Μέγεθος Γραµµάτων
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
Αρθρο

0

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

12

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3566 (ΦΕΚ Α΄ 117/05.06.2007)
Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και Π∆ 134/2011,ΦΕΚ Α 265/23.12.2011
"∆ιατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήµατος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταµένων του
∆ιπλωµατικού Κλάδου, του Επιστηµονικού Προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, του
Κλάδου Εµπειρογνωµόνων και του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών".

Αρθρο

πρώτο

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

61

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο ένατο του
ν. 3451/2006 (ΦΕΚ 69 Α/3.4.2006).
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Αποστολή Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 2 Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Εξωτερικών
Άρθρο 3 Γενικοί Γραµµατείς - Γενικές Γραµµατείες - Ειδική Γραµµατεία
Άρθρο 4 ∆ιάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 5 Αρµοδιότητες Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 6 Συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών µε άλλα Υπουργεία και Κρατικές
Υπηρεσίες
Άρθρο 7 Σύνδεσµοι Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες
Άρθρο 8 Απαγόρευση µετατάξεων
Άρθρο 9 Εκπροσώπηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών
οργάνων
Άρθρο 10 Εφαρµογή του Υπαλληλικού Κώδικα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τµήµα 1: Κεντρική Υπηρεσία
Άρθρο 11 ∆ιάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας
Άρθρο 12 Γενική Επιθεώρηση
Άρθρο 13 Επιστηµονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασµού
Άρθρο 14 Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων
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Άρθρο 15 ∆ιπλωµατική Ακαδηµία
Άρθρο 16 Ειδική Νοµική Υπηρεσία
Άρθρο 17 Υπηρεσία Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας
Άρθρο 18 Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών
Άρθρο 19 Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου
Άρθρο 20 Τεχνική Υπηρεσία
Άρθρο 21 Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Άρθρο 22 Μεταφραστική Υπηρεσία
Άρθρο 23 Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήµων Ελλήνων
Άρθρο 24 Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου
Εξωτερικών
Άρθρο 25 Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε ∆ιεθνείς και
Υπερεθνικούς Οργανισµούς
Άρθρο 26 Μονάδα Εργασιακού Αθλητισµού
Άρθρο 27 Ιατρείο
Άρθρο 28 Περιφερειακές Υπηρεσίες
Άρθρο 29 ∆ιοίκηση του Αγίου Όρους
Τµήµα 2: Συλλογικά Όργανα
Άρθρο 30 Συµβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας
Άρθρο 31 Συµβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων
Άρθρο 32 Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 33 Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 34 Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 35 Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Άρθρο 36 Τεχνικό Συµβούλιο
Άρθρο 37 Συµβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής
Άρθρο 38 Συµβούλιο Ταγµάτων Αριστείας
Άρθρο 39 Επιτροπή Ειδικών ∆απανών
Άρθρο 40 Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τµήµα 1: ∆ιπλωµατικές αρχές
Άρθρο 41 Σύσταση και κατάργηση διπλωµατικών αρχών
Άρθρο 42 Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών
Άρθρο 43 Καθήκοντα µονίµων αντιπροσωπειών
Άρθρο 44 Καθήκοντα διπλωµατικών αντιπροσωπειών
Άρθρο 45 Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσµου
Άρθρο 46 Γραφεία ελληνικών συµφερόντων
Άρθρο 47 ∆ιαπίστευση και ανάκληση προϊσταµένων διπλωµατικών αρχών
Άρθρο 48 Αναπλήρωση προϊσταµένων διπλωµατικών αρχών
Άρθρο 49 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωµατικών αρχών
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Τµήµα 2: Προξενικές αρχές
Άρθρο 50 Σύσταση, διαβάθµιση και κατάργηση προξενικών αρχών
Άρθρο 51 Εποπτεία προξενικών αρχών
Άρθρο 52 Καθήκοντα έµµισθων προξενικών αρχών
Άρθρο 53 Προξενικά γραφεία Πρεσβειών
Άρθρο 54 Προξενικά διπλώµατα
Άρθρο 55 ∆ιεύθυνση εµµίσθων προξενικών αρχών και αναπλήρωση προϊσταµένων
Άρθρο 56 Ειδικές ρυθµίσεις
Άρθρο 57 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών αρχών
Άρθρο 58 ∆ιορισµός, αναπλήρωση και καθεστώς προϊσταµένων άµισθων προξενικών
αρχών
Άρθρο 59 Προσωπικό και δαπάνες άµισθων προξενικών αρχών
Άρθρο 60 Καθήκοντα άµισθων προξενικών αρχών
Τµήµα 3: Γραφεία Ο.Ε.Υ.
Άρθρο 61 Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Τµήµα 4: Ιδρύµατα
Άρθρο 62 Εποπτευόµενα από το Υπουργείο Εξωτερικών ιδρύµατα
Άρθρο 63 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας
Άρθρο 64 ∆ιεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆`
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τµήµα 1: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 65 Κλάδοι προσωπικού
Άρθρο 66 Γενικά Προσόντα διορισµού
Άρθρο 67 Ορκωµοσία
Άρθρο 68 ∆ιπλωµατικά και υπηρεσιακά διαβατήρια
Άρθρο 69 Κανονικές άδειες
Άρθρο 70 Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης
Άρθρο 71 Νοσηλεία
Άρθρο 72 Εκπαιδευτικές άδειες
Τµήµα 2: Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 73 Μητρώα υπαλλήλων, ατοµικοί φάκελοι, φύλλα αξιολόγησης και εκθέσεις
αξιολόγησης της δραστηριότητας
Άρθρο 74 Αποσπάσεις
Άρθρο 75 Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία
Άρθρο 76 Ανάκληση υπαλλήλων
Άρθρο 77 Ειδικές αποστολές
Άρθρο 78 Προσωρινή απαλλαγή από Καθήκοντα
Άρθρο 79 Στέρηση προσωπικής ελευθερίας
Άρθρο 80 Παθόντες κατά την υπηρεσία
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Τµήµα 3: Πειθαρχικά θέµατα
Άρθρο 81 Γενικές διατάξεις
Άρθρο 82 Αργία
Άρθρο 83 Πειθαρχική εξουσία
Άρθρο 84 Κλήση σε απολογία
Άρθρο 85 Επιβολή πειθαρχικής ποινής
Άρθρο 86 Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών
Άρθρο 87 Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών
Άρθρο 88 Παραγραφή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τµήµα 1: ∆ιπλωµατικός Κλάδος
Άρθρο 89 Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 90 Θέσεις και Καθήκοντα, κατά βαθµό
Άρθρο 91 Ειδικά Προσόντα διορισµού
Άρθρο 92 ∆οκιµαστική υπηρεσία και µονιµοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας
Άρθρο 93 Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 94 Προαγωγές
Άρθρο 95 Μεταθέσεις
Άρθρο 96 ∆ιπλωµατικοί υπάλληλοι στη διάθεση του Υπουργού
Άρθρο 97 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 98 Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας
Άρθρο 99 Απονοµή βαθµών επί τιµή σε αποχωρούντες διπλωµατικούς υπαλλήλους
Άρθρο 100 Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων
Τµήµα 2: Προσωπικό Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
Άρθρο 101 Καθεστώς προσωπικού Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
Τµήµα 3: Κλάδος Εµπειρογνωµόνων
Άρθρο 102 Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 103 Καθήκοντα
Άρθρο 104 ∆ιαδικασία και Ειδικά Προσόντα διορισµού
Άρθρο 105 Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής
Άρθρο 106 Προαγωγές
Άρθρο 107 Μεταθέσεις
Άρθρο 108 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 109 Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας
Τµήµα 4: Κλάδος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Άρθρο 110 Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 111 Υπηρεσιακό καθεστώς
Άρθρο 112 Θέσεις και Καθήκοντα, κατά βαθµό
Άρθρο 113 Τυπικά προσόντα προαγωγής
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Άρθρο 114 Προαγωγές
Άρθρο 115 Μεταθέσεις
Άρθρο 116 Αποχώρηση, λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 117 Αποχώρηση, λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας
Τµήµα 5: Κλάδος ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού
Άρθρο 118 Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 119 Θέσεις και Καθήκοντα κατά βαθµό
Άρθρο 120 Ειδικά Προσόντα διορισµού
Άρθρο 121 Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 122 Προαγωγές
Άρθρο 123 Μεταθέσεις
Άρθρο 124 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 125 Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας
Τµήµα 6: Κλάδος ∆ιοικητικών Γραµµατέων
Άρθρο 126 Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 127 Θέσεις και Καθήκοντα
Άρθρο 128 Ειδικά Προσόντα διορισµού
Άρθρο 129 Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 130 Προαγωγές
Άρθρο 131 Μεταθέσεις
Άρθρο 132 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 133 Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας
Τµήµα 7: Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής
Άρθρο 134 Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 135 Θέσεις και Καθήκοντα, κατά βαθµό
Άρθρο 136 Ειδικά Προσόντα διορισµού
Άρθρο 137 Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 138 Προαγωγές
Άρθρο 139 Μεταθέσεις
Άρθρο 140 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 141 Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας
Τµήµα 8: Κλάδος Επιµελητών
Άρθρο 142 Βαθµοί και θέσεις
Άρθρο 143 Θέσεις και Καθήκοντα
Άρθρο 144 Προσόντα διορισµού
Άρθρο 145 Τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 146 Προαγωγές
Άρθρο 147 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 148 Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας
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Τµήµα 9: Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 149 Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 150 Ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τµήµα 1: Προϋπολογισµός Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 151 Εγγραφή πιστώσεων
Άρθρο 152 Μεταβίβαση αρµοδιότητας Υπουργού
Άρθρο 153 Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηµατικών ενταλµάτων
Άρθρο 154 Πληρωµές σε ξένο νόµισµα
Τµήµα 2: Μισθοδοσία υπαλλήλων
Άρθρο 155 Αποδοχές προσωπικού
Άρθρο 156 Επίδοµα ειδικών γλωσσών
Τµήµα 3: ∆απάνες µετακίνησης και εγκατάστασης
Άρθρο 157 Έξοδα µετακίνησης
Άρθρο 158 Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου
Άρθρο 159 Οίκηση προϊσταµένων και προσωπικού αρχών εξωτερικού
Άρθρο 160 ∆απάνες για Ειδικές αποστολές και κλήσεις για λόγους υπηρεσίας
Τµήµα 4: Λοιπές δαπάνες
Άρθρο 161 Λειτουργικές δαπάνες
Άρθρο 162 Ειδικές δαπάνες
Άρθρο 163 ∆απάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων
Άρθρο 164 ∆απάνες απορρήτων αναγκών
Άρθρο 165 Πάγια προκαταβολή
Άρθρο 166 ∆απάνες µε συµψηφισµό προξενικών εισπράξεων
Άρθρο 167 Υπηρεσιακά αυτοκίνητα
Άρθρο 168 Προµήθειες και ανάθεση εργασιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 169 Κωδικοποίηση
Άρθρο 170 Ένταξη συµβασιούχων σε κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 171 Έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και επί µέρους διατάξεων

Αρθρο

1

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών
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1. Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, η
οποία περιλαµβάνει:
α. τα θέµατα που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις, τη διεθνή συνεργασία και τη διεθνή πολιτική της
χώρας,
β. τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας,
γ. την προάσπιση των ελληνικών συµφερόντων στο εξωτερικό,
δ. την ενίσχυση της διεθνούς νοµιµότητας.
2. Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής περιλαµβάνει παρακολούθηση, αξιολόγηση, σχεδιασµό και
εφαρµογή.

Αρθρο

2

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

15

Άρθρο 2
Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Εξωτερικών
1. Ο Υπουργός Εξωτερικών προΐσταται του Υπουργείου Εξωτερικών και διευθύνει
τις Υπηρεσίες αυτού.
2. Οι διατάξεις του εκάστοτε νόµου περί Υπουργικού Συµβουλίου ισχύουν για
τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς.
3. Οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών ασκούν τις
αρµοδιότητες που τους µεταβιβάζονται, κατά τις κείµενες διατάξεις.
4. Ο Υπουργός Εξωτερικών, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί µπορούν
να µεταβιβάζουν αρµοδιότητες τους σε άλλα όργανα του Υπουργείου, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.

Αρθρο

3

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

2

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

14

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Άρθρο 3
Γενικοί Γραµµατείς - Γενικές Γραµµατείες Ειδική Γραµµατεία
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπονται οι κάτωθι θέσεις:
"α) θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος είναι επικεφαλής της
Υπηρεσιακής Ιεραρχίας του Υπουργείου. Στη θέση αυτή τοποθετείται, µε κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, µόνιµος υπάλληλος του
∆ιπλωµατικού Κλάδου, που φέρει το βαθµό του Πρέσβεως ή Πρέσβυς εκ
προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει µόνιµος διπλωµατικός υπάλληλος µε βαθµό
Πρέσβεως."
*** Το στοιχείο α΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 26 Ν.3894/2010,ΦΕΚ
204/2.10.2010 (`Εναρξη ισχύος ένα µήνα από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως).

β) θέση Αναπληρωτή Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα. Στη θέση αυτή
τοποθετείται, µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών,
µόνιµος υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, που φέρει το βαθµό του Πρέσβεως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρµοδιότητες του
Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα και του Αναπληρωτή Υπηρεσιακού Γενικού
Γραµµατέα.

3. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας συγκαλεί, υπό την προεδρία του, σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, τον Αναπληρωτή του, τους Γενικούς ∆ιευθυντές και όσους εκ των ∆ιευθυντών του
Υπουργείου κρίνει σκόπιµο, για συντονισµό των ενεργειών της διπλωµατικής υπηρεσίας.
4. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραµµατεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στη θέση
του Γενικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τοποθετείται, µε κοινή απόφαση του
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Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, µόνιµος υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου,
που φέρει το βαθµό του Πρέσβεως, ή µετακλητός Γενικός Γραµµατέας, µε βαθµό 1ο (πρώτο) των
ειδικών θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρµοδιότητες του
Γενικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η Γενική Γραµµατεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.
5. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 7 του π.δ.159/2002 (ΦΕΚ 140 Α`).
Σε αυτήν προΐσταται µόνιµος υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, που φέρει το βαθµό του
Πρέσβεως, ή µετακλητός Γενικός Γραµµατέας, µε βαθµό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων,
οριζόµενος µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και υφίστανται
οι παρακάτω θέσεις προσωπικού: Μία θέση ειδικού συµβούλου, µία θέση ειδικού συνεργάτη µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πέντε θέσεις επιστηµονικού προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Με απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Η Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του
Υπουργείου Εξωτερικών.
6. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών θέση Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη θέση αυτή
τοποθετείται, µε κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών, µετακλητός
Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας µε βαθµό 2ο (δεύτερο) της κατηγορίας των ειδικών θέσεων,
υπαγόµενος στον Γενικό Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού
Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
Για το µισθολογικό καθεστώς του, τη σύνθεση του γραφείου του, τα απαραίτητα Προσόντα
διορισµού, την υποχρέωση δηλώσεως πόθεν έσχες και το ασυµβίβαστο ισχύουν τα προβλεπόµενα
για τους ειδικούς γραµµατείς.
"Για τα λοιπά θέµατα που αφορούν τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και
ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τους γενικούς γραµµατείς που προΐστανται γενικών γραµµατειών
υπουργείων και οι ειδικές διατάξεις που αφορούν το Γενικό Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 41 παρ.44 Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
7. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, ως αυτοτελής
δηµόσια υπηρεσία, µε δικό της οργανισµό λειτουργίας, ο οποίος θεσπίζεται µε διάταγµα που
εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με
όµοιο διάταγµα καθορίζονται και οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων της.
Στη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού προβλέπονται µία θέση Γενικού ∆ιευθυντή και µία
θέση Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή, οι οποίοι είναι µετακλητοί υπάλληλοι και ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα
Καθήκοντα του Γενικού ∆ιευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή. Οι υπάλληλοι αυτοί
πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής και να
διαθέτουν εµπειρία σχετική προς το αντικείµενο. Οι θέσεις των υπαλλήλων αυτών αντιστοιχούν
βαθµολογικά και µισθολογικά µε θέσεις Πληρεξουσίου Υπουργού Α` και Πληρεξουσίου Υπουργού Β`
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω είναι
υπάλληλοι ή λειτουργοί του δηµόσιου τοµέα, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή
ή του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού λογίζεται,
για όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.
Προβλέπονται, επίσης, δύο θέσεις ειδικών συµβούλων και δύο θέσεις ειδικών συνεργατών, που
προσλαµβάνονται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, η οποία λύεται, αυτοδικαίως και χωρίς αποζηµίωση, µε την καθ` οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του Υπουργού. Οι ειδικοί σύµβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες πρέπει να έχουν τα
γενικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισµό των δηµοσίων διοικητικών πολιτικών
υπαλλήλων, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς επίσης να είναι κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής και να διαθέτουν εµπειρία στο θεµατικό
αντικείµενο των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Για τις αποδοχές τους εφαρµόζονται,
αναλόγως, οι διατάξεις που ρυθµίζουν τις αποδοχές των ειδικών συµβούλων και συνεργατών της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε µε το π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α`).
8. Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπεται Ειδική Γραµµατεία αξιοποίησης διεθνών
προγραµµάτων. Σ` αυτήν προΐσταται µετακλητός Ειδικός Γραµµατέας µε βαθµό 2ο (δεύτερο) της
κατηγορίας ειδικών θέσεων, οριζόµενος µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εξωτερικών.

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Ειδικού Γραµµατέα
καθώς επίσης και η στελέχωση της Ειδικής Γραµµατείας µε υπαλλήλους όλων των κλάδων και
κατηγοριών από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
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Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
µπορεί να αποσπώνται στην ανωτέρω Ειδική Γραµµατεία, προς υποβοήθηση του έργου της,
υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η απόσπαση ισχύει για
δύο έτη, µε δυνατότητα ανανεώσεως για ένα επιπλέον έτος. Με την απόφαση της απόσπασης
καθορίζεται η Υπηρεσία που επιβαρύνεται µε τη µισθοδοσία του αποσπώµενου υπαλλήλου.

Αρθρο

4

Άρθρο 4
∆ιάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών
1. Το Υπουργείο Εξωτερικών περιλαµβάνει την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και
την Εξωτερική Υπηρεσία, η οποία αποτελείται από τις διπλωµατικές και τις προξενικές αρχές.
2. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει και εποπτεύει τα κέντρα και ιδρύµατα τα οποία
χρηµατοδοτούνται από αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι σχετικές
λεπτοµέρειες.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών µπορεί να εκδίδονται κανονισµοί ασφαλείας,
υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τήρησης αρχείων και ασφαλείας δικτύων και πληροφοριακών
συστηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Αρθρο

5

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

3

Άρθρο 5
Αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών

Α. Στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν ιδίως:
1. Η προστασία των δικαιωµάτων και η τήρηση των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους,
καθώς και η υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συµφερόντων στα ξένα κράτη, στους διεθνείς
οργανισµούς, στα διεθνή όργανα και στις συνδιασκέψεις.
2. 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.
3. Η ενηµέρωση των ξένων κρατών, των διεθνών οργανισµών και της διεθνούς κοινής γνώµης,
καθώς και η παροχή πληροφοριών επί των ελληνικών θεµάτων.
4. 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.
5. Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στα ξένα κράτη, τους διεθνείς οργανισµούς και άλλα διεθνή
όργανα και συνδιασκέψεις.
6. Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η επεξεργασία της πολιτικής για τη
θεσµική εξέλιξη της Ενωσης και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συνεργασία µε άλλα Υπουργεία και
φορείς.
7. Ο συντονισµός των Υπουργείων και φορέων στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση
της ευρωπαϊκής και της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
8. Η διπλωµατική υποστήριξη των οργάνων του κράτους, των Ν.Π.∆.∆., των δηµοσίων
επιχειρήσεων και οργανισµών, καθώς επίσης και των πολιτικών κοµµάτων και των βουλευτών,
κατά την πραγµατοποίηση των διεθνών επαφών τους.
9. Η προώθηση και προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των Ελλήνων στο
εξωτερικό, θέµατα αναφερόµενα στον απόδηµο ελληνισµό, στη µετανάστευση και την
παλιννόστηση, ως και η εξυπηρέτηση των οµογενών και αποδήµων µέσω του Κέντρου
Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήµων Ελλήνων.
10. Η προώθηση και προστασία των οικονοµικών, εµπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και
λοιπών ελληνικών συµφερόντων στο εξωτερικό.
11. Η διπλωµατική και προξενική συνδροµή Ελλήνων πολιτών, αναγνωρισµένων κοινωνικών
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οµάδων και ιδιωτικών οργανώσεων, κατά τις διεθνείς δραστηριότητες τους, εφόσον αυτές δεν
είναι αντίθετες µε τα εθνικά συµφέροντα.
12. Η ανάπτυξη των διεθνών πολιτικών, οικονοµικών και πολιτιστικών σχέσεων της Ελλάδας.
13. Η διεθνής προβολή της Ελλάδας, του ελληνικού πνεύµατος και πολιτισµού.
14. Η παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου
και την ανθρωπιστική δράση σε διεθνές επίπεδο.
15. Θέµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή διεθνών συνθηκών για συγκεκριµένες οµάδες του
πληθυσµού της χώρας, σε συνεργασία µε άλλα αρµόδια Υπουργεία.
16. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και σωµατείων στο
εξωτερικό, όπως ορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών.
17. Η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών υποθέσεων των
Ελλήνων στο εξωτερικό.
18. Η διατήρηση και σύσφιγξη των δεσµών της Ελλάδας µε τους ανά τον κόσµο οµογενείς.
19. Τα θέµατα που αφορούν σε εθνικά και άλλα κληροδοτήµατα, δωρεές και εισφορές υπέρ του
∆ηµοσίου ή κοινωφελών σκοπών στο εξωτερικό.
20. Τα θέµατα που αφορούν στην προσωπική εν γένει κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό,
καθώς επίσης και αυτά που έχουν σχέση µε την ελληνική ιθαγένεια και τα διαβατήρια τους. Οµοίως,
η επιµέλεια των κληρονοµιών Ελλήνων που απεβίωσαν στο εξωτερικό.
21. Θέµατα συναφή προς τη δικαστική αρωγή, την επίδοση δικογράφων, την εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων και ανακριτικών παραγγελιών στο εξωτερικό, καθώς και την έκδοση
εγκληµατιών.
22. Η διπλωµατική αλληλογραφία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
23. Η Εθιµοτυπία και η Εθιµοταξία, θέµατα απονοµής διασήµων ελληνικών Ταγµάτων Αριστείας και
άδειας αποδοχής ξένων διασήµων.
24. Η έκδοση διπλωµατικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων.
25. Οι σχέσεις του Κράτους 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.
26. Η πολιτική ∆ιοίκηση του Αγίου Όρους.
27. Η επίσηµη µετάφραση κειµένων διεθνών συµβάσεων, συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων,
εγγράφων ελληνικών και ξένων δηµοσίων υπηρεσιών, η µετάφραση και η επικύρωση εγγράφων
των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό, η
επικύρωση της υπογραφής των εντεταλµένων οργάνων των διπλωµατικών και προξενικών αρχών
στην Ελλάδα επί εγγράφων τους που προορίζονται για τις ελληνικές υπηρεσίες.
28. Θέµατα που ανάγονται στα Καθήκοντα των διπλωµατικών και προξενικών αρχών, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα οικεία άρθρα του παρόντος νόµου.
29. Η ενηµέρωση των µελών της Βουλής των Ελλήνων.
Β. Κάθε άλλο θέµα, συναφές προς τη γενικότερη αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών,
καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.

Αρθρο
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Άρθρο 6

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 οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ενηµερώνουν το
Υπουργείο Εξωτερικών για όλα τα θέµατα αρµοδιότητας 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
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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 επιδιώκουν το συντονισµό των Υπουργείων σε θέµατα, τα οποία αφορούν
στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, παρέχοντας σε αυτές κάθε αναγκαία διοικητική, γραµµατειακή
και επιστηµονική συνδροµή.
2.α. Στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατή η
τοποθέτηση, µετά από γνώµη του προϊσταµένου της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής και
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού,
υπαλλήλων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 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. Για τοποθετήσεις, που θα πραγµατοποιηθούν µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
νόµου απαιτείται συνάφεια προς το αντικείµενο, η δε χρονική τους διάρκεια δεν δύναται να
υπερβαίνει τα τρία έτη.
"β. Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και όσων
υπάγονται στο ν. 2812/ 2000 (ΦΕΚ 67 Α`), καθώς και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, των οποίων οι σύζυγοι
υπηρετούν ως µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή
ως µόνιµοι υπάλληλοι άλλων υπουργείων, οι οποίοι έχουν αποσπασθεί σε αρχή της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην ίδια πόλη µε την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος, είτε
στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστηµα διαρκεί η τοποθέτηση του/της
συζύγου."
*** Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως β` της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το
άρθρο 41 παρ.1 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
Η απόσπαση ενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση,
αρµόδιου Υπουργού, 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 στο ν. 2812/2000
(ΦΕΚ 67 Α`), απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δικαστικού υπηρεσιακού συµβουλίου.
Οι αποσπώµενοι υπάλληλοι λαµβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες
καταβάλλονται από το Υπουργείο ή τον Ο.Τ.Α. στον οποίο αυτοί ανήκουν και δεν δικαιούνται
επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάµενος
τµήµατος, αυτός πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, προκειµένου να
απαλλαγεί από τα Καθήκοντα του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση κατέχει βαθµό προϊσταµένου
∆ιεύθυνσης, η απόσπαση του δεν µπορεί να υπερβεί τα δύο έτη. Οι Αποσπάσεις για λόγους
συνυπηρέτησης δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του
υπαλλήλου.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται κατά την περίοδο της δοκιµαστικής
υπηρεσίας των υπαλλήλων.
3. Οι επί κεφαλής των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας προΐστανται, υπηρεσιακώς, των
υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών που υπηρετούν στην περιφέρεια της
αρµοδιότητας 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 αρµοδιότητας 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 Πρέσβεως έχουν πάντοτε το
προβάδισµα.

Αρθρο

7

Άρθρο 7
Σύνδεσµοι σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού,
υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µπορούν να αποσπώνται, για ορισµένο χρόνο, χωρίς τους
περιορισµούς της παρ. 1 του άρθρου 74, µε Καθήκοντα συνδέσµου σε άλλα Υπουργεία και
Υπηρεσίες, µε σκοπό τη συστηµατική, συνεκτική και αποτελεσµατική εφαρµογή της εξωτερικής
πολιτικής.
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Άρθρο 8
Απαγόρευση µετατάξεων

1. Απαγορεύεται η µετάταξη στο Υπουργείο Εξωτερικών οποιουδήποτε υπαλλήλου που υπηρετεί
στο ∆ηµόσιο, σε ΝΠ∆∆, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµου που προβλέπουν µετατάξεις των ανωτέρω
υπαλλήλων δεν εφαρµόζονται για µετατάξεις σε κλάδους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Απαγορεύεται, επίσης, η µετάταξη υπαλλήλου οποιουδήποτε κλάδου του Υπουργείου
Εξωτερικών σε άλλο κλάδο του ιδίου Υπουργείου.
"3. Επιτρέπεται κατ` εξαίρεση:
α) η µετάταξη υπαλλήλων των Κλάδων ∆ιοικητικών Γραµµατέων και Επιµελητών, οι οποίοι
απέκτησαν µετά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισµού τους Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, ή είχαν µεν τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης διορισµού τους, έχει όµως παρέλθει οκταετία από το διορισµό, και
διαθέτουν τα υπόλοιπα Ειδικά Προσόντα διορισµού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
120 του παρόντος, σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Πτυχιούχων ∆ιοικητικών, ο αριθµός των
οποίων ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο αριθµός αυτός των προς
πλήρωση θέσεων 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
∆ιοικητικών Γραµµατέων, 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 που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
128 του παρόντος.
Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων α` και β` µετατάσσονται µετά από αίτηση τους και επιτυχή
συµµετοχή σε γραπτή δοκιµασία που διενεργείται από ειδική Επιτροπή, που συγκροτείται από
υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού. Στην
Επιτροπή συµµετέχει ως µέλος ένας υπάλληλος, εκπρόσωπος του Κλάδου υποδοχής που
υποδεικνύεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Με
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι µετατασσόµενοι στον Κλάδο Πτυχιούχων ∆ιοικητικών
κατατάσσονται, εφόσον µεν είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου στο βαθµό Ε`, εφόσον δε είναι
κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ στο βαθµό ΣΤ`. Οι µετατασσόµενοι στον Κλάδο ∆ιοικητικών Γραµµατέων
κατατάσσονται στον εισαγωγικό βαθµό. Οι εν λόγω υπάλληλοι τοποθετούνται στην επετηρίδα µετά
τους οµοιοβάθµους τους του οικείου Κλάδου, εξελίσσονται δε εφεξής βαθµολογικά κατά τις
διατάξεις που διέπουν τον Κλάδο αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η
διαδικασία µετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
«γ. Η µετάταξη, κατόπιν γραπτών εξετάσεων, υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, κατά προτεραιότητα
από τις καταργούµενες και συγχωνευόµενες µονάδες του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, οι οποίοι εντάσσονται στον κλάδο
Πτυχιούχων ∆ιοικητικών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων
διενεργούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τελούν υπό τον έλεγχο διακοµµατικής επιτροπής
της Βουλής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται τα ζητήµατα της εξεταστέας ύλης, των τυπικών
προσόντων των υποψηφίων και κάθε σχετικό ζήτηµα για την πραγµατοποίηση της µετάταξης.»

