµίου Ελληνισµού, επαναλειτουργεί µε τον παρόντα νόµο, ως συµβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας για θέµατα που αφορούν
στον Απόδηµο και Οµογενειακό Ελληνισµό.
2. Σκοποί του Σ.Α.Ε. είναι, ιδίως:
α) η γνώση, διατήρηση και προώθηση της ελληνικής
γλώσσας, του ελληνικού πολιτισµού και του φιλελληνισµού,
β) η µέριµνα, προαγωγή και αξιοποίηση των Ελλήνων
που εργάζονται έξω από την Επικράτεια,
γ) η ενδυνάµωση και η εξωστρέφεια της εθνικής, πολιτισµικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισµού,
δ) η προαγωγή των συµφερόντων του αποδήµου Ελληνισµού και η προσέλκυση επενδύσεων,
ε) η σύσφιξη των δεσµών του παγκοσµίου Ελληνισµού, τόσο του αποδήµου και οµογενειακού, όσο και µε
τη µητέρα Πατρίδα.
Άρθρο 453
Σύνθεση, συγκρότηση και όργανα του Σ.Α.Ε.
1. Στο Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού συµµετέχουν
εκπρόσωποι του απόδηµου και οµογενειακού Ελληνισµού ανά Περιφέρεια.

Οι Περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο Σ.Α.Ε. είναι:
α) Περιφέρεια Καναδά
β) Περιφέρεια Η.Π.Α.
γ) Περιφέρεια Χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής,
δ) Περιφέρεια Χωρών Ευρώπης
ε) Περιφέρεια Χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας
στ) Περιφέρεια Χωρών Ωκεανίας - Άπω Ανατολής και
ζ) Περιφέρεια Χωρών Αφρικής - Εγγύς και Μέσης Ανατολής.
2. Οι εκπρόσωποι του απόδηµου και οµογενειακού Ελληνισµού ανά Περιφέρεια εκλέγονται µέσω εσωτερικών
διαδικασιών του απόδηµου και οµογενειακού Ελληνισµού, που διενεργούνται από τις αντιπροσωπευτικές
τους οργανώσεις και οντότητες. Ο αριθµός των εκπροσώπων του απόδηµου και οµογενειακού ελληνισµού στο
Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια καθορίζεται βάσει πληθυσµιακής
κατανοµής, ως εξής:
α) Περιφέρεια Καναδά: Έξι (6) εκπρόσωποι,
β) Περιφέρεια Η.Π.Α.: Δέκα (10) εκπρόσωποι,
γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής:
Πέντε εκπρόσωποι,
δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: Εννέα (9) εκπρόσωποι,
ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας: Έξι (6) εκπρόσωποι,
στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας - Άπω Ανατολής: Εννέα (9) εκπρόσωποι,
ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής - Εγγύς/Μέσης Ανατολής: Πέντε (5) εκπρόσωποι.
3. Η δοµή του Σ.Α.Ε. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται µε εσωτερικές διαδικασίες που διενεργούνται από τον απόδηµο και οµογενειακό Ελληνισµό.
4. α) Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι το Προεδρείο, η Γενική
Συνέλευση και λοιπά όργανα, όπως αυτά προβλέπονται
από τον Κανονισµό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε..
β) Το Προεδρείο εκπροσωπεί το Σ.Α.Ε. και ασκεί τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισµό
Λειτουργίας του Σ.Α.Ε.. Με τον Κανονισµό ορίζονται, επίσης, ο αριθµός, η σύνθεση και η διαδικασία εκλογής
των µελών του Προεδρείου.
γ) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του
Σ.Α.Ε. και ασκεί τις αρµοδιότητες για τις οποίες δεν προβλέπει διαφορετικά ο Κανονισµός Λειτουργίας του
Σ.Α.Ε.. Στη Γενική Συνέλευση συµµετέχουν ως τακτικά
µέλη µε δικαίωµα ψήφου οι εκπρόσωποι των Περιφερειών της παρ. 2.
5. α) Για να συγκροτηθεί για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ορισθεί και επισήµως γνωστοποιηθεί τριάντα (30) τουλάχιστον µέλη της από τέσσερις
(4) τουλάχιστον Περιφέρειες. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί µε απόφασή της η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, η οποία
έχει αρµοδιότητα να κρίνει και επί της αντιπροσωπευτικότητας της διαδικασίας επιλογής, βάσει στοιχείων που
προσκοµίζουν, σε περίπτωση αµφισβήτησης, οι αρµόδιες
διπλωµατικές και προξενικές Αρχές.
β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ελληνισµού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων εντός
τριµήνου από την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου.
Στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της
και αποφασίζει τον Προσωρινό Κανονισµό Λειτουργίας
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της, µέχρις ότου ψηφιστεί ο επίσηµος Κανονισµός Λειτουργίας του Σ.Α.Ε..
Άρθρο 454
Γενική Συνέλευση - Επωνυµία Γενικής
Συνέλευσης - Έδρα
1. α) Η Γενική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. φέρει την επωνυµία «το Κοινόν του Απόδηµου Ελληνισµού», στο εξής
«το Κοινόν» και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
β) Ο αριθµός, ο χρόνος και ο τρόπος των συνεδριάσεων του «Κοινού», µετά από την πρώτη σύγκλησή του,
καθορίζονται από το ίδιο, βάσει των προβλέψεων του
Κανονισµού Λειτουργίας που θα καταρτίσει.
γ) Γραµµατειακή υποστήριξη στο «Κοινόν» παρέχει η
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας
Διπλωµατίας, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης τρεις (3)
τουλάχιστον µήνες πριν από την προγραµµατιζόµενη συνεδρίασή του.
2. Το «Κοινόν» µπορεί να συγκαλείται εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών για ενηµέρωση ή διαβούλευση επί θεµάτων εθνικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η γραµµατειακή υποστήριξη παρέχεται από
τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας.
3. Στις συνεδριάσεις του «Κοινού» µπορεί να συµµετέχουν ως µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου:
α) Προσωπικότητες του Απόδηµου Ελληνισµού, οι οποίες διαπρέπουν στον πολιτειακό, επιστηµονικό, επιχειρηµατικό, τεχνολογικό, στρατιωτικό, εκκλησιαστικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τοµέα. Οι ανωτέρω προτείνονται
από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων και τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας.
Η επιλογή τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ελληνισµού της
Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.
β) Προσωπικότητες διακεκριµένες που, αν και δεν έχουν ελληνική καταγωγή, έχουν διακριθεί:
βα) για την έµπρακτη προάσπιση των ελληνικών εθνικών θεµάτων και
ββ) για τη συµβολή τους στην προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, αναγνωριζοµένης της διαχρονικής προσφοράς του φιλελληνικού κινήµατος ανά τον κόσµο. Η
επιλογή τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ελληνισµού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.
γ) Ενας (1) εκπρόσωπος του Οικουµενικού Πατριαρχείου και ένας (1) εκπρόσωπος κάθε Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, µετά από εισήγηση του Οικουµενικού Πατριάρχη
ή του οικείου Πατριάρχη.
δ) Εκπρόσωποι της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Απόδηµων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και της Παγκόσµιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) που ορίζονται
από τον Υπουργό Εξωτερικών, µετά από εισήγηση των
τελευταίων. Το σύνολο των µελών της παρούσας δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ήµισυ των τακτικών µελών της
Γενικής Συνέλευσης.
4. Το «Κοινόν» αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των τακτικών µελών του και, οπωσδήποτε

