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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤ1 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.: Π23ΚΑΣ - 31568
ΑΠΟ ΦΑΣ Η
«Ρύθμιση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού
(ΚΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών»
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως
Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117), όπως αυτός
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4451/2017 (Α’ 16).
2. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οργάνωση και Διάρθρωση του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Το ΚΑΣ διαρθρώνεται στα εξής τέσσερα (4) Τμήματα:
α. Σχεδιασμού Πολιτικών και Προγραμματισμού Δράσεων.
β. Σχέσεων και Συνεργασιών με Φορείς Ημεδαπής και Αλλοδαπής.
γ. Παρακολούθησης Έργου Διεθνών Δεξαμενών Σκέψης.
δ. Διοικητικής Υποστήριξης.
Στο ΚΑΣ λειτουργεί Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης των εργασιών του
Κέντρου.
Επίσης, στο πλαίσιο του ΚΑΣ, λειτουργεί Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση
Κέντρου για τον Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Οι αρμοδιότητες του ΚΑΣ οργανώνονται και εξειδικεύονται μεταξύ των
Τμημάτων του, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α΄
Σχεδιασμού Πολιτικών και Προγραμματισμού Δράσεων
Το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών και Προγραμματισμού Δράσεων προβαίνει
στο σχεδιασμό και την εκπόνηση προτάσεων πολιτικών, καθώς και τον
προγραμματισμό των δράσεων του ΚΑΣ, στο πλαίσιο των στρατηγικών
προτεραιοτήτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και των συναφών οδηγιών του
Υπουργού Εξωτερικών. Προς τούτο συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με αρμόδιες
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ καθώς και με Αρχές Εξωτερικού.
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Οι εισηγήσεις και προτάσεις του Τμήματος υποβάλλονται προς τον
Προϊστάμενο του ΚΑΣ, στον οποίο υποβάλλονται, επίσης, συναφείς επιστημονικές
αναλύσεις, μελέτες και τεκμηριωμένες εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής από την
Ομάδα Επιστημονικών Συνεργατών του ΚΑΣ, που τελεί υπό τον συντονισμό και την
εποπτεία του Επιστημονικού Διευθυντή. Ο Προϊστάμενος του ΚΑΣ, σε συνεργασία με
τον Επιστημονικό Διευθυντή, οργανώνει και ιεραρχεί το σύνολο των σχετικών
προτάσεων ανάλυσης και περαιτέρω σχεδιασμού επιμέρους πολιτικών, τις οποίες
και αποστέλλει στον Υπουργό Εξωτερικών προς έγκριση, όπου δει. Συγχρόνως
εισηγείται τη διοργάνωση σχετικών συνεδρίων, ημερίδων και/ή κλειστών
συναντήσεων.
Στο Τμήμα Α΄, καθ’ υπόδειξη του Υπουργού Εξωτερικών ή κατόπιν έγκρισης
σχετικής πρότασης, συγκροτούνται άμισθες μικτές Ομάδες Εργασίας αρμοδίων
στελεχών του ΥΠΕΞ και πανεπιστημιακών/ερευνητών, επιδιώκοντας την όσμωση
μεταξύ υπηρεσιακής και ακαδημαϊκής σκέψης για κοινή μελέτη επίκαιρων θεμάτων
ευρωπαϊκής/διεθνούς πολιτικής, αλλά και ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος, που
καταλήγουν
στην
εκπόνηση
Κειμένων
Προβληματισμού
ή
Πολιτικής,
δημοσιοποιήσιμου ή εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Το μόνιμο προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα Α΄ έχει αυξημένη ευθύνη
ως προς την τήρηση του διαβαθμισμένου χαρακτήρα των εγγράφων ή των
προτάσεων που συντάσσει.
Το Τμήμα Α΄ στελεχώνεται από προσωπικό του Διπλωματικού Κλάδου, του
Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου ΟΕΥ. Καθ’ υπόδειξη δε του
Προϊσταμένου του ΚΑΣ συνεργάζεται με την Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Σχέσεων και Συνεργασιών με Φορείς Ημεδαπής και Αλλοδαπής.
Το Τμήμα Β΄ έχει την αρμοδιότητα των διεθνών σχέσεων και των συνεργασιών
με αντίστοιχα του ΚΑΣ Κέντρα/Υπηρεσίες Υπουργείων Εξωτερικών άλλων χωρών
και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και λοιπούς σχετικούς φορείς της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Ειδικότερα, μπορεί να συνεργάζεται για συγκεκριμένα θέματα διεθνών σχέσεων
και ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα,
Δεξαμενές Σκέψης, Ιδρύματα κ.α.) ή με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που
διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία, ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και
άλλους ερευνητές.