***Η περ.γ` προστέθηκε µε τη παρ.5 του άρθρου 18 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-01-2013)

4. Μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλη υπηρεσία του ∆ηµοσίου, σε
Ν.Π.∆.∆., στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
επιτρέπεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών."
*** Οι παρ.3 και 4 προστέθηκαν µε το άρθρο 41 παρ. 2 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
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Άρθρο 9
Εκπροσώπηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων

1. Στην αρµοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών ανήκει η εκπροσώπηση της Ελληνικής
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∆ηµοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλου διεθνούς
δικαιοδοτικού οργάνου.
2. Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, διοριζόµενοι µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, παρίστανται µέλη της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) και µέλη του κύριου
προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες το τελευταίο αυτό
διατάξεις. Κατ` εξαίρεση, δύνανται να παρίστανται µέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και δικηγόροι, σε
υποθέσεις δε που απαιτούν εξειδικευµένη αντιµετώπιση και άλλοδαποί δικηγόροι ή νοµικοί
σύµβουλοι µε αντίστοιχη ειδίκευση. Προκειµένου περί µελών ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων, η δυνατότητα
αυτή υφίσταται τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`).
3. Με την απόφαση διορισµού των µελών ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και δικηγόρων ή νοµικών
συµβούλων της παρ. 2 προσδιορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αµοιβής τους.
4. Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος άρθρου, µεταξύ των
οποίων και ο τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, καταργούνται µε τη θέση σε ισχύ
του παρόντος νόµου. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154
Α`) διατηρούνται σε ισχύ.
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Άρθρο 10
Εφαρµογή του Υπαλληλικού Κώδικα
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο εφαρµόζονται, αναλόγως,
οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τµήµα 1: Κεντρική Υπηρεσία
Άρθρο 11
∆ιάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, Υπηρεσίες,
Περιφερειακές Υπηρεσίες και αυτοτελή Γραφεία.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο, διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών
και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων και των θέσεων στις επί µέρους οργανικές µονάδες
καθορίζονται µε διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών. 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 νόµο.
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Άρθρο 12
Γενική Επιθεώρηση

1. Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζει και ελέγχει την άρτια, αποτελεσµατική, απρόσκοπτη και
συντονισµένη λειτουργία των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας.
2. Η Γενική Επιθεώρηση υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, αποτελεί τη µόνιµη και
τακτική ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι αρµόδια για τον έλεγχο,
επιθεώρηση και εποπτεία των Πρεσβειών, Μόνιµων Αντιπροσωπειών και Γραφείων Συνδέσµων,
καθώς και των έµµισθων και άµισθων Προξενικών Αρχών.
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"Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρµόδια για θέµατα οικονοµικού ελέγχου όλων των ∆ιευθύνσεων και
Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των δηµόσιων
πολόγων που υπηρετούν σε αυτές».
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 10 παρ.2 του Ν.4148/2013 (ΦΕΚ Α΄
99/26.04.2013)
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 ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό
Πρέσβεως. Γενικός Επιθεωρητής µπορεί να ορισθεί και Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων, που έχει
διατελέσει µόνιµος διπλωµατικός υπάλληλος µε πρεσβευτικό βαθµό.

3. Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από επιθεωρητές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι
του ∆ιπλωµατικού Κλάδου. Οι επιθεωρητές διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι
επιθεωρητές εξαιρούνται από τη σύνθεση Υπηρεσιακού Συµβουλίου, εφόσον το κρινόµενο θέµα
αφορά υπάλληλο που υπηρετούσε, κατά το διάστηµα της επιθεώρησης, στην αρχή που είχαν
επιθεωρήσει.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διορίζονται, µε διετή θητεία, ως τακτικοί επιθεωρητές,
µέχρι δέκα υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού
Α`, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, κατ` αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση
των εν λόγω καθηκόντων. Τακτικοί επιθεωρητές µπορούν να διορίζονται, επιπλέον, µέχρι και πέντε
(5) Πρέσβεις επί τιµή. Για τις άµισθες προξενικές αρχές µπορεί να ορίζονται ως επιθεωρητές και
υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό, τουλάχιστον, Συµβούλου Πρεσβείας Β`.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται ως έκτακτοι επιθεωρητές, υπάλληλοι του
∆ιπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή Β`. Έκτακτες
επιθεωρήσεις µπορούν να διενεργούνται και από έναν εκ των ανωτέρω πέντε Πρέσβεων επί τιµή. Οι
έκτακτοι επιθεωρητές επιθεωρούν συγκεκριµένη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, όταν αυτό τους
ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
6. Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρµόδια για την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση όλων των αρχών,
εµµίσθων και αµίσθων. Η τακτική επιθεώρηση ενεργείται σύµφωνα µε προγραµµατισµό που
καθορίζεται κατ` έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο ετήσιος
προγραµµατισµός της τακτικής επιθεώρησης που υποβάλλεται από τον Γενικό Επιθεωρητή. Η
έκτακτη επιθεώρηση ενεργείται έπειτα από σχετική έγγραφη παραγγελία του Υπουργού
Εξωτερικών.
7. 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. κτηριολογικής υποδοµής
ε. µηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Κατά την επιθεώρηση, ελέγχεται και η συµµόρφωση µε υποδείξεις, οι οποίες είχαν γίνει σε
προηγούµενες επιθεωρήσεις.
8. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, διενεργείται και αξιολόγηση των υπαλλήλων που διευθύνουν την
επιθεωρούµενη αρχή.
9. Ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση επιθεώρησης, την οποία υποβάλλει στον Γενικό Επιθεωρητή.
Ο Γενικός Επιθεωρητής, µε βάση την έκθεση επιθεώρησης, υποβάλλει σχετική εισήγηση στον
Υπουργό Εξωτερικών η οποία, µαζί µε την έκθεση επιθεώρησης, κοινοποιείται και στην
επιθεωρηθείσα αρχή. Ο Γενικός Επιθεωρητής, µε βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης, εισηγείται,
ετησίως, στον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις δυσλειτουργίες και τα εν γένει προβλήµατα που
παρατηρούνται στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και εισηγείται λύσεις για την αρτιότερη
οργάνωση και στελέχωση τους.
10. Οι εισηγήσεις του Γενικού Επιθεωρητή έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ενέργειες της ∆ιοίκησης
ως προς την κρίση των υπαλλήλων, καθώς και ως προς την εν γένει εύρυθµη λειτουργία της
υπηρεσίας.
11. Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζεται στο έργο της 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.
12. Η Γενική Επιθεώρηση λειτουργεί ως σύνδεσµος του Υπουργείου Εξωτερικών µε τις εισαγγελικές
και διωκτικές αρχές της Χώρας, καθώς και µε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, µε σκοπό, σε
συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, την
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άµεση καταστολή πάσης, κατά παράβαση καθήκοντος, διαπιστούµενης εµπλοκής υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών σε παράνοµες δραστηριότητες.
13. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της
Γενικής Επιθεώρησης.
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Άρθρο 13
Επιστηµονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασµού
1. Το Επιστηµονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασµού υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Εξωτερικών και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Τη µελέτη και επεξεργασία ειδικών θεµάτων.
β. Την έρευνα, τεκµηρίωση και επιστηµονική υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και
τη συνεργασία µε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, µε
υπηρεσίες σχεδιασµού Υπουργείων Εξωτερικών άλλων χωρών και διεθνών οργανισµών, καθώς και
µε µη κυβερνητικές οργανώσεις.
γ. Τη διοργάνωση, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών, συνεδρίων και διασκέψεων,
καθώς και την πρόσκληση σε αυτά και τη φιλοξενία διεθνών προσωπικοτήτων ή αναλυτών
αναγνωρισµένου κύρους, στους οποίους καταβάλλεται αποζηµίωση που καθορίζεται µε Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.
δ. Την ανάπτυξη δηµοσίων σχέσεων για θέµατα αρµοδιότητας του και επαφών µε διεθνείς
προσωπικότητες, µε σκοπό την προβολή των ελληνικών θέσεων.
2. Το Κέντρο µπορεί να συνεργάζεται, για συγκεκριµένα θέµατα, µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου ή µε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εµπειρία, ιδίως µέλη του
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) Πανεπιστηµίων, ειδικούς επιστήµονες,
εµπειρογνώµονες και άλλους ερευνητές.
Το Κέντρο µπορεί να συνάπτει συµβάσεις έργου κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική και γενική
διάταξη. Προκειµένου περί µελών ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων, τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`).
3. Προϊστάµενος του Επιστηµονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασµού ορίζεται, µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβεως ή Πληρεξουσίου
Υπουργού Α` ή Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία του
Επιστηµονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασµού.
5. Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, που έχουν ορισθεί κατά το άρθρο 27 του Οργανισµού
του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α`),
διατηρούν τη θέση τους, µέχρι τη λήξη τριετούς θητείας τους, για τη γνωµοδότηση σε ερωτήµατα
νοµικής φύσεως µείζονος σηµασίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Επιστηµονικού Κέντρου Ανάλυσης
και Σχεδιασµού.
"6. Συνιστάται στο Επιστηµονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασµού θέση Επιστηµονικού
∆ιευθυντή. Στη θέση αυτή διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών είτε µέλος ∆ΕΠ ΑΕΙ
είτε µόνιµος υπάλληλος του Υπουργού Εξωτερικών, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος και µε
ανάλογη ακαδηµαϊκή και επιστηµονική εµπειρία. Ο Επιστηµονικός ∆ιευθυντής συµβουλεύει και
ασκεί την επιστηµονική εποπτεία επί του συνόλου του επιστηµονικού έργου που εκπονείται στο
ΕΚΑΣ, συντονίζει τους οικείους συνεργάτες του ΕΚΑΣ, µεριµνά και επιβλέπει την ανάθεση και
εκπόνηση των εργασιών, επιµελείται των συνεδριάσεων των επιτροπών, µεριµνά για την εκπόνηση
των θεµάτων σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής. Ο Επιστηµονικός ∆ιευθυντής µέλος ∆ΕΠ ΑΕΙ
συνάπτει σύµβαση έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της προβλεπόµενης συνεργασίας µε το
ΕΚΑΣ, µε τριετή θητεία, δυνάµενη να ανανεώνεται και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`)."
*** Η παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 41 παρ.44 Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
Μέγεθος Γραµµάτων
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
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Άρθρο 14
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Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων
1. Η Μονάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων που λειτουργεί στο ΥΠΕΞ τελεί υπό την εποπτεία του
Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει ως αποστολή την
αντιµετώπιση, από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής και προξενικής
φύσεως, µε διεθνείς πτυχές. Προς τούτο, συντονίζει τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και ∆ικαστικών
Υποθέσεων µε τις, κατά περίπτωση, συναρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ΥΠΕΞ και υπηρεσίες άλλων
Υπουργείων.
Η Μονάδα είναι επιφορτισµένη µε την εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εκτάκτων 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 εκτάκτων περιστατικών. Η Μονάδα ∆ιαχείρισης 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.
Επίσης, εκπροσωπεί το Υπουργείο Εξωτερικών σε συµβουλευτικά διυπουργικά όργανα και
επιτροπές, για θέµατα συναφή µε την αρµοδιότητα της Μονάδας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας της Μονάδας, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
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Άρθρο 15
∆ιπλωµατική Ακαδηµία
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί ∆ιπλωµατική Ακαδηµία (∆.Α.), ως αυτοτελής οργανική
µονάδα, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.
Η ∆.Α. διευθύνεται από υπάλληλο του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό τουλάχιστον Πληρεξούσιου
Υπουργού Β`, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ως ∆ιευθυντής Σπουδών της ∆ιπλωµατικής
Ακαδηµίας, υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Πρεσβείας Α`.
2. Σκοπός της ∆.Α. είναι:
α. η εκπαίδευση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, των
υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας, η ενηµέρωση τους στα θέµατα της διπλωµατικής υπηρεσίας και
συµπλήρωση των γνώσεων τους, ώστε να καταστούν ικανοίνα αντιµετωπίζουν τα εθνικά
προβλήµατα και να εκπροσωπούν τη χώρα αποτελεσµατικά στο εξωτερικό,
β. η επιµόρφωση των υπαλλήλων του ∆ιπλωµατικού Κλάδου και των λοιπών κλάδων του
Υπουργείου Εξωτερικών,
γ. η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε Έλληνες και αλλοδαπούς για θέµατα ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής,
δ. η κατάρτιση σχεδίων συµφωνιών για την οργάνωση µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών ή
ειδικών κύκλων σπουδών, καθώς και την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων µεταξύ του
Υπουργείου Εξωτερικών και Πανεπιστηµίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων ισότιµων της αλλοδαπής, του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
καθώς και αναγνωρισµένων ερευνητικών φορέων, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας,
ε. η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών.
Η ∆.Α., στο πλαίσιο των σκοπών της, χορηγεί σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης,
καθώς και πιστοποιητικά παρακολούθησης.
3. Στη ∆.Α. λειτουργούν τρία τµήµατα:
α. εκπαίδευσης υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας,
β. επιµόρφωσης διπλωµατικών υπαλλήλων, υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
και Εµπειρογνωµόνων,
γ. επιµόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στα ανωτέρω τµήµατα προΐστανται ισάριθµοι υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό
Συµβούλου Πρεσβείας Β` και άνω, οριζόµενοι µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
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4. Στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επταµελές
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (Ε.Σ.) συγκροτείται από:
α. τον ∆ιευθυντή της ∆.Α., ως πρόεδρο του,
β. έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου, µε γνωστικό αντικείµενο συναφές
προς τις αρµοδιότητες της ∆.Α., µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1-6 του ν.
2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`),
γ. έναν διπλωµατικό υπάλληλο µε πρεσβευτικό βαθµό,
δ. τον ∆ιευθυντή Σπουδών της ∆.Α.,
ε. έναν εκπρόσωπο από το χώρο των γραµµάτων και των τεχνών,
στ. έναν οικονοµολόγο,
ζ. έναν έγκριτο δηµοσιογράφο.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Ε.Σ. µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Καθήκοντα εισηγητή του Ε.Σ. εκτελεί ο ∆ιευθυντής Σπουδών
της ∆.Α. και Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται τα µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου να
αυξάνονται µέχρι του αριθµού των εννέα, ώστε το Συµβούλιο να περιλάβει πρόσωπα και πέραν από
τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, όταν πρόκειται να γνωµοδοτήσει για θέµα, που δεν
εµπίπτει στις κατωτέρω περιπτώσεις.
5. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για:
α. την έκδοση των προβλεπόµενων από το παρόν άρθρο διαταγµάτων,
β. το πρόγραµµα σπουδών των εκπαιδευόµενων διπλωµατικών υπαλλήλων,
γ. την κατάρτιση των προγραµµάτων επιµόρφωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ. τους διδάσκοντες της ∆.Α.,
ε. τον κανονισµό λειτουργίας της.
Για τα ανωτέρω ζητήµατα εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών ο ∆ιευθυντής της ∆ιπλωµατικής
Ακαδηµίας.
Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, το οποίο λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
εξακολουθεί να ασκεί τα Καθήκοντα του µέχρι τη λήξη της θητείας του.
6. ∆ιαγωνισµός εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη διπλωµατική υπηρεσία
διενεργείται, µε µέριµνα της ∆ιευθύνσεως Προσωπικού, τουλάχιστον µια φορά κατ` έτος, εφόσον
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτούνται εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 66 και
τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:
α. πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής,
β. άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
7. Με διατάγµατα εκδιδόµενα µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται:
α. η διαδικασία και ο τρόπος εισαγωγής και αποφοίτησης από τη ∆.Α., η διάρκεια φοίτησης, το
πρόγραµµα σπουδών, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευοµένων, καθώς και οι επιβαλλόµενες
διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεων τους,
β. τα του τρόπου βαθµολογίας και καθορισµού της σειράς επιτυχίας των εκπαιδευοµένων κατά
την αποφοίτηση τους,
γ. ο τρόπος και η διαδικασία επιµόρφωσης των υπηρετούντων υπαλλήλων του Υπουργείου
Εξωτερικών,
δ. κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία της ∆.Α.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται ο κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας της
∆.Α.
9. Ο χρόνος φοίτησης στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία υπολογίζεται ως συντάξιµος. Ως τέτοιος
υπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Κέντρο ∆ιπλωµατικών Σπουδών, το οποίο είχε συσταθεί
µε το ν. 962/1979 (ΦΕΚ 202 Α`) και επανασυσταθεί µε το άρθρο 90 παρ. 2 του ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ
101 Α`). Στους σπουδαστές της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια της
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φοίτησης τους οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζονται από την εισαγωγή τους ως
δόκιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, µε όλα τα σχετικά Καθήκοντα, περιορισµούς και δικαιώµατα, καθώς
και ασφαλιστική κάλυψη υγείας από τον ΟΠΑ∆, µε την καταβολή των σχετικών εισφορών. Με
εντολή του ∆ιευθυντή της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας, δύναται να ανατεθούν στους σπουδαστές, στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης τους, Καθήκοντα εντός των ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Για τους σπουδαστές της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης ούτε
άλλης µορφής φύλλο ποιότητας.
10. Οι σπουδαστές της ∆.Α. λαµβάνουν κατά το διάστηµα της εκπαίδευσης τους αποδοχές ίσες µε
το σύνολο των αποδοχών του Ακολούθου Πρεσβείας, εκτός από το επίδοµα ξενίας και
παράστασης. Οι ανωτέρω αποδοχές καταβάλλονται και µετά την αποφοίτηση τους και έως το
διορισµό τους ως Ακολούθων Πρεσβείας.
11. Όσοι σπουδαστές έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του ∆ηµοσίου ή νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆) ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νοµικού προσώπου του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή µέλους διδακτικού προσωπικού Πανεπιστηµίων ή εκπαιδευτικού
προσωπικού Τ.Ε.Ι., τελούν, αυτοδικαίως, σε απόσπαση από την έναρξη του χρόνου φοίτησης τους
στη ∆.Α. και συνεχίζουν να λαµβάνουν τις αποδοχές της θέσης του φορέα στον οποίο ανήκουν.

Αρθρο

16

Άρθρο 16
Ειδική Νοµική Υπηρεσία
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Ειδική Νοµική Υπηρεσία (Ε.Ν.Υ.).
2. Σκοπός της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας είναι η νοµική στήριξη της δράσης του Υπουργείου
Εξωτερικών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στον παρόντα νόµο σε ζητήµατα
διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, η παροχή γνωµοδοτήσεων, η εκπροσώπηση του Υπουργείου
στο εξωτερικό επί νοµικών και δικαστικών θεµάτων, καθώς και η διεκπεραίωση συµβατικών
ζητηµάτων.
3. Η Ειδική Νοµική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:
α. Τµήµα ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου
β. Τµήµα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου γ. Γραφείο ∆ιεθνών Συµβάσεων.
4. Τα θέµατα που αφορούν στο επιστηµονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
ρυθµίζονται στο άρθρο 101.
5. Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού εκτελούν οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κλάδων του
Υπουργείου Εξωτερικών.

Αρθρο
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Προισχύσασες µορφές άρθρου
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Άρθρο 17
Υπηρεσία Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας,
υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, η οποία έχει ως σκοπό το 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 και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας συνεργάζεται, κυρίως, µε τη Γενική
Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, καθώς και µε κάθε άλλη αρµόδια
υπηρεσία. Μελετά, εισηγείται και λαµβάνει τα αναγκαία και πρόσφορα µέτρα για τον έλεγχο και την
εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών.
3. Η Υπηρεσία Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας 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. τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, από δηµοσιεύµατα του εξωτερικού τύπου και
κάθε µέσου δηµοσιότητας, τα οποία αναφέρονται στην Ελλάδα και τις διεθνείς εξελίξεις, την
εκτίµηση και προώθηση τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και την έγκαιρη
ενηµέρωση των αρµόδιων παραγόντων και φορέων,
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γ. την παρακολούθηση του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, καθώς και των άλλων µέσων
µαζικής ενηµέρωσης της χώρας και του εξωτερικού, που αναφέρονται σε θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ. τη σύνταξη των, κάθε είδους, ανακοινώσεων και απαντήσεων του Υπουργείου και τη
γνωστοποίηση τους προς τους ενδιαφεροµένους, µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο,
ε. την καλλιέργεια και ανάπτυξη δηµοσίων σχέσεων, µε ενέργειες και δράσεις για την προώθηση
και προβολή των θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.
"στ. τη συνεχή παρακολούθηση και ανάπτυξη της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου
Εξωτερικών, το συντονισµό και την εποπτεία του περιεχοµένου των ιστοσελιδων του Υπουργείου
Εξωτερικών, τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τη στρατηγική δηµόσιας διπλωµατίας στα
ψηφιακά περιβάλλοντα, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών ψηφιακών εξελίξεων,
καθώς και την επιλογή των κειµένων της κεντρικής ιστοσελίδας µε τη στήριξη των αρµόδιων
∆ιευθύνσεων.
Προς επίτευξη των σκοπών της, η Υπηρεσία συνεργάζεται µε όλες τις ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας και τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων,
καθώς και οσάκις κρίνεται σκόπιµο µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και κατά κύριο λόγο
κρατών-µελών της Ε.Ε."
*** Η περ.στ΄προστέθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 3α Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
4. Ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας είναι ο εκάστοτε
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη θέση αυτή ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών διπλωµατικός υπάλληλος, µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Πρεσβείας Β`. 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.
"5. Στην Υπηρεσία Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας συνιστώνται τρεις (3) θέσεις
µεταφραστών αγγλικής γλώσσας, δύο (2) θέσεις µεταφραστών γαλλικής και δύο (2) θέσεις
µεταφραστών τουρκικής γλώσσας στις οποίες προσλαµβάνονται, µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται για µία επιπλέον τριετία, οι
επιτυχόντες σε διαγωνισµό, ο οποίος διενεργείται µε µέριµνα της ΣΤ1 ∆ιεύθυνσης Προσωπικού. Με
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτοµέρειες
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και περίληψη της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των
Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δηµοσίευση της στο ΑΣΕΠ, το οποίο οφείλει να
την ελέγξει από άποψη νοµιµότητας εντός είκοσι (20) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
των είκοσι ηµερών, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων
αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ προς έλεγχο νοµιµότητας. Στην Υπηρεσία Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας
∆ιπλωµατίας συνιστάται και µία θέση ειδικού συνεργάτη του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας
Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας, η οποία πληρούται µε απόσπαση υπαλλήλου της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, του Κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας, [µε βαθµό Συµβούλου Επικοινωνίας Α`], µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών και του µέλους του Υπουργικού Συµβουλίου που ασκεί την εποπτεία της
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας -Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων."
*** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41 παρ. 3β Ν.3712/2008, ΦΕΚ Α
225/5.11.2008.
***Οι λέξεις [µε βαθµό Συµβούλου Επικοινωνίας Α`] διαγράφηκαν µε το άρθρο 15
του Ν.4208/2013 (ΦΕΚ Α 252 18.11.2013)
"Στην Υπηρεσία Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας συνιστώνται τρεις θέσεις ειδικών
συνεργατών του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας, οι οποίες
πληρούνται µε αποσπάσεις υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας -Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης, του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, µε βαθµό Συµβούλου
Επικοινωνίας Α`, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του µέλους του Υπουργικού
Συµβουλίου, που ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων"
***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 11του Ν.4148/2013 (ΦΕΚ Α΄
99/26.04.2013)
6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.

Αρθρο
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Άρθρο 18
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Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Τύπου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Εξωτερικών. Το Γραφείο αυτό 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.
2. Για τη στελέχωση του ανωτέρω Γραφείου συνιστώνται δύο θέσεις δηµοσιογράφων, µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες προσλαµβάνονται 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.
3. Στις ανωτέρω θέσεις µπορεί, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας, να
αποσπώνται δηµοσιογράφοι των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.

Αρθρο
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Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία
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Άρθρο 19
Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου (Υ.∆.Ι.Α.),
η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών 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 µε λετών, τον αποχαρακτηρισµό αρχείων, καθώς και την προαγωγή της έρευνας.
Στην Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού 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 άρθρου, νοούνται οποιαδήποτε τεκµήρια
καταγραφής πληροφοριών περιέρχονται στις ∆ιευθύνσεις, Υπηρεσίες, Γραφεία και αρχές εξωτερικού
του Υπουργείου Εξωτερικών ή παράγονται ή εξάγονται από αυτές, οποιαδήποτε µορφή και αν
έχουν.
3. Η Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου διαρθρώνεται ως εξής:
α. Τµήµα ταξινόµησης, συντήρησης και αποχαρακτηρισµού εγγράφων
β. Τµήµα εκδόσεων
γ. Τµήµα εξυπηρέτησης της υπηρεσιακής έρευνας και παρακολούθησης της ακαδηµαϊκής έρευνας
δ. Τµήµα βιβλιοθήκης, οπτικοακουστικού αρχείου και µουσειακού υλικού.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, εγκρίνονται ο Κανονισµός λειτουργίας του
αναγνωστηρίου της Υπηρεσίας ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου, της βιβλιοθήκης, του
Μουσείου Υπουργείου Εξωτερικών και του οπτικοακουστικού αρχείου.
4. Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας ∆ιπλωµατικού 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 Τµήµατα Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.
και Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, δηµόσια ή ιδιωτικά.
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου Υπουργού
ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα του προηγούµενου εδαφίου.
Η Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες των Γενικών
Αρχείων του Κράτους σχετικά µε τη διαχείριση εγγράφων, που άπτονται της αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Οι κάτοχοι ιδιωτικών αρχείων, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 περιπτώσεις β` και δ` του ν.
1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α`), τα οποία περιέχουν έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων που, τυχόν,
προέρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενηµερώνουν την Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού και
Ιστορικού Αρχείου για την απόκτηση των εγγράφων αυτών και συνεργάζονται µε αυτήν, όσον
αφορά τη χρήση τους. Ο αποχαρακτηρισµός, η διάθεση στην έρευνα ή η έκδοση των εγγράφων
αυτών επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας της Υπηρεσίας ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου.
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5. Στην Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου διατίθενται η απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδοµή και επαρκές προσωπικό, προερχόµενο από τους κλάδους των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών, για τη µηχανοργάνωση των αρχείων της και την εν γένει λειτουργία της.
Λαµβάνεται, επίσης, ιδιαίτερη µέριµνα για την ασφάλεια των χώρων της Υπηρεσίας µε τη
χρησιµοποίηση κατάλληλου εξοπλισµού και προσωπικού.
6. Στην Υπηρεσία ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου
Εξωτερικών πτυχιούχος Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής, τοποθετούµενος
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Στην Υπηρεσία αυτή υφίστανται και οι παρακάτω θέσεις πτυχιούχων Πανεπιστηµίου και Τ.Ε.Ι.:
- δύο θέσεις βιβλιοθηκονόµων,
- δύο θέσεις αρχειονόµων και
- δύο θέσεις συντηρητών χάρτου.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι κατηγορίες (Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των ανωτέρω θέσεων.
Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαµβάνονται ως µόνιµοι, µη µεταθετοί, βάσει των γενικών περί
προσλήψεως υπαλλήλων του ∆ηµοσίου διατάξεων. Οι προσλαµβανόµενοι µε την ανωτέρω
διαδικασία διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι µεν κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. στο
βαθµό ΣΤ`, οι δε κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου, στο βαθµό Ε`, για διετή δοκιµαστική υπηρεσία,
µετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ηµερών από τη συµπλήρωση της κρίνονται από
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς µονιµοποίηση. 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. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξελίσσονται, βαθµολογικά και µισθολογικά, σε αντιστοιχία µε
τους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού.
7. Τα αρχεία, µετά την πάροδο τριακονταετίας από την έκδοση τους, θεωρούνται ιστορικά αρχεία,
αποχαρακτηρίζονται και διατίθενται στην έρευνα, υπό τον όρον ότι έχει ολοκληρωθεί η ταξινόµηση
και µηχανοργάνωση τους, δεν φέρουν φθορές σε βαθµό που να απαιτείται η συντήρηση τους και
δεν βρίσκονται σε υπηρεσιακή χρήση. Τα υπόλοιπα θεωρούνται υπηρεσιακά αρχεία και παραµένουν
δεσµευµένα. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης στους
ερευνητές αδειών πρόσβασης στα ιστορικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως προς τα υπηρεσιακά αρχεία, επιτρέπεται ο, κατ` εξαίρεση, αποχαρακτηρισµός τους, εφόσον
συντρέχουν λόγοι υπηρεσιακού ή υπέρτερου εθνικού συµφέροντος. Ο αποχαρακτηρισµός
ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής
Αποχαρακτηρισµού, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Εξαιρούνται του αποχαρακτηρισµού µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη της
Επιτροπής Αποχαρακτηρισµού, εκείνα τα ιστορικά αρχεία, η δηµοσιοποίηση των οποίων θα
µπορούσε να επιφέρει βλάβη στα εθνικά συµφέροντα ή στα δικαιώµατα προσωπικότητας ή στη
µνήµη τεθνεώτων.
8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εξωτερικών, 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 ∆ιπλωµατικού 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.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας της Υπηρεσίας ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου, καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.
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Άρθρο 20
Τεχνική Υπηρεσία

"1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία υπαγόµενη στον Γενικό ∆ιευθυντή που
είναι αρµόδιος για τις διοικητικές, οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες. Στην αρµοδιότητα αυτής
ανήκουν:
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α. Η ευθύνη µελέτης και σύνταξης ετήσιων προγραµµάτων για την κάλυψη των αναγκών της
Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε κτηριακές εγκαταστάσεις,
υλικά, µηχανήµατα και επίπλωση,
β. Η σύνταξη τεχνικών µελετών κατασκευών ή επισκευών και τεχνικών προδιαγραφών
προµήθειας υλικού και µηχανηµάτων,
γ. Η ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης των εγκριθέντων ως άνω ετήσιων προγραµµάτων,
δ. Η µέριµνα για την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεων, τόσο
της Κεντρικής όσο και της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
2. Στην Τεχνική Υπηρεσία υφίστανται οι ακόλουθες θέσεις:
α) Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ
-

∆ύο (2) ηλεκτρολόγοι ή µηχανολόγοι ή πολιτικοί µηχανικοί

-Τρεις (3) αρχιτέκτονες µηχανικοί, β) Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ΠΕ
- Ένας (1) αρχιτέκτων µηχανικός
- Ένας (1) ηλεκτρολόγος ή µηχανολόγος µηχανικός
- Ένας (1) πολιτικός µηχανικός
- Ένας (1) τοπογράφος µηχανικός.
γ) Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου Τ.Ε.Ι.
- Ένας (1) τεχνολόγος µηχανικός δοµικών έργων
- Ένας (1) ηλεκτρολόγος
- Ένας (1) ηλεκτρονικός
- Ένας (1) συντηρητής έργων τέχνης.
δ) Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου Εργοδηγοί Μέσων Τεχνικών Σχολών
- Ένας (1) εργοδηγός δοµικών έργων
- Ένας (1) µηχανολόγος
- Ένας (1) σχεδιαστής
- Ένας (1) διακοσµητής.
ε) Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
Τεχνίτες µε σχετική εµπειρία
-Τρεις (3) ηλεκτρολόγοι
-∆ύο (2) υδραυλικοί ηλεκτροσυγκολλητές
- Ένας (1) ξυλουργός
- Ένας (1) ελαιοχρωµατιστής
-∆ύο (2) ψυκτικοί µηχανικοί.
στ) Κατηγορία µονίµου Προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας
- ∆ύο (2) υδραυλικοί.
«ζ) Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου ∆Ε Ειδικότητας Οδηγών,
η) Μόνιµο Προσωπικό Κατηγορίας ∆Ε Κλάδου Οδηγών.»
*** Οι περιπτώσεις ζ΄και η΄της παρ.2 προστέθηκαν µε το άρθρο 7 παρ.1
Ν.4244/2014,ΦΕΚ Α 60/11.3.2014.

Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών προσλαµβάνεται το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας,
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τις Γενικές διατάξεις περί προσλήψεως προσωπικού του ∆ηµοσίου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου ή
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εποπτεύοντος Υπουργού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η απόσπαση
υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στις ανωτέρω θέσεις. Με την απόφαση της απόσπασης
καθορίζεται ο φορέας που επιβαρύνεται µε τη δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπώµενων.
Ο προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται µε διετή θητεία από τον Υπουργό Εξωτερικών,
µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, είτε από τους µηχανικούς ΠΕ που υπηρετούν σε αυτή
µε σύµβαση αορίστου χρόνου είτε µετά από απόσπαση από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µονίµους
ή συµβασιούχους, της ίδιας ειδικότητας."

*** Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 41 παρ. 4 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α
225/5.11.2008.
3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνιστάται Τεχνικό Συµβούλιο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36.
4. Η ανάθεση των µελετών, των επιβλέψεων, των έργων και των προµηθειών για τις αρχές του
εξωτερικού εξαιρείται των κειµένων διατάξεων και πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών. Όταν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, η
απόφαση αυτή εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου.
5. Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου
ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού και του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, Καθήκοντα δε βοηθητικού
προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών.
6. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και κατέχει
οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, εντάσσεται, αυτοδικαίως, στις οργανικές θέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην
παράγραφο 2, κατά αντίστοιχη ειδικότητα. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.
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Άρθρο 21
Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.∆.Α.Σ.),
"Hellenic International Development Cooperation Department" και το διακριτικό τίτλο "Hellenic
Aid".
2. Η Υ.∆.Α.Σ. είναι αρµόδια για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς την κατάστρωση της
στρατηγικής, την ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις προς εκτέλεση, τη λήψη αποφάσεων και
τον, εν γένει, συντονισµό της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Η Υ.∆.Α.Σ.
λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α`) και του παρόντος.
3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και
Οικονοµικών, µπορούν να συνιστώνται, για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται, και, στη συνέχεια, να
καταργούνται Γραφεία της Υ.∆.Α.Σ. σε χώρες όπου αυτή δραστηριοποιείται στον τοµέα της
ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας µε δράσεις και προγράµµατα οποιασδήποτε µορφής
βοήθειας, αναδιάρθρωσης, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Η σύσταση αυτή πραγµατοποιείται,
εφόσον έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση, προς τούτο, των αρµόδιων αρχών του κράτους υποδοχής.
Με όµοιο διάταγµα, καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού και τα ειδικότερα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων της Υ.∆.Α.Σ. στο εξωτερικό.
Τα εν λόγω Γραφεία, σε συνεννόηση µε τις τοπικές αρχές, παρακολουθούν, συντονίζουν και
εποπτεύουν την πορεία εξέλιξης των δράσεων και προγραµµάτων των εµπλεκοµένων Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), µε στόχο τη στήριξη των τελευταίων και την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των ανθρωπιστικών δράσεων.
4. Κάθε Γραφείο της Υ.∆.Α.Σ. στο εξωτερικό υπάγεται στην πλησιέστερη πρεσβευτική ή έµµισθη
προξενική αρχή που λειτουργεί στο ίδιο κράτος, και ελλείψει τούτων, στην πρεσβευτική αρχή που
έχει παράλληλη διαπίστευση στο εν λόγω κράτος. Το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο επί των
υπηρετούντων στα Γραφεία της Υ.∆.Α.Σ. στο εξωτερικό ασκεί ο προϊστάµενος της οικείας
πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, κατά τις κείµενες διατάξεις.
"Στα ανωτέρω Γραφεία µπορεί να τοποθετούνται υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, του
Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), καθώς και
υπάλληλοι των Κλάδων Πτυχιούχων ∆ιοικητικών και ∆ιοικητικών Γραµµατέων."
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*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41 παρ. 5
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
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*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 48 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008,ορίζεται ότι:
"Με τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κατά την παράγραφο 2
του προηγούµενου άρθρου υπουργικής αποφάσεως, καταργούνται:
α. το άρθρο 22 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών περί Μεταφραστικής
Υπηρεσίας που κυρώθηκε µε το ν. 3566/2007,...
Βλ. και µεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 47 του ιδίου νόµου (3712/2008)
Άρθρο 22
Μεταφραστική Υπηρεσία

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Μεταφραστική Υπηρεσία, αποτελούµενη από Γραφεία στην
Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και υπαγόµενη στη Γενική ∆ιεύθυνση
Προσωπικού, ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης.
2. Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη µετάφραση δηµόσιων και ιδιωτικών
εγγράφων και άλλων κειµένων, η επικύρωση αυτών, καθώς και των εγγράφων που εκδίδονται
στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωµατικές και προξενικές αρχές, η επικύρωση των υπογραφών των
Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειµένου, πλην των πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν
ενώπιον του αρµόδιου υπαλλήλου των γραφείων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.
Αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα µεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισηµείωση της σφραγίδας
APOSTILLE, στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συµβεβληµένης στη Σύµβαση της
Χάγης, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α`), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον
φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από
την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.
Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρηση τους
στη Σύµβαση της Χάγης και για όσο διάστηµα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση
θα γίνεται µόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή.
∆ηµόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόµενα από την ανωτέρω Σύµβαση της Χάγης.
3. Η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιµοποιεί ως µεταφραστές ιδιώτες από πίνακα που καταρτίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιµασία ελέγχου
της επάρκειας της δηλούµενης, εκ µέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζεται, επί σης, κάθε θέµα που αφορά στον τρόπο
διεξαγωγής της δοκιµασίας, την εξεταστέα ύλη, τον ορισµό της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
4. Τα µεταφραστικά δικαιώµατα καταβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ιδιώτες στην Υπηρεσία,
η οποία τα κατανέµει στους µεταφραστές, ανάλογα µε την εργασία που παρέχουν. Οι µεταφραστές,
στην περίπτωση µεταφράσεων εγγράφων δηµόσιων υπηρεσιών, αµείβονται από τα ενδιαφερόµενα
Υπουργεία ή Υπηρεσίες, µε βάση πίνακα µεταφραστικών τελών που καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εξωτερικών.
5. Παρακρατείται ποσοστό 10% από τα εισπραττόµενα µεταφραστικά τέλη, το οποίο χρησιµεύει,
µεταξύ άλλων, και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του ύψους της ως άνω κράτησης πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών. Το ποσό της ανωτέρω κράτησης κατατίθεται, ανά επταήµερο, σε ειδικό
λογαριασµό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον
οποίο διαχειρίζεται ο Γενικός ∆ιευθυντής Προσωπικού, ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής
∆ιαχείρισης και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύµατος του, ο ∆ιευθυντής της Μεταφραστικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
6. Προϊστάµενος της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ορίζεται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ
∆ιοικητικού.
7. Στη Μεταφραστική Υπηρεσία υφίστανται, προς κάλυψη των αναγκών της, δεκατέσσερις (14)
οργανικές θέσεις συµβασιούχων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ∆Ε ∆ιοικητικού,
που καταλαµβάνονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α`) και 11 του π.δ. 164/2004
(ΦΕΚ 134 Α`). Υφίσταται, επίσης, και µία (1) θέση, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 17 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α`).
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Για την κάλυψη εκτάκτων, απρόβλεπτων ή πρόσκαιρων αναγκών, µπορούν να προσλαµβάνονται
στη Μεταφραστική Υπηρεσία µέχρι οκτώ (8) συµβασιούχοι υπάλληλοι, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε την οποία
καθορίζονται η διάρκεια της συµβάσεως και οι λοιπές λεπτοµέρειες της πρόσληψης τους, σύµφωνα
µε τις κείµενες περί προσλήψεως του προσωπικού αυτού διατάξεις.
8. Για τους υπηρετούντες µόνιµους µεταφραστές της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς τη βαθµολογική και
µισθολογική τους εξέλιξη, τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων 68, 97 και 102 του ν.
419/1976 (ΦΕΚ 221 Α`).
Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις δύο (2)
µόνιµοι µεταφραστές/διερµηνείς στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, εξακολουθούν να
παραµένουν ως έχουν, µέχρι την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους από την Υπηρεσία.
9. 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.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.
11. Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών των
αντίστοιχων κλάδων.
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Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα
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Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Άρθρο 23
"Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήµων Ελλήνων".
*** Ο τίτλος του άρθρου 23 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41
παρ.6α Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

"1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών Λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και
Αποδήµων (ΚΕΠΠΑ), 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 τόπου
αρµόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, η εξυπηρέτηση των οµογενών, αποδήµων και Ελλήνων
πολιτών που διαµένουν προσωρινά στην αλλοδαπή, για τα αιτήµατα τους που απευθύνονται προς
ελληνικές αρχές, καθώς και η 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:
αα. Του γνησίου της υπογραφής των αρµόδιων οργάνων του Ελληνικού Κράτους επί εγγράφων
ελληνικών δηµοσίων 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.
γγ. Της υπογραφής Ελλήνων και ξένων υπηκόων επί παντός κειµένου στην ελληνική γλώσσα πλην
πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρµόδιου υπαλλήλου.
δδ. 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."

2. Του Κ.Ε.Π.Α. προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, τοποθετούµενος µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών.
"3. Το ΚΕΠΠΑ στελεχώνεται από υπαλλήλους προερχόµενους από τους Κλάδους του Υπουργείου
Εξωτερικών και µε συµβασιούχους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για το σκοπό αυτόν,
συνιστώνται είκοσι τέσσερις (24) οργανικές θέσεις υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι ειδικότητες και τα
προσόντα των υπαλλήλων που προσλαµβάνονται.
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Οι ως άνω συµβασιούχοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν, εκτός από την ελληνική, απαραιτήτως
και την αγγλική γλώσσα. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιµάται. Επίσης απαιτείται η
γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών γίνεται η
πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του ∆ηµοσίου
διατάξεων. Οι µονάδες του χρόνου εµπειρίας του υποψηφίου που έχει πράγµατι διανυθεί στο
ΚΕΠΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών, του οποίου θέσεις προκηρύσσονται, προσαυξάνονται κατά
πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18)
τουλάχιστον µηνών σε αυτό. Για την ενηµέρωση και την εκπαίδευση τους σε θέµατα της
αρµοδιότητας τους, οι εν λόγω υπάλληλοι λαµβάνουν µέρος, µέσα στο πρώτο τρίµηνο από την
υπογραφή της σύµβασης, σε κύκλο εκπαιδευτικών σεµιναρίων διάρκειας πέντε εβδοµάδων που
οργανώνει για το σκοπό αυτόν η ∆ιπλωµατική Ακαδηµία του Υπουργείου Εξωτερικών. Με απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία
λειτουργεί ειδικά στο πλαίσιο της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας, για να βεβαιώνει περί της επιτυχούς
συµµετοχής των εν λόγω υπαλλήλων στα ως άνω σεµινάρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Η µη λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς περαιώσεως των ως άνω σεµιναρίων επιφέρει καταγγελία της
σύµβασης του υπαλλήλου. Οι ως άνω υπάλληλοι υπηρετούν αποκλειστικά στο ΚΕΠΠΑ χωρίς τη
δυνατότητα µετάθεσης ή απόσπασης τους σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών ή σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου παρέχοντες υπηρεσίες στο ΚΕΠΠΑ µε σύµβαση µίσθωσης έργου διατηρούν το
συµβατικό καθεστώς τους µέχρι τη στελέχωση της υπηρεσίας κατά τον ανωτέρω προβλεπόµενο
τρόπο."
*** Οι παρ. 1 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 41 παρ. 6β Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α
225/5.11.2008.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ρυθµίζεται ο
τρόπος καταβολής και είσπραξης τελών για τις προξενικές πράξεις, οι οποίες διεκπεραιώνονται
µέσω του Κ.Ε.Π.Α., εφόσον εισπράττονται γι` αυτές τέλη µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την
Προξενική ∆ιατίµηση, 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.
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*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 48 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008,ορίζεται ότι:
"Με τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κατά την παράγραφο 2
του προηγούµενου άρθρου υπουργικής αποφάσεως, καταργούνται:
α. το άρθρο 22 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών περί Μεταφραστικής
Υπηρεσίας που κυρώθηκε µε το ν. 3566/2007,
β. το άρθρο 24 του "Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών",....

Άρθρο 24
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου
Εξωτερικών

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του
Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.
2. Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας είναι αρµόδια για τη συνεχή
παρακολούθηση, ενηµέρωση και εµπλουτισµό της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προς
επίτευξη του σκοπού αυτού, η Υπηρεσία συνεργάζεται µε όλες τις ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας και τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων,
καθώς και µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών.
Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη, µε τη στήριξη των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων, για την επιλογή και
σύνταξη των κειµένων, τα οποία εισάγονται στην ιστοσελίδα.
3. Προϊστάµενος της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου
Εξωτερικών ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάµενος της Υπηρεσίας Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας
∆ιπλωµατίας.
4. Στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών
συνιστώνται µία (1) θέση µεταφραστού αγγλικής γλώσσας και µία (1) θέση µεταφραστού γαλλικής
γλώσσας, στις οποίες προσλαµβάνονται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε τριετή θητεία,
η οποία µπορεί να ανανεώνεται για µία επιπλέον τριετία, οι επιτυχόντες σε διαγωνισµό, ο οποίος
διενεργείται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού.
Η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψη της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών. Η
προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δηµοσίευση της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από
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άποψη νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10)
ηµερών τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων
αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νοµιµότητας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτοµέρειες
διεξαγωγής του διαγωνισµού αυτού και ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµα τα οργάνωσης και
λειτουργίας της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
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Άρθρο 25
Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε ∆ιεθνείς και Υπερεθνικούς
Οργανισµούς

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε
∆ιεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισµούς, το οποίο υπάγεται στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Το Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε ∆ιεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισµούς
είναι αρµόδιο για:
α. Τη στατιστική καταγραφή, κατ` αριθµό και θέση, των Ελλήνων υπαλλήλων σε όλους τους
διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς, έτσι ώστε η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών να έχει πλήρη εικόνα της ελληνικής παρουσίας σε σχέση προς τις θέσεις, που
αναλογούν στην Ελλάδα.
β. Την έγκαιρη ενηµέρωση για µελλοντικές προκηρύξεις υποψηφιοτήτων και την παρακολούθηση
των προκηρύξεων των υποψηφιοτήτων σε όργανα όλων των διεθνών και υπερεθνικών
οργανισµών.
γ. Την υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνων υπαλλήλων σε διεθνείς και υπερεθνικούς
οργανισµούς, µε τη δηµοσιοποίηση ανακοινώσεων και τη συνδροµή στην έγκαιρη αναζήτηση
κατάλληλων υποψηφίων, τηρουµένων των διατάξεων, που προβλέπουν τα Καταστατικά των
∆ιεθνών και Υπερεθνικών Οργανισµών.
δ. Τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, την εισήγηση και το συντονισµό, µε τη
συνδροµή όλων των αρµόδιων 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. Ως υποψηφιότητες νοούνται και οι ατοµικές.
ε. Τη συνεργασία µε Πανεπιστήµια, Ιδρύµατα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς του
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, µε σκοπό την υπόδειξη κατάλληλων προσώπων για τις ως άνω
υποψηφιότητες και την υποστήριξη τους σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς και
οργανώσεις.
3. Προϊστάµενος του Γραφείου Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε ∆ιεθνείς και
Υπερεθνικούς Οργανισµούς ορίζεται, από τον Υπουργό Εξωτερικών, υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού
Κλάδου, µε βαθµό, τουλάχιστον, Πληρεξουσίου Υπουργού Β`.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας του Γραφείου Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε ∆ιεθνείς και Υπερεθνικούς
Οργανισµούς, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.

Αρθρο
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Άρθρο 26
Μονάδα Εργασιακού Αθλητισµού

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Μονάδα Εργασιακού
Αθλητισµού (Γυµναστήριο) για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Για τη λειτουργία της Μονάδας Εργασιακού Αθλητισµού του Υπουργείου Εξωτερικών,
συνιστάται µία (1) οργανική θέση γυµναστού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Ο ως άνω υπάλληλος προσλαµβάνεται, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των
γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του ∆ηµοσίου διατάξεων.
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3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζεται ο Κανονισµός λειτουργίας της Μονάδας
Εργασιακού Αθλητισµού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.

Αρθρο
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1
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Άρθρο 27
Ιατρείο
"1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Ιατρείο, στο
οποίο ανατίθεται η κατάλληλη προετοιµασία των υπαλλήλων του Υπουργείου
Εξωτερικών για τις υπηρεσιακές τους µετακινήσεις ή Ειδικές αποστολές και η
εν γένει προστασία και προαγωγή της υγείας των υπαλλήλων, καθώς και
συµβουλευτική αρµοδιότητα σε υγειονοµικά θέµατα που αφορούν σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης που καλούνται να αντιµετωπίσουν υπηρεσίες του Υπουργείου.
2. Για τη λειτουργία του Ιατρείου του Υπουργείου Εξωτερικών υφίσταται µία
(1) θέση ελεγκτή ιατρού επί θητεία, βάσει του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ
50 Α`) και µία (1) θέση νοσηλευτή Π Ε ή ΤΕ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που προσλαµβάνονται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του ∆ηµοσίου
διατάξεων. Επίσης, υφίσταται µία (1) οργανική θέση ιατρού-παθολόγου µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µε ειδίκευση στη δηµόσια υγεία. Η
πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατά παρέκκλιση των
γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του ∆ηµοσίου διατάξεων, µετά από προκήρυξη
που δηµοσιεύεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι (20)
ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας επιλογής. Για την
πρόσληψη στην ως άνω θέση συνεκτιµάται ως ουσιαστικό προσόν η προϋπηρεσία ή
άλλου είδους εµπειρία ή ειδίκευση σε θέµατα ταξιδιωτικής ιατρικής. Στην εν
λόγω προκήρυξη ορίζονται και οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας αυτής. Με όµοια
απόφαση συγκροτείται επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί την εµπειρία στο
ως άνω αντικείµενο της θέσης και τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, οι οποίοι
πρέπει να διαθέτουν και τα Γενικά Προσόντα διορισµού του άρθρου 66 του
παρόντος, και ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την επιλογή των υποψηφίων."
*** Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 41 παρ. 7
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
3. Για την κάλυψη έκτακτων, απρόβλεπτων ή πρόσκαιρων αναγκών, µπορεί να
προσληφθεί, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ένας (1) επιπλέον ιατρός, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τις κείµενες
περί προσλήψεως του προσωπικού αυτού διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του
Ιατρείου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.

Αρθρο
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Άρθρο 28
Περιφερειακές Υπηρεσίες
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών,
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών, µπορούν να συσταθούν Περιφερειακές Υπηρεσίες της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών µε κατά τόπους Γραφεία.
Με όµοιο διάταγµα ορίζονται η έδρα, οι αρµοδιότητες και οι θέσεις, κατά
κλάδο και βαθµό, των Υπηρεσιών αυτών και των Γραφείων τους.
2. Οι Υπηρεσίες αυτές λειτουργούν ως σύµβουλοι αποκεντρωµένων διοικητικών
µονάδων, στο πλαίσιο της αποστολής και των γενικών αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Μέγεθος Γραµµάτων
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
Αρθρο

29
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Άρθρο 29
∆ιοίκηση του Αγίου Όρους
1. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται
το προσωπικό της ∆ιοίκησης του Αγίου Όρους, κατά κλάδο, βαθµό και
ειδικότητα.
Το προσωπικό αυτό υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και απαρτίζεται από:
α. τον ∆ιοικητή του Αγίου Όρους,
β. τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή,
γ. το λοιπό προσωπικό της ∆ιοίκησης, µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Έδρα της ∆ιοίκησης του Αγίου Όρους είναι οι Καρυές.
2. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών, διορίζονται:
α. ως ∆ιοικητής του Αγίου Όρους, µε βαθµό και αποδοχές Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας, προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους µε διοικητική πείρα και γνώση
των θεµάτων του Αγίου Όρους,
β. ως Αναπληρωτής ∆ιοικητής, µετακλητός υπάλληλος µε βαθµό Β`, πτυχιούχος
Πανεπιστηµίου, µε γνώση θεµάτων του Αγίου Όρους.

Αρθρο
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Τµήµα 2: Συλλογικά Όργανα
Άρθρο 30
Συµβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. 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. Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας
ζ. Τεχνικό Συµβούλιο
η. Συµβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής
θ. Συµβούλιο Ταγµάτων Αριστείας
ι. Επιτροπή Ειδικών ∆απανών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών
µπορεί να προβλέπεται αµοιβή των συµµετεχόντων στα ανωτέρω Συµβούλια και
Επιτροπές.

Αρθρο

31

Άρθρο 31
Συµβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων
1. Το Συµβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών,
ως Πρόεδρο, τους Αναπληρωτές Υπουργούς Εξωτερικών, τους Υφυπουργούς
Εξωτερικών και τους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μπορούν επίσης να κληθούν, κατά περίπτωση, από τον Πρόεδρο, για να
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συµµετάσχουν στο Συµβούλιο, ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας, οι
Γενικοί ∆ιευθυντές, ο Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος, ο προϊστάµενος της
Υπηρεσίας
Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιας ∆ιπλωµατίας, καθώς και ∆ιευθυντές και στελέχη άλλων
∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών. Ως
γραµµατέας µετέχει υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού 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.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας του Συµβουλίου Πολιτικών Υποθέσεων, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια.

Αρθρο
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Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία
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Άρθρο 32
Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
"1. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΑΥΣ) 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) Πρέσβυς επί τιµή, ως Πρόεδρος,
β. ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών,
γ. ο Γενικός ∆ιευθυντής Προσωπικού, ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής
∆ιαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ. ένας (1) υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβυ ή Πληρεξούσιου
Υπουργού Α `,
ε. ένας (1) υπάλληλος
- του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβυ ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α`, όταν
το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω
Κλάδου
- του επιστηµονικού προσωπικού της ΕΝΥ µε βαθµό Νοµικού Συµβούλου Α`, όταν
το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω
Κλάδου
- του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου
Α`, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το ΑΥΣ, αφορά υπαλλήλους του εν
λόγω Κλάδου
- του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό Γενικού Συµβούλου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α`, όταν το ζήτηµα του οποίου
επιλαµβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου."
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41 παρ. 8α Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
2. Μέλος του Α.Υ.Σ., χωρίς ψήφο, είναι και ένας εκπρόσωπος:
- της συνδικαλιστικής οργάνωσης των διπλωµατικών υπαλλήλων, όταν το ζήτηµα
του οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του ∆ιπλωµατικού Κλάδου,
- της συνδικαλιστικής οργάνωσης του επιστηµονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ.,
όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του
Κλάδου
του Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.,
- της συνδικαλιστικής οργάνωσης των Εµπειρογνωµόνων, όταν το ζήτηµα του
οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων,
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- της συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων, όταν το ζήτηµα του οποίου επιλαµβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά
υπαλλήλους
του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων.
Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υποδεικνύεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του οικείου Συλλόγου και ορίζεται µέλος του Α.Υ.Σ. µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών.
3. Στο Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας Πρέσβυς 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 Πρέσβυς ή
Πληρεξούσιος Υπουργός Α` ή Β`. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του
∆ιπλωµατικού Κλάδου.
" 4. Εάν ο κρινόµενος υπάλληλος είναι ανώτερος κατά βαθµό ή αρχαιότερος στην
επετηρίδα παριστάµενου τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους του ΑΥΣ 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 Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού,
∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Υπουργείου
Εξωτερικών."
*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41 παρ. 8β Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
5. Για τη συγκρότηση του Α.Υ.Σ. εφαρµόζεται η διάταξη της περίπτωσης α` της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α`).
6. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του και επιλαµβάνεται των
θεµάτων της αρµοδιότητας 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.
7. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
α. Γνωµοδοτεί για τα θέµατα προαγωγής των διπλωµατικών υπαλλήλων στο βαθµό
του Πληρεξούσιου Υπουργού 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` και των
υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στους βαθµούς του Γενικού
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` και Β`.
β. Αποφασίζει για την οριστική παύση διπλωµατικού υπαλλήλου, υπαλλήλου του
Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. µε το βαθµό του Νοµικού Συµβούλου
Α` και Β`, υπαλλήλου του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα
Πρεσβευτή - Συµβούλου Α` και Β` και του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 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
Υπουργό, ο οποίος οφείλει να προκαλέσει την έκδοση του σχετικού διατάγµατος
εντός δύο µηνών από της εκδόσεως της.
γ. Γνωµοδοτεί για τις Μεταθέσεις των υπαλλήλων του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε
βαθµό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α` και Β`, των υπαλλήλων του Κλάδου
Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α` και Β` και
των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό
Γενικού
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` και Β`, καθώς και για κάθε
συναφές ερώτηµα που του απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών.
δ. Γνωµοδοτεί 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. Γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στο προσωπικό των ανωτέρω
περιπτώσεων και παραπέµπεται σε αυτό από τον Υπουργό.
8. 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
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ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις δύο
επικρατέστερες.
9. Η γνώµη της τυχόν µειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του
Α.Υ.Σ..
10. Το Συµβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους
υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόµενο υπάλληλο να εµφανισθεί,
αυτοπροσώπως, ενώπιον του. Ο παραπεµπόµενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως,
γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή µετά
ή
δια δικηγόρου.
11. Οι αποφάσεις του Α.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές
για
τον Υπουργό. Όταν προβλέπεται η έκδοση διατάγµατος, ο Υπουργός οφείλει να
προκαλέσει την έκδοση του εντός δύο µηνών από την απόφαση του Α.Υ.Σ..
12. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση
των µελών του Συµβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που
βεβαιώνονται µε την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
13. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
λειτουργίας του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
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Άρθρο 33
Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
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` Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών,
δ. ένας (1) υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβεως ή
Πληρεξούσιου Υπουργού Α`,
ε. ένας (1) υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβεως ή
Πληρεξούσιου Υπουργού Α` και Β`, που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική
οργάνωση του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
2. Όταν το Α.Π.Υ.Σ. επιλαµβάνεται πειθαρχικής υπόθεσης υπαλλήλου του Κλάδου
του Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. ή του Κλάδου Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, ως µέλος του ορίζεται
υπάλληλος του οικείου κλάδου µε βαθµό Νοµικού Συµβούλου Α` ή Β`, Γενικού
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών υποθέσεων Α` ή Β` και Εµπειρογνώµονα
Πρεσβευτή - Συµβούλου Α` ή Β`, που υποδεικνύεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
3. Στο Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας Πρέσβυς 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 Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος
Υπουργός Α` ή Β`.
Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.