µε όχι λιγότερες από είκοσι έξι (26) ψήφους, τον Κανονισµό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε.. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται όλα τα θέµατα για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο
νόµος, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων στο Σ.Α.Ε., των αρµοδιοτήτων και της λειτουργίας του Προεδρείου και του
«Κοινού».
5. Για κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του «Κοινού», που δεν ρυθµίζει ο Κανονισµός Λειτουργίας του
Σ.Α.Ε. ή ο παρών, εφαρµόζονται αναλόγως οι γενικές
διατάξεις περί σωµατείων.
6. Το προσωπικό γραµµατειακής υποστήριξης που έχει
προσληφθεί από το Ίδρυµα Απόδηµου Ελληνισµού, µεταφέρεται, µετά από σχετική αίτησή του και µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών στη Γενική Γραµµατεία Αποδήµου Ελληνισµού και Δηµόσιας Διπλωµατίας, σε συνιστώµενες µε την παρούσα προσωποπαγείς θέσεις, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
κύριο αντικείµενο εργασίας τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. Η υπηρεσία
του προσωπικού αυτού παρέχεται στην έδρα της Γενικής
Συνέλευσης του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού και
τα επιµέρους καθήκοντα αυτού εξειδικεύονται µε την ως
άνω απόφαση ένταξης. Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε
καµία περίπτωση, δεν βαρύνεται µε την καταβολή των
προγενέστερων της ένταξης οφειλόµενων δεδουλευµένων απολαβών του προσωπικού αυτού.
Άρθρο 455
Πόροι του Σ.Α.Ε.
Το Σ.Α.Ε. λειτουργεί µε ιδίους πόρους, όπως ορίζει ο
Κανονισµός Λειτουργίας του.
Άρθρο 456
Ασυµβίβαστα
1. Η ιδιότητα του εκλεγµένου εκπροσώπου στο Σ.Α.Ε.
είναι ασυµβίβαστη µε τα έργα ή την ιδιότητα µέλους, τακτικού ή αναπληρωµατικού, του διοικητικού συµβουλίου
οποιασδήποτε µορφής νοµικού προσώπου της ηµεδαπής, το οποίο επιχορηγείται εν όλω ή εν µέρει από το
Σ.Α.Ε. ή ενισχύεται οικονοµικά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο
από αυτό.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετοχή του εκλεγµένου εκπροσώπου στο Σ.Α.Ε. σε προσωρινή διοίκηση,
διορισµένη µε δικαστική απόφαση και σε εκτέλεση αυτής, νοµικού προσώπου της ηµεδαπής, το οποίο επιχορηγείται εν όλω ή εν µέρει ή ενισχύεται οικονοµικά καθ’
οποιονδήποτε τρόπο από το Σ.Α.Ε..
Άρθρο 457
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Εξωτερικών και γνώµη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ελληνισµού της Διασποράς της Βουλής
των Ελλήνων, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες
εφαρµογής του άρθρου 453. Μετά από τη συγκρότηση
της Γενικής Συνέλευσης, η τροποποίηση του ως άνω
προεδρικού διατάγµατος γίνεται κατόπιν εισήγησης της
τελευταίας.
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 458
Αντικείµενο
Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ρυθµίζονται η
αναπτυξιακή συνεργασία και η παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό ή και από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικούς φορείς και υπερεθνικούς θεσµούς, στο πλαίσιο των διεθνών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η Χώρα.
Άρθρο 459
Βασικοί ορισµοί
α) Αναπτυξιακή συνεργασία είναι η δέσµη δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από τις πηγές του άρθρου
458 και αποσκοπούν στο να συµβάλουν στην οικονοµική,
κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσόµενων χωρών, καθώς και στην καταπολέµηση της φτώχειας, εντός του πλαισίου που θέτουν η Ατζέντα 2030
των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και οι
Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.). Η αναπτυξιακή συνεργασία περιλαµβάνει τεχνικά έργα, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, επιστηµονικές αναλύσεις, µεταφορά
τεχνογνωσίας και επιχειρησιακές δράσεις στις αποδέκτριες χώρες.
β) Η εθνική ανθρωπιστική βοήθεια περιλαµβάνει δράσεις πρόληψης των καταστροφών, ανοικοδόµησης και ανακούφισης, συντονισµό αρωγής, επισιτιστική βοήθεια,
καθώς και πάσα µορφή κατεπείγουσας βοήθειας, η οποία
διατίθεται για την ανακούφιση πληγέντων πληθυσµών
σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και κρίσεων, που
προέρχονται από ανθρώπινη ή φυσική αιτία.
γ) Επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA- Official Development Aid – στο εξής ΕΑΒ) είναι οι ροές προς χώρες και
εδάφη του υφισταµένου καταλόγου Δικαιούχων ΕΑΒ
της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development
Assistance Committee, DAC) του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και προς πολυµερείς αναπτυξιακούς φορείς που παρέχονται από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι συναλλαγές ροών
που παρέχονται από τους ανωτέρω φορείς έχουν: α) ως
κύριο στόχο την προαγωγή της οικονοµικής ανάπτυξης
και ευηµερίας των αποδεκτριών χωρών και β) χαρακτήρα
παραχώρησης και φέρουν το στοιχείο της δωρεάς συµφώνως προς τις προδιαγραφές της DAC/Ο.Ο.Σ.Α..
δ) Φορείς της κοινωνίας των πολιτών είναι, κυρίως, µη
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), σωµατεία, ιδρύµατα,
αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες και ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα, που έχουν ως αντικείµενο, κατά τις διατάξεις του καταστατικού τους, την υλοποίηση
δραστηριοτήτων, σχετικών µε τις αρχές και τους στόχους της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν να διαθέτουν
δοµή, που να εγγυάται ικανοποιητικώς τη δυνατότητα

εκπλήρωσης των στόχων τους. Οι ως άνω φορείς οφείλουν να έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, ενώ σε περίπτωση διεθνών φορέων οφείλουν να διαθέτουν πλήρως λειτουργικά παραρτήµατα εντός Ελλάδας, µε κατ’ ελάχιστον τετραετή παρουσία.
ε) Ιδιωτικοί φορείς είναι επιχειρήσεις και έτεροι φορείς του ιδιωτικού τοµέα:
εα) η κυριότητα των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία
σε ιδιώτες. Ο όρος περιλαµβάνει, ενδεικτικώς, χρηµατοπιστωτικούς θεσµούς, πολυεθνικές εταιρείες, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς και µεµονωµένους
επιχειρηµατίες,
εβ) που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
εγ) που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ.,
εδ) που διαθέτουν διακριτό προϋπολογισµό ή αυτοτελείς κωδικούς σε αυτόν για την πραγµατοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποδεδειγµένη εµπειρία στον τοµέα αυτό και κατάλληλη οργανωτική δοµή και
εε) που επιθυµούν να συµβάλουν στην υλοποίηση εθνικών δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας.
στ) Διµερής βοήθεια είναι το σύνολο των πόρων που
διαθέτει η δωρήτρια χώρα προς όφελος των αποδεκτριών. Συγκεκριµένα: στα) οι συναλλαγές ροών αναπτυξιακής βοήθειας απευθείας µεταξύ της δωρήτριας και
της αποδέκτριας χώρας, στβ) οι συναλλαγές µε φορείς
της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται
στην ανάπτυξη, στγ) άλλες συναλλαγές ροών, σχετιζόµενες µε την υποβοήθηση της ανάπτυξης, όπως οι επιδοτήσεις επιτοκίου, οι δαπάνες για την προαγωγή ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης σχετικά µε την ανάπτυξη,
η αναδιάρθρωση χρέους και το διοικητικό κόστος.
ζ) Πολυµερής βοήθεια είναι οι εισφορές που καταβάλλονται σε δικαιούχο φορέα, ο οποίος
ζα) πραγµατοποιεί το σύνολο ή µέρος των δραστηριοτήτων του υπέρ της ανάπτυξης,
ζβ) αποτελεί διεθνή επιτροπή, φορέα ή οργανισµό, τα
µέλη του οποίου είναι κυβερνήσεις ή ένα ταµείο, διαχειριζόµενο αυτόνοµα από µία διεθνή επιτροπή και
ζγ) συγκεντρώνει εισφορές, οι οποίες στη συνέχεια
χάνουν την ταυτότητά τους και καθίστανται αναπόσπαστο µέρος των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του φορέα.
η) Στοχευµένη πολυµερής βοήθεια είναι αυτή που χορηγείται µέσω διεθνούς οργανισµού και όπου ο δωρητής
ελέγχει ουσιαστικά τη διάθεση των κονδυλίων, µέσω του
προσδιορισµού του δικαιούχου ή άλλων πτυχών της εκταµίευσης, όπως για παράδειγµα του σκοπού, των όρων, του συνολικού ποσού ή της εκ νέου χρησιµοποίησης τυχόν υπολοίπων.
Άρθρο 460
Εθνική Πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
1. Η Εθνική Πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας είναι δοµηµένη σε δύο άξονες προτεραιότητας, ήτοι:
α) τον γεωγραφικό: η ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια
κατευθύνεται πρωτίστως, αν και όχι αποκλειστικώς, στις
γεωγραφικές περιοχές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, του Καυκάσου, της Κεντρι-
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κής Ασίας, της Υποσαχάριας Αφρικής και χώρες µε εκτενή νησιωτικά συµπλέγµατα και
β) τον τοµεακό, ο οποίος περιλαµβάνει:
βα) κάθετες προτεραιότητες: i) συµβολή στην εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, ii) υγεία, iii) παιδεία/καταπολέµηση αναλφαβητισµού, iv) προαγωγή της οικονοµικής ανάπτυξης και του βιώσιµου χαρακτήρα αυτής στις
αναπτυσσόµενες χώρες και
ββ) οριζόντιες προτεραιότητες: i) περιβάλλον/κλιµατική αλλαγή, ii) χρηστή διακυβέρνηση, ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών και του κράτους δικαίου, ενίσχυση
της διαφάνειας, iii) ισότητα των φύλων και iv) ειρήνη/ασφάλεια.
2. Οι θεµελιώδεις αρχές που διέπουν την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας είναι:
α) η διαφάνεια στη διαχείριση,
β) η αποτελεσµατικότητα της χορηγούµενης βοήθειας,
γ) η προώθηση της κυριότητας της επωφελούµενης αναπτυσσόµενης χώρας επί των υλοποιούµενων δράσεων
ή των αποτελεσµάτων τους,
δ) η βιωσιµότητα των προγραµµάτων και δράσεων,
ε) η συµβατότητά των προγραµµάτων και δράσεων µε
τις εθνικές προτεραιότητες και τις διεθνείς υποχρεώσεις
και δεσµεύσεις της Χώρας,
στ) η προβολή και δηµοσιότητα των δράσεων και έργων της ελληνικής επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας.
3. Κατά τον σχεδιασµό της ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας λαµβάνονται υπόψη:
α) η συµβολή των αναπτυξιακών έργων, πρωτοβουλιών και δράσεων στην προώθηση της επίτευξης των
Σ.Β.Α., σε συνάφεια µε τις διεθνείς συµβατικές δεσµεύσεις της Χώρας στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε., της Ε.Ε., της
DAC Ο.Ο.Σ.Α. και άλλων διεθνών Οργανισµών µε σχετικό αντικείµενο,
β) η αποτελεσµατικότητα και συνοχή µεταξύ των δράσεων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας και
γ) η προβολή της συνεισφοράς της χώρας και των αποτελεσµάτων της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4. Η ελληνική αναπτυξιακή συνεργασία υλοποιείται
µέσω συνεργασιών µε:
α) κυβερνήσεις των χωρών προτεραιότητας,
β) διεθνείς οργανισµούς, παγκόσµιους ή περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταµεία,
γ) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
δ) φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
ε) φορείς του ιδιωτικού τοµέα και επιχειρήσεις,
στ) µεµονωµένους δωρητές.
Άρθρο 461
Εθνική ανθρωπιστική βοήθεια
1. Η ανθρωπιστική βοήθεια συνίσταται, κυρίως, στην επείγουσα αποστολή ιατροφαρµακευτικού υλικού, ειδών
πρώτης ανάγκης και υλικού σίτισης σε πληγείσες περιοχές, στη συµµετοχή σε επιχειρήσεις διάσωσης δια της επί τόπου αποστολής σωστικών συνεργείων µε τον κατάλληλο εξοπλισµό, στην υλοποίηση δράσεων/έργων σε
περιοχές όπου υφίσταται ανάγκη άµεσης παροχής βοήθειας, σε εργασίες αποκατάστασης δοµών και υποδοµών
και σε χρηµατικές συνεισφορές.
2. Η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται βάσει των συστάσεων/κατευθύνσεων της DAC Ο.Ο.Σ.Α.. Υλοποιείται:
α) διµερώς, µε αποδέκτη τις κυβερνήσεις ή τις αρµόδιες