Στο πλαίσιο των συνεργασιών του, το Τμήμα Β΄ συγκεντρώνει σχετικό υλικό και
αποδελτιώνει στρατηγικές άλλων χωρών και οργανισμών, προκειμένου να επιτύχει
τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση περί των κατευθύνσεων της διεθνούς πολιτικής
καθώς και της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας τρίτων χωρών ή περιφερειακών
ομάδων χωρών.
Κατόπιν αιτήματος αντίστοιχων Υπηρεσιών Υπουργείων Εξωτερικών άλλων
χωρών και λοιπών τρίτων φορέων ή έγκρισης από Υπουργό Εξωτερικών σχετικής
πρωτοβουλίας του Προϊσταμένου του ΚΑΣ ή καθ’ υπόδειξη του Υπουργού
Εξωτερικών, το Τμήμα Β΄ μπορεί να προωθεί σχετικές συνεργασίες, σε συνεννόηση
με εμπλεκόμενες εν προκειμένω διευθύνσεις του ΥΠΕΞ, να ανταποκρίνεται σε
προσκλήσεις ad hoc συναντήσεων με ξένες αντιπροσωπείες και/ή να συμμετάσχει σε
ανάλογες των αρμοδιοτήτων του ΚΑΣ διαβουλεύσεις.
Το Τμήμα Β΄ στελεχώνεται από υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του
Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου ΟΕΥ.
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ΤΜΗΜΑ Γ΄
Παρακολούθηση Έργου Δεξαμενών Σκέψης
Το Τμήμα Γ΄ παρακολουθεί τη δραστηριότητα και καταγράφει το ερευνητικό
έργο αναγνωρισμένων διεθνών δεξαμενών σκέψης (think tanks) με έμφαση τα
θέματα που σχετίζονται με τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, λαμβάνοντας
πάντα υπ΄όψιν τα ιδιαίτερα συμφέροντα και προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνει, σε τακτική διμηνιαία βάση, αντιπροσωπευτικό
δείγμα επίκαιρων δημοσιευμένων κειμένων επί συγκεκριμένης θεματικής, το οποίο,
συνοδευόμενο από σχετικό Εισαγωγικό Σημείωμα του ΚΑΣ, συγκροτείται σε ενιαίο
ηλεκτρονικό τεύχος υπό τίτλο «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» Κειμένων Δεξαμενών
Σκέψης. Το εν λόγω τεύχος τίθεται υπ΄όψιν αρμόδιας/-ων Διεύθυνσης/-εων του
ΥΠΕΞ για ενδεχόμενες παρατηρήσεις και, μετά την έγκριση του Υπουργού
Εξωτερικών, κυκλοφορεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΥΠΕΞ. Οι απόψεις που
διατυπώνονται στα κείμενα δεν δεσμεύουν το ΚΑΣ ενώ απευθύνονται αποκλειστικά
στις Υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού του ΥΠΕΞ, προς ευρύτερη γνώση
επίκαιρων αναλύσεων και ενδεχομένως συνεκτίμηση των σχετικών προβληματισμών
που αναπτύσσονται διεθνώς.
Το Τμήμα Γ΄ στελεχώνεται από υπαλλήλους κυρίως του Κλάδου
Εμπειρογνωμόνων και, καθ΄υπόδειξη του Προϊσταμένου του ΚΑΣ, συνεργάζεται με
την Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Διοικητικής Υποστήριξης
Υπό τις οδηγίες του Προϊσταμένου του ΚΑΣ, το Τμήμα Δ΄ παρέχει τη
γραμματειακή και ευρύτερη διοικητική υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας
του Κέντρου.
Ειδικότερα, το Τμήμα Δ΄ χειρίζεται τα διοικητικά θέματα του προσωπικού του
ΚΑΣ και μεριμνά για την προμήθεια και διαχείριση του εξοπλιστικού υλικού και κάθε
είδους αναλώσιμων ειδών. Τηρεί το Πρωτόκολλο και το Αρχείο και έχει την ευθύνη
της διακίνησης των εγγράφων και της κάλυψης των οργανωτικών αναγκών και της
καλής κατάστασης των υποδομών του ΚΑΣ. Μεριμνά για την οργάνωση και
λειτουργία της βιβλιοθήκης, αποστέλλει τις κοινοποιήσιμες ηλεκτρονικές εκδόσεις του
ΚΑΣ και διαχειρίζεται την περιοδική επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Κέντρου.