4. Με την απόφαση της παραγράφου 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 συνθέσεως 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
συνθέσεως 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,
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εφόσον ο αριθµός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3).
Η ανωτέρω ρύθµιση περί αναπληρώσεως δεν ισχύει για τα µέλη του Συµβουλίου ΣΤ` Γενικό
∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και εκείνο, που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική
οργάνωση του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
5. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του και επιλαµβάνεται των θεµάτων της
αρµοδιότητας 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.
6. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
α. Αποφασίζει για τις εφέσεις διπλωµατικών υπαλλήλων µε βαθµό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου
Υπουργού Α` και Β`, υπαλλήλων του Κλάδου Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. µε βαθµό
Νοµικού 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 Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α` και Β` κατά των
αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταµένων, πλην του Υπουργού, µε τις οποίες τους επιβάλλονται
πειθαρχικές ποινές.
β. Επιβάλλει, µε αιτιολογηµένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον
παρόντα νόµο στους διπλωµατικούς υπαλλήλους µε βαθµό Πρέσβεως 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` και στους υπαλλήλους
του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α` και Β`.
γ. Γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται σε πειθαρχικό ζήτηµα του προσωπικού των
ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέµπεται σε αυτό από τον Υπουργό.
7. 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.
8. Η γνώµη της τυχόν µειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του Α.Π.Υ.Σ..
9. Το Συµβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόµενο υπάλληλο να εµφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιον
του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να
προσκοµίσει νέα, προς υπεράσπιση 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.
10. Οι αποφάσεις του Α.Π.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό.
11. 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.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του
Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
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Άρθρο 34
Υπηρεσιακό Συµβούλιο

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:
- ένας (1) υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού κλάδου µε βαθµό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α`
ή Β`, ως Πρόεδρος,
- ένας (1) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών,
- δύο (2) υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή
Β`, που να είναι νεότεροι στην επετηρίδα του Προέδρου και
- ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως µέλη.
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Στο Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού,
αναπληρούµενος, σε περίπτωση κωλύµατος, από Πληρεξούσιο Υπουργό Α` ή Β`, οριζόµενο από τον
Υπουργό Εξωτερικών.
Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, που υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση
Προσωπικού.
2. Για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου εφαρµόζεται η διάταξη της περίπτωσης α` της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α`).
3. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος ορίζει και τα θέµατα
προς συζήτηση.
4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
α. Γνωµοδοτεί για θέµατα τοποθέτησης και µετάθεσης όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου,
πλην των υπαλλήλων του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού 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
Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α` και Β`.
β. Γνωµοδοτεί για θέµατα προαγωγής υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών
και, συγκεκριµένα, για υπαλλήλους του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µέχρι και της προαγωγής από το
βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β` στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α`, για υπαλλήλους του
Επιστηµονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. για την προαγωγή από το βαθµό του Εισηγητή στο βαθµό
του Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου, για υπαλλήλους του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων µέχρι και της προαγωγής από το βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων Β` στο βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` και για
υπαλλήλους του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων για την προαγωγή από το βαθµό του Εµπειρογνώµονα
- Συµβούλου Β` στο βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α`.
Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για Προαγωγές υπαλλήλων, συνέρχεται
εντός τριών µηνών από τη συµπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των
υπαλλήλων, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προς κάλυψη.
γ. Αποφασίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 78, για την προσωρινή απαλλαγή υπαλλήλου από τα
Καθήκοντα του.
δ. Γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα, που αναφέρεται στο προσωπικό και παραπέµπεται σε αυτό από
τον Υπουργό.
5. 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.
6. Το Συµβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να
καλέσει τον κρινόµενο υπάλληλο να εµφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιον του. Ο παραπεµπόµενος
δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί
αυτοπροσώπως ή µετά ή δια δικηγόρου.
7. 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.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Αρθρο

35

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

11

Άρθρο 35
Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο

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:
- δύο (2) Σύµβουλοι της Επικρατείας, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ως Πρόεδρος,
- δύο (2) υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή
Β` και
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- ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως µέλη.
Στο Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού,
αναπληρούµενος σε περίπτωση κωλύµατος από Πληρεξούσιο Υπουργό Α` ή Β` οριζόµενο από τον
Υπουργό Εξωτερικών.
Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου που υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση
Προσωπικού.
2. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος ορίζει και τα
θέµατα προς συζήτηση.
3. 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.
4. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
α. Επιβάλλει, µε αιτιολογηµένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον
παρόντα νόµο σε όλους τους υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που είναι υπάλληλοι του
∆ιπλωµατικού Κλάδου µε βαθµό Πρέσβεως 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 Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων Α` και Β` και υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό
Εµπειρογνωµόνων Πρεσβευτών - Συµβούλων Α` και Β`.
β. Αποφασίζει για τις εφέσεις υπαλλήλων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του, κατά των
αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταµένων, µε τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.
γ. Γνωµοδοτεί για κάθε άλλο ζήτηµα, το οποίο αναφέρεται σε πειθαρχικό θέµα υπαλλήλων, που
υπάγονται στην αρµοδιότητα του και παραπέµπεται σε αυτό από τον Υπουργό.
δ. Επιλαµβάνεται κάθε άλλου θέµατος που υπάγεται στην αρµοδιότητα του, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
5. Το Συµβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόµενο υπάλληλο να εµφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιον
του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να
προσκοµίσει νέα προς υπεράσπιση 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.
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.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του
Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Αρθρο
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Άρθρο 36
Τεχνικό Συµβούλιο

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 Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού, ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ως
Πρόεδρο, αναπληρούµενο, σε περίπτωση κωλύµατος, από τον ∆ιευθυντή Προσωπικού,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναπληρούµενο σε περίπτωση
κωλύµατος, από τον αρχαιότερο Πάρεδρο του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Εξωτερικών,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που ορίζεται, µε τον
αναπληρωτή του, από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., µε διετή θητεία,
δ. έναν (1) διπλωµατούχο µηχανικό, υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή
του, από τον αρµόδιο Υπουργό µε διετή θητεία,
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ε. έναν (1) διπλωµατούχο µηχανικό, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που
ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον αρµόδιο Υπουργό, µε διετή θητεία.
Καθήκοντα εισηγητή, χωρίς ψήφο, εκτελεί είτε ο προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε ο
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών και Λειτουργικών ∆απανών, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 4.
2. Στο Τεχνικό Συµβούλιο µετέχει ως Γραµµατέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου,
οριζόµενος από τον Πρόεδρο. Αυτός τηρεί, µε ίδια ευθύνη, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο
καταχωρούνται, κατ` αύξοντα αριθµό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο
καταχωρούνται, κατά συνεδρία, οι γνωµοδοτήσεις του Τεχνικού Συµβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συµβουλίου µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε
υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα θέµατα
που συζητούνται σε αυτό. Το Τεχνικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος ορίζει
και τα προς συζήτηση θέµατα.
4. Το Τεχνικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για θέµατα που:
Α. εισηγείται ο προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας και ανάγονται:
α. στη συντήρηση κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των
κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
β. 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,
γ. στην ανέγερση και ανακαίνιση κτηρίων προς εξυπηρέτηση των αναφεροµένων στο
προηγούµενο εδάφιο β` σκοπών,
δ. στην επίπλωση - εξοπλισµό και διακόσµηση των ως άνω κτηρίων και οικηµάτων,
Β. εισηγείται ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών και Λειτουργικών ∆απανών και ανάγονται
σε προµήθειες,
Γ. προβλέπονται από το ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 123 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει, και τα εκτελεστικά
αυτού διατάγµατα,
∆. παραπέµπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας ή ο Γενικός
∆ιευθυντής Προσωπικού, ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης.
5. 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.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του
Τεχνικού Συµβουλίου.
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Άρθρο 37
Συµβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής

1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της ∆ιευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και
Πληροφορικής, συνιστάται επταµελές Συµβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, το
οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη, που ορίζονται µε διετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών:
α. τον Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού, ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ως
Πρόεδρο, αναπληρούµενο, σε περίπτωση κωλύµατος, από τον ∆ιευθυντή Προσωπικού,
β. τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής,
αναπληρούµενο, σε περίπτωση κωλύµατος, από έναν τµηµατάρχη της ∆ιευθύνσεως, ως εισηγητή
µε ψήφο,
γ. έναν (1) Καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, σε βαθµίδα, τουλάχιστον, Επίκουρου
Καθηγητή σε συναφές µε το έργο του Συµβουλίου αντικείµενο, µε τον αναπληρωτή του, που
ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, µε διετή θητεία, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
άρθρων 1 - 6 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`),
δ. έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου Πληροφορικής της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης -
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Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, που προτείνεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον αρµόδιο Υπουργό, µε διετή
θητεία,
ε. έναν (1) υπάλληλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, που προτείνεται,
µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο αυτής, µε διετή θητεία,
στ. τον Συντονιστή Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, µε τον
αναπληρωτή του,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών,
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, µε διετή θητεία.
2. Στο Συµβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής µετέχει ως γραµµατέας, χωρίς
ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόµενος από τον Πρόεδρο.
Αυτός τηρεί, µε ιδία ευθύνη, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ` αύξοντα
αριθµό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρία, οι
γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής µπορεί να καλεί στις
συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή
πληροφοριών, σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται σε αυτό.
Το Συµβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής συνέρχεται, συγκαλούµενο από τον
Πρόεδρο του, που ορίζει και τα προς συζήτηση θέµατα.
4. Το Συµβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής γνωµοδοτεί για θέµατα που:
Α. εισηγείται ο προϊστάµενος της ∆ιευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής
και ανάγονται:
α. στην ανάπτυξη υποδοµών επικοινωνιών και πληροφορικής κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών και των κτηρίων όπου στεγάζονται οι αρχές της Εξωτερικής
Υπηρεσίας,
β. στην αγορά και προµήθεια κατάλληλου εξοπλισµού και εφαρµογών επικοινωνιών και
πληροφορικής των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα και των διπλωµατικών
και προξενικών αρχών,
γ. στη µελέτη και ανάπτυξη νέων συστηµάτων επικοινωνιών και πληροφορικής για λογαριασµό
του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών του,
δ. στη διαλειτουργικότητα και διαδραστικότητα των πληροφοριακών και επικοινωνιακών
συστηµάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στη διασύνδεση και ολοκλήρωση τους µε τα
αντίστοιχα συστήµατα των διεθνών οργανισµών, καθώς και µε εκείνα της ελληνικής δηµόσιας
διοίκησης και λοιπών εγχώριων οργανισµών και φορέων,
ε. στην ασφάλεια των πληροφορικών και επικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει των κρίσιµων
υποδοµών που τα υποστηρίζουν, καθώς και τις ακολουθητέες πολιτικές προς την κατεύθυνση
αυτή,
Β. παραπέµπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας ή ο Γενικός
∆ιευθυντής Προσωπικού, ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης.
5. Το Συµβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα
πέντε (5) 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.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του
Συµβουλίου Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής.
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Άρθρο 38
Συµβούλιο Ταγµάτων Αριστείας

1. Το Συµβούλιο Ταγµάτων Αριστείας είναι επταµελές και αποτελείται από τα παρακάτω µέλη, τα
οποία, µε τους αναπληρωτές τους, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε διετή
θητεία:
- τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο,

37/121

- δύο (2) Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κατέχουν το βαθµό του Μεγαλόσταυρου του Τάγµατος της
Τιµής ή του Τάγµατος του Φοίνικος,
- τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
- ένα (1) µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, που ορίζεται από τον Πρόεδρο της,
- έναν (1) ανώτατο αξιωµατικό που υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, ο οποίος
προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας εκ περιτροπής από καθέναν από τους τρεις κλάδους
των Ενόπλων ∆υνάµεων και
- έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο που υπηρετεί στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος
προτείνεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας.
Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου µετέχει, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο και ο προϊστάµενος της
∆ιεύθυνσης Εθιµοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών και, εάν αυτός κωλύεται, ο νόµιµος
αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου της
∆ιεύθυνσης Εθιµοτυπίας, που ορίζεται από τον προϊστάµενο της.
2. 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 το βαθµό του Ανωτέρου Ταξιάρχη
εκάστου τάγµατος. Πρόταση για αναβάθµιση της διακρίσεως εισάγεται µόνο µετά την πάροδο
τριετίας από την τελευταία απονοµή, εκτός εάν ο προτεινόµενος παρουσίασε στο µεταξύ εξαιρετική
προσφορά που δικαιολογεί την προαγωγή του,
β. αποφασίζει την έκπτωση και στέρηση του δικαιώµατος να φέρει µέλος Τάγµατος Αριστείας τα
απονεµηθέντα διάσηµα στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 106/1975 (ΦΕΚ 171 Α`).
γ. εποπτεύει την τήρηση των µητρώων των Ταγµάτων Αριστείας και τα επιθεωρεί, µία φορά κατ`
έτος.
3. Το Συµβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά κατ` έτος, συγκαλούµενο από τον Υπουργό
Εξωτερικών.
Το Συµβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα µέλη του, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνεται απαραίτητα και το µέλος που εκτελεί Καθήκοντα Προέδρου. Για τη λήψη
αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων, σε
περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
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Άρθρο 39
Επιτροπή Ειδικών ∆απανών
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί τριµελής Επιτροπή Ειδικών ∆απανών, αποτελούµενη:
α. από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον οποίο
αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύµατος, ο Γενικός ∆ιευθυντής Προσωπικού, ∆ιοικητικής
Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης,
β. από δύο (2) υπαλλήλους µε πρεσβευτικό βαθµό, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και
ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
2. Στην Επιτροπή µετέχει ως γραµµατέας, χωρίς ψήφο, 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.
3. Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Η γνώµη της µειοψηφίας
καταχωρίζεται, υποχρεωτικώς, στα πρακτικά.
4. Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί τους προϊσταµένους των αρµόδιων υπηρεσιών του
Υπουργείου, για την παροχή από αυτούς των αναγκαίων διευκρινίσεων ή να ζητεί κάθε άλλο
στοιχείο για την προτεινόµενη δαπάνη.
5. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί, µε αιτιολογηµένο πρακτικό, για προτάσεις που διαβιβάζονται σε αυτήν
από τον Υπουργό Εξωτερικών.
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Με τη γνωµοδότηση η Επιτροπή πρέπει να αποφαίνεται τόσο για το αν οι προτεινόµενες προς
διάθεση δαπάνες από τις πιστώσεις απόρρητων εθνικών αναγκών πληρούν τους όρους του
άρθρου 164, 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 το χαρακτηρισµό της δαπάνης
ως απορρήτου, διαβιβάζεται προς τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία
προκαλεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που αποτελεί το µόνο δικαιολογητικό της
δαπάνης.
6. Ο έλεγχος της πραγµατοποίησης της δαπάνης για απόρρητη εθνική ανάγκη ενεργείται από την
υπηρεσία που την προκάλεσε.
7. 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 ∆ιευθύνσεων ένα χρόνο, το
αργότερο, µετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η µη τήρηση της υποχρέωσης
αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για τους προϊσταµένους των οικείων ∆ιευθύνσεων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής
Ειδικών ∆απανών, τα της αναπλήρωσης των µελών της, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
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Άρθρο 40
Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας

1. Ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να συγκροτεί, µε απόφαση του, 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 τις κείµενες
διατάξεις.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας 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 των µελών των ανωτέρω επιτροπών και
οµάδων εργασίας ορίζονται, κατά περίπτωση, µε την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση που ορίζονται
πρόσωπα µε την ιδιότητα τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δηµόσιου τοµέα,
απαιτείται για τη συµµετοχή τους προηγούµενη 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, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 5. Σε αυτές µπορεί να µετέχουν στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών,
δηµόσιοι λειτουργοί, δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις
και εµπειρία στα θέµατα που εξετάζονται. Με όµοιες αποφάσεις 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 ιδιότητα τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δηµόσιου τοµέα,
απαιτείται για τη συµµετοχή τους προηγούµενη έγκριση του προϊσταµένου ή εποπτεύοντος
Υπουργού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τµήµα 1: ∆ιπλωµατικές αρχές
Άρθρο 41
Σύσταση και κατάργηση διπλωµατικών αρχών
1. Οι Πρεσβείες, οι Μόνιµες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισµούς, οι ∆ιπλωµατικές
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Αντιπροσωπείες και τα Γραφεία Συνδέσµου χαρακτηρίζονται "∆ιπλωµατικές Αρχές", συνιστώνται δε
και καταργούνται µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών, κατόπιν εισηγήσεως του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα. Με το ίδιο
διάταγµα αυξάνονται και οι οργανικές θέσεις των κλάδων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,
ανάλογα µε την προβλεπόµενη σύνθεση των διπλωµατικών αρχών που συνιστώνται.
2. Η µεταβολή της έδρας της διπλωµατικής αρχής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
3. Η ίδρυση Πρεσβείας, χωρίς τη δηµιουργία νέων θέσεων, γίνεται µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται
µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Στην Πρεσβεία αυτή διαπιστεύεται Πρέσβυς, ο οποίος
υπηρετεί σε άλλη επικράτεια, µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Εξωτερικών. Εφόσον στη χώρα, στην οποία συνιστάται τέτοια Πρεσβεία, υφίσταται έµµισθη
προξενική αρχή, µπορεί να ανατεθεί στον προϊστάµενο της η άσκηση καθηκόντων
Επιτετραµµένου.
4. Η σύνθεση των διπλωµατικών αρχών καθορίζεται µε διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών. Με όµοιο διάταγµα είναι δυνατή η µεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της
Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
5. 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.
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Άρθρο 42
Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών

1. Οι πρεσβευτικές αρχές, µε προϊστάµενο Πρέσβυ, ο οποίος διαπιστεύεται από τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας, εκπροσωπούν την Ελλάδα στα κράτη διαπίστευσης τους, ασκούν δε, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων του άρθρου 5, 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 τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική της χώρας και διατυπώνουν απόψεις και
εισηγήσεις για θέµατα της αρµοδιότητας τους.
στ. Ασκούν έλεγχο και εποπτεία των έµµισθων και άµισθων προξενικών αρχών, που λειτουργούν
στα κράτη διαπίστευσης τους. Παράλληλα, ασκούν και προξενικά Καθήκοντα σε όσες αρχές έχουν
συσταθεί προξενικά γραφεία στο πλαίσιο της οικείας Πρεσβείας.
2. Συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της
περιφέρειας της αρµοδιότητας τους και ασκούν την οικονοµική διπλωµατία, µέσω των εν λόγω
Γραφείων, τα οποία έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α. Παρακολουθούν και αναλύουν τη γενική οικονοµική κατάσταση και τις οικονοµικές εξελίξεις
των κρατών της περιφέρειας αρµοδιότητας τους.
β. Μελετούν την παραγωγή, το εξωτερικό εµπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της
αρµοδιότητας τους, σε σχέση µε την παραγωγή και το εξωτερικό εµπόριο της Ελλάδας.
γ. Ερευνούν συνεχώς και µεθοδικά την αγορά των χωρών της αρµοδιότητας τους, ώστε να
αξιοποιηθούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό οι δυνατότητες προωθήσεως ελληνικών προϊόντων.
Για το σκοπό αυτόν 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.
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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
αρµοδιότητας τους.
η. Ενηµερώνουν για µέτρα οικονοµικού, εµπορικού ή δηµοσιονοµικού χαρακτήρα που µελετώνται
ή λαµβάνονται από τις χώρες της αρµοδιότητας 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 αρµοδιότητας τους, υποβάλλουν
σχετικές προτάσεις και συµµετέχουν στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές.
ια. ∆ιοργανώνουν συνέδρια, συµπόσια και ηµερίδες µε σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και
προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας, την ανάπτυξη σύγχρονων µορφών επενδύσεων, µεταφοράς
τεχνολογίας και επιχειρηµατικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχέσεων στις
χώρες της αρµοδιότητας τους.
ιβ. Παρακολουθούν, καταγράφουν και ενηµερώνουν για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα
τεχνικής, 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 περιφέρειας 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
∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου.
ιε. ∆ιοργανώνουν εµπορικές και επιχειρηµατικές αποστολές από και προς τη χώρα αρµοδιότητας
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 αρµοδιότητας τους, καθώς και
για την προβολή και διαφήµιση των εξαγώγιµων ελληνικών προϊόντων µε τα πιο πρόσφορα µέσα.
ιη. Μελετούν, παρακολουθούν και εισηγούνται για θέµατα αγροτικής πολιτικής και συνεργασίας,
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. Υποβοηθούν και υποστηρίζουν εν γένει την εκτέλεση του Ελληνικού Σχεδίου Οικονοµικής
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ν. 2996/2002, ΦΕΚ 62 Α`).
κ. Όταν τους ζητείται, υποστηρίζουν την Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.∆.Α.Σ.),
που έχει συσταθεί µε το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α`) 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 Υ.∆.Α.Σ., σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 20.

Αρθρο
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Άρθρο 43
Καθήκοντα µονίµων 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.
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2. Προς το σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο των γενικών αρµοδιοτήτων του άρθρου 5, διεξάγουν κάθε
είδους συνεννοήσεις και διαπραγµατεύσεις, παρακολουθούν τα θέµατα του διεθνούς οργανισµού,
τον ενηµερώνουν για θέµατα ελληνικού ενδιαφέροντος, εφαρµόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική
πολιτική και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέµατα της αρµοδιότητας τους.
Μέγεθος Γραµµάτων
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
Αρθρο

44

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

"Άρθρο 44
Καθήκοντα κατά περίπτωση (ad hoc) διπλωµατικών αντιπροσωπειών
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται, σε κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση, οι διπλωµατικές αυτές αντιπροσωπείες για την εκπροσώπηση της
Ελλάδας σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο και λειτουργούν σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται για τις πρεσβευτικές αρχές ή για τις µόνιµες αντιπροσωπείες."
*** Το άρθρο 44 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41 παρ. 9 Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

Αρθρο
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Άρθρο 45
Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσµου
Τα Γραφεία Συνδέσµου έχουν όλες τις αρµοδιότητες των πρεσβευτικών αρχών,
στις χώρες διαπίστευσης τους.

Αρθρο
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Άρθρο 46
Γραφεία ελληνικών συµφερόντων
1. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών, επιτρέπεται η δηµιουργία γραφείων ελληνικών
συµφερόντων σε διπλωµατικές ή προξενικές αρχές άλλων κρατών σε τρίτη χώρα,
όπου δεν λειτουργεί ελληνική διπλωµατική ή προξενική αρχή, για την
εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Ελλάδος. Με όµοιο διάταγµα καθορίζεται η
οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των γραφείων αυτών. Στα γραφεία αυτά
τοποθετούνται ή αποστέλλονται µε ειδική αποστολή υπάλληλοι του Υπουργείου
Εξωτερικών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται, επίσης, η σύσταση
αντίστοιχων γραφείων τρίτων κρατών σε ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές
αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Αρθρο
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Άρθρο 47
∆ιαπίστευση και ανάκληση προϊσταµένων διπλωµατικών αρχών
1. Οι Πρέσβεις διαπιστεύονται στους Αρχηγούς ξένων κρατών από τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε τα διεθνή νόµιµα, µε διαπιστευτήρια τα οποία ο
ίδιος εκδίδει και ανακαλούνται από τον ίδιο µε τα ανακλητήρια αυτών.
2. Ο προϊστάµενος Πρεσβείας, εφόσον φέρει το βαθµό του Πληρεξούσιου
Υπουργού Α` ή Β`, µπορεί να διαπιστεύεται ως Πρέσβυς. Λαµβάνει τις παροχές του βαθµού
του και της θέσης στην οποία διορίζεται, χωρίς όµως να µεταβάλλεται, εκ
τούτου, ο βαθµός και η αρχαιότητα του στην υπαλληλική ιεραρχία.
3. Ο διορισµός Επιτετραµµένου σε χηρεύουσα θέση Πρέσβεως, ως και
διπλωµατικού αντιπροσώπου γίνεται µε επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς
τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας στην οποία τοποθετείται.
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4. Ο διορισµός και η ανάκληση Αντιπροσώπων σε διεθνείς οργανισµούς
ενεργούνται σύµφωνα µε τα κρατούντα στους οργανισµούς αυτούς.

Αρθρο
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Άρθρο 48
Αναπλήρωση προϊσταµένων διπλωµατικών αρχών
1. Τον προϊστάµενο Πρεσβείας, Μόνιµης Αντιπροσωπείας, ∆ιπλωµατικής
Αντιπροσωπείας και Γραφείου Συνδέσµου, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει,
προσωρινά, ως Επιτετραµµένος, ο αµέσως επόµενος, κατά βαθµό ή αρχαιότητα,
υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου και, 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.
"Η σχετική αναγγελία γίνεται µε ρηµατική διακοίνωση της αρχής προς το
Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διαπιστεύσεως ή τον επικεφαλής του ∆ιεθνούς
Οργανισµού."
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41
παρ. 10α Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
2. Ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση
Πρεσβείας, Μόνιµης Αντιπροσωπείας, ∆ιπλωµατικής Αντιπροσωπείας ή Γραφείου
Συνδέσµου σε υπάλληλο του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, ο οποίος δεν ανήκει στην αρχή
αυτή.
"3. Αν δεν υπηρετεί υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου ή του Κλάδου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, ούτε αποστέλλεται, για το σκοπό αυτόν,
άλλος υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας της
Πρεσβείας, της Μόνιµης Αντιπροσωπείας, της ∆ιπλωµατικής Αντιπροσωπείας ή του
Γραφείου Συνδέσµου αναλαµβάνει, προσωρινά, ο ανώτερος κατά βαθµό, µεταξύ δε
οµοιοβάθµων, ο αρχαιότερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Κλάδου
Πτυχιούχων ∆ιοικητικών και, εάν ελλείπει, του Κλάδου Επικοινωνιών και
Πληροφορικής, και σε περίπτωση έλλειψης αυτού, του Κλάδου ∆ιοικητικών
Γραµµατέων, που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος αναγγέλλεται, µε ρηµατική
διακοίνωση, ως ο διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις της αρχής (Charge des
Affaires)."
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41
παρ. 10β Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
4. Η ανακοίνωση του προσωπικού κάθε διπλωµατικής αρχής στις αρχές της χώρας
διαπιστεύσεως γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της αρχής, κατόπιν
συµφώνου γνώµης της Κεντρικής Υπηρεσίας, και, σε κάθε περίπτωση, ανά τµήµα της αρχής
αυτής.

Αρθρο
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Άρθρο 49
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.
Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της διπλωµατικής αρχής και από ένα
αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού και στην αρµόδια
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταµένου διπλωµατικής αρχής, συντάσσεται από τριµελή
επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση,
έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να 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 ∆ιεύθυνση Προσωπικού και στην
αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Σε περίπτωση παύσεως, θέσεως σε Αργία, αρνήσεως ή αδυναµίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο
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του προϊσταµένου διπλωµατικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από
τριµελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική
Επιθεώρηση, 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 ∆ιεύθυνση Προσωπικού και στην
αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 και των εκθέσεων
απογραφής των παραγράφων 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση.

Αρθρο

50

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

26

Τµήµα 2: Προξενικές αρχές
Άρθρο 50
Σύσταση, διαβάθµιση, κατάργηση προξενικών αρχών
1. Προξενικές αρχές συνιστώνται σε πόλεις του εξωτερικού, στις οποίες
υφίστανται σηµαντικές ελληνικές παροικίες ή όπου εµπορικά, ναυτιλιακά,
τουριστικά ή άλλα συµφέροντα του κράτους επιβάλλουν τη σύσταση τους.
2. Οι προξενικές αρχές διαβαθµίζονται σε Γενικά Προξενεία και Προξενεία.
3. Οι προξενικές αρχές διακρίνονται σε έµµισθες, που διευθύνονται από
υπαλλήλους του ∆ιπλωµατικού Κλάδου και σε άµισθες που διευθύνονται από
επίτιµους υπαλλήλους.
4. Οι έµµισθες προξενικές αρχές συνιστώνται µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται
µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά
γνώµη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού. Με
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά γνώµη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει
Πρεσβείας, της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού οι αρχές αυτές αναβαθµίζονται,
υποβαθµίζονται, µεταφέρονται στην ίδια ή άλλες χώρες και καταργούνται.
5. Η σύνθεση των έµµισθων προξενικών αρχών καθορίζεται µε διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με όµοιο διάταγµα είναι
δυνατή η µεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών.
6. Οι άµισθες προξενικές αρχές συνιστώνται, µεταβάλλονται και καταργούνται
µε διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν
γνώµης της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της ∆ιεύθυνσης
Προσωπικού.
7. Αποκλείεται η σύσταση άµισθης προξενικής αρχής ανώτερης διαβάθµισης από
την έµµισθη που λειτουργεί στο ίδιο κράτος.
8. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
µπορεί να µεταβληθεί η περιφέρεια αρµοδιότητας έµµισθης ή άµισθης προξενικής
αρχής ή η έδρα της στην ίδια χώρα.

Αρθρο
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Άρθρο 51
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 τυχόν υπάρχουσα ανώτερη ή
ισόβαθµη έµµισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία
εδρεύει σε γειτονικό κράτος.
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3. Η εποπτεία αµίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος,
ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην τυχόν 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.
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Άρθρο 52
Καθήκοντα έµµισθων προξενικών αρχών
1. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που απορρέουν από το άρθρο 5, οι έµµισθες
προξενικές αρχές ασκούν, στην περιφέρεια 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,
προστατεύουν τα δικαιώµατα και συµφέροντα τους, ενισχύουν τις δραστηριότητες
τους στους τοµείς εκκλησιαστικού, κοινοτικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού
ενδιαφέροντος και τους εξυπηρετούν µέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και
Πληροφόρησης Αποδήµων Ελλήνων του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ. ασκούν, κατά περίπτωση, Καθήκοντα διπλωµατικών αρχών,
"δ. ασκούν Καθήκοντα οικονοµικής και εµπορικής φύσεως, όπως αυτά αναφέρονται
ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42, στις χώρες όπου δεν λειτουργεί
Γραφείο ΟΕΥ και συντονίζουν τη λειτουργία των κατά τόπο αρµόδιων Γραφείων
ΟΕΥ της περιφέρειας αρµοδιότητας τους,".
*** Η περ.δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41
παρ. 11 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

ε. ασκούν Καθήκοντα διοικητικής φύσεως, όπως είναι, µεταξύ άλλων, η τήρηση µητρώου µονίµων
κατοίκων, η 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, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και τελούν
πολιτικούς γάµους,
ζ. ασκούν Καθήκοντα δικαστικής φύσεως, σύµφωνα µε τις διεθνείς συνθήκες και τις ισχύουσες
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 αφορώντα 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 πενταετίας τουλάχιστον, στην προξενική περιφέρεια τους, επί τη βάσει ένορκης
κατάθεσης τριών εγκρίτων 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
εγκρίτων 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 προξενικός λιµενάρχης, και εφόσον δεν αντίκειται στη νοµοθεσία του κράτους υποδοχής,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου.
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2. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της εξυπηρέτησης των
πολιτών µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από τις προξενικές αρχές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α`) και στο π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α`). Με όµοιο διάταγµα
µπορεί να προβλεφθούν οι λεπτοµέρειες της πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών.

Αρθρο

53

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

7

Άρθρο 53
Προξενικά γραφεία Πρεσβειών
1. Εάν στην έδρα Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσµου δεν υφίσταται έµµισθη
προξενική αρχή, συνιστάται σε αυτή προξενικό γραφείο µε διάταγµα, το οποίο
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και µε το οποίο ορίζεται η
περιφέρεια της αρµοδιότητας αυτού.
2. Η διεύθυνση του προξενικού γραφείου Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσµου
ανατίθεται από τον Πρέσβυ σε έναν από τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία ή το
Γραφείο Συνδέσµου υπαλλήλους του ∆ιπλωµατικού Κλάδου ή σε έναν από τους
υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού και ελλείψει τούτων
σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων.
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 Πρέσβυς 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.

Αρθρο

54

Άρθρο 54
Προξενικά διπλώµατα
1. Για την τοποθέτηση προϊσταµένου προξενικής αρχής, εκδίδεται από τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, 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 µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
ο οποίος χορηγεί και το σχετικό εκτελεστήριο έγγραφο.

Αρθρο

55

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Άρθρο 55
∆ιεύθυνση έµµισθων προξενικών αρχών και αναπλήρωση προϊσταµένων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τοποθετείται ως προϊστάµενος του µεν έµµισθου
Γενικού Προξενείου υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό Πληρεξούσιου Υπουργού Β` ή
Συµβούλου Πρεσβείας Α` ή Β`, του δε έµµισθου Προξενείου υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού 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
∆ιπλωµατικού Κλάδου, κατά ένα βαθµό κατώτερο από τον προβλεπόµενο για τον προϊστάµενο της
αρχής.
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3. Τον προϊστάµενο έµµισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει
σε όλα τα Καθήκοντα του ο υπηρετών σε αυτήν ανώτερος, κατά βαθµό ή αρχαιότητα, υπάλληλος
του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
4. Ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση έµµισθης προξενικής
αρχής σε υπάλληλο του ∆ιπλωµατικού Κλάδου άλλης αρχής, ο οποίος πρέπει να φέρει βαθµό
ανώτερο του τακτικού αναπληρωτή της προηγούµενης παραγράφου.
5. Εάν ελλείπουν οι αναπληρωτές των παραγράφων 3 και 4, τον προϊστάµενο αναπληρώνει ο
υπηρετών στην προξενική αρχή προηγούµενος κατ` αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ
∆ιοικητικού και εάν ελλείπει υπάλληλος του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

Αρθρο

56

Άρθρο 56
Ειδικές ρυθµίσεις

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού των προξενικών αρχών και, ελλείψει αυτών, οι
υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων 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 όποιον Έλληνα πολίτη κρίνει κατάλληλο, ο οποίος δίνει
προηγουµένως τον εξής όρκο: "Ορκίζοµαι να εκτελώ πιστά και τίµια και κατά τους ελληνικούς
νόµους τα Καθήκοντα 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: "∆ηλώνω στην τιµή και στη συνείδηση µου ότι θα εκτελώ πιστά και
τίµια και κατά τους ελληνικούς νόµους τα Καθήκοντα µου ως δικαστικός γραµµατέας". Σε
περίπτωση αδυναµίας τήρησης των προαναφεροµένων, ο προϊστάµενος της προξενικής αρχής
µπορεί να ορίζει δύο µάρτυρες και, σε περίπτωση αδυναµίας ανευρέσεως 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, πρέπει να 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
πρέπει να συντάσσονται στη γνωστή σε αυτούς γλώσσα και να γίνεται ειδική µνεία περί τούτου. Σε
περίπτωση που συµπράττουν στην κατάρτιση πράξεως και άλλα πρόσωπα που αγνοούν τη
γλώσσα του προϊσταµένου της προξενικής αρχής ή του νόµιµου αναπληρωτή του, προσλαµβάνεται
διερµηνέας, ο οποίος, πριν αναλάβει τα Καθήκοντα του, ορκίζεται ότι θα εκτελέσει αυτά πιστά και
ευσυνείδητα.