Αρχές ή φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο της διµερούς ανθρωπιστικής βοήθειας,
είναι, επίσης, δυνατό να χρηµατοδοτούνται από τη Μονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δράσεις
Οργανισµών ή Ιδρυµάτων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
εθνικών ή αλλοδαπών και β) πολυµερώς, στοχευµένα ή
µη, µέσω διεθνών, παγκόσµιων ή περιφερειακών οργανισµών, αναπτυξιακών τραπεζών και διεθνών ταµείων ή
και συµπράξεων φορέων αναπτυξιακής συνεργασίας.
Είναι, επίσης, δυνατό να αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες ή δραστηριότητες ανθρωπιστικού περιεχοµένου, σε
συνέχεια δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο
διεθνών διασκέψεων δωρητών ή άλλων συναφών πρωτοβουλιών, οι οποίες υλοποιούνται διµερώς ή πολυµερώς κατά τα προβλεπόµενα στα ως άνω εδάφια.
Στις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον πρόκειται περί
χρηµατοδοτικής βοήθειας, η Μονάδα Αναπτυξιακής και
Ανθρωπιστικής Αρωγής δύναται να συνάπτει συµβάσεις
µε τους εν λόγω φορείς, οι οποίες καθορίζουν τους όρους υλοποίησής της.
3. Για την κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, τη χορηγούµενη για λόγους έκτακτης ανάγκης, προς αντιµετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών, ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων στην αλλοδαπή, η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών δύναται να δηµοσιεύει ειδική/έκτακτη πρόσκληση ενδιαφέροντος, πέραν της γενικής
του άρθρου 463, για την υποβολή, εκ µέρους των εγγεγραµµένων στο Ειδικό Μητρώο φορέων της κοινωνίας
των πολιτών, ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, προτάσεων υλοποίησης δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή.
Άρθρο 462
Επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια
1. Στο πλαίσιο των διεθνών δεσµεύσεων και υποχρεώσεών της και σε συνάρτηση µε τις προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής, η Ελλάδα διαθέτει σε ετήσια
βάση πόρους για τη βιώσιµη ανάπτυξη αναπτυσσόµενων
χωρών, σε διµερές ή/και πολυµερές επίπεδο, στοχευµένα ή µη.
2. Η αναπτυξιακή βοήθεια λαµβάνει τη µορφή προσφοράς υλικών ή ανθρώπινων πόρων και χρηµατοδοτικής
βοήθειας.
α) Η προσφορά υλικών ή ανθρώπινων πόρων συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα που έχει ως σκοπό την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της αποδέκτριας χώρας, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το επίπεδο κατάρτισής του, τα προσόντα και τις δεξιότητές του, ιδίως
σε τοµείς όπως ο θεσµικός, ο διοικητικός, ο οικονοµικός,
ο κατασκευαστικός, ο υγειονοµικός, ο κοινωνικός, ο πολιτιστικός, ο εκπαιδευτικός ή ο επιστηµονικός.
β) Η αναπτυξιακή βοήθεια υλοποιείται µέσω διεθνών,
παγκόσµιων ή περιφερειακών οργανισµών, αναπτυξιακών τραπεζών, διεθνών ταµείων ή και συµπράξεων φορέων αναπτυξιακής συνεργασίας, µέσω χρηµατοδότησης ή συγχρηµατοδότησης δράσεων/έργων αναπτυξιακής βοήθειας στις αποδέκτριες χώρες, όπως και µέσω
συµφωνιών ελάφρυνσης ή διαγραφής χρέους, δωρεών,
δανείων ή άλλων µεθόδων οικονοµικής ενίσχυσης των
αποδεκτριών χωρών. Συναφώς, είναι δυνατό να χρηµατοδοτούνται από τη Μονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δράσεις Οργανισµών ή Ιδρυµάτων µη
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθνικών ή αλλοδαπών, ως επίσης και οι αρµόδιες Αρχές ή φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας των αποδεκτριών χωρών.
Στις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον πρόκειται περί
χρηµατοδοτικής βοήθειας, η Μονάδα Αναπτυξιακής και
Ανθρωπιστικής Αρωγής δύναται να συνάπτει συµβάσεις
µε τους εν λόγω φορείς, οι οποίες καθορίζουν τους όρους υλοποίησής της.
3. Οι δράσεις/έργα δύνανται να υλοποιούνται από α)
τη Mονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
του Υπουργείου Εξωτερικών, β) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, γ) φορείς της κοινωνίας των πολιτών, δ) αρµόδιες Αρχές της αποδέκτριας χώρας, για δράσεις και
έργα που υλοποιούνται βάσει διακρατικής συµφωνίας, ε)
επίσηµους φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας τρίτων
χωρών ή διεθνών οργανισµών, σε περιπτώσεις συγχρηµατοδότησης προγραµµάτων ή αντιπροσωπευτικής συνεργασίας και στ) ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις.
4. Η συµµετοχή της Ελλάδας σε προγράµµατα της
περ. ε΄ της παρ. 3 επιλέγεται ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις
όπου η προσβασιµότητά της σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές είναι περιορισµένη. Προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη κατανοµή του αναπτυξιακού έργου
στην τοπική κοινωνία, να αποφευχθεί ο κατακερµατισµός της αναπτυξιακής βοήθειας και όπου η προσβασιµότητα της Ελλάδας είναι περιορισµένη, µπορεί να επιλέγεται η συµµετοχή της χώρας σε κοινά προγράµµατα
µε άλλους δωρητές, κράτη µέλη της Ε.Ε. και του
Ο.Ο.Σ.Α. και διεθνείς οργανισµούς, µέσω συγχρηµατοδότησης.
Άρθρο 463
Δηµοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
Έως τον Ιούνιο εκάστου έτους, και αναλόγως της δηµοσιονοµικής κατάστασης και των αναδυοµένων συνθηκών και προκλήσεων, η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών δύναται να δηµοσιεύει γενική ετήσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης
δράσεων/έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρόσκληση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χρηµατοδότησης δράσεων/έργων,
προσδιορίζοντας τις χώρες όπου αυτά θα υλοποιηθούν,
παρέχει δε πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα και τα
λοιπά ειδικότερα στοιχεία, που πρέπει να συνοδεύουν
την υποβολή των ανωτέρω προτάσεων.
Άρθρο 464
Εθνικά Προγράµµατα Διεθνούς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας
1. Η ελληνική πολιτική διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας εφαρµόζεται µέσω Εθνικών Προγραµµάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
2. Το Εθνικό Πρόγραµµα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας διαµορφώνεται ανά τετραετία, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών και έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου και περιέχει τις γενικές κατευθύνσεις της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής
συνεργασίας, ορίζοντας τους στόχους και τις προτεραιότητές της.
3. Στο πλαίσιο του τετραετούς Εθνικού Προγράµµατος

Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας ή κοινού προγραµµατισµού µε επίσηµους φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών, καταρτίζονται κείµενα στρατηγικής, σχετικώς µε τους τοµείς και
τις γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η λειτουργία ελληνικής διπλωµατικής ή προξενικής αρχής στην αποδέκτρια χώρα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατάρτιση και υλοποίηση
διµερών δράσεων/έργων αναπτυξιακής βοήθειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από πλήρη αιτιολόγηση,
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορούν να καταρτισθούν κείµενα στρατηγικής και να υλοποιηθούν
δράσεις και σε χώρες όπου δεν λειτουργεί ελληνική διπλωµατική ή προξενική αρχή.
4. Μπορούν να συναφθούν διµερείς και περιφερειακές
συµφωνίες αναπτυξιακής συνεργασίας κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε χώρες εταίρους στην Ε.Ε. και στην
DAC/Ο.Ο.Σ.Α., στους τοµείς προτεραιότητας της παρ. 3.
Οι συµφωνίες αυτές εξειδικεύουν έργα και δράσεις που
εξυπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 460 και υπογράφονται από τον Υπουργό Εξωτερικών και από εκπρόσωπο της κυβέρνησης της χώρας-εταίρου.
5. Κατόπιν κοινής πρότασης των συναρµόδιων για θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας Υπουργών, η οποία υποβάλλεται σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εξωτερικών, εγγράφονται κατ’ έτος στον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους οι πιστώσεις του τετραετούς εθνικού προγράµµατος διεθνούς αναπτυξιακής
συνεργασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 465
Υπουργείο Εξωτερικών
Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρµόδιο για τον συντονισµό των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από αυτό
και εκτελούνται σε αποδέκτριες χώρες από τους φορείς
των άρθρων 461 και 462, οι οποίες αποβλέπουν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων καταστάσεων.
Άρθρο 466
Διυπουργική Επιτροπή Συντονισµού Διεθνούς
Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.)
1. Συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Συντονισµού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.), αρµοδιότητα της οποίας είναι η χάραξη της εθνικής στρατηγικής
στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών υποβάλλει στη
Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π., προ της έγκρισής της από το Υπουργικό
Συµβούλιο, πρόταση για το τετραετές Εθνικό Πρόγραµµα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του άρθρου
464, προς συζήτηση και υιοθέτηση.
2. Πέραν της περιγραφόµενης ανωτέρω λειτουργίας, η
Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π. συγκαλείται άπαξ ετησίως, ή και οποτεδήποτε συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, µε πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, µε αντικείµενο:
α) την εξασφάλιση συνεκτικότητας και συµπληρωµατι-
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κότητας των δράσεων που αναπτύσσουν οι φορείς του
Δηµοσίου στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής διεθνούς
αναπτυξιακής συνεργασίας και
β) την επίτευξη του µέγιστου βαθµού αποτελεσµατικότητας στον σχεδιασµό και την εκτέλεση των ανωτέρω
έργων και δράσεων.
3. Ο Υπουργός Εξωτερικών, υπό την ιδιότητά του ως
συντονιστή της Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π., υποβάλλει στη Βουλή των
Ελλήνων εντός του Φεβρουαρίου κάθε έτους την ετήσια
Έκθεση της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, που περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα
και την αξιολόγηση της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται κατόπιν και
στη Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π..
Άρθρο 467
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/ Έργων
1. Συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής
Δράσεων/Έργων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών και έχει ως αρµοδιότητα την εξέταση και αξιολόγηση αιτήσεων χρηµατοδότησης δράσεων/έργων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, που υποβάλλονται στην Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής
και Ανθρωπιστικής Αρωγής.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή
της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, ως Πρόεδρο, και τους προϊστάµενους
των Διευθύνσεών της και του Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδοµένων, ως µέλη. Στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, στελέχη άλλων Διευθύνσεων
του Υπουργείου Εξωτερικών και εξωτερικοί εµπειρογνώµονες, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή
της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, βρίσκεται
δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των µελών της.
Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παριστάµενων µε δικαίωµα ψήφου µελών, σε περίπτωση δε
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Οι εγκρινόµενες από την Επιτροπή αιτήσεις χρηµατοδότησης δράσεων/έργων υποβάλλονται στον Υπουργό Εξωτερικών για την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 468
Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή
Αναπτυξιακής Συνεργασίας
1. Συστήνεται Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας, µε αντικείµενο τη συµβολή στη
χάραξη της πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Επιτροπή α) λαµβάνει γνώση του σχεδίου Προγράµµατος Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και των
κειµένων στρατηγικής και γνωµοδοτεί επ’ αυτών και β)
ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα και την αξιολόγηση
της ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και
Βοήθειας, στη βάση της σχετικής ετήσιας Έκθεσης της
Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και
Βοήθειας.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση των συ-

ναρµόδιων για θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας Υπουργών του άρθρου 464, δύνανται δε να µετέχουν σε
αυτή στελέχη των αντιστοίχων υπουργείων, εκπρόσωποι
φορέων της κοινωνίας των πολιτών και λοιπών φορέων
που υλοποιούν δράσεις/έργα αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και εµπειρογνώµονες,
µε τεκµηριωµένη γνώση των συγκεκριµένων θεµατικών.
3. Η Επιτροπή συγκαλείται άπαξ ετησίως από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή εκτάκτως, εφόσον ζητηθεί από
κάποιον εκ των συναρµόδιων Υπουργών.
Άρθρο 469
Ειδικό Μητρώο
1.Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής τηρεί Ειδικό Μητρώο Φορέων, υπό την
έννοια του άρθρου 459. Το Ειδικό Μητρώο τηρείται σε
έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή.
2. Η εγγραφή ενός φορέα στο Ειδικό Μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα χρηµατοδότησης έργων και δράσεών του από την Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, αλλά
και από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εγγραφή συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση
για την απαλλαγή ενός φορέα από την υποχρέωση καταβολής φόρων και δασµών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 474.
3. Η τιθέµενη στην παρ. 2 προϋπόθεση εγγραφής φορέων στο ειδικό µητρώο που τηρεί η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, δεν απαιτείται αν ο υπό χρηµατοδότηση φορέας είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο των φορέων που είναι επιλέξιµοι
για τη λήψη Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) της
Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC) του
Ο.Ο.Σ.Α..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 470
Χρηµατοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται
από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
1. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση από την Ζ΄ Γενική
Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
δράσεων/έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε αναπτυσσόµενες χώρες, τα οποία υλοποιούνται
από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται προς εξέταση και έγκριση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων του
άρθρου 467.
2. Η χρηµατοδότηση των δράσεων/έργων της παρ. 1,
οσάκις εγκρίνονται, πραγµατοποιείται µε µεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου που τα
υλοποιεί ή εποπτεύει τον φορέα υλοποίησής τους. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία ορίζει, επίσης, τον τρόπο συντονισµού, εποπτείας, ελέγχου και εκκαθάρισης των δράσεων/έργων
αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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Άρθρο 471
Χρηµατοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται
από φορείς της κοινωνίας των πολιτών
και ιδιωτικούς φορείς
1. Φορείς της κοινωνίας των πολιτών δύνανται να χρηµατοδοτούνται για την υλοποίηση δράσεων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας στο εσωτερικό της
χώρας, σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της ενότητας, από δηµόσιους φορείς στους οποίους διατίθενται
από τον κρατικό προϋπολογισµό πιστώσεις για τον σκοπό αυτό. Οι δράσεις/έργα προς υλοποίηση στην αλλοδαπή ανατίθενται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής σε φορείς της κοινωνίας
των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί:
α) Έχουν υποβάλει αναλυτική πρόταση για τους στόχους της δράσης/έργου, σχέδιο προϋπολογισµού δαπάνης, σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραµµα για την εκτέλεση της δράσης/έργου.
β) Διαθέτουν την κατά την περ. δ΄ του άρθρου 459 δοµή, που να εγγυάται τη δυνατότητα εκπλήρωσης των
στόχων τους, ιδίως δε τα υλικά και έµψυχα προς τούτο
µέσα, η συνδροµή δε της προϋπόθεσης αυτής επαφίεται
στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής
Δράσεων/Έργων του άρθρου 467.
γ) Έχουν κατ’ ελάχιστον διετή εµπειρία στις δραστηριότητες του άρθρου 459. Είναι δυνατή η συνεργασία
δύο ή περισσοτέρων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, υπό τον όρο συνδροµής της εν λόγω προϋπόθεσης
σε έναν από αυτούς, ενώ η συσσωρευθείσα εµπειρία µετά από την ολοκλήρωση του έργου αποδίδεται σε όλους
τους συνεργαζόµενους φορείς καθ’ ολοκληρία. Οι άµεσα
χρηµατοδοτούµενοι φορείς αναλαµβάνουν την πλήρη
ευθύνη έναντι της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής
και Ανθρωπιστικής Αρωγής για την ορθή ολοκλήρωση
των δράσεων/έργων και τις επιπτώσεις σε περίπτωση µη
αποδοχής αυτών.
2. Ιδιωτικοί φορείς κατά την έννοια της περ. ε΄ του άρθρου 459 δύνανται να συγχρηµατοδοτούνται για την εκτέλεση δράσεων και έργων αναπτυξιακής συνεργασίας
και βοήθειας στην αλλοδαπή.
3. Φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικοί φορείς που χρηµατοδοτούνται για την εκτέλεση δράσεων/έργων του άρθρου 465, υποχρεούνται κατά το πέρας
αυτών να υποβάλουν λεπτοµερή έκθεση περί της εκτέλεσης της δράσης/έργου, συνοδευόµενη από δικαιολογητικά για το σύνολο των δαπανών. Σε περίπτωση µακράς διαρκείας της δράσης/έργου, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν υποχρέωση υποβολής εκθέσεων προόδου ανά εξάµηνο κατ’ ελάχιστον, µε βάση το
π.δ. που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 476. Επιπροσθέτως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης να υποβάλουν στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η
τήρηση όσων προβλέπονται στον Κανονισµό 2015/1589
του Συµβουλίου (L 248) περί κρατικών ενισχύσεων.
4. Η χρηµατοδότηση φορέων της κοινωνίας των πολιτών και η συγχρηµατοδότηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα για την υλοποίηση δράσεων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας, ανεξαρτήτως ύψους αυτής και φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, από τον οποίο προέρχεται,
επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υποβολή έκθεσης προς τον αρµόδιο Υπουργό, µε
σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα
και νοµιµότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση µνηµο-