Συντάσσει τις κάθε είδους συμβάσεις και τηρεί πλήρεις φακέλους με αντίγραφα
των εκδιδόμενων παραστατικών δαπανών των εκτελούμενων έργων, προμηθειών
και των κάθε είδους συμβάσεων που συνάπτει το ΚΑΣ.
Επίσης, το Τμήμα Δ’ παρέχει διοικητική υποστήριξη και στο Επιστημονικό
Συμβούλιο του ΥΠΕΞ.
Το Τμήμα Δ΄ στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων Πτυχιούχων
Διοικητικών καθώς και του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων. Το έργο των τελευταίων
συνδράμουν, καθ΄ υπόδειξη του Προϊσταμένου του ΚΑΣ, στελέχη άλλων Τμημάτων
του Κέντρου.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Προϊσταμένου του ΚΑΣ
Ο Προϊστάμενος του ΚΑΣ έχει τη συνολική ευθύνη διοίκησης και εύρυθμης
λειτουργίας του ΚΑΣ. Συντονίζει και κατευθύνει την οργάνωση και τις εργασίες των
Τμημάτων του Κέντρου. Υποβάλλει στον Υπουργό Εξωτερικών, προς τελική έγκριση,
εισήγηση για την ανάθεση των μελετών, το σύνολο των προτάσεων σχεδιασμού
πολιτικών και προγραμματισμού δράσεων του ΚΑΣ, τις εκδόσεις του Κέντρου και
σχετικά πορίσματα ερευνών.
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Για την υποστήριξη και την προώθηση του έργου του ΚΑΣ, εισηγείται στον
Υπουργό Εξωτερικών τη συγκρότηση σχετικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας,
καθώς και την απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού από φορείς του δημόσιου
τομέα για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων του Κέντρου.
Ο Προϊστάμενος του ΚΑΣ καλλιεργεί σχέσεις και συνεργασίες με αντίστοιχες
Υπηρεσίες Υπουργείων άλλων χωρών και σχετικούς φορείς της ημεδαπής και
αλλοδαπής.
Ο Προϊστάμενος του ΚΑΣ συμμετέχει στη Τριμελή Επιτροπή, η οποία
γνωμοδοτεί για την πρόσληψη των επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου.
Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Εξωτερικών, ο Προϊστάμενος του ΚΑΣ
συμμετέχει στις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και λοιπών
θεσμικών οργάνων.
Αν ο Προϊστάμενος του ΚΑΣ ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
από τον αρχαιότερο ιεραρχικά υπάλληλο.
Άρθρο 4
Επιστημονικός Διευθυντής-Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης
Στο ΚΑΣ λειτουργεί Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης των εργασιών του
Κέντρου, η οποία αποτελείται από τέσσερις τακτικούς επιστημονικούς συνεργάτες και
τίθεται υπό την ευθύνη του Επιστημονικού Διευθυντή.
Ο Επιστημονικός Διευθυντής συντονίζει και κατευθύνει το συνολικό έργο της
παραγωγής τεκμηριωμένων αναλύσεων και προτάσεων πολιτικής της Ομάδας.
Συνεργάζεται στενά με τον Προϊστάμενο του Κέντρου και του εισηγείται την ανάθεση
εκπόνησης μελετών από φυσικά πρόσωπα ή ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς, η
τελική επιλογή των οποίων ανήκει στον Υπουργό Εξωτερικών.
Ο Επιστημονικός Διευθυντής συμμετέχει στη Τριμελή Επιτροπή, η οποία
γνωμοδοτεί για την πρόσληψη των επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου. Επίσης,
συμμετέχει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΥΠΕΞ.
Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Εξωτερικών, ο Επιστημονικός
Διευθυντής του ΚΑΣ συμμετέχει στις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής
Πολιτικής και λοιπών θεσμικών οργάνων.
Άρθρο 5
Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση
Κέντρου για τον Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή
Στο πλαίσιο του ΚΑΣ έχει συσταθεί και λειτουργεί Ομάδα Εργασίας για την
οργάνωση Κέντρου για τον Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή. Τα
καθήκοντα της Ομάδας Εργασίας περιγράφονται στην οικεία Υπουργική Απόφαση
(ΑΠ Π48-4460/21-1-2016).
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
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