Αρθρο

57

Άρθρο 57
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 αποµάκρυνσης
αυτού από την έδρα του πέραν του διµήνου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης
και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον
παραλαµβάνοντα. Όσον αφορά στη διαχείριση του ενσήµου και των αξιών,
πρωτόκολλο παράδοσης και 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 ∆ιεύθυνση Προσωπικού και στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
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 τη Γενική Επιθεώρηση, έκθεση απογραφής, στην οποία
πρέπει να 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 ∆ιεύθυνση Προσωπικού και στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών

47/121

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Σε περίπτωση παύσεως, θέσεως σε Αργία, αρνήσεως 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 τη Γενική Επιθεώρηση, 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
∆ιεύθυνση Προσωπικού και στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 και των
εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική
Επιθεώρηση.

Αρθρο

58

Άρθρο 58

∆ιορισµός, 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, τουλάχιστον επί µία πενταετία, στον τόπο όπου
συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, είναι κάτοχοι της τοπικής γλώσσας και της αγγλικής
ή γαλλικής και µπορούν να ανταποκρίνονται στα οικονοµικά βάρη άµισθης προξενικής αρχής,
β. ευδοκίµως προϋπηρετήσαντες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλοι διακεκριµένοι
Ελληνες, κάτοχοι της τοπικής γλώσσας και της αγγλικής ή γαλλικής, οι οποίοι διαµένουν στον τόπο
όπου συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, έστω και για χρόνο βραχύτερο της πενταετίας.
2. Ο διορισµός και η απόλυση των Επίτιµων Γενικών Προξένων και των Επίτιµων Προξένων
ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, 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 κατόπιν γνωµοδοτήσεως του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Οι προϊστάµενοι των άµισθων προξενικών αρχών, µε το διορισµό τους δίνουν, εάν µεν έχουν
ελληνική ιθαγένεια, τον όρκο της παραγράφου 1 του άρθρου 67, σε αντίθετη δε περίπτωση, τον
εξής: "Ορκίζοµαι να εκτελώ µε πίστη και τιµιότητα και κατά τους ελληνικούς νόµους τα Καθήκοντα
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 τύπο:
"∆ηλώνω στην τιµή και στη συνείδηση µου ότι θα εκτελώ µε πίστη και τιµιότητα και κατά τους
ελληνικούς νόµους τα Καθήκοντα 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".
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 το σκοπό
αυτόν, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή, κατόπιν αδείας του Υπουργού Εξωτερικών, από µόνο το
διορισθέντα, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση χρονολογούµενη και υπογραφόµενη από αυτόν.
4. Ως όριο ηλικίας προϊσταµένων άµισθων προξενικών αρχών για την αποχώρηση από την
υπηρεσία ορίζεται το 70ό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία τους µπορεί να
παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 48 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008,ορίζεται ότι: "Με τη
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κατά την παράγραφο 2 του προηγούµενου
άρθρου υπουργικής αποφάσεως, καταργούνται: α.... β.... γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του
"Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών" και οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 αναριθµούνται σε 4,
5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα,...."
5. Οι επίτιµοι προξενικοί υπάλληλοι έπονται των ισοβαθµών τους εµµίσθων.
6. Τον προϊστάµενο άµισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει σε
όλα τα Καθήκοντα του ο υποπρόξενος της προξενικής αρχής και ελλείψει τούτου ο γραµµατέας.
7. Στους προϊσταµένους των άµισθων προξενικών αρχών, µε αίτηση τους, µπορεί 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 ∆ιεύθυνση
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Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.
8. Η προϊσταµένη πρεσβευτική ή προξενική αρχή οφείλει να ειδοποιήσει την Κεντρική Υπηρεσία για
τη χορήγηση της άδειας.
9. Ο προϊστάµενος της άµισθης προξενικής αρχής χορηγεί άδεια απουσίας µέχρις ενός µηνός 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, σχετικώς,
την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μέγεθος Γραµµάτων
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
Αρθρο
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Άρθρο 59
Προσωπικό και δαπάνες άµισθων προξενικών αρχών

1. Οι επίτιµοι γραµµατείς σε άµισθες προξενικές αρχές διορίζονται και παύονται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του προϊσταµένου της άµισθης προξενικής αρχής, και
έγκριση της οικείας Πρεσβείας ή της έµµισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο
της οποίας υπάγεται η άµισθη προξενική αρχή. Οι διοριζόµενοι είναι`Ελληνες ως προς την ιθαγένεια
ή το γένος ή, ελλείψει Ελλήνων, αλλοδαποί οι οποίοι διαµένουν τουλάχιστον επί µία διετία στον
τόπο της προξενικής αρχής.
2. Στους γραµµατείς µπορεί να απονεµηθεί µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά τη
συµπλήρωση εξαετούς ευδόκιµης υπηρεσίας, ο τίτλος του υποπροξένου επί τιµή, µετά από
πρόταση του προϊσταµένου της άµισθης προξενικής αρχής και έγκριση της προϊσταµένης
Πρεσβείας.
3. Οι προϊστάµενοι άµισθων προξενικών αρχών µπορούν µε πράξη τους και µετά από
προηγούµενη έγκριση του ∆ιευθυντή Προσωπικού να προσλαµβάνουν, χωρίς επιβάρυνση του
∆ηµοσίου, 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 στο άρθρο 67.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να αποσπά σε άµισθη προξενική
αρχή υπαλλήλους από τον Κλάδο ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού ή από τον Κλάδο ∆ιοικητικών Γραµµατέων
του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αποσπώµενος µπορεί να φέρει τον τίτλο του υποπροξένου,
λαµβάνει δε, καθ` όλο το διάστηµα της απόσπασης του, τις εν γένει αποδοχές του ισόβαθµου του
υπαλλήλου, ο οποίος υπηρετεί σε διπλωµατική ή έµµισθη προξενική αρχή, υπό την εποπτεία και
τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η εν λόγω άµισθη προξενική αρχή.
6. 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
∆ιπλωµατικού Κλάδου και των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού και ∆ιοικητικών Γραµµατέων.
7. 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.
8. Οι δαπάνες των άµισθων προξενικών αρχών βαρύνουν τους προϊσταµένους τους, πλην των
δαπανών οι οποίες πραγµατοποιούνται σε βάρος του ∆ηµοσίου και των ειδικών δαπανών, οι οποίες
διατάσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του παρόντος.
9. 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. Το
παρακρατούµενο αυτό ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο των 22.500 ευρώ ετησίως.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση αυτή οι φόροι και τα δικαιώµατα υπέρ του ∆ηµοσίου, καθώς
και κάθε άλλη αξία.
10. Το ποσό, που προκύπτει υπέρ του ∆ηµοσίου από τις εισπράξεις των άµισθων προξενικών
αρχών κάθε έτους, αποδίδεται µέσω της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ., στην οποία πρέπει να περιέρχεται µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους.
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" Άρθρο 60"

49/121

Καθήκοντα άµισθων προξενικών αρχών
"Οι άµισθες προξενικές αρχές ασκούν τα ίδια µε τις έµµισθες προξενικές αρχές καθήκοντα. Με
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τα καθήκοντα µίας έκαστης άµισθης προξενικής αρχής
δύνανται να εξειδικεύονται και να περιορίζονται, τηρουµένων όλων των διαδικασιών
γνωστοποίησης στο κράτος υποδοχής"

***Το άρθρο 60 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το τρίτο άρθρο του Ν.4158/2013
126/04.06.2013)

(ΦΕΚ Α΄
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Τµήµα 3: Γραφεία Ο.Ε.Υ.
Άρθρο 61
Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων

«1. Στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσµου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη πόλη
της χώρας αρµοδιότητας διπλωµατικής αρχής δύνανται να συνιστώνται, µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών, µετά από γνώµη των
Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Γ ραφεία Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.). Με όµοιο διάταγµα καθορίζεται η σύνθεση των Γραφείων αυτών
και η περιφέρεια της αρµοδιότητάς τους.
Τα Γραφεία αυτά αποτελούν τµήµατα των αρχών, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν.
Η γνώµη των Επιµελητηρίων παρέχεται εντός δεκαπέντε ηµερών αφότου ζητηθεί, άλλως
τεκµαίρεται θετική και η απόφαση εκδίδεται χωρίς αυτήν.
Με όµοιο διάταγµα, η περιφέρεια αρµοδιότητας του Γ ραφείου Ο.Ε.Υ. µπορεί να επεκτείνεται και σε
περιοχή αρµοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί
αντίστοιχο Γ ραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εµπλεκόµενων διπλωµατικών αρχών. Στην
περίπτωση αυτή, ο προϊστάµενος του Γ ραφείου Ο.Ε.Υ. εποπτεύεται και αξιολογείται, εκτός από τον
προϊστάµενο της πρεσβευτικής Αρχής στην οποία ανήκει και από τον προϊστάµενο της άλλης
πρεσβευτικής Αρχής.»
*** Η παράγραφος 1,όπως είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 41 παρ. 12 Ν.3712/2008,
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 52 παρ.6 Ν.4278/2014, ΦΕΚ Α 157/4.8.2014.

2. «2. Στα Γ ραφεία Ο.Ε.Υ. τοποθετούνται υπάλληλοι των Κλάδων Ο.Ε.Υ., Πτυχιούχων ∆ιοικητικών,
∆ιοικητικών Γραµµατέων. Προϊστάµενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. είναι υπάλληλος του Κλάδου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Ο.Ε.Υ. Β .»
Η διεύθυνση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. ανατίθεται από τον προϊστάµενο της αρχής στον ανώτερο
ιεραρχικά υπάλληλο του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων.
Οι προϊστάµενοι των διπλωµατικών και προξενικών αρχών συνεργάζονται µε τους προϊσταµένους
των Γραφείων Ο.Ε.Υ., συντονίζουν τη δραστηριότητα τους και ενηµερώνονται συνεχώς για τις
ενέργειες τους.
Σε κάθε περίπτωση, οι προϊστάµενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. συµβουλεύονται τους προϊσταµένους
των οικείων διπλωµατικών και προξενικών αρχών για θέµατα της αρµοδιότητας αυτών και
ακολουθούν τις οδηγίες τους.
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,
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 αρµοδιότητας τους ή
για να εκθέσουν τις απόψεις τους για τα θέµατα αυτά µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
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Μετά από προηγούµενη συνεννόηση µε τον προϊστάµενο της διπλωµατικής ή προξενικής αρχής,
επικοινωνούν, απευθείας, µε κάθε άλλη δηµόσια υπηρεσία, αρχή ή συλλογικό φορέα.
Σε κάθε περίπτωση, κοινοποιούν υποχρεωτικά όλα τα σχετικά έγγραφα στον προϊστάµενο της
οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής και τον ενηµερώνουν για τις ενέργειες τους.
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. Προκειµένου 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.
*** Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 52 παρ.7
Ν.4278/2014, ΦΕΚ Α 157/4.8.2014.
3. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ασκούν όλα τα συναφή µε το αντικείµενο τους Καθήκοντα, όπως αυτά
αναφέρονται ειδικότερα στα υπό στοιχεία α` έως και κ` εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 42.
4. 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
αρµοδιότητας τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, εξειδικεύονται περαιτέρω οι παρεχόµενες υπηρεσίες, ορίζεται ο τύπος της
καταρτιζόµενης συµβάσεως και ρυθµίζονται οι σχετικές λεπτοµέρειες. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται τα σχετικά για τις υπηρεσίες αυτές ανταποδοτικά τέλη. Επί των ανωτέρω ποσών,
όπως και των τυχόν πάσης φύσεως επιστροφών φόρων, εφαρµόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί
προξενικών εισπράξεων. Στις χώρες όπου υφίστανται συναλλαγµατικοί περιορισµοί τα εν λόγω
δηµόσια έσοδα διατίθενται για κάλυψη των αναγκών της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής
αρχής, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Ο.Ε.Υ., και των άλλων διπλωµατικών ή
προξενικών αρχών που εδρεύουν στην ίδια χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών
και Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες και διαδικασίες που
απαιτούνται για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
5. Οι προϊστάµενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. υποβάλλουν ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις στον
προϊστάµενο της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, τις οποίες κοινοποιούν στη Γενική
Γραµµατεία ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
6. 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.
[7. Σε Γραφεία Ο.Ε.Υ., στα οποία υπηρετούν περισσότεροι από δύο υπάλληλοι, για την ανάληψη
καθηκόντων προϊσταµένου από υπάλληλο του διπλωµατικού κλάδου, που έχει διορισθεί µετά την
έναρξη της ισχύος του παρόντος, απαιτείται τριετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε γραφείο Ο.Ε.Υ..
Σε Γραφεία Ο.Ε.Υ., στα οποία προΐσταται υπάλληλος µε αντιστοιχία πρεσβευτικού βαθµού, για την
ανάληψη καθηκόντων προϊσταµένου από διπλωµατικό υπάλληλο, που έχει διορισθεί µετά την
έναρξη της ισχύος του παρόντος, απαιτείται πενταετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε δύο άλλα
γραφεία Ο.Ε.Υ.].
[8. Σε περίπτωση, που συντρέχει υποψηφιότητα για τοποθέτηση σε Γραφείο Ο.Ε.Υ. διπλωµατικών
υπαλλήλων, που διορίζονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπαλλήλων του κλάδου
Ο.Ε.Υ., προτιµώνται οι δεύτεροι, εκτός εάν, για υπηρεσιακούς λόγους, ειδικά αιτιολογηµένους,
αποφασίζεται το αντίθετο].
*** Οι παράγραφοι 7 και 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε το άρθρο 52 παρ.8 Ν.4278/2014,
ΦΕΚ Α 157/4.8.2014.
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Τµήµα 4: Ιδρύµατα
Άρθρο 62
Εποπτευόµενα από το Υπουργείο Εξωτερικών ιδρύµατα
1. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε ιδρύµατα, ο
σκοπός και η εν γένει λειτουργία των οποίων εµπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου 5 και στα οποία το Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί εποπτεία σύµφωνα µε το
νοµικό καθεστώς που διέπει τα ιδρύµατα αυτά.
"Στα ως άνω ιδρύµατα περιλαµβάνεται, ενδεικτικώς, το Ελληνικό Κέντρο
Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)."
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*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε το άρθρο 41
παρ. 13α Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
2. Το Υπουργείο Εξωτερικών µεριµνά για την ετήσια κρατική επιχορήγηση των
εποπτευόµενων από αυτό ιδρυµάτων, ανάλογα µε το πραγµατοποιούµενο έργο τους,
εντός του πλαισίου των πιστώσεων του προϋπολογισµού του.
"Ειδικότερα, για το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών υφίσταται πρόβλεψη
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών."
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε µε το άρθρο 41
παρ. 13β Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
3. Ο Υπουργός Εξωτερικών µπορεί να συνάπτει µε τα ιδρύµατα της παραγράφου 1
προγραµµατικές συµβάσεις έργου για θέµατα σχετικά µε τους σκοπούς των
ιδρυµάτων αυτών. Στις εν λόγω προγραµµατικές συµβάσεις πρέπει να
καθορίζονται µε σαφήνεια το συγκεκριµένο έργο, η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του και οι
πόροι χρηµατοδότησης.
4. Εφόσον ειδικός νόµος δεν ορίζει άλλως, ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της
οικονοµικής διαχείρισης των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Εξωτερικών
ιδρυµάτων διενεργείται από το Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12.
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Άρθρο 63
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας
1. Οι υφιστάµενες οργανικές θέσεις του προσωπικού στο "Ελληνικό Ινστιτούτο
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών" που εδρεύει στη Βενετία είναι οι
εξής:
α. µία (1) θέση ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου,
β. µία (1) θέση γραµµατέα του Ινστιτούτου,
γ. µία (1) θέση βιβλιοθηκονόµου,
δ. µία (1) θέση διαχειριστή - λογιστή,
ε. µία (1) θέση υπαλλήλου διοικητικής υποστήριξης,
στ. τέσσερις (4) θέσεις βοηθητικού προσωπικού Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω υπό στοιχεία β` έως και ε` θέσεις αποτελούν θέσεις µονίµων
υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τα προσόντα του ∆ιευθυντή ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις περί του
Ινστιτούτου. Η θέση του ∆ιευθυντή δεν είναι ασυµβίβαστη µε τη θέση µέλους
∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίου, το δε διοριζόµενο στη θέση αυτή, µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από εκλογή και πρόταση της Ακαδηµίας Αθηνών, µέλος
∆.Ε.Π. τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του στο Ινστιτούτο, σε αναστολή
άσκησης των καθηκόντων του ως µέλους ∆.Ε.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α`). Η θητεία του ∆ιευθυντή είναι
πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο
∆ιευθυντής παραµένει στη θέση αυτή µε πλήρη απασχόληση και µόνιµη διαµονή
στην έδρα του Ινστιτούτου. Τα σχετικά µε τη θέση του γραµµατέα του
Ινστιτούτου καθορίζονται από τις κείµενες διατάξεις.
Στη θέση του βιβλιοθηκονόµου τοποθετείται υπάλληλος µε βιβλιοθηκονοµική ή
αρχειακή πείρα και στη θέση του διαχειριστή - λογιστή, υπάλληλος µε πείρα
στα
λογιστικά.
2. Ο ∆ιευθυντής λαµβάνει από το Ινστιτούτο αποδοχές ηµεδαπής και επίδοµα
υπηρεσίας αλλοδαπής, αντίστοιχα µε αυτά του Συµβούλου Πρεσβείας στην
Πρεσβεία
της Ρώµης. Η µισθοδοσία του ∆ιευθυντή καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του
Ινστιτούτου.
3. Το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών λαµβάνει σε ευρώ τις αποδοχές ηµεδαπής, µε όλες τις προσαυξήσεις και
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επιδόµατα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις ισχύουσες, εκάστοτε, διατάξεις
για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη
συγκρότηση της Εποπτικής Επιτροπής και της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του
Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, που έχουν
συσταθεί µε το β.δ. 720/1966 (ΦΕΚ 174 Α`).
5. Οι κείµενες διατάξεις των ν. 1766/1951 (ΦΕΚ 114 Α`), ν.δ. 4093/1960 (ΦΕΚ
126 Α`) και β.δ. 720/1966 (ΦΕΚ 174 Α`) περί του Ελληνικού Ινστιτούτου
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών διατηρούνται σε ισχύ, καθ` ο µέρος δεν
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 64
∆ιεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου

1. Το ∆ιεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου, µε συντετµηµένο τίτλο "∆ΙΚΕΜΕΠ" και αντίστοιχη
επωνυµία "International Centre for Black Sea Studies - ICBSS", είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, διεθνούς χαρακτήρα, εποπτευόµενο από το Υπουργείο Εξωτερικών και λειτουργεί,
σύµφωνα µε το ν. 3462/2006 (ΦΕΚ 111 Α`) και τις διατάξεις των π.δ. 137/2000 (ΦΕΚ 119 Α`) και
π.δ. 362/1998 (ΦΕΚ 242 Α`).
2. Με διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και
Οικονοµικών, ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας του κέντρου και καταρτίζεται ο οργανισµός του.
Το ∆ΙΚΕΜΕΠ δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα ούτε στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`)
και επιχορηγείται από το κράτος µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, απαλλασσόµενο από κάθε
δηµόσιο και δηµοτικό φόρο, εκτός του Φ.Π.Α..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆`
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τµήµα 1: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 65
Κλάδοι προσωπικού
" 1. Οι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου Εξωτερικών κατατάσσονται στους εξής Κλάδους:
α. ∆ιπλωµατικός Κλάδος
β. Κλάδος Πτυχιούχων ∆ιοικητικών
γ. Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής
δ. Κλάδος Επιµελητών
ε. Κλάδος Εµπειρογνωµόνων
στ. Κλάδος ∆ιοικητικών Γραµµατέων
ζ. Κλάδος Επιστηµονικού Προσωπικού της ΕΝΥ
η. Κλάδος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
θ. Κλάδος Μεταφραστών."
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.14 άρθρο 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008, µε την οποία ορίζεται ότι:
β) Η ως άνω διάταξη ισχύει αναδροµικά από τις 5.6.2007, έναρξη ισχύος του
"Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών", εκτός από τον Κλάδο Μεταφραστών, ο

53/121

οποίος ρυθµίζεται από τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α` έως Γ του παρόντος
νόµου.
γ) Όπου στον "Οργανισµό του Υπουργείου Εξωτερικών" αναφέρεται ο Κλάδος ΠΕ
και ΤΕ ∆ιοικητικού νοείται ο ως άνω Κλάδος Πτυχιούχων ∆ιοικητικών.
2. Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπηρετούν και άλλοι υπάλληλοι, µη υπαγόµενοι
στους ανωτέρω κλάδους, οι οποίοι στελεχώνουν αυτοτελείς υπηρεσίες, που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
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Άρθρο 66
Γενικά Προσόντα διορισµού
1. Για το διορισµό υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών απαιτούνται τα εξής
γενικά προσόντα:
α. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια.
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν µπορούν να
διορισθούν πριν από τη συµπλήρωση τριών ετών από την πολιτογράφηση τους.
Όσοι προσλαµβάνονται από τους προϊσταµένους των αρχών της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µπορεί να είναι και
αλλοδαποί.
β. Να έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να µην έχει υπερβεί
το 35ο, εκτός αν άλλως ορίζεται µε τις διατάξεις του παρόντος.
Για τη συµπλήρωση του ανώτατου και κατώτατου ορίου ηλικίας διορισµού, ως
ηµέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο όριο και η 31η
∆εκεµβρίου για το ανώτατο.
Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας και, σε
περίπτωση αµφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί
εντός ενενήντα 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 άλλο 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, των πολιτικών του δικαιωµάτων.
ε. Να µην έχει καταδικασθεί για κακούργηµα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική µε την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής. Επίσης, να µην υφίσταται εναντίον του εκκρεµής δίκη για κακούργηµα ή
για κάποιο από τα προαναφερόµενα πληµµελήµατα.
Η Παραγραφή κακουργήµατος ή πληµµελήµατος, για τα οποία εκδόθηκε
καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραποµπή µε τελεσίδικο βούλευµα, δεν
αίρει το ανωτέρω κώλυµα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω
κώλυµα, εκτός αν το εκδιδόµενο, κατά την παράγραφο 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 απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δηµοσίου
υπαλλήλου ή υπαλλήλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιας
επιχείρησης ή οργανισµού κοινής ωφέλειας.
η. Να έχει την υγεία και αρτιµέλεια 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
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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. ∆ιατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού,
οι οποίες θεσπίζουν ποσοστώσεις υπέρ ατόµων µε ειδικές ανάγκες, δεν
εφαρµόζονται στους διαγωνισµούς για την πρόσληψη υπαλλήλων του ∆ιπλωµατικού
Κλάδου, καθώς και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου
Εξωτερικών.
3. Οι προϋποθέσεις διορισµού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει
να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά
το χρόνο του διορισµού ή, προκειµένου για υπαλλήλους του ∆ιπλωµατικού
Κλάδου, και κατά το χρόνο εισαγωγής στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία. Ειδικά, το ανώτατο
όριο ηλικίας δεν πρέπει να έχει συµπληρωθεί κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων για συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής.

Αρθρο
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Άρθρο 67
Ορκωµοσία

1. Οι διοριζόµενοι υπάλληλοι δίνουν, πριν αναλάβουν τα Καθήκοντα τους, τον προβλεπόµενο για
όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους όρκο, που έχει ως εξής: "Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην
Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα Καθήκοντα
µου". Εάν ο διοριζόµενος δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν
επιτρέπει τον όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση µε τον εξής τύπο: "∆ηλώνω στην τιµή
και στη συνείδηση µου να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους
και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα Καθήκοντα µου".
2. Ο όρκος αυτός δίδεται ενώπιον του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 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. Οι αλλοδαποί υπάλληλοι δίνουν τον ακόλουθο όρκο: "Ορκίζοµαι να εκτελώ πιστά και
ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόµους τα Καθήκοντα µου". Εάν ο προσλαµβανόµενος
αλλοδαπός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον
όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση µε τον εξής τύπο: "∆ηλώνω στην τιµή και στη
συνείδηση µου να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόµους τα Καθήκοντα
µου".

Αρθρο

68

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

4

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Άρθρο 68
∆ιπλωµατικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια

1. Τα διπλωµατικά και τα ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια χορηγούνται µόνο σε Έλληνες υπηκόους
και το κόστος έκδοσης τους βαρύνει το φορέα, ο οποίος ζητεί την έκδοση του ή το φορέα στον
οποίο υπηρετεί ο αιτούµενος την έκδοση. Το κόστος αυτό ορίζεται του λάχιστον µία φορά κατ`
έτος, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται η µορφή και ο τύπος των διπλωµατικών και
ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που αυτά περιλαµβάνουν.
2. Τα διπλωµατικά διαβατήρια χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα:
α. στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας,
β. στον Πρωθυπουργό,
γ. στον Πρόεδρο της Βουλής,
δ. στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
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ε. στα µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς,
στ. στους διατελέσαντες Προέδρους της ∆ηµοκρατίας,
ζ. στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς,
η. στους εν ενεργεία ανώτατους λειτουργούς της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας, εφόσον
συνοδεύουν τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας,
θ. στους διατελέσαντες Υπουργούς και Υφυπουργούς των Εξωτερικών,
ι. στον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας,
ια. στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,
ιβ. στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ιγ. στον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
ιδ. στους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Εξωτερικών,
"ιε) Στους υπαλλήλους του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, του Κλάδου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και στους υπαλλήλους µε βαθµό Α` και Β` του Κλάδου
Πτυχιούχων ∆ιοικητικών και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και στους
υπαλλήλους µε βαθµό Α` του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων του Υπουργείου Εξωτερικών".
*** Η περ.ιε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.15 άρθρο 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

ιστ. στο Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους Παρέδρους και στους
∆ικαστικούς Αντιπροσώπους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών,
στον Ειδικό Νοµικό Σύµβουλο και στους υπαλλήλους της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στους Επίτιµους Ειδικούς Νοµικούς Συµβούλους,
ιζ. στους Έλληνες, µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής,
στους επιφορτισµένους από τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τη δικαστική εξουσία µε επίσηµη
αντιπροσωπευτική αποστολή σε ξένη κυβέρνηση ή σε διπλωµατική διάσκεψη ή σε συνδιάσκεψη ή
σε συνέδριο ή σε επιτροπή του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και των ειδικευµένων οργανισµών
του ή σε διεθνές δικαστήριο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες περιφερειακές οργανώσεις ή,
γενικότερα, µε την εντολή εκτέλεσης υπηρεσίας στο εξωτερικό και στους Ακόλουθους Άµυνας
αξιωµατικούς Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,
ιη. στους επίτιµη Πρέσβεις, στους επίτιµη Πληρεξούσιους Υπουργούς και στους έχοντες διατελέσει
Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων,
ιθ. στον Αρχηγό των Ενόπλων ∆υνάµεων και τους Αρχηγούς των Επιτελείων των τριών Όπλων,
κ. στους δηµοσίους υπαλλήλους, προϊσταµένους υπηρεσιών άλλων Υπουργείων, που υπηρετούν
σε γραφεία διπλωµατικών και προξενικών αρχών,
κα. σε κατέχοντες ανώτατες θέσεις στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών ή στους ειδικευµένους
οργανισµούς ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισµό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
κβ. σε άλλα πρόσωπα, ανήκοντα στο προσωπικό των Πρεσβειών, προερχόµενα από άλλα
Υπουργεία ή δηµόσιες υπηρεσίες, τα οποία κατά την απόλυτη κρίση του Υπουργείου Εξωτερικών,
ανακοινώνονται προς την ξένη κυβέρνηση ως διπλωµατικοί υπάλληλοι,
κγ. σε διπλωµατικούς ταχυδρόµους, όταν ταξιδεύουν σε χώρες ειδικών συνθηκών διαβίωσης,
εφόσον, κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, αυτοί πρέπει να εφοδιαστούν µε διπλωµατικό
διαβατήριο,
κδ. στους τοποθετούµενους σε γραφεία διπλωµατικών και προξενικών αρχών Συµβούλους και
Ακολούθους Τύπου,
κε. στις ανωτέρω α` - κβ` και κδ` κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται διπλωµατικών
διαβατηρίων περιλαµβάνονται οι σύζυγοι, οι χήρες και τα ανήλικα τέκνα των εν λόγω προσώπων,
κστ. σε εξαιρετικές περιστάσεις, µπορούν να χορηγούνται διπλωµατικά διαβατήρια και σε
υπαλλήλους των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών που δεν αναφέρονται στο εδάφιο ιε`
της παραγράφου 2.
"κζ) Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών µπορεί να χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους
διπλωµατικά διαβατήρια και σε Ελληνες υπηκόους που δεν υπάγονται σε καµία από τις παραπάνω
κατηγορίες."
*** Η περ.κζ΄προστέθηκε µε την παρ.15 άρθρο 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
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3. Ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια, ατοµικά ή οµαδικά, εκδίδονται και
χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα:
α. στα εν ενεργεία µέλη της Βουλής των Ελλήνων,
β. στους Γενικούς Γραµµατείς των άλλων Υπουργείων,
γ. στα µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών,

δ. σε έµµισθους και άµισθους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν δικαιούνται
διπλωµατικού διαβατηρίου είτε αυτοί υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία είτε στο εξωτερικό,
ε. σε κατέχοντες ανώτερες θέσεις στον Ο.Η.Ε. ή στους ειδικευµένους οργανισµούς ή σε άλλο
διεθνή διακυβερνητικό οργανισµό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
στ. στους διπλωµατικούς ταχυδρόµους, στους οποίους δεν χορηγείται διπλωµατικό διαβατήριο,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 περίπτωση κγ`,
ζ. στους υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας όλων των Υπουργείων, για όσο χρόνο υπηρετούν
στο εξωτερικό,
η. σε συζύγους και ανήλικα τέκνα των αναφερόµενων στα υπό στοιχεία δ` και ζ` κατηγοριών
προσώπων, στους συζύγους δε και στα ανήλικα τέκνα των αναφερόµενων στο υπό στοιχείο α`
προσώπων µόνο όταν ταξιδεύουν µε τα πρόσωπα αυτά ή προς συνάντηση τους.
4. α. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
έκδοση, την ισχύ και τη θεώρηση των προβλεπόµενων από το παρόν άρθρο διαβατηρίων.
β. Για τη χορήγηση διπλωµατικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων στους δεσµευµένους
στρατολογικώς, απαιτείται έγγραφο του Αρχηγείου Ενόπλων ∆υνάµεων ή του οικείου
Στρατολογικού Γραφείου, που επιτρέπει την αποδηµία.
Το Υπουργείο Εξωτερικών µπορεί να απαιτεί την προσκόµιση και άλλων πιστοποιητικών που
κρίνονται αναγκαία κατά περίπτωση.
γ. Για τη χορήγηση των διαβατηρίων του παρόντος άρθρου σε ανήλικα τέκνα, απαιτείται η
συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική µέριµνα ή την επιµέλεια.
5. Τα ∆ιπλωµατικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια αφαιρούνται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, εάν οι κάτοχοι 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 τις συζύγους και τα ανήλικα τέκνα του υπαλλήλου.