νεύονται απαραιτήτως όλα τα µέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νοµικών προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες διοίκησης.
β) Χορήγηση έγκρισης του αρµόδιου Υπουργού, µε δυνατότητα αποµείωσης του ύψους της προτεινόµενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της.
γ) Η απόφαση έγκρισης του αρµόδιου Υπουργού κοινοποιείται, µαζί µε τον σχετικό φάκελο, στην Οικονοµική
Αστυνοµία, στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, στην Αρχή Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού
Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Οποιαδήποτε έγκριση χρηµατοδότησης χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους
δηµοσίους λειτουργούς απιστία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Κ..
5. Η διάρκεια κάθε δράσης/έργου δεν δύναται να υπερβαίνει τη διετία από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν είναι δυνατή η χορήγηση εξάµηνης
παράτασης, µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Ζ΄
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης.
6. Μετά από την ολοκλήρωση των δράσεων/έργων και
την υποβολή τελικής έκθεσης και τελικού οικονοµικού απολογισµού εκ µέρους των φορέων υλοποίησης, οι καθ’
ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής εισηγούνται
στον Γενικό της Διευθυντή περί της αποδοχής τους µε
την έκδοση Εισήγησης Ολοκλήρωσης Δράσης/Έργου
(Ε.Ο.Δ.Ε.) περί της επιτυχούς ολοκλήρωσής τους ή µη.
Αν δεν γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσµατα της Ε.Ο.Δ.Ε.
από τη Γενική Διεύθυνση, διενεργείται δευτερογενής (ex
post) έλεγχος µε τη συµµετοχή του Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδοµένων και µε τη
συµβολή εξωτερικών συµβούλων. Το αποτέλεσµα του ελέγχου από µέρους των καθ’ ύλην αρµόδιων Διευθύνσεων ή, εάν απαιτηθεί, του ex post ελέγχου, ως προς το
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της δράσης/έργου
δύναται να οδηγήσει σε:
α) αποδοχή: εφόσον έχουν ικανοποιηθεί εµπρόθεσµα
οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις υποβολής δικαιολογητικών, έχουν ικανοποιηθεί οι αναπτυξιακοί και ανθρωπιστικοί στόχοι, έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο του έργου και υπάρχει πλήρης φάκελος παραστατικών,
β) αναγνώριση µερικής ολοκλήρωσης: η µερική ολοκλήρωση της δράσης/έργου δύναται να γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση της επιλεξιµότητας των σχετικών
δαπανών και άµα τη εκδόσει εισηγητικών εκθέσεων αποδοχής των ενδιάµεσων εκθέσεων υλοποίησης από τις
καθ’ ύλην αρµόδιες διευθύνσεις. Ο χαρακτηρισµός της
αναγνώρισης µερικής ολοκλήρωσης οδηγεί στην τελική
δηµοσιονοµική εκκαθάριση, αναγνωρίζοντας µόνο εκείνες τις δαπάνες, όπως είχαν υποβληθεί σε ενδιάµεσες
εκθέσεις υλοποίησης,
γ) απόρριψη: αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των
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άλλων περιπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή καταγγέλλεται η σύµβαση και αναζητείται η επιστροφή ολόκληρου
του ποσού της κρατικής επιχορήγησης ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος.
7. Στην περίπτωση της µερικής ολοκλήρωσης, ο φορέας υλοποίησης κρίνεται ως µη επιλέξιµος για την ανάληψη µελλοντικών δράσεων/έργων, το οποίο ισχύει και όταν ο έλεγχος οδηγήσει σε απόρριψη της δράσης/έργου.
8. Ο έλεγχος του φυσικού αντικειµένου των δράσεων/έργων διενεργείται εντός δύο (2) ετών από την ολοκλήρωσή τους, όπως αυτή πιστοποιείται από την υποβολή τελικής έκθεσης και τελικού οικονοµικού απολογισµού. Αν η διάρκεια του ελέγχου υπερβεί τα δύο (2) έτη,
η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής
Αρωγής οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον αντισυµβαλλόµενο φορέα, παρέχοντας επαρκή τεκµηρίωση για
την εκ µέρους της καθυστέρηση.
Άρθρο 472
Συµµετοχή φορέων υλοποίησης σε προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλων διεθνών οργανισµών
1. Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δύναται να συγχρηµατοδοτεί αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές δράσεις και έργα που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισµούς. Το
ύψος της ελάχιστης συµµετοχής του φορέα υλοποίησης
προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Το ποσοστό της συγχρηµατοδότησης αυτής εξαρτάται
από την ύπαρξη πιστώσεων και από τη συµβατότητά του
µε τις προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας.
2. Στο πλαίσιο της συνεργασίας και του συντονισµού
των πολιτικών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της
Ελλάδας και της Ε.Ε., η αναπτυξιακή βοήθεια µπορεί να
διατίθεται υπό το καθεστώς της έµµεσης διαχείρισης
κονδυλίων της Ε.Ε., από φορείς της Χώρας που έχουν αναγνωρισθεί ως επιλέξιµοι, προς τούτο, από την Ε.Ε..
Άρθρο 473
Συµβάσεις εκτέλεσης έργων, προµηθειών
και παροχής υπηρεσιών
1. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που συµβάλλονται µε τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής για την υλοποίηση δράσεων/έργων
ανθρωπιστικής βοήθειας ή αναπτυξιακής συνεργασίας οφείλουν, κατά την προµήθεια αγαθών/υπηρεσιών και την
εκτέλεση έργων, να τηρούν τις εξής διαδικασίες:
α) συµβάσεις µε οικονοµικό αντικείµενο έως 30.000
ευρώ συνάπτονται µε απευθείας ανάθεση σε φορέα της
χώρας, όπου εκτελείται η δράση/το έργο,
β) συµβάσεις µε οικονοµικό αντικείµενο από 30.001 έως 60.000 ευρώ συνάπτονται κατόπιν πρόσκλησης τριών
τουλάχιστον φορέων της Χώρας, όπου εκτελείται η δράση/έργο, µε εµπειρία στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών ή την υλοποίηση αντίστοιχων έργων,
γ) συµβάσεις µε οικονοµικό αντικείµενο από 60.001 έως 200.000 ευρώ συνάπτονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς, µέσω δηµοσίευσης σε ευρείας αναγνωσιµότητας και επισκεψιµότητας
έντυπα και ηλεκτρονικά/διαδικτυακά ΜΜΕ, στη Χώρα υ-

λοποίησης της δράσης/του έργου,
δ) συµβάσεις µε οικονοµικό αντικείµενο που υπερβαίνει τις 200.001 ευρώ συνάπτονται κατόπιν πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς, µέσω δηµοσίευσης διεθνούς προκήρυξης σε διεθνή έντυπα ΜΜΕ ή σε
υψηλής διεθνούς επισκεψιµότητας ιστοσελίδες ΜΜΕ.
2. Το κόστος δηµοσίευσης της προκήρυξης λογίζεται
ως επιλέξιµο κόστος προµήθειας υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή αιτιολογείται, ιδιαιτέρως δε όταν δεν επιλέγεται η οικονοµικώς χαµηλότερη προσφορά.
3. Η αναζήτηση εκ µέρους των φορέων της κοινωνίας
των πολιτών και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα
αναδόχων για την προµήθεια αγαθών/υπηρεσιών και την
εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παρ. 1,
πραγµατοποιείται στη χώρα όπου εκτελείται η δράση/έργο. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει κατά την επιλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών από τον φορέα της κοινωνίας των πολιτών και την επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα
για τη διενέργεια οικονοµικού ελέγχου της δράσης/έργου, ως επίσης και στις περιπτώσεις δράσεων/έργων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
4. Εάν η σύναψη των συµβάσεων για υπηρεσίες, αγαθά και έργα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 3 δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί στη χώρα όπου υλοποιείται η δράση/έργο ή εάν δεν διασφαλίζονται
από τους υποψήφιους τοπικούς αναδόχους οι ελάχιστες
προϋποθέσεις ως προς την ποιότητα εκτέλεσης της σύµβασης, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών/οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, κατόπιν έγκρισης σχετικού
τους αιτήµατος από την Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, δύνανται να προβούν σε
αναζήτηση αναδόχων σε άλλη χώρα, τηρώντας πάντοτε
τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρ. 1.
5. Η κατάτµηση των συµβάσεων προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, µε σκοπό την παράκαµψη των διαδικασιών της παρ. 1, απαγορεύεται και, οσάκις διαπιστώνεται, συνιστά ουσιώδη παραβίαση της σύµβασης µεταξύ των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών/των επιχειρήσεων και της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.
6. Δεν επιτρέπεται η για σκοπούς εκτέλεσης δράσης/έργου χρηµατοδοτούµενου ή συγχρηµατοδοτούµενου από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής σύναψη συµβάσεων µεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών/επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα και φυσικών ή νοµικών προσώπων, εάν αυτά
διατηρούν µε τον φορέα της κοινωνίας των πολιτών υπαλληλική ή επαγγελµατική σχέση. Κώλυµα συνιστά, επίσης, η ύπαρξη νοµικού ή οικονοµικού δεσµού µεταξύ
των φυσικών ή νοµικών αυτών προσώπων και του φορέα
της κοινωνίας των πολιτών, ή του τοπικού του εταίρου.
7. Στην τελική έκθεση υλοποίησης της δράσης/έργου,
ο φορέας της κοινωνίας των πολιτών/η επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα οφείλει να παραθέτει αναλυτικά στοιχεία
σχετικά µε τις διαδικασίες που ακολούθησε για την προµήθεια αγαθών/υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων. Η
περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών µπορεί να αρχίζει το νωρίτερο τρεις (3) µήνες προ της ηµεροµηνίας έναρξης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της δράσης/έργου (δαπάνες προετοιµασίας της δράσης/έργου),
όπως ειδικότερα προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
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Άρθρο 474
Φορολογικές απαλλαγές, κανόνες και απαιτήσεις
για την αγορά υλικών κατά την εκτέλεση δράσεων
ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας
1. Στην Ενότητα Γ΄ του άρθρου 43 του «Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια», ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), προστίθεται περ. η΄, ως εξής:
«η) δωρεές και εισφορές σε είδος ή χρήµατα προς τον
φορέα υλοποίησης δράσεων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στο πλαίσιο των διεθνών δεσµεύσεων
που έχει αναλάβει η χώρα, εφόσον πραγµατοποιούνται
αποκλειστικά για την εκτέλεση των δράσεων αυτών.»
2. Υλικά που εισάγονται στην Ελλάδα, προκειµένου να
επανεξαχθούν στο πλαίσιο δράσης για την παροχή βοήθειας, τυγχάνουν των δασµοφορολογικών διευκολύνσεων που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία περί ειδικών καθεστώτων, ιδιαίτερα της προσωρινής
εισαγωγής, όπως ορίζονται στα άρθρα 210-262 του Κανονισµού (ΕΕ) 952/2013 (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας) και τις σχετικές κατ΄ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές διατάξεις του ως άνω Κανονισµού, καθώς και στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
3. Tα φαρµακευτικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται
στο πλαίσιο υλοποίησης ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής
δράσης/έργου σε τρίτες χώρες πρέπει να έχουν άδεια
κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ή από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων. Σε περίπτωση αγοράς
φαρµάκων από τρίτες χώρες, προκειµένου να διατεθούν
στις αποδέκτριες χώρες των αναπτυξιακών δράσεων/έργων, τα εν λόγω φάρµακα θα πρέπει να διαθέτουν νόµιµη άδεια κυκλοφορίας στη χώρα προέλευσης. Φάρµακα
που δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα δύνανται να εισαχθούν, προκειµένου να επανεξαχθούν στο
πλαίσιο υλοποίησης ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής δράσης/έργου σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τίθενται στην ελληνική αγορά.
4. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να φέρουν
σήµανση CE, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ και των ειδικών Οδηγιών περί των κατ’ ιδίαν
κατηγοριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ειδικά για
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που φέρουν σήµανση/πιστοποίηση MPALS License (Αυστραλία), Device License
(Καναδάς), Device License (Ιαπωνία) και 510 k Device
Letter (H.Π.A.), γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι
δεν τίθενται στην ελληνική αγορά και ότι θα επανεξαχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής δράσης/έργου.
Άρθρο 475
Δηµοσιότητα - Διαφάνεια δράσεων/έργων Ζ΄ Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
1. Ο ανάδοχος δράσεων/έργων που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από την Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, υποχρεούται
να τηρεί τους κανόνες δηµοσιότητας και προβολής, όπως αυτοί παρατίθενται στη σύµβαση χρηµατοδότησης
της σχετικής δράσης/έργου.
2. Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, στο πλαίσιο διαφάνειας της λειτουργίας