Αρθρο
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Άρθρο 69
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.
3. Ο τυχών κανονικής αδείας 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 ∆ιευθυντή της
Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας, οι οποίοι οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως τη ∆ιεύθυνση
Προσωπικού για τη διάρκεια της, καθώς και για οποιαδήποτε µεταβολή ως προς αυτή.
4. Εάν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του, ο υπάλληλος δεν µπορέσει να κάνει χρήση
της εγκριθείσας άδειας εντός του έτους για το οποίο 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.
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6. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, καταβάλλεται κατ` έτος, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 157, το αντίτιµο του εισιτηρίου µετ` επιστροφής για τους ίδιους, τη
σύζυγο και τα τέκνα τους, προκειµένου να διανύσουν την άδεια τους στην Ελλάδα.
7. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στις κατά το άρθρο 95 παρ. 4 αρχές δυσµενών
συνθηκών διαβίωσης, χορηγείται ετησίως δίµηνη κανονική άδεια, µε πλήρεις αποδοχές της θέσης
τους. Σε αυτούς, τη σύζυγο και τα τέκνα τους καταβάλλεται το αντίτιµο εισιτηρίου µετ` επιστροφής
για την έλευση τους στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157.
8. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε αποµεµακρυσµένες 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
καθορίζονται µε τη συναπτόµενη σύµβαση, λαµβανοµένης υπόψη και της επιχώριας εργατικής
νοµοθεσίας.
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Άρθρο 70
Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείας

1. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών χορηγείται, µετά από αίτηση 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 άνω των πέντε 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 άνω των
πέντε 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 αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, µε την υποβολή πιστοποιητικού δύο
ιατρών στην αλλοδαπή.
2. Η χορήγηση αναρρωτικής άδειας µέχρι δύο µηνών δεν συνεπάγεται περικοπή αποδοχών. Ο
τυχών αναρρωτικής αδείας, πέραν του διµήνου, δεν δύναται να λάβει κανονική άδεια µε αποδοχές,
παρά µόνο µετά τη συµπλήρωση έτους από τη ληφθείσα άδεια κατά το προηγούµενο έτος.
3. Η χορηγηθείσα δίµηνη, συνολικά, αναρρωτική άδεια µπορεί να παραταθεί µέχρι δύο ακόµη
µήνες, εάν η ανάγκη της παράτασης της άδειας βεβαιωθεί µε νεότερη αιτιολογηµένη ιατρική έκθεση
και µε γνωµάτευση υπέρ της παράτασης αυτής:
α. για µεν τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία από έναν Αναπληρωτή ή Επίκουρο
Καθηγητή του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
β. για δε τους υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία από έναν ακόµη ιατρό.
4. Η χορηγούµενη δίµηνη παράταση αναρρωτικής άδειας της προηγούµενης παραγράφου
λαµβάνεται χωρίς περικοπή των αποδοχών, καθώς και του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής για
τους υπηρετούντες σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
5. α. Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος της τετράµηνης, συνολικώς, αναρρωτικής άδειας και ο
υπάλληλος κωλύεται να ασκήσει τα Καθήκοντα του, ο Υπουργός Εξωτερικών προκαλεί
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής για την ικανότητα του υπαλλήλου προς
περαιτέρω εκτέλεση των καθηκόντων του. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρεις Αναπληρωτές ή
Επίκουρους Καθηγητές του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι οποίοι ορίζονται
κατά περίπτωση, ανάλογα µε το νόσηµα, από τον Υπουργό. Στην επιτροπή µετέχει ως εισηγητής,
χωρίς ψήφο, ο ∆ιευθυντής Προσωπικού.
Υπάλληλοι αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που 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 µήνες. Σε περίπτωση παρατάσεως, κατά τη διάταξη αυτή, 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.

58/121

γ. Σε περίπτωση νοσηµάτων, δυσιάτων σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο παρεχόµενος,
κατά τα ανωτέρω, χρόνος αναρρωτικής άδειας διπλασιάζεται.
6. Ο Υπουργός µπορεί να παραπέµπει και αυτεπαγγέλτως στην ως άνω επιτροπή, µε το ερώτηµα
της απαλλαγής από τα Καθήκοντα τους, υπαλλήλους, εφόσον θεωρεί ότι δεν µπορούν να τα
εκτελούν λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας.
7. α. Σε περίπτωση που η ασθένεια δεν µπορεί να ιαθεί, η τριµελής επιτροπή της παραγράφου 5
εδάφιο α` αποφαίνεται για την πλήρη ανικανότητα του πάσχοντος υπαλλήλου προς εκτέλεση των
υπηρεσιακών του καθηκόντων.
β. Ο κρινόµενος ως πλήρως ανίκανος υπάλληλος απαλλάσσεται της υπηρεσίας, µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τη
νόµιµη διαδικασία.
8. Σε περίπτωση που υπάλληλος, τοποθετηµένος στην Εξωτερική Υπηρεσία και του οποίου έχει
ήδη προσδιορισθεί το δεκαήµερο της µεταθέσεώς του σε άλλη αρχή του εξωτερικού ή στην
Κεντρική Υπηρεσία, ασθενήσει και λάβει αναρρωτική άδεια, που υπερβαίνει τη διάρκεια του
ανωτέρω δεκαηµέρου, ως ηµεροµηνία παραδόσεως υπηρεσίας θεωρείται, αυτοµάτως, η τελευταία
ηµέρα του δεκαηµέρου, εφόσον αυτή δεν τροποποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το επίδοµα
υπηρεσίας αλλοδαπής παύει να καταβάλλεται 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 θεωρείται ότι τελούν σε άδεια µητρότητας. Η
άδεια αυτή παρατείνεται επί τρεις µήνες µετά τον τοκετό εφόσον το τεχθέν ζει, ή, διαφορετικά, επί
τριάντα 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.
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Άρθρο 71
Νοσηλεία

1. Οι εκάστοτε ισχύουσες Γενικές διατάξεις για την ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη των
δηµοσίων υπαλλήλων εφαρµόζονται και προκειµένου περί των εµµίσθων υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Τα νοσήλια των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών, καταβάλλονται σύµφωνα µε τις οικείες γενικές διατάξεις. Κατ` εξαίρεση των
προβλεποµένων στον εγκριθέντα, µε την υπ` αριθµ. οικ. 2/7029/0094/8-17.2.2005 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 213 Β`),
Κανονισµό Παροχών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου, στους
υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε χώρες της Ε.Ε., οι οποίες δεν δέχονται
το κοινοτικό έντυπο Ε112, καταβάλλονται τα νοσήλια, ανεξαρτήτως του φορέα
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που επιλέγουν, όπως ισχύει και για τους υπαλλήλους που
υπηρετούν σε κράτη µη µέλη της Ε.Ε.. Οι διατάξεις περί Νοσηλείας στο εξωτερικό εφαρµόζονται και
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι τελούν σε αποστολή, σε περιπτώσεις
έκτακτων περιστατικών.
3. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης εισαγωγής σε νοσοκοµείο υπαλλήλου που υπηρετεί στην
Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή µελών της οικογένειας του, καταβάλλονται οι
δαπάνες εισαγωγής από τις προξενικές εισπράξεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν ή δεν
επαρκούν, οι δαπάνες καλύπτονται από την Πάγια προκαταβολή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει
πάγια προκαταβολή ή αυτή δεν επαρκεί ζητείται η αποστολή εµβάσµατος από άλλη αρχή του
εξωτερικού.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Π.Α.∆. από τον οικείο Γενικό Πρόξενο, Πρόξενο,
∆ιευθύνοντα Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας ή ∆ιαχειριστή της πάγιας προκαταβολής και τα
καταβληθέντα ποσά αποστέλλονται σε αυτόν επ` ονόµατί του, προκειµένου να επαναφερθούν στις
προξενικές εισπράξεις ή στην πάγια προκαταβολή για την απαλλαγή του ως υπολόγου.
4. Σε υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που υπηρετούν σε χώρες όπου δεν υπάρχει
αξιόπιστη νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, παρέχεται, µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, η δυνατότητα Νοσηλείας τους στην Ελλάδα ή σε τρίτη χώρα, όµορη ή πλησίον της
χώρας όπου υπηρετούν, στην οποία υπάρχει ικανοποιητική νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη.
Επίσης, στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε χώρες όπου αποδεδειγµένα δεν υφίσταται η
δυνατότητα προµήθειας φαρµάκων στην ίδια χώρα, παρέχεται, µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης
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Προµηθειών και Λειτουργικών ∆απανών του Υπουργείου Εξωτερικών, η δυνατότητα προµήθειας
τους από την Ελλάδα ή από χώρα εκτός εκείνης όπου υπηρετούν. Η κάλυψη της αντίστοιχης
δαπάνης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.
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Άρθρο 72
Εκπαιδευτικές άδειες
1. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση, έχουν
συµπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεν
έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, µπορεί, εφόσον οι ανάγκες
της υπηρεσίας το επιτρέπουν, να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια συνολικής
διάρκειας µέχρι δύο ετών για µεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης ή για
συµµετοχή σε σεµινάρια επί ειδικών θεµάτων σε αντικείµενα τα οποία ενδιαφέρουν το
Υπουργείο, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

"2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µπορεί να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως ενός
έτους για εντατική εκµάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε
υπαλλήλους του διπλωµατικού Κλάδου έως και το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας
Α και σε υπαλλήλους του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων έως και
το βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α. Σε υπαλλήλους
του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µπορούν να δίδονται, εφόσον το επιτρέπουν οι
ανάγκες της υπηρεσίας, Εκπαιδευτικές άδειες συνολικής διάρκειας ενός µηνός
κατ` έτος, προκειµένου να συµµετέχουν σε σεµινάρια, συνέδρια ή επιστηµονικές
εκδηλώσεις στον τοµέα εξειδίκευσης τους, που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό."
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.16 άρθρο 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
3. Οι τυχόντες εκπαιδευτικής άδειας για σπουδές στο εξωτερικό λαµβάνουν
κατά τη διάρκεια αυτής, επιπλέον των εξόδων µεταβάσεως και επανόδου, τις αποδοχές
εσωτερικού αυξηµένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών µειώνεται, κατά
το µέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηµατική αµοιβή που
τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται, µετά τη λήξη της
άδειας, να παραµείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρόνο
τριπλάσιο από το διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια. Σε περίπτωση
παραβίασης της υποχρέωσης αυτής υποχρεούνται εντός τριών µηνών να
επιστρέψουν στο ∆ηµόσιο τις επιπλέον αποδοχές που έλαβαν κατά το χρόνο της άδειας, καθώς
και τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής µε το νόµιµο τόκο από τη λήψη τους.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων.
Την ίδια υποχρέωση και συνέπειες έχουν όσοι, µετά το διορισµό τους,
µετεκπαιδεύτηκαν µε δαπάνες του ∆ηµοσίου, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν
καταβλήθηκαν οι δαπάνες αυτές.
Αν ο τυχών εκπαιδευτικής αδείας παραβιάσει την υποχρέωση του αυτή,
υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο
οποίος δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας.
4. Ο Υπουργός Εξωτερικών ασκεί την απαιτούµενη εποπτεία κατά τη διάρκεια
της εκπαιδευτικής άδειας και, αναλόγως της επιδόσεως του µετεκπαιδευοµένου,
δύναται να διακόψει την ήδη χορηγηθείσα άδεια, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο µετεκπαιδευόµενος υπάλληλος υποβάλλει ανά
τετράµηνο, προς το ∆ιπλωµατικό Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, έκθεση
προόδου.
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Τµήµα 2: Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 73
Προσωπικό µητρώο, ατοµικός φάκελος, µητρώο εκπαίδευσης, φύλλα αξιολόγησης
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και εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των υπαλλήλων
1. Στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών τηρείται το µητρώο
κάθε υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αποτελείται από: α. το
προσωπικό µητρώο, β. τον ατοµικό φάκελο και γ. το µητρώο εκπαίδευσης του
υπαλλήλου.
2. Το προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου τηρείται µετά το διορισµό του και
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατοµική, οικογενειακή,
περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Ο ατοµικός φάκελος περιλαµβάνει, µε την ευθύνη του ∆ιευθυντή της
∆ιεύθυνσης Προσωπικού και του νόµιµου αναπληρωτή του, από τα στοιχεία του
προσωπικού µητρώου τα ακόλουθα:
α. φύλλα αξιολόγησης, εκθέσεις δραστηριότητας και προσφυγές κατ` αυτών,
β. αντίγραφα των πράξεων µεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης,
γ. αντίγραφα των πράξεων επιβολής των πειθαρχικών ποινών, µε την ένδειξη
ότι
έχουν ή δεν έχουν παραγραφεί, καθώς και των κλήσεων σε απολογία, εφόσον έχει
επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Όλα τα στοιχεία αριθµούνται και καταχωρούνται στον πίνακα περιεχοµένων των
οικείων φακέλων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι ατοµικοί φάκελοι
µπορεί να περιλαµβάνουν, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω υπό
α`, β` και γ`, και άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν µόνο στην υπηρεσιακή
δραστηριότητα των υπαλλήλων. Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωµα γνώσης των
στοιχείων του ατοµικού του φακέλου, τα οποία είναι απόρρητα έναντι τρίτων.
4. Το µητρώο εκπαίδευσης περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην
επιστηµονική κατάρτιση του υπαλλήλου και τηρείται µε την ευθύνη του
∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού και του νόµιµου αναπληρωτή του. Το µητρώο
εκπαίδευσης συνεκτιµάται, επικουρικά, από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια κατά την
αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του υπαλλήλου σε σχέση µε τις
απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ειδικότερα, το µητρώο εκπαίδευσης περιλαµβάνει:
α. αντίγραφα των τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης, ανεξαρτήτως της
συνάφειας τους µε τα αντικείµενα 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 τα αντικείµενα 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 που ζητεί ο υπάλληλος να περιληφθεί στο µητρώο
εκπαίδευσης του, όπως δηµοσιεύσεις, εργασίες, συµµετοχή σε σεµινάρια ή
ανακοινώσεις σε συνέδρια, συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα και άλλα,
ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο µητρώο εκπαίδευσης αριθµούνται και
καταχωρίζονται στον πίνακα περιεχοµένων του.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ο τρόπος τήρησης και
ενηµέρωσης του προσωπικού µητρώου, του ατοµικού φακέλου και του µητρώου
εκπαίδευσης του υπαλλήλου.
6. Οι προϊστάµενοι των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και οι ∆ιευθυντές των
∆ιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών
υποχρεούνται να συντάσσουν, κάθε έτος, για τους υπηρετούντες στην υπηρεσία
τους υπαλλήλους, όλων των Υπουργείων και Κρατικών Υπηρεσιών, φύλλα
αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να περιέχουν, µεταξύ άλλων, σαφείς και
τεκµηριωµένες κρίσεις για το ήθος, την κατάρτιση, την ικανότητα και την
απόδοση κάθε υπαλλήλου, σε συνάρτηση µε τα συγκεκριµένα Καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί. Οι Γενικοί ∆ιευθυντές συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης της
δραστηριότητας των ∆ιευθυντών των υπ` αυτών ∆ιευθύνσεων.
Ειδικά, όσον αφορά στα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, τα
φύλλα αξιολόγησης των προϊσταµένων τους συντάσσονται, κατά τα οριζόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο, από τον οικείο Πρέσβυ και, στην περίπτωση Γραφείου που
λειτουργεί σε προξενική αρχή, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της οικείας
προξενικής αρχής. Τα φύλλα αξιολόγησης των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί
στο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων συντάσσονται από τον
προϊστάµενο της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, µε εισήγηση του
προϊσταµένου του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, η οποία
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επισυνάπτεται στο φύλλο αξιολόγησης. Σε περίπτωση απόκλισης του φύλλου
αξιολόγησης από την εισήγηση του επί κεφαλής του Γραφείου Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων, η απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.
Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης της
δραστηριότητας των Γενικών ∆ιευθυντών, καθώς και των προϊσταµένων των επί
µέρους υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό. Οι προϊστάµενοι των
πρεσβευτικών αρχών υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης της
δραστηριότητας των προϊσταµένων των έµµισθων προξενικών αρχών της χώρας
διαπίστευσης τους.
"7. Αντίγραφο του κατά τις ως άνω διατάξεις συνταχθέντος φύλλου αξιολόγησης
του υπαλλήλου τίθεται και στον ατοµικό φάκελο του αξιολογούντος προϊσταµένου
του."
*** Η παρ.7 προστέθηκε και οι παράγραφοι 7,8,9,10 και 11 αναριθµήθηκαν
σε 8,9,10,11 και 12 αντίστοιχα µε την παρ.17α άρθρο 41 Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
8 (7). Η παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων αξιολόγησης της
δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα ως άνω οριζόµενα, αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωµα.
9 (8). Ο προϊστάµενος καλεί τον αξιολογούµενο, προκειµένου να του επισηµάνει
ενδεχόµενες αδυναµίες και να του υποδείξει τρόπους βελτίωσης της απόδοσης
του.
10 (9). Ελάχιστος χρόνος πραγµατικής κοινής υπηρεσίας αξιολογούντος και
αξιολογουµένου, µετά τον οποίο επιβάλλεται η σύνταξη φύλλου αξιολόγησης ή
εκθέσεως αξιολόγησης της δραστηριότητας, είναι οι έξι µήνες. Το τελευταίο
φύλλο αξιολόγησης ή η τελευταία έκθεση αξιολόγησης της δραστηριότητας
συντάσσεται, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο µέσα σε ένα τρίµηνο από τη
µετακίνηση του προϊσταµένου ή του αξιολογουµένου.
11 (10). Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται ο τύπος, τα κριτήρια
αξιολόγησης και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη σύνταξη των φύλλων
αξιολόγησης και των εκθέσεων αξιολόγησης δραστηριότητας.
12 (11). Τα φύλλα αξιολόγησης και οι εκθέσεις αξιολόγησης δραστηριότητας
κοινοποιούνται από τη ∆ιεύθυνση Προσωπικού, εντός δύο µηνών από τη σύνταξη
τους, στους ενδιαφερόµενους. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν
δικαίωµα προσφυγής κατ` αυτών στο αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του
Υπουργείου Εξωτερικών, εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση, προς απάλειψη µόνον
πραγµατικών περιστατικών, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο εξετάζει την προσφυγή εντός δύο (2) µηνών από την
υποβολή της.
Κατά την εξέταση της προσφυγής, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί να καλεί σε
ακρόαση, αυτοπροσώπως, µόνον τον κριθέντα υπάλληλο.
Εάν οι λόγοι της προσφυγής κριθούν βάσιµοι, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
προβαίνει σε διόρθωση του φύλλου αξιολόγησης ή της έκθεσης αξιολόγησης της
δραστηριότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζονται η διαδικασία και τα
ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την προσφυγή.
Μέγεθος Γραµµάτων
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
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Άρθρο 74
Αποσπάσεις
1. Όταν υφίσταται ειδική υπηρεσιακή ανάγκη σε προσωπικό, επιτρέπεται η,
µέχρι ένα τρίµηνο, απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου σε διπλωµατικές και
προξενικές αρχές, καθώς και Περιφερειακές Υπηρεσίες, η οποία ενεργείται µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η απόσπαση µπορεί να παραταθεί, για
εξαιρετικούς λόγους, πέραν του τριµήνου και µέχρι ενός εξαµήνου συνολικά, µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο χρόνος της ως άνω αποσπάσεως, εφόσον αυτή
υπερβαίνει τους τρεις µήνες, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην
Κεντρική Υπηρεσία.
∆εν επιτρέπεται δεύτερη απόσπαση του ίδιου υπαλλήλου πριν από την παρέλευση
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ενός έτους από τη λήξη της προηγούµενης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, επιτρέπεται η απόσπαση στην Κεντρική
Υπηρεσία ή σε, αντίστοιχη προς το βαθµό τους, θέση της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
υπαλλήλων οι οποίοι για λόγους εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας δεν
δύνανται να µεταβούν ή να παραµείνουν ή να επανέλθουν στις θέσεις τους στην Εξωτερική
Υπηρεσία. Οι ανωτέρω εξακολουθούν να λαµβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους
στο εξωτερικό.
3. Υπάλληλοι αποσπώµενοι σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας λαµβάνουν τις
αποδοχές και το επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή που λαµβάνουν οι οµοιόβαθµοί
τους, οι οποίοι υπηρετούν στη χώρα αυτή. Στους αποσπώµενους από αρχή της
Εξωτερικής Υπηρεσίας σε άλλη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας καταβάλλεται,
επιπλέον, λόγω πρόσθετων εξόδων στέγασης, ποσοστό 15% επί του επιδόµατος
υπηρεσίας αλλοδαπής του βαθµού τους στη χώρα απόσπασης τους.
4. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της
∆ηµοκρατίας, στο Γραφείο Πρωθυπουργού, καθώς και η διάθεση υπαλλήλων στη Βουλή των
Ελλήνων, κατά τις κείµενες διατάξεις. Επιτρέπεται, επίσης, η απόσπαση έως τριάντα (30),
συνολικώς, υπαλλήλων όλων των κλάδων, εκ των οποίων έως πέντε (5) από το ∆ιπλωµατικό
Κλάδο, σε πολιτικά κόµµατα, τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, σε γραφεία
Βουλευτών του Κοινοβουλίου και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς τους
περιορισµούς της παραγράφου 1.
"5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση έως τέσσερα
έτη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µέχρι τρία
έτη σε διεθνείς οργανισµούς ή διασκέψεις ή διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις, η
οποία δύναται να παραταθεί έως δύο επιπλέον έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα
έτος σε διεθνείς οργανισµούς ή διασκέψεις ή διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις.
Με όµοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση, χωρίς τους ανωτέρω χρονικούς
περιορισµούς, έως πέντε υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στα Γραφεία των
Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον όσων υπηρετούν στο Γραφείο του Έλληνα
Επιτρόπου.
Με όµοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση έως τρία έτη υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία δύναται να παραταθεί έως τρία επιπλέον έτη.
Οι ανωτέρω αποσπώµενοι υπάλληλοι λαµβάνουν τις αποδοχές και το επίδοµα
υπηρεσίας στην αλλοδαπή των οµοιοβάθµων 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. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το επίδοµα
υπηρεσίας αλλοδαπής εάν δεν υφίσταται διπλωµατική ή προξενική αρχή στις
παραπάνω χώρες.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι λαµβάνουν, επιπλέον, τις δαπάνες µετακίνησης τους που
καθορίζονται στο άρθρο 157 του παρόντος, εφόσον αποσπώνται για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το ελάχιστο προβλεπόµενο όριο παραµονής για υπαλλήλους του
οικείου Κλάδου που µετατίθενται ή τοποθετούνται σε αρχή της Εξωτερικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και δεν λαµβάνουν αντίστοιχες παροχές
από τον φορέα, στον οποίο αποσπώνται.
Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υπηρετούντες µε απόσπαση πέραν της
πενταετίας ή εξαετίας, κατά περίπτωση, υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών
παραµένουν στη θέση τους, µέχρι ορισµού αντικαταστάτη τους ή το αργότερο για
ένα ακόµη έτος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών µπορεί να αποσπώνται υπάλληλοι του
Υπουργείου Εξωτερικών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό της
Μόνιµης Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της ανάληψης της
προεδρίας εκ µέρους της Ελλάδας κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.
Οµοίως, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων, σε περίπτωση ανάληψης της προεδρίας ∆ιεθνούς Οργανισµού
εκ µέρους της Ελλάδας, η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην
αντίστοιχη Μόνιµη Αντιπροσωπεία.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται και η απόσπαση προς την Κεντρική
Υπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις
της παραγράφου 1. Οι κατά τα ως άνω αποσπώµενοι για τις ανάγκες της
προεδρίας από τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία
συνεχίζουν να λαµβάνουν κανονικώς τις αποδοχές τους της Εξωτερικής
Υπηρεσίας. Οι αποσπασθέντες, κατά τα ανωτέρω, στην Κεντρική Υπηρεσία
επιστρέφουν µετά τη λήξη της απόσπασης τους στις θέσεις τους και δεν µπορούν
να µετατεθούν πριν παρέλθει εξάµηνο.
Ο χρόνος της ως άνω απόσπασης υπαλλήλου, που υπηρετεί σε αρχή ειδικών
συνθηκών, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην αρχή αυτή."
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*** Οι παρ.5 και 6 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.18α άρθρο 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
7. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας.

"8. Επιτρέπεται η απόσπαση στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µονίµων, «µετακλητών» ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλων άλλων Υπουργείων, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού
«, της Τράπεζας της Ελλάδος» και φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε το
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και ισχύει κάθε φορά, καθώς και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και
Ν.Π.Ι.∆. τα οποία ανήκουν στο ∆ηµόσιο είτε στο σύνολο τους είτε κατά πλειοψηφία.
*** Το κόµµα και η λέξη «µετακλητών» προστέθηκαν µετά τη λέξη " µονίµων"
του πρώτου εδαφίου της παρ.8 µε την παρ.5 άρθρου 39 Ν.3844/2010,ΦΕΚ Α
63/3.5.2010 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού (39) αρχίζουν από την ηµεροµηνία
κατάθεσης του σχεδίου νόµου στη Βουλή (16.3.2010).
*** Η φράση «, της Τράπεζας της Ελλάδος» προστέθηκε ως άνω
µε το άρθρο 108 παρ.2 Ν.4316/2014,ΦΕΚ Α 270/24.12.2014.
Η απόσπαση πραγµατοποιείται εφόσον υπάρχει αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
για χρονικό διάστηµα έως τρία έτη, δυνάµενη να παραταθεί για δύο επιπλέον
έτη. Απόσπαση δεν επιτρέπεται κατά το διάστηµα της δοκιµαστικής υπηρεσίας
του υπαλλήλου. Η δαπάνη, που προκύπτει από την απόσπαση, καθώς και το
επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, στο
οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή του φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος
υπάλληλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εξωτερικών καθορίζεται το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, που χορηγείται στους
κατά τα ανωτέρω αποσπώµενους.
Κατά το µέρος, που ρυθµίζουν τις ανωτέρω Αποσπάσεις, οι διατάξεις του ν.
1104/1980 (ΦΕΚ 298 Α`) δεν εφαρµόζονται, ενώ του ν. 1640/1986 (ΦΕΚ 122 Α)
καταργούνται.
Για τις Αποσπάσεις υπαλλήλων προς το Γενικό Προξενείο Λονδίνου, σύµφωνα µε
το άρθρο 40 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α`), καθώς και για τις Αποσπάσεις
υπαλλήλων στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ∆ιεθνή Οργανισµό
Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 1764/1988 (ΦΕΚ 56
Α`), εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται στους νόµους αυτούς. Σε κάθε
περίπτωση, οι Αποσπάσεις αυτές δύνανται να πραγµατοποιούνται, εφόσον υπάρχει
αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη, και πάντως, µόνο εφόσον έχει εξασφαλισθεί η
κάλυψη της προκαλούµενης δαπάνης για την καταβολή µισθού και επιδόµατος
υπηρεσίας αλλοδαπής από το Υπουργείο ή τον φορέα, από τον οποίο αυτός
προέρχεται."
*** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.18β άρθρο 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
"9. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, επιτρέπεται η, κατ` εξαίρεση, απόσπαση υπαλλήλων του ∆ιπλωµατικού
Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών ως διπλωµατικών συµβούλων σε άλλα
Υπουργεία, σε ανεξάρτητες Γενικές Γραµµατείες, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα.
Επιτρέπεται, επίσης, η διάθεση µέχρι τριών υπαλλήλων του Υπουργείου
Εξωτερικών στο "Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών" (ΕΚΕΜ, ν. 1791/1988, ΦΕΚ
141 Α`)."
*** Η παρ.9 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.18γ άρθρο 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
10. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση,
αρµόδιου Υπουργού µπορούν να αποσπώνται στο Γενικό Προξενείο της Βοστώνης
και στο Προξενείο του Χιούστον ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας και ένας (1) υπάλληλος του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε
αποκλειστική απασχόληση την τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
νοσηλίων. Για τις Αποσπάσεις αυτές εφαρµόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του
άρθρου 40 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α`).

Αρθρο
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Άρθρο 75
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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
µηνός. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η
χρονική αυτή περίοδος µπορεί να παραταθεί για έναν ακόµη µήνα.
2. Στους καλούµενους στην Κεντρική Υπηρεσία για εκτέλεση υπηρεσίας
καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές της θέσης τους, καθώς και η οριζόµενη στο
άρθρο 160 ηµερήσια αποζηµίωση.

Αρθρο

76

Άρθρο 76
Ανάκληση υπαλλήλων
Σε περίπτωση που 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 ανάκληση του, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στα άρθρα 95, 107,
115, 123, 131 και 139. Στην περίπτωση αυτή, το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
συνέρχεται µέσα σε τριάντα 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 προβλεπόµενα στο άρθρο 157
έξοδα µετακίνησης.
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Προισχύσασες µορφές άρθρου
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Άρθρο 77
Ειδικές αποστολές
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, συνολικώς, ανά έτος,
για υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου."
*** Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 77 αντικαταστάθηκε ως άνω
µε την παρ.19 άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

Αρθρο
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Άρθρο 78
Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων
1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατόν να απαλλάσσονται,
προσωρινά, των καθηκόντων τους, κατ` ανώτατο όριο επί ένα έτος, µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από αίτηση 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 αρχαιότητας τους και τα προς προαγωγή
δικαιώµατα τους.
Με το πέρας του χρόνου της προσωρινής απαλλαγής καθηκόντων, οι υπάλληλοι
επανέρχονται, αυτοδικαίως, στις οργανικές θέσεις τους.
3. Οι απαλλασσόµενοι, προσωρινά, των καθηκόντων τους λαµβάνουν το ήµισυ του
συνόλου των πάσης φύσης αποδοχών, προσαυξήσεων του βαθµού τους και
επιδοµάτων, εκτός εκείνων, τα οποία συνδέονται µε την ενεργό άσκηση

65/121

καθηκόντων.

Αρθρο
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Άρθρο 79
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` οιονδήποτε τρόπο, τα Καθήκοντα του στο εξωτερικό, διατηρείται στην ενεργό
υπηρεσία, προάγεται κανονικά και λαµβάνει πλήρεις τις αποδοχές της θέσης του για όλο το χρόνο,
κατά τον οποίο στερείται της προσωπικής του ελευθερίας ή παρακωλύεται, καθ` οιονδήποτε
τρόπο, στην άσκηση των καθηκόντων του.

Αρθρο
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Άρθρο 80
Παθόντες κατά την υπηρεσία
1. Σε περίπτωση που 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
συνταξιοδότηση τους, προαγόµενοι τιµητικά σε όλους τους βαθµούς του κλάδου στον οποίο
ανήκουν. Σε περίπτωση θανάτου το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει τα έξοδα κηδείας του θανόντος
υπαλλήλου.
2. Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης των καθηκόντων υπαλλήλου του Υπουργείου
Εξωτερικών, υποστούν αναπηρία ολική ή µερική ή προσβληθούν από χρόνια νόσο µέλη της
οικογένειας του, το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει όλα τα έξοδα Νοσηλείας µέχρι την πλήρη αποθεραπεία.
Σε περίπτωση θανάτου το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει τα έξοδα κηδείας.
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Τµήµα 3: Πειθαρχικά θέµατα
Άρθρο 81
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 νόµο.
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 χώρας,

ζ. παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων αξιολόγησης δραστηριότητας, κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του παρόντος νόµου,
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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 µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν αποφάσεως του
Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, για τους σε πρεσβευτικό βαθµό υπαλλήλους και
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν αποφάσεως του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, για τους λοιπούς υπαλλήλους. Η ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται και στις
ακόλουθες τρεις περιπτώσεις, επιπλέον αυτών που προβλέπονται, περιοριστικούς, στον Υπαλληλικό
Κώδικα:
α. αδικαιολόγητη άρνηση µετάβασης στη θέση τοποθέτησης,
β. ποινική καταδίκη για αξιόποινη πράξη, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 66 παρ. 1 εδάφιο
ε` ή στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, συνεπεία καταδίκης,
γ. Επιβολή πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσης άνω των τριών µηνών, δύο φορές
τουλάχιστον.
4. Προκειµένου περί υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η διάπραξη του αδικήµατος του
άρθρου 252 του Ποινικού Κώδικα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
5. Σε περιπτώσεις ανάκρισης, κατά τα προβλεπόµενα 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 της
Επικρατείας, οριζόµενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, µετά από πρόταση του Προέδρου του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
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Άρθρο 82
Αργία
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τίθεται, αυτοδικαίως, σε Αργία:

α) ο στερηθείς της προσωπικής του ελευθερίας, 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) ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε οριστική παύση µε απόφαση του οικείου πειθαρχικού
συµβουλίου, από την κοινοποίηση αυτής µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής
ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας ή µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Συµβουλίου
της Επικρατείας επί τυχόν προσφυγής που ασκήθηκε.
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία:
α) εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε Αργία, µε έκδοση τελεσίδικης απαλλακτικής
ποινικής ή πειθαρχικής απόφασης,
β) εάν µεταρρυθµισθεί η απόφαση περί επιβολής της οριστικής παύσης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή προκειµένου περί υπαλλήλου µε πρεσβευτικό βαθµό, µετά από
σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου 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. 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 στο χρόνο πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε περίπτωση.
5. 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.
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Άρθρο 83
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Πειθαρχική εξουσία

1. Ο Υπουργός επιβάλλει σε όλους τους, υπό τη δικαιοδοσία του, υπαλλήλους, απευθείας, τις ποινές
της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου µέχρι του ηµίσεως των συνολικών αποδοχών ενός
µηνός.
" 2. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας µπορεί να επιβάλλει σε όλους τους υπαλλήλους της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του
προστίµου µέχρι το ένα τρίτο (1/3) των µηνιαίων τους αποδοχών της ηµεδαπής."
*** Η νέα παρ.2 προστέθηκε και οι παράγραφοι 2,3 και 4 αναριθµήθηκαν σε 3,
4 και 5 αντίστοιχα µε την παρ.20 άρθρο 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
3 2. Οι Γενικοί ∆ιευθυντές, οι προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και οι προϊστάµενοι των διπλωµατικών και προξενικών αρχών
επιβάλλουν στους υπ΄ αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταµένους τις
ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου µέχρι του τετάρτου των
µηνιαίων τους αποδοχών της ηµεδαπής.
Τις αυτές ποινές επιβάλλουν οι προϊστάµενοι των πρεσβευτικών αρχών στους
προϊσταµένους των έµµισθων και άµισθων προξενικών αρχών.
4 3. Οι προϊστάµενοι τµηµάτων επιβάλλουν στους υπ` αυτούς υπηρετούντες και
ιεραρχικώς υφισταµένους την ποινή της έγγραφης επίπληξης.
5 4. Οι λοιπές ποινές επιβάλλονται µε απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού
Πειθαρχικού Συµβουλίου.

Αρθρο
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Άρθρο 84
Κλήση σε απολογία

1. Πριν από κάθε Επιβολή πειθαρχικής ποινής, ο υπάλληλος καλείται, εγγράφως, σε απολογία, την
οποία οφείλει να υποβάλει εντός πέντε 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
την επιβολή της ποινής.

Αρθρο
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Άρθρο 85
Επιβολή πειθαρχικής ποινής

1. Εάν µετά τη λήψη της απολογίας κριθεί από τον καλούντα, κατά το προηγούµενο άρθρο, 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.
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Άρθρο 86
Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών

1. Το επιβληθέν πρόστιµο καταβάλλεται από τον τιµωρηθέντα, υπέρ του ∆ηµοσίου, στην οικεία
∆.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.
Κατά της απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή του Πειθαρχικού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου κατά περίπτωση, η οποία επιβάλλει προσωρινή ή οριστική παύση,
επιτρέπεται στον τιµωρηθέντα εντός εξήντα ηµερών από την κοινοποίηση της, η άσκηση
προσφυγής στο αρµόδιο δικαστήριο.

Αρθρο
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Άρθρο 87
Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών
Πειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται αρµοδίως, δεν µπορούν να
ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από αυτούς που τις επιβάλλουν.

Αρθρο
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Άρθρο 88
Παραγραφή
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά τρία 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
Μέγεθος Γραµµάτων
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
Αρθρο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τµήµα 1: ∆ιπλωµατικός Κλάδος
Άρθρο 89
Βαθµοί και θέσεις
1. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του ∆ιπλωµατικού Κλάδου είναι οι εξής, από τους
οποίους οι τρεις πρώτοι ονοµάζονται πρεσβευτικοί:
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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 ∆ιπλωµατικού Κλάδου είναι
οκτακόσιες ενενήντα οκτώ (898) και κατανέµονται, κατά βαθµό, ως εξής:
α. Πρέσβυς, θέσεις 20,
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α` και
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β`, θέσεις 165,
δ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α` και
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β`, θέσεις 240,
στ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α`,
ζ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β` και
η. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ, θέσεις 385,
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας, θέσεις 88.
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. Ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των ανωτέρω θέσεων είναι
δυνατόν να µεταβάλλεται µε διάταγµα, που εκδίδεται, µε πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονοµίας
και Οικονοµικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανοµή των
θέσεων, κατά την ιεραρχία.
4. Η ιδιότητα του διπλωµατικού υπαλλήλου είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή
θέσης διδακτικού προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής.
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Άρθρο 90
Θέσεις και Καθήκοντα κατά βαθµό

1. Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα και στις αρχές του εξωτερικού
προΐστανται υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα
νόµο.
2. Οι υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, τοποθετούνται σε
θέσεις αντίστοιχες του βαθµού τους, ως ακολούθως:
Πρέσβυς: προϊστάµενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας.
Πληρεξούσιος Υπουργός Α`: προϊστάµενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής - Σύµβουλος
στις Μόνιµες Αντιπροσωπείες Ε.Ε. και Ο.Η.Ε..
Πληρεξούσιος Υπουργός Β`: προϊστάµενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής - Σύµβουλος
σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος.
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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.
Σύµβουλος Πρεσβείας Β`: Σύµβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος ή Πρόξενος
σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου.
Γραµµατέας Πρεσβείας Α`: Α` Γραµµατέας σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό
Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.
Γραµµατέας Πρεσβείας Β`: Β` Γραµµατέας σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό
Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.
Γραµµατέας Πρεσβείας Γ`: Γ` Γραµµατέας Πρεσβείας σε Πρεσβεία ή Υποπρόξενος σε προξενική αρχή
ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας.
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Άρθρο 91
Ειδικά Προσόντα διορισµού
Για το διορισµό σε θέση Ακολούθου Πρεσβείας απαιτείται, εκτός από τα γενικά
προσόντα του άρθρου 66, επιτυχής αποφοίτηση από τη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία.
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Άρθρο 92
∆οκιµαστική υπηρεσία και µονιµοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας
1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, όσοι αποφοιτούν επιτυχώς από τη ∆ιπλωµατική
Ακαδηµία διορίζονται σε θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας, κατά τη σειρά της τελικής κατάταξης τους.
2. Οι διοριζόµενοι, κατά την παράγραφο 1, Ακόλουθοι Πρεσβείας διανύουν διετή δοκιµαστική
υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης τους στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία.
Μετά το πέρας της δοκιµαστικής υπηρεσίας και εφόσον έχουν συµπληρώσει ένα έτος πραγµατικής
υπηρεσίας µετά το διορισµό τους, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο αν είναι κατάλληλοι
προς µονιµοποίηση.
Για το σκοπό αυτόν λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις των προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων 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.
Ο κρινόµενος ως µη µονιµοποιητέος απολύεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
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Άρθρο 93
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του ∆ιπλωµατικού Κλάδου απαιτείται:
"α. από το βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας
Γ διετής υπηρεσία στο βαθµό αυτόν, στον οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος
φοίτησης στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία."
*** Η περ.α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.21β άρθρο 41 Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.Με την παρ.21γ του αυτού άρθρου και νόµου ορίζεται
ότι: " Η διάταξη του ως άνω στοιχείου β)ισχύει από την έναρξη ισχύος
του παρόντος".
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β. από το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ` στο βαθµό του Γραµµατέα
Πρεσβείας Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
γ. από το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Β` στο βαθµό του Γραµµατέα
Πρεσβείας Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
δ. από το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α` στο βαθµό του Συµβούλου
Πρεσβείας Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ε. από το βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β` στο βαθµό του Συµβούλου
Πρεσβείας Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
στ. από το βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α` στο βαθµό του Πληρεξουσίου
Υπουργού Β`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ζ. από το βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` στο βαθµό του Πληρεξουσίου
Υπουργού Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
η. από το βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` στο βαθµό του Πρέσβεως,
συνολική οκταετής υπηρεσία στους βαθµούς του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` και
του
Πληρεξουσίου Υπουργού Α`, από την οποία τρία έτη, τουλάχιστον, στο βαθµό
του Πληρεξουσίου Υπουργού Α`.
2. α. Η προαγωγή από το βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθµό του
Γραµµατέως Πρεσβείας Γ ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά
από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
β. Η προαγωγή από το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ` έως το βαθµό του
Γραµµατέως Πρεσβείας Α` ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά
από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
γ. Η προαγωγή από το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α` στο βαθµό του
Συµβούλου Πρεσβείας Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
δ. Η προαγωγή από το βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β` στο βαθµό του
Συµβούλου Πρεσβείας Α` ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά
από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
ε. Η προαγωγή από το βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α` στο βαθµό του
Πληρεξουσίου Υπουργού Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε
διάταγµα, που 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 ∆ιπλωµατικού Κλάδου για να προαχθούν στο βαθµό του
Πληρεξουσίου Υπουργού Β`, πρέπει να έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον µία φορά,
σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παραγράφου
4 του άρθρου 95, ή σε χώρες ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζονταν
µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,
καθώς και τέσσερα τουλάχιστον έτη σε διπλωµατική αρχή, τρία έτη σε Προξενική
Αρχή ή Προξενικό Γραφείο, δύο έτη σε ∆ιεύθυνση, η οποία ασχολείται µε θέµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή δύο έτη στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση [και δύο έτη σε Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων].
Η υποχρέωση τριετούς υπηρεσίας σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο και
διετούς υπηρεσίας σε ∆ιεύθυνση, η οποία ασχολείται µε θέµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[και σε Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων]
ισχύει για τους υπαλλήλους που εισέρχονται στο ∆ιπλωµατικό Κλάδο µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Για τους υπηρετούντες υπαλλήλους εξακολουθεί η ισχύουσα υποχρέωση διετούς
υπηρεσίας σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο."
*** Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.21δ άρθρο
41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008
*** Οι µέσα σε [ ] φράσεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου διαγράφηκαν
µε το άρθρο 52 παρ.5 Ν.4278/2014, ΦΕΚ Α 157/4.8.2014.

στ. Η προαγωγή από το βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` στο βαθµό του
Πληρεξουσίου Υπουργού Α` ενεργείται µε τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στον
κατεχόµενο βαθµό µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Εξωτερικών.
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ζ. Η προαγωγή από το βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` στο βαθµό του
Πρέσβεως ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, µε διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.
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Άρθρο 94
Προαγωγές

1. Οι Προαγωγές από το βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ`,
από το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ` στο βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Β`, από το βαθµό
του Γραµµατέα Πρεσβείας Β` στο βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α`, καθώς και από το βαθµό του
Συµβούλου Πρεσβείας Β` στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α`, ενεργούνται, µετά από αυτοτελή
κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας
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 γνώσεως 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 το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α` στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας
Β` και από το βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α` στο βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β`
ενεργούνται, κατ` εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή
προσόντα και µε ειδική αιτιολόγηση καθόσον αφορά τους 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 παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την
προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε
την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ηµεροµηνία διορισµού του.
4. Οι Προαγωγές από το βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` στο βαθµό του Πληρεξουσίου
Υπουργού Α` και από το βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` στο βαθµό του Πρέσβεως
ενεργούνται κατ` απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται µόνο στην περίπτωση κατάδηλης
υπεροχής υποψηφίου προς προαγωγή που παραλείπεται.
5. Αν ο υπάλληλος που κρίνεται για προαγωγή µέχρι και το βαθµό του Πληρεξουσίου 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
στο βαθµό που κατέχει µέχρι συµπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση
δικαιώµατος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την
υπηρεσία.
6. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον µια 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.
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Άρθρο 95
Μεταθέσεις

1. Οι διπλωµατικοί υπάλληλοι µετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθµό τους.
2. Οι Μεταθέσεις των διπλωµατικών υπαλλήλων ενεργούνται µέχρι το βαθµό του Συµβούλου
Πρεσβείας Α` µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
Για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθµό υπαλλήλους, η µετάθεση ενεργείται µε διάταγµα, που
εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εξωτερικών και ύστερα από γνώµη του Ανώτατου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
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3. Οι υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας
παραµένουν στην ίδια αρχή για δύο τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα.
Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά
περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, 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. Με απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, συντάσσεται 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
µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
5. "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 ∆ιπλωµατικού Κλάδου παραµένουν
στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο 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 αιτήσεως του, σε Αρχή
δυσµενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του ∆ιπλωµατικού
Κλάδου. Υπάλληλος του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει συνεχή οκταετή
υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση 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."
*** Η περ.α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.22 άρθρο 41 Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

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 το
βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α`, η ∆ιεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως µέχρι 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.
8. Οι υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, πλην των εχόντων πρεσβευτικό βαθµό, δεν
µετατίθενται σε πόλη, στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από τη
µετάθεση τους από αυτή.
9. Οι περιορισµοί των προηγούµενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό
βαθµό διπλωµατικούς υπαλλήλους που υπηρετούν ως προϊστάµενοι διπλωµατικών αρχών.
10. ∆ιατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν
εφαρµόζονται προκειµένου περί διπλωµατικών υπαλλήλων.
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Άρθρο 96
∆ιπλωµατικοί υπάλληλοι στη διάθεση του Υπουργού

1. Οι υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, µε πρεσβευτικό βαθµό, είναι δυνατόν να τίθενται στη
διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µήνες, το πολύ, µετά την
πάροδο του οποίου τοποθετούνται σε θέση της Κεντρικής ή της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
"Οµοίως στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται να τίθενται επί τιµή υπάλληλοι του
∆ιπλωµατικού Κλάδου µε πρεσβευτικό βαθµό, για την κάλυψη αναγκών σε περίοδο προεδρίας
∆ιεθνών Οργανισµών και ∆ιασκέψεων ή σε περιπτώσεις άλλων εκτάκτων αναγκών. Η διάταξη της
παραγράφου 7 του άρθρου 160 του παρόντος εφαρµόζεται αναλόγως."
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν στην παρ.1 µε την παρ.23
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

2. Η θέση υπαλλήλου στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών και η ανάκληση αυτής ενεργούνται
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
3. 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 του κράτους. Κατά το χρονικό διάστηµα της διάθεσης τους στον Υπουργό Εξωτερικών,
οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν τη σειρά αρχαιότητας και τα προς προαγωγή δικαιώµατα τους,
λαµβάνουν δε τις αποδοχές του βαθµού τους, καθώς επίσης και, σε περίπτωση υπηρεσίας στο
εξωτερικό, επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής ή ηµερήσια αποζηµίωση.

Αρθρο
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9

Άρθρο 97
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

1. α. Οι υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συµπληρώσουν
το 65ο έτος της ηλικίας τους.
β. Ως ηµέρα που συµπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του οικείου
έτους.
2. Η ηλικία αποδεικνύεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 66.
∆ιόρθωση ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του
χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
3. Οι υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, οι οποίοι συµπληρώνουν το όριο ηλικίας,
απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Εξωτερικών, το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν το
όριο αυτό. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, η µισθοδοσία των
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.

Αρθρο

98
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Άρθρο 98
Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ούς υπηρεσίας

1. Οι υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου που έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους
αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή πραγµατική και
συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την
ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε µισθοδοσία των ανωτέρω
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.
2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο ή
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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 για το διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού, ή
την καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και αναγνωρίζεται ως συντάξιµη
από το ∆ηµόσιο.
3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί, λόγω
ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραµονής στην υπηρεσία, υπαλλήλων
του ∆ιπλωµατικού Κλάδου µε πρεσβευτικό βαθµό, επί τρία έτη το πολύ µετά τη συµπλήρωση
τριακονταπενταετούς δηµόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας τους.

Αρθρο

99

Άρθρο 99
Απονοµή βαθµών επί τιµή σε αποχωρούντες διπλωµατικούς υπαλλήλους

Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεις ή
Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α` ή Β`, που αποχωρούν από την υπηρεσία, µετά από τριακονταετή
υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών, µπορεί να διατηρούν, επί τιµή, το βαθµό, µε τον οποίο
αποχωρούν. Σε αυτούς µπορεί να απονέµεται λόγω εξαιρετικών υπηρεσιών και ο αµέσως ανώτερος
βαθµός επί τιµή.

Αρθρο

100
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Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Άρθρο 100
Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων

"1. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί να
διορίζονται έως δεκαπέντε Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, οι οποίοι υποχρεούνται
να αποστέλλουν ετήσιο απολογισµό δράσεως στον Υπουργό Εξωτερικών κατά το
πρώτο δίµηνο εκάστου εποµένου έτους. Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων
διορίζονται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µε ανάθεση συγκεκριµένου
έργου."
*** Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.24
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
2. Στις θέσεις της παραγράφου 1 διορίζονται αναγνωρισµένης αξίας
προσωπικότητες της πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής και πνευµατικής ζωής
της χώρας.
3. Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων εξαιρούνται της µονιµότητας και δεν
καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις της επετηρίδας του ∆ιπλωµατικού Κλάδου. Κατά
τη διάρκεια της θητείας τους λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών του βαθµού του
εν ενεργεία Πρέσβεως.
4. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
απαλλάσσονται οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων από τα Καθήκοντα τους.

Αρθρο

101
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2

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

1

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Τµήµα 2: Προσωπικό Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
Άρθρο 101
Καθεστώς προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
1. Το επιστηµονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας κατατάσσεται
στους ακόλουθους βαθµούς:
"α. Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Νοµικός Σύµβουλος Α` που αντιστοιχούν
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µισθολογικά και βαθµολογικά στο βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` του
∆ιπλωµατικού Κλάδου.
β. Νοµικός Σύµβουλος Β`, που αντιστοιχεί µισθολογικά και βαθµολογικά στο
βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
γ. Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος, που αντιστοιχεί µισθολογικά και
βαθµολογικά στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
δ. Εισηγητής, που αντιστοιχεί µισθολογικά και βαθµολογικά στο βαθµό του
Γραµµατέα Πρεσβείας Α` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου."
*** Οι περ. α΄έως δ΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.25
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
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`: 22
β. Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος: 23
γ. Εισηγητής: 24
Ο αριθµός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να µεταβάλλεται και να
ανακατανέµεται, κατά βαθµό, µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών.
3. Τις θέσεις του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
(Ε.Ν.Υ.) του άρθρου 16 καταλαµβάνουν πτυχιούχοι Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου
της ηµεδαπής ή αντίστοιχου και ισοτίµου της αλλοδαπής, κατόπιν ειδικού
διαγωνισµού, που προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται ο
τρόπος διεξαγωγής, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος βαθµολόγησης και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια του ειδικού διαγωνισµού.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στο
∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τµήµα ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς
∆ικαίου ή στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τµήµα Ευρωπαϊκού
Κοινοτικού ∆ικαίου και να γνωρίζουν την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.
"Όριο ηλικίας, για την εισαγωγή στην Ειδική Νοµική Υπηρεσία, ορίζεται το
τεσσαρακοστό τρίτο (43ο) έτος."
Οι επιτυγχάνοντες στον κατά την προηγούµενη παράγραφο διαγωνισµό
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε το βαθµό του Εισηγητή.
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.25
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
5. Στην Ειδική Νοµική Υπηρεσία προΐσταται ο Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος. Στη
θέση αυτή τοποθετείται, µε τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται:
α) καθηγητής ηµεδαπού ή ισότιµου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου του δηµοσίου
διεθνούς δικαίου ή του ευρωπαϊκού δικαίου µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
ή

β) υπάλληλος από το επιστηµονικό προσωπικό της Ε.Ν.Υ. µε το 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,
µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση κατά την οποία στην Ειδική Νοµική Υπηρεσία προΐσταται καθηγητής
Πανεπιστηµίου, η θητεία του µπορεί µία φορά να ανανεωθεί, κατά δε τη διάρκεια της αναστέλλεται
η άσκηση των εκπαιδευτικών και διοικητικών καθηκόντων του στο οικείο Πανεπιστήµιο.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, ορίζεται σε κάθε τµήµα ως προϊστάµενος µε πενταετή θητεία, υπάλληλος από το
επιστηµονικό προσωπικό µε βαθµό Νοµικού Συµβούλου Α` και, σε περίπτωση που στο αντίστοιχο
τµήµα δεν υπηρετεί Νοµικός Σύµβουλος Α`, µε το βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Β`.
Στο Γραφείο ∆ιεθνών Συµβάσεων µπορεί να ορισθεί προϊστάµενος και υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ
και ΤΕ ∆ιοικητικού µε βαθµό Α` ή Β`. Στο Γραφείο ∆ιεθνών Συµβάσεων προβλέπεται, επίσης, και µία
θέση ειδικού βιβλιοθηκονόµου, για την υπηρεσιακή κατάσταση του οποίου ισχύουν τα
προβλεπόµενα για τις αντίστοιχες θέσεις της Υπηρεσίας ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου.
6. Η προαγωγή του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας στον αµέσως
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ανώτερο βαθµό ενεργείται από το βαθµό του Εισηγητή στο βαθµό του Αναπληρωτή Νοµικού
Συµβούλου µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, και από το βαθµό του Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου στο βαθµό του Νοµικού
Συµβούλου Β` και από το βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Β` στο βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Α`
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
7. Για την προαγωγή από το βαθµό του Εισηγητή στο βαθµό του Αναπληρωτή Νοµικού
Συµβούλου απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό. Για την προαγωγή από το
βαθµό του Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου στο βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Β` απαιτείται
επταετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
Για την προαγωγή από το βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Β` στο βαθµό του Νοµικού Συµβούλου
Α` απαιτείται τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
Οι κατέχοντες ήδη το βαθµό του Νοµικού Συµβούλου, σύµφωνα µε τον Οργανισµό του
Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α`), οι
οποίοι κατά την ηµέρα έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν συµπληρώσει ευδόκιµο τριετή
υπηρεσία στο βαθµό αυτόν, προάγονται στο βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Α` µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
8. Οι Προαγωγές, σε όλους τους βαθµούς, ενεργούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, κατ`
εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και µε ειδική
αιτιολόγηση, καθ` όσον αφορά τους επιλεγέντες, µε βάση 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, απόλυτα, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, για την
άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού. Σε κάθε περίπτωση προαγωγής, συνεκτιµάται η
συµµετοχή και απόδοση των υπαλλήλων του επιστηµονικού προσωπικού σε επιµορφωτικούς
κύκλους, καθώς και οι επιστηµονικοί τους τίτλοι και έργα.
9. Τα ζητήµατα υπηρεσιακής κατάστασης και οι πειθαρχικές υποθέσεις, των Εισηγητών ή
Αναπληρωτών Νοµικών Συµβούλων, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
και του Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συµβουλίου, αντίστοιχα, και των Νοµικών Συµβούλων Α` και Β`
στην αρµοδιότητα του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και του Ανώτατου Υπηρεσιακού
Πειθαρχικού Συµβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, αντίστοιχα.
10. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον µία 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.
11. Οι υπάλληλοι, που ανήκουν στο επιστηµονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
αποχωρούν από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Ως ηµέρα που
συµπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του οικείου έτους.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι αποχωρούν, επίσης, από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους
της ηλικίας τους, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή πραγµατική και συντάξιµη
δηµόσια υπηρεσία.
Η ηλικία αποδεικνύεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 66. ∆ιόρθωση
ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του χρόνου
εξόδου από την υπηρεσία.
Εάν υπάλληλος του επιστηµονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. κατά τη συµπλήρωση του 65ου έτους
της ηλικίας του δεν έχει συµπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραµονή του
στην υπηρεσία έως τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι όµως πέραν του 67ου έτους της
ηλικίας του.
Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο 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 για το διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού, ή
την καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και αναγνωρίζεται ως συντάξιµη
από το ∆ηµόσιο.
Οι ανήκοντες στο επιστηµονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, µε τη συµπλήρωση
του ανωτέρω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα
τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από
την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν το όριο αυτό ή την τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε µισθοδοσία των ανωτέρω, οι δε
αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.
12. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί να απονέµεται ο
τίτλος του Επίτιµου Νοµικού Συµβούλου σε όσους έχουν διατελέσει Ειδικοί Νοµικοί Σύµβουλοι ή
αποχωρούν µε το βαθµό του Νοµικού Συµβούλου Α` της Ε.Ν.Υ.. Οι Επίτιµοι Νοµικοί Σύµβουλοι
εξακολουθούν να λαµβάνουν την προβλεπόµενη από το π.δ. 423/1994 (ΦΕΚ 241 Α`) ειδική
αποζηµίωση, εφόσον διατηρούνται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, για την παροχή
νοµικών υπηρεσιών.
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13. Η ιδιότητα του µέλους του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστηµίου ή
Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
14. Οι υπάλληλοι του επιστηµονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., που εντάχθηκαν στην Ειδική Νοµική
Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις παραγράφους 14,15 και 16 του άρθρου 87 του Οργανισµού του
Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α`) και
είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου, καθώς και όσοι έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου κατά την
είσοδο τους στην υπηρεσία, κατόπιν του ειδικού διαγωνισµού, ο οποίος προβλέπεται στην
παράγραφο 1, 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 του
άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α`), ανακτούν, αυτοδικαίως, την ιδιότητα αυτή και
λογίζονται ότι τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος, από την ηµεροµηνία
επανάκτησης της ιδιότητας αυτής.
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Τµήµα 3: Κλάδος Εµπειρογνωµόνων
Άρθρο 102
Βαθµοί και θέσεις
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων κατατάσσονται στους ακόλουθους
βαθµούς:
α. Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής - Σύµβουλος Α`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά
και µισθολογικά στο βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α` του ∆ιπλωµατικού
Κλάδου.
β. Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής - Σύµβουλος Β`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά
και µισθολογικά στο βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β` του ∆ιπλωµατικού
Κλάδου.
γ. Εµπειρογνώµονας - Σύµβουλος Α`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και
µισθολογικά στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
δ. Εµπειρογνώµονας - Σύµβουλος Β`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και
µισθολογικά στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.