της και δηµοσιοποίησης των δράσεών της, και εντός του
υφισταµένου νοµοθετικού πλαισίου, οφείλει, µεταξύ άλλων, να:
α) αναρτά τη γενική ετήσια πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης δράσεων/έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, του άρθρου 463,
β) ενηµερώνει, στην ιστοσελίδα της, τον κατάλογο
των χρηµατοδοτούµενων δράσεων/έργων, σε συνέχεια
υπογραφής των σχετικών συµβάσεων,
γ) αναρτά τις ενδιάµεσες και τελικές εκθέσεις προόδου, ως και τις εκθέσεις οικονοµικού απολογισµού των
δράσεων/έργων, που της υποβάλλονται από τους αναδόχους και
δ) αναρτά την Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Διεθνούς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.
Άρθρο 476
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) καθορίζονται όλα τα αναγκαία ζητήµατα για τη λειτουργία της
Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισµού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.), οι κανόνες υπό τους οποίους αυτή συνέρχεται και αποφασίζει επί θεµάτων αρµοδιότητάς της και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του εν λόγω οργάνου. Με διάταγµα, το οποίο
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της
Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής
Αρωγής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατανέµονται στους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, εφάπαξ ή τµηµατικώς, οι ετήσιες πιστώσεις της εθνικής αναπτυξιακής
συνεργασίας και βοήθειας.
3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, εξειδικεύονται οι κύριοι
άξονες του περιεχοµένου µίας συµφωνίας του άρθρου
464, καθώς και τα όργανα διαχείρισης και εφαρµογής
της.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία που τηρείται για
την εφαρµογή του άρθρου 474.
Άρθρο 477
Μεταβατικές διατάξεις για τη διεθνή
αναπτυξιακή συνεργασία
1. Έως την έκδοση του διατάγµατος που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 476 εξακολουθεί να ισχύει το
π.δ. 224/2000 (Α΄ 193).
2. Η ρύθµιση του άρθρου 471, κατά το µέρος που αφορά στην αναγνώριση µερικής ολοκλήρωσης του φυσικού
αντικειµένου συµβάσεων µεταξύ της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής και
φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ισχύει αναδροµικώς
και για τις µη δηµοσιονοµικά εκκαθαρισµένες δράσεις/
έργα που συνήφθησαν µε βάση τον ν. 2731/1999 (Α΄
138).
3. Η αποδοχή ή µη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των εκκρεµών δηµοσιονοµικά συµβάσεων προγραµµάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, που έχουν χρηµατοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
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εκτελέστηκαν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και συνήφθησαν έως το έτος 2010 κατά τις διατάξεις του
ν. 2731/1999, λαµβάνει χώρα αποκλειστικώς επί τη βάσει
του περιεχοµένου των τηρουµένων στην Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής οικείων
υπηρεσιακών φακέλων, ιδίως δε στοιχείων όπως παραστατικά δαπανών, εκθέσεις, βεβαιώσεις, γνωµατεύσεις
και εισηγήσεις.
4. Σε περίπτωση που στους ως άνω φακέλους, υφίστανται εγκρίσεις αποπληρωµής των προγραµµάτων, ιδίως
µε τη µορφή υπουργικών αποφάσεων και υπηρεσιακών
εισηγήσεων, η αποδοχή ή µη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου τους γίνεται σύµφωνα µε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, συνεκτιµώνται τα υφιστάµενα για τις ως
άνω συµβάσεις πορίσµατα ελέγχου ορκωτών ελεγκτών,
σχετικώς µε την επιλεξιµότητα των δαπανών των προγραµµάτων.
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 478
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων από τον παρόντα διαταγµάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν τα διατάγµατα και οι
κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3566/2007 (A΄ 117), καθώς και όλες οι κανονιστικές πράξεις που καθορίζουν τη σύνθεση του προσωπικού των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που περιήλθαν στο Υπουργείο Εξωτερικών µε τα π.δ. 81/2019 (A΄ 119) και 84/2019
(A΄ 123), εκτός εάν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
2. α) Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Διπλωµατικής Ακαδηµίας, το οποίο λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του
µέχρι τη λήξη της θητείας του.
β) Το ειδικό προσόν της άριστης γνώσης της αγγλικής
και της γαλλικής γλώσσας που προβλέπεται στην περ.
β΄ της παρ. 6 του άρθρου 21 για την εισαγωγή υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωµατική Ακαδηµία
απαιτείται από τις µεθεπόµενες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος εξετάσεις εισαγωγής. Έως τότε, εξακολουθεί να απαιτείται η άριστη γνώση της αγγλικής και
µίας από τις γλώσσες αραβική, γαλλική, γερµανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική.
3. α) Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια, που
προβλέπονται από τον ν. 3566/2007 εξακολουθούν να
λειτουργούν µέχρι τη συγκρότηση των αντίστοιχων Συµβουλίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οπότε και καταργούνται. Η θητεία των νέων Συµβουλίων που θα συγκροτηθούν για πρώτη φορά µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει την 31η.12.2022.
β) Στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορούν να εισαχθούν µε ένσταση και οι αποφάσεις του πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, για τις οποίες δεν είχε παρέλθει η προθεσµία
των τριάντα (30) ηµερών κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
γ) Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια του Υ-

πουργείου Εξωτερικών, όταν κρίνουν ζητήµατα που αφορούν σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συγκροτούνται µε τη συµµετοχή εκπροσώπου τους,
όπου αυτή προβλέπεται στα αντίστοιχα άρθρα. Ο εκπρόσωπος υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό
Συµβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης και,
σε περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει, ορίζεται από τον Υπουργό.
4. Μέχρι την επιλογή Υπεύθυνου Προστασίας Δεδοµένων και αναπληρωτή Υπεύθυνου Προστασίας Δεδοµένων µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 73 παραµένει σε ισχύ η υπό στοιχεία Π37Α-73170/3.1.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΙΑΕ-6ΕΛ) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
που αφορά στον ορισµό των ανωτέρω προσώπων.
5. Οι ήδη υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία µε
σύµβαση Μορφωτικοί Ακόλουθοι και Σύµβουλοι διατηρούν το υφιστάµενο συµβατικό καθεστώς τους, µέχρι
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόµιµη λήξη του.
6. Από την έναρξη ισχύος των άρθρων 145 έως και 150
η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
καταργείται. Το αρχείο αυτής µεταφέρεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 145 έως
και 150, η έναρξη εφαρµογής του νέου συστήµατος µετάφρασης και η κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τη συµπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος των έξι
(6) µηνών εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 22 του
ν. 3566/2007, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη µε βάση την οποία λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος η Υπηρεσία αυτή.
7. Διατηρείται σε ισχύ η παρ. 7 του άρθρου 168 του
ν. 3566/2007, σύµφωνα µε την οποία το επί της οδού Ακαδηµίας 1 και Βασ. Σοφίας στην Αθήνα κτήριο, στο οποίο στεγάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών και το οποίο
κατασκευάστηκε το έτος 1972 από το τέως Υπουργείο
Δηµοσίων Έργων, βάσει µελέτης νοµίµως εγκεκριµένης
από την τέως Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής και Νήσων,
θεωρείται νοµίµως υφιστάµενο από την κατασκευή του.
8. α) Συστήνεται «Αυτοτελές Γραφείο Εκκρεµών Συµβάσεων πρώην ΥΔΑΣ» το οποίο είναι αρµόδιο για την εκκαθάριση των συµβάσεων της πρώην Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), ο δηµοσιονοµικός έλεγχος των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί.
β) Στο «Αυτοτελές Γραφείο Εκκρεµών Συµβάσεων
πρώην ΥΔΑΣ» περιέρχονται οι συνδεόµενες µε το έργο
της εκκαθάρισης αρµοδιότητες των Διευθύνσεων ΥΔΑΣ
1, ΥΔΑΣ 2, ΥΔΑΣ 3, ΥΔΑΣ 4, ΥΔΑΣ 5 και ΥΔΑΣ 6, όπως
αυτές ορίζονται στα άρθρα 9 έως 14 του π.δ. 224/2000
(Α΄ 193), καθώς και στον ν. 2731/1999 (Α΄ 138). Στις αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνονται, ιδίως, η όχληση των
αντισυµβαλλοµένων, σε περίπτωση οφειλής τους προς
την Υπηρεσία, η καταγγελία των σχετικών συµβάσεων, η
κίνηση της διαδικασίας καταλογισµού των οφειλοµένων,
η σύνταξη χρηµατικών καταλόγων και η αποστολή τους
στις αρµόδιες ΔΟΥ, η προετοιµασία των απόψεων της Υπηρεσίας στις διαφορές που εκκρεµούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ο επανέλεγχος των εκκρεµών συµβάσεων
και η συνεργασία µε τα ελεγκτικά όργανα του Δηµοσίου,
προς υποβοήθηση του έργου τους. Στις Διευθύνσεις της
Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής
Αρωγής παραµένουν, κατά λόγο αρµοδιότητας, το αρ-
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χείο των εκκρεµών και µη συµβάσεων της πρώην Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), οι εγγυητικές επιστολές που βρίσκονται στην κατοχή της Υπηρεσίας και κάθε άλλο υλικό συνδεόµενο µε τη λειτουργία της πρώην ΥΔΑΣ.
γ) Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου.
δ) Το Γραφείο παύει να λειτουργεί και καταργείται όταν εκκαθαρισθεί το σύνολο των εκκρεµών συµβάσεων ή
και νωρίτερα, µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.
9. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες µε ειδική αποστολή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στo
άρθρο 334, παραµένουν στη θέση τους µέχρι την ολοκλήρωση της ειδικής αποστολής που τους έχει ανατεθεί.
10. Η θέση του ελεγκτή ιατρού επί θητεία του άρθρου
60 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), που προβλέπεται στην παρ.
2 του άρθρου 27 του ν. 3566/2007, εξακολουθεί να υφίσταται. Για τη στελέχωση του Ιατρείου και της Μονάδας
Εργασιακού Αθλητισµού της Κεντρικής Υπηρεσίας, προσλαµβάνεται προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου κατά τις γενικές διατάξεις.
11. Το Τεχνικό Συµβούλιο, το οποίο λειτουργεί κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθεί να ασκεί
τα καθήκοντά του µέχρι τη λήξη της θητείας του.
12. Η αρµοδιότητα τελικής υπογραφής ατοµικών διοικητικών πράξεων, κατ’ εφαρµογή του παρόντος, ασκείται
από τους Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Άρθρο 479
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) o ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού
του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117), όπως τροποποιηθείς ίσχυε έως τώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις διατάξεις του παρόντος,
β) το π.δ. 230/1998 «Αρµοδιότητες και διάρθρωση της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄
177),
γ) τα π.δ. 104/1983 «Αρµοδιότητες Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού» (Α΄ 49) και π.δ. 122/2003
«Οργανισµός Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 107),
δ) το π.δ. 224/2000 «Για την οργάνωση, στελέχωση και
λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών»
(Α΄193), µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 470,
ε) το π.δ. 226/1998 «Σύνθεση προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 176),
στ) το άρθρο 6 του ν. 4198/2013 «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 215),
ζ) τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν. 3480/2006 «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.)» (Α΄ 161),
η) ο ν. 2731/1999 «Ρύθµιση θεµάτων Διµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθµιση
θεµάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 480
Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης
και πληρωµής αξιογράφων και ρυθµίσεις για την
παροχή ευεργετήµατος µηκαταχώρησης αξιογράφων
σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
1.α) Από την 1η.3.2021 και µέχρι την 31η.3.2021, για
τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρµογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδηµία του
κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής οφειλόµενων από αυτές
αξιογράφων κατά εβδοµήντα πέντε (75) ηµέρες από την
αναγραφόµενη ηµεροµηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως
πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρµογή του παρόντος
θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργασιών κατά το διάστηµα Οκτωβρίου – Δεκεµβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό µεγαλύτερο του
40% σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου
διαστήµατος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας. Με όµοια
απόφαση δύναται να µεταβάλλεται το ποσοστό του δευτέρου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό
διάστηµα που λαµβάνεται υπόψη για τη µείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν µετά την 1η.1.2020, προκειµένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας αρκεί να
δραστηριοποιούνται µε Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) που θα περιλαµβάνεται στην απόφαση του τρίτου
εδαφίου της παρούσας, µη συνυπολογιζοµένου του κύκλου εργασιών τους.
β) Τα οριζόµενα στην περ. α΄ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε διαταγή,
τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωµα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κοµιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε
µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών
του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστηµάτων και των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της συµπερίληψης των συγκεκριµένων ΚΑΔ στις
πληττόµενες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο
της περ. α΄ ή εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α΄. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των
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αξιογράφων, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο πραγµατοποιείται µέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής των πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω του συστήµατος
πληρωµών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί
σύµφωνα µε τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε
σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρµογής της παρούσας και
ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόµενη
στην περ. α΄ αναστολή των προθεσµιών. Για τον σκοπό
εφαρµογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να λαµβάνουν τα απαιτούµενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζοµένων
στην περ. β΄, για τα οποία έχει εφαρµογή το παρόν άρθρο και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας.
δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004
(Α΄ 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περ. α’ της παρ. 1
του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια Τράπεζα έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης του τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών,
εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εβδοµήντα πέντε
(75) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
2.α) Παρατείνονται µέχρι και την 30η.6.2021 οι προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. µε ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν
ή έληξαν από 1η.2.2021 έως την 28η.2.2021, καθώς και
οι προθεσµίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα
βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ.. Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εµπρόθεσµης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 28η.2.2021 και την 31η.3.2021
για τους κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην απόφαση της
παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1, είναι µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου
µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται
είτε µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί
σε αρχικές και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από
τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. Από την εφαρµογή της παρούσας εξαιρούνται κοµιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των
επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση του
κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης
από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, όπως
αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάµει της υπό στοιχεία
Α.1269/14.12.2020 (Β΄ 5503) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
εφαρµογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή
διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φο-

ρολογουµένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
β) Οι κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην απόφαση της
παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1, είναι µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως
προηγούµενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή
εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους,
αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαµβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτηµα της µη καταχώρισης των οφειλόµενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν
νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφλήσουν εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από τη σφράγιση ή
τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία
πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από την
1η.3.2021 έως την 31η.3.2021. Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν
εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε
αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εβδοµήντα
πέντε (75) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από
την εφαρµογή της παρούσας εξαιρούνται κοµιστές που
ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν
σηµαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους
στη διάρκεια της κρίσης από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίζονται µε την υπό
στοιχεία Α.1269/14.12.2020 απόφαση. Για την εφαρµογή
της παρούσας οι κοµιστές των αξιογράφων λαµβάνουν
σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά
µε τον µέσο µηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους.
3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εµποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωµής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύµατα της περ. β΄ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο
και τον δικαιούχο να συµφωνήσουν µεταξύ τους την απευθείας πληρωµή του αξιογράφου από τον υπόχρεο
στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόµενη ηµεροµηνία
λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να ρυθµίζονται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό
ζήτηµα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
Άρθρο 481
Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021
για τα τουριστικά λεωφορεία – Προσθήκη
στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001
1. Μετά τον πίνακα τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων της υποπερ. δ΄ της περ. Β΄ της παρ. 1
του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄242), προστίθενται
νέες υποπερ. δ1 και δ2 ως εξής:
«δ1) Εξαιρετικά για το έτος 2021, για τα τουριστικά
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λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύµφωνα
µε τον κατωτέρω πίνακα:
Κατηγορία θέσεις καθήµενων τέλη κυκλοφορίας
(σε Ευρώ)
Τουριστικά
Α΄
έως 40
215
Β΄
41 και άνω
300
δ2) Εξαιρετικά για το έτος 2021, τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες
τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ΄ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως
καταβληθέντα και επιστρέφονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου
2021.
Άρθρο 482
Συµπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων
επιβατικών µεταφορών – Τροποποίηση
του άρθρου 36 του ν. 4753/2020
Το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Τα ποσά της αποζηµίωσης που προέρχονται από τη
µίσθωση τουριστικών καταλυµάτων, προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαµονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιµετώπισης
του κινδύνου µετάδοσης του COVID-19 και καταβάλλονται δυνάµει της υπ’ αριθµ. 8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού (Β΄
2270), είναι αφορολόγητα, µη εφαρµοζοµένης της παρ.
1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση
διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσµεύονται
και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα. Εξαιρούνται της εφαρµογής του παρόντος ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταµεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης τµηµατικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωµένη συµφωνία εξυγίανσης
και αποπληρώνονται βάσει αυτής.
2. Τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγούνται
ως αποζηµίωση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 111
του ν. 4714/2020 (Α΄148) όπως ισχύει, στις εταιρείες
Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν
και έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία
και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α΄
198), είναι αφορολόγητα, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1
του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής
ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδή-

ποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.»
Άρθρο 483
Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος
της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά
παίγνια - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.7.2021.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 483
Παρατάσεις έκτακτων ρυθµίσεων
λόγω κορωνοϊού COVID-19
1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (A΄ 248),
που αφορά τη διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδηµιολογικούς λόγους, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.
2. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (A΄ 227),
που αφορά την υγειονοµική κάλυψη ανασφάλιστων και
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειας τους, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.
3. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020, που αφορά
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισµό νοσηλείας και την παροχή
υπηρεσιών, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.
4. Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατά το
µέρος που αφορά σε µετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.
5. Η ισχύς του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, που αφορά την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δηµόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας, παρατείνεται έως και
την 31η.5.2021.
6. Η ισχύς του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (A΄ 214),
που αφορά τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάµων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξηµένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δηµόσιο, παρατείνεται έως και
την 31η.5.2021.
7. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (A΄ 83),
που αφορά την ισχύ συµβάσεων µεταξύ του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και
παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.
8. Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 4684/2020 (A΄ 86),
που αφορά τη θητεία των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων
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των προµηθευτικών φαρµακευτικών συνεταιρισµών, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021, από την ηµεροµηνία
λήξης της.
9. Στο άρθρο δέκατο του ν. 4771/2021 (A΄ 16) προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
«2. Κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας τα ιδιωτικά φαρµακεία εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή φαρµάκων προς ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως και την 31η.3.2021.»
Άρθρο 484
Καθορισµός εκπτωτικών περιόδων - Τροποποίηση
του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου δέκατου όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο ως προς την παροχή
εξουσιοδότησης για τον καθορισµό των εκπτωτικών περιόδων και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων λιανικής πώλησης προϊόντων αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την Επικράτεια είτε για µέρος αυτής. Με όµοια απόφαση προβλέπονται το εβδοµαδιαίο ωράριο λειτουργίας αυτών,
και δύναται να καθορίζονται οι εκπτωτικές περίοδοι. Για
το ίδιο χρονικό διάστηµα, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να υποχρεώνονται τα εµπορικά καταστήµατα λιανικής πώλησης τροφίµων ή κατηγορίες αυτών να πωλούν εφηµερίδες.»
Άρθρο 485
Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης εργαζοµένων
και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4
του άρθρου 123 του ν. 4714/2020
Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄
148) τροποποιούνται, προκειµένου οι καταληκτικές ηµεροµηνίες του διαστήµατος, κατά το οποίο οι εργοδοτικές
εισφορές των επιχειρήσεων των παρ. 1 και 3 που εντάσσονται στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, να αντικατασταθούν από 31.12.2020 σε 31.3.2021, και το άρθρο 123 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 123
Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης εργαζοµένων
και εργοδοτών
1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τοµέα βάσει ΚΑΔ, υποκείµενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά
το 3ο τρίµηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από

1.7.2020 έως 30.09.2020.
2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), το σύνολο των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες
της παρ. 1, που εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυσης
της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 ως 31.03.2021.
3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφορών
βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 έως
30.09.2020.
4. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 31
του ν. 4690/2020 για τις επιχειρήσεις - εργοδότες της
παρ. 3 που εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από
1.7.2020 έως 31.03.2021.
5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρµόζονται σε
συµβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω
διάστηµα είναι σε αναστολή µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την από 1.5.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε
µε τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο
τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης των
απαραίτητων στοιχείων µέσω της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήµατα και λεπτοµέρειες αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την
εφαρµογή του παρόντος.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία
για την εφαρµογή της παρ. 3 σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές
µεταφορές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 486
Ειδική ρύθµιση για ανανέωση
ασφαλιστικής ικανότητας
Ανανεώνεται, κατά παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου
41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), για την περίοδο από
1.3.2021 έως 28.2.2022, η ασφαλιστική ικανότητα για
παροχές σε είδος για όλους τους ασφαλισµένους του eΕΦΚΑ, οι οποίοι ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28.2.2021,
καθώς και τα έµµεσα ασφαλισµένα µέλη της οικογένειας
αυτών.
Τυχόν πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, όπως προσδιορί-
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ζεται από τυχόν αύξηση του απόλυτου αριθµού των δικαιούχων την περίοδο 1.3.2021 έως 28.2.2022, σε σχέση
µε την περίοδο 1.3.2020 έως 28.2.2021, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στα συστήµατα του e-ΕΦΚΑ, της ΗΔΙΚΑ και της Εργάνης, καλύπτεται από έκτακτη οικονοµική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις
πιστώσεις του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες
του Υπουργείου Οικονοµικών και αντίστοιχη αύξηση των
ορίων δαπανών του προϋπολογισµού του ΕΟΠΠΥ. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 487
Παράταση προθεσµίας υποβολής
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
και οικονοµικών συµφερόντων
Το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 59
Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων
Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου
1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων, αρχικές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από
1.1.2020 έως και 31.12.2020 και ετήσιες του έτους 2020
(χρήση 2019), υποβάλλονται µέχρι και την 31η.3.2021.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 488
Ρύθµιση για τα υπηρεσιακά συµβούλια
1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020
(Α’256) παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 2-4 του άρθρου 178
του ν. 4764/2020.
Άρθρο 489
Ρυθµίσεις για το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τον υπολογισµό του ποσοστού κάλυψης εξήντα
πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή µετάταξης, σε περίπτωση που
συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου,
οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς µετακίνηση στο πλαίσιο
του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν πληρούται η
προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συγκρινόµενων υ-

παλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδροµής
της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν
διανύσει εν τοις πράγµασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση
που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική
βεβαίωση συνδροµής της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται για όσους µόνο υπαλλήλους κατόπιν εκτίµησης των
υπηρεσιακών αναγκών, µπορούν να µετακινηθούν κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του αρµόδιου προς διορισµού οργάνου του φορέα προέλευσης».
2. Η παρ. 1 ισχύει και για τον κύκλο κινητικότητας του
έτους 2020.
3. Η προθεσµία για την έκδοση των σχετικών πράξεων
µετακίνησης του προσωπικού αποκλειστικά στο πλαίσιο
του τρέχοντος κύκλου 2020 του Ενιαίου Συστήµατος
Κινητικότητας (ν. 4440/2016) παρατείνεται έως τις
8.3.2021, ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν
εκδοθεί οι αποφάσεις απόσπασης ή να έχουν σταλεί στο
Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση οι αποφάσεις µετάταξης και να έχουν λάβει Κωδικό Αριθµό Δηµοσίευσης
(ΚΑΔ).
3. Αποκλειστικά για τον κύκλο κινητικότητας έτους
2020 για τους δήµους µε πληθυσµό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς δήµους µε πληθυσµό έως 55.000 κατοίκους το προβλεπόµενο στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης µετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε
ποσοστό 80%. Για τον υπολογισµό του ποσοστού αυτού
σε περίπτωση σύγκρισης υπαλλήλων του ίδιου κλάδου
κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
4 του ν. 4440/2016, όπως προστίθεται µε την παρ. 1 του
παρόντος.
4. Η παρ. 3 του παρόντος σε συνδυασµό µε την παρ. 4
του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως διαµορφώνεται µε
την παρ. 1, εφαρµόζονται και για όσες αποφάσεις µετακίνησης έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020 κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, καθώς
και για όσες εκκρεµούν προς έκδοση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος οι υπηρεσίες
προέλευσης των προς µετακίνηση υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε δήµους µε πληθυσµό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς δήµους µε πληθυσµό έως 55.000 κατοίκους αποστέλλουν
εκ νέου βεβαίωση πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ.
4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 στις υπηρεσίες υποδοχής των υπαλλήλων ως προς τους οποίους είτε έχει εκδοθεί η απόφαση µετακίνησης είτε η διαδικασία εκκρεµεί
σε οποιοδήποτε στάδιο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσµίας ή σε περίπτωση που
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά τα ανωτέρω, οι αποφάσεις µετακίνησης ανακαλούνται ή παύουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους.
Άρθρο 490
Λήψη αποφάσεων διά περιφοράς
1. Αποκλειστικά κατά την περίοδο ισχύος των µέτρων
περιορισµού της διάδοσης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου
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2021 επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λήψη απόφασης της
γενικής συνέλευσης νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου δια περιφοράς µόνο για εξαιρετικώς επείγοντα θέµατα και εφόσον δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση διά ζώσης
ή µέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου.
2. Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
πρέπει να µνηµονεύει ότι τεκµηριώνεται η αδυναµία συνεδρίασης διά ζώσης ή µέσω τηλεδιάσκεψης, ότι υφίσταται η αναγκαιότητα για τη λήψη απόφασης από το
συλλογικό όργανο και να αναφέρει τα θέµατα ηµερήσιας
διάταξης που θα εξεταστούν και τον επείγοντα χαρακτήρα εκάστου αυτών, τον αριθµό των µελών της γενικής
συνέλευσης και τον τρόπο διασφάλισης απαρτίας κατά
την εν λόγω διαδικασία.
3. Για την διά περιφοράς λήψη απόφασηςτης γενικής
συνέλευσης απαιτείται η προηγούµενη έκδοση σχετικής
πρόσκλησης, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον εβδοµήντα
δύο (72) ώρες προ της έναρξης της καθορισµένης διαδικασίας, η οποία αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο
υποχρεωτικά σε όλα τα µέλη. Για τη νοµιµότητα έκδοσης
των αποφάσεων δια περιφοράς απαιτείται η ύπαρξη απαρτίας κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), ο τρόπος διασφάλισης
της οποίας καθορίζεται κατά την παρ. 2. Η πρόσκληση
περιλαµβάνει υποχρεωτικά:
α) την επισήµανση ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί δια
περιφοράς κατόπιν απόφασης του οικείου Διοικητικού
Συµβουλίου µε µνεία της σχετικής απόφασης,
β) τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης και τον επείγοντα χαρακτήρα εκάστου αυτών, καθώς και τον χρόνο έναρξης και λήξης της διαδικασίας και

γ) τον τρόπο (ιδίως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
τηλεφώνου ή κάθε άλλου πρόσφορου τηλεπικοινωνιακού µέσου) και τη διαδικασία διεξαγωγής της διά περιφοράς λήψης απόφασης.
4. Ο Πρόεδρος, εντός της προθεσµίας της παρ. 3, οφείλει να αποστείλει στα µέλη τις εισηγήσεις επί των θεµάτων για τα οποία τα µέλη καλούνται να ψηφίσουν. Τα
µέλη εν συνεχεία αποστέλλουν την ψήφο τους µε οποιοδήποτε τρόπο ορίζεται από τον Πρόεδρο στη σχετική
πρόσκληση.
5. Δεν επιτρέπεται η εξέταση θεµάτων εκτός των προβλεποµένων στην ηµερήσια διάταξη.
6. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δια περιφοράς, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης
στην πρώτη συνεδρίαση, µετά τη λήξη ισχύος του παρόντος.
7. Πρακτικά συντάσσονται και κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης δια περιφοράς.
8. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 491
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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