"2. Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων είναι εκατόν τριάντα δύο
(132) και κατανέµονται κατά βαθµό ως εξής:
α. Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής - Σύµβουλος Α` και
β. Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής - Σύµβουλος Β`
θέσεις σαράντα τέσσερις (44)
γ. Εµπειρογνώµονας - Σύµβουλος Α` και
δ. Εµπειρογνώµονας - Σύµβουλος Β`
θέσεις ογδόντα οκτώ (88)
Οι θέσεις των βαθµών Εµπειρογνωµόνων - Συµβούλων Β` και Α` καθώς και οι
θέσεις των βαθµών Εµπειρογνωµόνων Πρεσβευτών - Συµβούλων Β` και Α` είναι
ενιαίες."
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο µόνο Π∆ 85/2008,ΦΕΚ Α
125/1.7.2008.
3. Ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των ανωτέρω θέσεων είναι
δυνατόν να µεταβάλλεται, µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας
και Οικονοµικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανοµή των
θέσεων, κατά την ιεραρχία.
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Αρθρο
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Άρθρο 103
Καθήκοντα

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής και της
Εξωτερικής Υπηρεσίας. Έργο τους είναι να παρακολουθούν και να ενηµερώνουν τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Εξωτερικών σε θέµατα των τοµέων ειδίκευσης τους, να προβαίνουν σε αναλύσεις, να
υποβάλλουν προτάσεις και να προωθούν τις υποθέσεις, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί. Οι εν λόγω
υπάλληλοι µπορούν να ασκούν διευθυντικά Καθήκοντα στην Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής
Συνεργασίας.
2. Η ιδιότητα του υπαλλήλου του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων είναι ασυµβίβαστη µε τη διατήρηση
θέσης διδακτικού προσωπικού σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
Μέγεθος Γραµµάτων
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
Αρθρο

104

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

1

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Άρθρο 104
∆ιαδικασία και Ειδικά Προσόντα διορισµού

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής διαδικασίας επιλογής, που προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών/Ενταξη ή µετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν
επιτρέπεται. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής
κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας επιλογής.
Με την ίδια προκήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων του Κλάδου
Εµπειρογνωµόνων και καθορίζονται οι ειδικότητες των Εµπειρογνωµόνων που θα προσληφθούν. Η
πρόσληψη διενεργείται µε βάση τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τη
συνάφεια τους προς την προκηρυσσόµενη ειδικότητα.
Με όµοια απόφαση συγκροτείται επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί τα προσόντα των
υποψηφίων. Στην απόφαση ορίζονται και τα ειδικότερα θέµατα για τη λειτουργία της επιτροπής
επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την επιλογή των υποψηφίων.
"2. Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Εµπειρογνωµόνων πρέπει να διαθέτουν, εκτός από
τα προσόντα του άρθρου 66, και: α) πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο της
αλλοδαπής, καθώς και µεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής,
µε τουλάχιστον πενταετή επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα ειδίκευσης τους, ή κατοχή
διδακτορικού διπλώµατος µε τριετή επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα ειδίκευσης και β) άριστη
γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση άλλης γλώσσας που τυχόν
απαιτείται από την ειδίκευση."
Υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων µπορούν να είναι όσοι έχουν συµπληρώσει το
τριακοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό, κατά το έτος
προκήρυξης της διαδικασίας πρόσληψης.
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.26
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

Αρθρο
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Άρθρο 105
Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής

1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων απαιτείται:
α. από το βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Β` στο βαθµό του Εµπειρογνώµονα Συµβούλου Α`, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
β. από το βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α` στο βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή
- Συµβούλου Β`, εξαετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
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γ. από το βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή -Συµβούλου Β` στο βαθµό του Εµπειρογνώµονα
Πρεσβευτή - Συµβούλου Α`, τριετής υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
2. α. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις, από το βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Β` στο
βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α` ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
β. Η προαγωγή από το βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α` στο βαθµό του
Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις,
µε διάταγµα, που 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.
γ. Η προαγωγή από το βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Β` στο βαθµό του
Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α` ενεργείται µε διάταγµα, που 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.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µπορούν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού
Εξωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96.
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Άρθρο 106
Προαγωγές

1. Οι Προαγωγές από το βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Β` στο βαθµό του
Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α`, καθώς και από το βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή Συµβούλου Β` στο βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α`, ενεργούνται, µετά από
αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά
αρχαιότητας 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 γνώσεως 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 το βαθµό του Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α` στο βαθµό του
Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Β` ενεργούνται κατ` εκλογή, µε σύγκριση των
υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και µε ειδική αιτιολόγηση καθ` όσον
αφορά τους επιλεγέντες, προκρίνονται δε, κατ` αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς
προαγωγή στις κενές θέσεις, µε βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο
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 εξέλιξη του, από την ηµεροµηνία διορισµού
του.
4. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον µία 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.
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Άρθρο 107
Μεταθέσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και 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.
2. Οι Μεταθέσεις των Εµπειρογνωµόνων ενεργούνται µέχρι το βαθµό του Εµπειρογνώµονα Συµβούλου Α` µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού
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Συµβουλίου.
Για τους έχοντες βαθµό Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α`και Β` υπαλλήλους, η
µετάθεση ενεργείται µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα
από γνώµη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
"3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, παραµένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε. Με
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, 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 εν λόγω Κλάδου, 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 τους
ελληνικούς νόµους, και ανακοινώνονται στη διπλωµατική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν,
µε το διπλωµατικό βαθµό προς τον οποίο εξοµοιούνται, προστιθέµενης της φράσης
"Εµπειρογνώµων..", µε τον προσδιορισµό της ειδικότητας τους."

*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.27α
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
4. Η παραµονή υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων στην ίδια θέση σε αρχή
ειδικών συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95, 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,
µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
"5.α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων µετατίθενται, υποχρεωτικώς,
στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόµενα σε δύο θέσεις της
Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συµπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία
στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων παραµένουν στην
Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται
από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν οµόφωνης γνώµης του οικείου
υπηρεσιακού συµβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεως
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 συνεχή οκταετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την
τοποθέτηση 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`."
*** Η περ.α` αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.27β
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

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 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 το βαθµό του
Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Α`, η ∆ιεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως µέχρι 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 15 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.
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8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων δεν επιτρέπεται να µετατεθούν σε πόλη, στην
οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρηση τους από αυτή.
9. Οι περιορισµοί των προηγούµενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους Εµπειρογνώµονες που
έχουν το βαθµό του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή - Συµβούλου Α` και Β`.
10. ∆ιατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν
εφαρµόζονται προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων.

Αρθρο

108

Άρθρο 108
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

1. α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν
συµπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
β. Ως ηµέρα, που συµπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του
οικείου έτους.
2. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. ∆ιόρθωση
ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του χρόνου
εξόδου από την υπηρεσία.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι συµπληρώνουν το όριο ηλικίας,
απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το
αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε µισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε
αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.
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Άρθρο 109
Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, που έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας
τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφ` όσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή πραγµατική
και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συµπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η
παραµονή τους στην υπηρεσία έως τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όµως, πέραν
του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα
κατά την οποία συµπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε µισθοδοσία των ανωτέρω
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθησαν, κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.
2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο 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 το διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού,
ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως
συντάξιµη από το ∆ηµόσιο.
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Τµήµα 4: Κλάδος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Άρθρο 110
Βαθµοί και θέσεις
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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 στο βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
β. Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και
µισθολογικά στο βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
γ. Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και
µισθολογικά στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
δ. Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και
µισθολογικά στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
ε. Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και
µισθολογικά στο βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
στ. Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και
µισθολογικά στο βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Β` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
ζ. Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ`, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και
µισθολογικά στο βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ` του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
η. Ακόλουθος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, που αντιστοιχεί βαθµολογικά και
µισθολογικά στο βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας του ∆ιπλωµατικού Κλάδου.
Η κατά τα ανωτέρω µισθολογική αντιστοιχία ισχύει επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου
53 του ν. 2503/2003 (ΦΕΚ 297 Α`).
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων είναι
εκατόν ογδόντα εννέα (189) και κατανέµονται κατά βαθµό ως εξής:
α. Γενικοί Σύµβουλοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` και
β. Γενικοί Σύµβουλοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` θέσεις 15.
γ. Σύµβουλοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` και
δ. Σύµβουλοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` θέσεις 70.
ε. Γραµµατείς Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` και
στ. Γραµµατείς Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` και
ζ. Γραµµατείς Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ` και
η. Ακόλουθοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων θέσεις 104.
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.
"3. Ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να
µεταβάλλεται µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανοµή των
θέσεων, κατά την ιεραρχία."
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41 παρ.46 Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 52 παρ.2 Ν.4278/2014, ΦΕΚ Α 157/4.8.2014:
"2. Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων που προβλέπονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 110 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε
ως κώδικας µε το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007, καθορίζονται σε δεκαπέντε (15) θέσεις στον
ενιαίο βαθµό Γενικών Συµβούλων Ο.Ε.Υ. Α` και Β`, εβδοµήντα (70) θέσεις στον ενιαίο βαθµό
Συµβούλων Ο.Ε.Υ. Α` και Β` και ογδόντα δύο (82) στον ενιαίο βαθµό Γραµµατέων Ο.Ε.Υ. A`- Β` - Γ
και Ακολούθων Ο.Ε.Υ.".

Αρθρο

111

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

2

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

«Άρθρο 111
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Ειδικά προσόντα διορισµού - µονιµοποίηση
Στον Κλάδο υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων διορίζονται απόφοιτοι του
τµήµατος υπαλλήλων Οικονοµικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης. Απαραίτητο τυπικό προσόν για την εισαγωγή στο τµήµα υπαλλήλων Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων της ΕΣ∆∆Α είναι η άριστη γνώση, διαπιστούµενη µε εξέταση, της
αγγλικής γλώσσας, καθώς και της γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί κάθε έτος στην ΕΣ∆∆Α τις ανάγκες του σε αποφοίτους του
τµήµατος υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων αυτής.
Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών του τµήµατος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στην
ΕΣ∆∆Α θεωρείται, κατά τις κείµενες διατάξεις περί ΕΣ∆∆Α, ως χρόνος δοκιµαστικής υπηρεσίας και
δεν απαιτείται για τη µονιµοποίηση απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Οι διοριζόµενοι ως Ακόλουθοι Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, τοποθετούνται, µετά την
αποφοίτησή τους από την ΕΣ∆∆Α, στην Κεντρική Υπηρεσία και παραµένουν σε αυτή για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους.»
*** Το άρθρο 111 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 52 παρ.1 Ν.4278/2014,
ΦΕΚ Α 157/4.8.2014.
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Άρθρο 112
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.
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
Γραφείο, στην Αρχή όπου τοποθετούνται.».
*** Η τελευταία φράση της περίπτωσης β΄όπως αυτή είχε αντικατασταθεί µε την παρ.28
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008 προστέθηκε µε το άρθρο 52 παρ.3
Ν.4278/2014, ΦΕΚ Α 157/4.8.2014.
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.
2. 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 τους
ελληνικούς νόµους, και ανακοινώνονται στη διπλωµατική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν,
µε το διπλωµατικό βαθµό προς τον οποίο εξοµοιούνται, προστιθεµένης της φράσης "Οικονοµικών
και Εµπορικών υποθέσεων".
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ. όταν υπηρετούν στο εσωτερικό τοποθετούνται ιδίως στη
Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας και τις
υπαγόµενες σε αυτήν Υπηρεσίες, ∆ιευθύνσεις και Περιφερειακές Υπηρεσίες και µπορούν να ασκούν
διευθυντικά Καθήκοντα στις ∆ιευθύνσεις ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών και στην Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
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Άρθρο 113
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων απαιτείται:
"α. από το βαθµό του Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στο 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 ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης".
*** Η περ.α` αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 41 παρ.47 α Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
β. από το βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ στο
βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β`, τριετής υπηρεσία
στον κατεχόµενο βαθµό,
γ. από το βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` στο
βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α`, τριετής υπηρεσία
στον κατεχόµενο βαθµό,
δ. από το βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` στο
βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β`, τριετής υπηρεσία
στον κατεχόµενο βαθµό,
ε. από το βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` στο
βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α`, τριετής υπηρεσία
στον κατεχόµενο βαθµό,
στ. από το βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` στο
βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β`, τριετής
υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ζ.από το βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β`
στο βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών Υποθέσεων Α`, τριετής υπηρεσία
στον κατεχόµενο βαθµό.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: "Η προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας για την προαγωγή στον επόµενο βαθµό
των Γραµµατέων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` και των Συµβούλων Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων 8` που ισχύει µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 113 του "Οργανισµού
του Υπουργείου Εξωτερικών" εφαρµόζεται στους υπαλλήλους που διορίζονται σε θέσεις του
Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µετά την 5.6.2007, έναρξη ισχύος του εν λόγω
Οργανισµού" (άρθρ.41 παρ.47β Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008).
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων δεν µπορούν να προαχθούν
στο βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` εάν δεν έχουν
υπηρετήσει, τουλάχιστον µία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται
βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του παρόντος νόµου, ή σε χώρα ειδικών συνθηκών, όπως
οι χώρες αυτές ορίζοντο µε βάση τις διατάξεις που ίσχυσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του.
" και εάν δεν έχουν διατελέσει Επικεφαλής Γ ραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
τουλάχιστον για δύο (2) έτη".
*** Η µέσα σε " " φράση της παρ.2 προστέθηκε µε το άρθρο 52 παρ.4
Ν.4278/2014, ΦΕΚ Α 157/4.8.2014.
3. α. Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις από το βαθµό του Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων έως και στο βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α`
ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
β. Η προαγωγή από το βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` στο
βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή
οργανική θέση, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, 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` ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από
σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
δ. Η προαγωγή από το βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` στο
βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` ενεργείται, εφόσον
υπάρχει κενή οργανική θέση, µε διάταγµα, που 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.
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ε. Η προαγωγή από το βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β`
στο βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` ενεργείται µε
διάταγµα, που 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.

Αρθρο
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Άρθρο 114
Προαγωγές

1. Οι Προαγωγές από το βαθµό του Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων έως και το
βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` και από το βαθµό του
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` στο 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 αρχαιότητας 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 γνώσεως 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 το βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` στο
βαθµό του Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β` και από το βαθµό του
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` στο 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
παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του
ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ηµεροµηνία
διορισµού του.
4. Οι Προαγωγές από το βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
Β` στο βαθµό του Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` ενεργούνται κατ`
απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται µόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που
παραλείπεται.
5. Το κατά περίπτωση αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και
την προαγωγή στο 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.
Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη
φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στο βαθµό που
εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιµος, µέχρι συµπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για τη
στοιχειοθέτηση δικαιώµατος λήψεως κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από
την υπηρεσία.
6. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον µια 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.
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Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία
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Άρθρο 115
Μεταθέσεις

1. Οι υπάλληλοι τού Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µετατίθενται σε θέσεις
αντίστοιχες προς το βαθµό τους.
2. Οι Μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
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ενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, 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 ενεργείται
µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Για
τους υπαλλήλους που έχουν βαθµό Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α`
ή Β`, η µετάθεση ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα 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 τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα
από πέντε. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου,
κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από
γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
4. Η παραµονή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στην ίδια
θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του
παρόντος νόµου, 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."
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.29α
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

"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 δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή.
Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων παραµένουν στην Κεντρική
Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογηµένη
υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν οµόφωνης γνώµης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου ή εφόσον
ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεως 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 συνεχή δεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό
πριν από την τοποθέτηση 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`."
*** Η περ.α` της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.29β
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

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 Οικονοµικών 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 ∆ιεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί
εγγράφως µέχρι 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 15 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.
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
αναχώρηση τους από αυτή.
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9. Οι περιορισµοί των προηγούµενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθµό Γενικού
Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α` και Β` υπαλλήλους του Κλάδου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων.
10. ∆ιατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν
εφαρµόζονται προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων.

Αρθρο

116

Άρθρο 116
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

1. α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων αποχωρούν από την
υπηρεσία, όταν συµπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
β. Ως ηµέρα, που συµπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του
οικείου έτους.
2. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. ∆ιόρθωση
ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του χρόνου
εξόδου από την υπηρεσία.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, οι οποίοι συµπληρώνουν το
όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που
εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν το όριο
αυτό. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε µισθοδοσία των
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.

Αρθρο
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Άρθρο 117
Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης τριακονταπενταετούς υπηρεσίας

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, που έχουν συµπληρώσει το
60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφ` όσον έχουν συµπληρώσει
τριακονταπενταετή πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, κατά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους,
δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραµονή τους στην
υπηρεσία έως τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όµως, πέραν του 67ου έτους της
ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία
συµπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε µισθοδοσία των ανωτέρω
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.
2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο 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 το διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού
ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως
συντάξιµη από το ∆ηµόσιο.

Αρθρο
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Τµήµα 5: Κλάδος ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού
Άρθρο 118
Βαθµοί και θέσεις
1. Ο Κλάδος ∆ιοικητικής, Λογιστικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης του
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Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α`) µετονοµάζεται σε Κλάδο Πανεπιστηµιακής Εκπαιδεύσεως
(ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (ΤΕ) ∆ιοικητικού.
2. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού είναι οι εξής:
α. Βαθµός Α`
β. Βαθµός Β`
γ. Βαθµός Γ`
δ. Βαθµός ∆`
ε. Βαθµός Ε`
στ. Βαθµός ΣΤ`.

"3. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Πτυχιούχων ∆ιοικητικών
είναι οκτακόσιες ενενήντα επτά (897) και κατανέµονται, κατά βαθµό, ως εξής:
α. Βαθµός Α` θέσεις 80
β. Βαθµός Β` θέσεις 120
γ. Βαθµός Γ και
δ. Βαθµός ∆` και
ε. Βαθµός Ε` και
στ. Βαθµός ΣΤ` θέσεις 697.
Οι θέσεις των βαθµών ΣΤ, Ε, ∆` και Γ είναι ενιαίες."
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.30
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

4. Ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των ανωτέρω θέσεων είναι
δυνατόν να µεταβάλλεται, µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας
και Οικονοµικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανοµή των
θέσεων κατά την ιεραρχία.
Μέγεθος Γραµµάτων
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
Αρθρο

119

Άρθρο 119
Θέσεις και Καθήκοντα κατά βαθµό

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου
Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωµατικές και προξενικές αρχές.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού 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.
Στις πρεσβευτικές αρχές όπου λειτουργούν προξενικά γραφεία, είναι δυνατόν, µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του προϊσταµένου της αρχής, να ανατίθενται σε υπάλληλο
του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού Καθήκοντα επί κεφαλής 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.
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3. Στους ανωτέρω υπαλλήλους ανατίθενται Καθήκοντα ανάλογα µε το βαθµό τους.

Αρθρο
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Άρθρο 120
Ειδικά Προσόντα διορισµού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού πρέπει να διαθέτουν,
εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α. Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. 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
επεξεργασία κειµένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτυου και επαρκή
γνώση διαχείρισης βάσεων δεδοµένων."
*** Η περ.γ΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.31α
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

Η πρόσληψη γίνεται κατόπιν διαγωνισµού, ο οποίος διενεργείται µε µέριµνα της ΣΤ1 ∆ιευθύνσεως
Προσωπικού, τουλάχιστον µια φορά κατ` έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Με
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία
και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
Η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψη της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών. Η
προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δηµοσίευση της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από
άποψη νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10)
ηµερών τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων
αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νοµιµότητας.
"2. Σε περίπτωση περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται
σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την κύρωση των πινάκων από το
ΑΣΕΠ. Η ισχύς του πίνακα µπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών. Η αποζηµίωση των µελών της επιτροπής εξετάσεων, των εξεταστών, των µελών των
λοιπών Επιτροπών, καθώς και των προσώπων που θα µετέχουν στο διαγωνισµό καθορίζεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί αποζηµίωσης µελών επιτροπών διαγωνισµών πρόσληψης
προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ."
*** Η νέα παρ.2 προστέθηκε και οι παράγραφοι 2 και 3 του
αναριθµήθηκαν σε 3 και 4 αντίστοιχα,µε την παρ.31
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

2. Οι προσλαµβανόµενοι µε την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, εφόσον µεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι., στο βαθµό ΣΤ`, εφόσον δε είναι κάτοχοι
πτυχίου Πανεπιστηµίου, στο βαθµό Ε`, για διετή δοκιµαστική υπηρεσία, µετά το πέρας της οποίας
και εντός σαράντα πέντε ηµερών από τη συµπλήρωση της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
αν είναι κατάλληλοι προς µονιµοποίηση.
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.
Ο κρινόµενος ως µη µονιµοποιητέος απολύεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Αρθρο
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Άρθρο 121
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού
απαιτείται:
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α. από το βαθµό ΣΤ` στο βαθµό Ε`, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό,
β. από το βαθµό Ε` στο βαθµό ∆`, τετραετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό,
γ. από το βαθµό ∆` στο βαθµό Γ, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό,
δ. από το βαθµό Γ στο βαθµό Β`, τετραετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό,
ε. από το βαθµό Β` στο βαθµό Α`, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό.
2. Η προαγωγή από το βαθµό ΣΤ` έως το βαθµό Γ` ενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η προαγωγή
από το βαθµό Γ` έως το βαθµό Α` ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές
θέσεις, µε την ίδια διαδικασία.

Αρθρο
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Άρθρο 122
Προαγωγές

1. Οι Προαγωγές από το βαθµό ΣΤ` έως και το βαθµό Γ` ενεργούνται, µετά από αυτοτελή κρίση των
υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας 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 το βαθµό Γ` στο βαθµό Β` και από το βαθµό Β` στο βαθµό Α` ενεργούνται
κατ` εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και µε
ειδική αιτιολόγηση καθ` όσον αφορά τους 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 παράγραφο 2. Σε
κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου
του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ηµεροµηνία διορισµού του.
4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθµό
Γ, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούµενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση
των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη
φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στο βαθµό που
κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιµος, µέχρι συµπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για
στοιχειοθέτηση δικαιώµατος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως,
από την υπηρεσία.
5. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον µια φορά κατ` έτος, ύστερα από ερώτηµα
του Υπουργού Εξωτερικών προς το 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.
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Άρθρο 123
Μεταθέσεις

1. Οι Μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού ενεργούνται, για όλους τους
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βαθµούς, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, παραµένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από έξι.
Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά
περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών µετά από γνώµη
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Η παραµονή των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών
συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95, 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 µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

"4.α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Πτυχιούχων ∆ιοικητικών µετατίθενται, υποχρεωτικώς στην
Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή,
πάντως, έχουν συµπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του
Κλάδου Πτυχιούχων ∆ιοικητικών παραµένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη,
εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν οµόφωνης
γνώµης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν
αιτήσεως του, σε Αρχή δυσµενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων
υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου Πτυχιούχων ∆ιοικητικών, ο οποίος δεν έχει
συµπληρώσει συνεχή δωδεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση 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."
*** Η περ.α` αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.32
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
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 ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού 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 ΠΕ και ΤΕ
∆ιοικητικού, η ∆ιεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως, µέχρι 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 15 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.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού δεν µπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της
Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ` εξαίρεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ
και ΤΕ ∆ιοικητικού µπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού δεν επιτρέπεται να µετατεθούν σε πόλη, στην
οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρηση τους από αυτή.
10. ∆ιατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν
εφαρµόζονται προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού.

Αρθρο

124
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Άρθρο 124
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

1. α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν
συµπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
β. Ως ηµέρα που συµπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του οικείου
έτους.
2. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. ∆ιόρθωση
ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του χρόνου
εξόδου από την υπηρεσία.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού, οι οποίοι συµπληρώνουν το όριο ηλικίας,
απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το
αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε µισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε
αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

Αρθρο

125

Άρθρο 125
Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού, που έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της
ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή
πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού,
κατά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε έτη
υπηρεσίας, παρατείνεται η παραµονή τους στην υπηρεσία έως τη συµπλήρωση της
τριακονταπενταετίας, όχι, όµως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω
απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται
το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν τριακονταπενταετή
υπηρεσία.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε µισθοδοσία των ανωτέρω
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.
2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο 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 το διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού
ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως
συντάξιµη από το ∆ηµόσιο.

Αρθρο

126
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Τµήµα 6: Κλάδος ∆ιοικητικών Γραµµατέων
Άρθρο 126
Βαθµοί και θέσεις
1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Κλάδος ∆ιοικητικών Γραµµατέων.
2. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
στον Κλάδο ∆ιοικητικών Γραµµατέων σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου
Εξωτερικών εντάσσονται, αυτοδικαίως, µε τους βαθµούς τους οποίους κατέχουν,
στον κλάδο ∆ιοικητικών Γραµµατέων. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται
διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Εξωτερικών.
3. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων είναι οι εξής:
α. ∆ιοικητικός Γραµµατέας Α`
β. ∆ιοικητικός Γραµµατέας Β`
γ. ∆ιοικητικός Γραµµατέας Γ`
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δ. ∆ιοικητικός Γραµµατέας ∆`
ε. ∆ιοικητικός Γραµµατέας Ε`
στ. ∆ιοικητικός Γραµµατέας ΣΤ`.
4. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων
είναι
επτακόσιες ενενήντα επτά (797). Οι θέσεις αυτές είναι ενιαίες.
5. Ο συνολικός αριθµός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να µεταβάλλεται µε
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών.

Αρθρο

127

Άρθρο 127
Θέσεις και Καθήκοντα
1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων υπηρετούν στις υπηρεσίες
του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωµατικές και
προξενικές αρχές.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων ασκούν Καθήκοντα γραφέων,
δακτυλογράφων, χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή, τηλεφωνητών και
αρχειοφυλάκων, καθώς επίσης και τα πάσης φύσεως 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
υπολόγου της οικονοµικής διαχείρισης της αρχής, στην οποία υπηρετούν, κατά
τις διατάξεις του νόµου περί δηµοσίου λογιστικού.

Αρθρο

128
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Άρθρο 128
Ειδικά Προσόντα διορισµού

1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο ∆ιοικητικών Γραµµατέων πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά
προσόντα του άρθρου 66, 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, επεξεργασίας κειµένου και αρχειοθέτησης.
Η πρόσληψη γίνεται κατόπιν διαγωνισµού, ο οποίος διενεργείται, µε µέριµνα της ∆ιευθύνσεως
Προσωπικού, τουλάχιστον µια φορά κατ` έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Με
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία
και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
Η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψη της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών. Η
προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δηµοσίευση της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από
άποψη νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10)
ηµερών τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων
αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νοµιµότητας.
2. 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 ηµερών από τη συµπλήρωση της κρίνονται από το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς µονιµοποίηση.
3. Οι θετικώς κρινόµενοι από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µονιµοποιούνται µε απόφαση του
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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.

Αρθρο

129

Άρθρο 129
Τυπικά προσόντα προαγωγής
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων
απαιτείται:
α. από το βαθµό του ∆ιοικητικού Γραµµατέα ΣΤ` στο βαθµό του ∆ιοικητικού
Γραµµατέα Ε`, τετραετής πραγµατική υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
β. από το βαθµό του ∆ιοικητικού Γραµµατέα Ε` στο βαθµό του ∆ιοικητικού
Γραµµατέα ∆`, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
γ. από το βαθµό του ∆ιοικητικού Γραµµατέα ∆` στο βαθµό του ∆ιοικητικού
Γραµµατέα Γ`, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
δ. από το βαθµό του ∆ιοικητικού Γραµµατέα Γ στο βαθµό του ∆ιοικητικού
Γραµµατέα Β`, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ε. από το βαθµό του ∆ιοικητικού Γραµµατέα Β` στο βαθµό του ∆ιοικητικού
Γραµµατέα Α`, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό.
2. Η προαγωγή στον εκάστοτε αµέσως ανώτερο βαθµό ενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Αρθρο

130

Άρθρο 130
Προαγωγές

1. Οι Προαγωγές των υπαλλήλων του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων σε όλους τους βαθµούς
ενεργούνται, µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή
προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας 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.
Για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου,
σχετικά µε την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ηµεροµηνία διορισµού του.

Αρθρο

131
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Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Άρθρο 131
Μεταθέσεις

1. Οι Μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων ενεργούνται, για όλους
τους βαθµούς, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, παραµένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από έξι.
Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά
περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών µετά από γνώµη
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του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
3. Η παραµονή των υπαλλήλων του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων στην ίδια θέση σε αρχή
ειδικών συνθηκών, σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95, 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 µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
"4.α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων µετατίθενται υποχρεωτικώς στην
Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή,
πάντως, έχουν συµπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του
Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων παραµένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη,
εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν οµόφωνης
γνώµης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν
αιτήσεως του, σε Αρχή δυσµενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων
υπαλλήλων του κλάδου του. Υπάλληλος του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, ο οποίος δεν έχει
συµπληρώσει συνεχή δωδεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση 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."
*** Η περ.α`της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.33 άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α
225/5.11.2008.
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 ∆ιοικητικών Γραµµατέων 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 ∆ιοικητικών
Γραµµατέων, η ∆ιεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως, µέχρι 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 15 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.
8. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων δεν µπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της
Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Kaf εξαίρεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου
∆ιοικητικών Γραµµατέων µπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα.
9. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων δεν επιτρέπεται να µετατεθούν σε πόλη,
στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρηση τους από αυτή.
10. ∆ιατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν
εφαρµόζονται προκειµένου περί υπαλλήλων του κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

Αρθρο
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Άρθρο 132
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

1. α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν
συµπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
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β. Ως ηµέρα, που συµπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του
οικείου έτους.
2. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. ∆ιόρθωση
ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του χρόνου
εξόδου από την υπηρεσία.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, οι οποίοι συµπληρώνουν το όριο ηλικίας,
απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το
αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε µισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε
αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.
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Άρθρο 133
Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, που έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της
ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή
πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆ιοικητικών
Γραµµατέων, κατά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συµπληρώσει
τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραµονή τους στην υπηρεσία έως τη συµπλήρωση
της τριακονταπενταετίας, όχι, όµως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω
απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται
το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν τριακονταπενταετή
υπηρεσία.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε µισθοδοσία των ανωτέρω
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.
2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο 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 το διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού
ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως
συντάξιµη από το ∆ηµόσιο.
Ν 3566/2007: Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (422534)
Αρθρο
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Τµήµα 7: Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής
Άρθρο 134
Βαθµοί και θέσεις
1. Οι βαθµοίτων υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι οι
εξής:
α. Βαθµός Α`
β. Βαθµός Β`
γ. Βαθµός Γ`
δ. Βαθµός ∆`
ε. Βαθµός Ε`
στ. Βαθµός ΣΤ`.
2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και
Πληροφορικής είναι διακόσιες πενήντα επτά (257) και κατανέµονται, κατά
βαθµό,
ως εξής:
α. Βαθµός Α` θέσεις 24
β. Βαθµός Β` θέσεις 33
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γ. Βαθµός Γ` και
ο. Βαθµός ∆` και
ε. Βαθµός Ε` και
στ. Βαθµός ΣΤ` θέσεις 200.
Οι θέσεις των βαθµών ΣΤ`, Ε`, ∆` και Γ` είναι ενιαίες.
3. Ο συνολικός αριθµός και η κατά βαθµό κατανοµή των ανωτέρω θέσεων είναι
δυνατόν να µεταβάλλεται, µε διάταγµα, που εκδίδεται, µε πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας
και Οικονοµικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανοµή των
θέσεων, κατά την ιεραρχία.

Αρθρο
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Άρθρο 135
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 σχέση µε την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του Υπουργείου
Εξωτερικών, 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 ∆ιευθύνσεις, 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 παράγραφο 2, και άλλα Καθήκοντα, όπως οικονοµικής διαχείρισης,
γραµµατειακής υποστήριξης, αρχειοθέτησης, διεκπεραίωσης εγγράφων κ.ά., κατά την κρίση του
προϊσταµένου της αρχής.

Αρθρο
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Άρθρο 136
Ειδικά Προσόντα διορισµού
1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής πρέπει να
διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, και τα εξής ειδικά
προσόντα:
"α. Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών ή ηλεκτρονικών
υπολογιστικών συστηµάτων ή πληροφορικής της ηµεδαπής ή ισότιµο της
αλλοδαπής."
*** Η περ.α`της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.34α
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

β. Πολύ καλή γνώση επεξεργασίας κειµένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, προγραµµατισµού και
υποστήριξης ηλεκτρονικού και λογισµικού εξοπλισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή και δικτύων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και, προαιρετικά, οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας.
"Η πρόσληψη διενεργείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν ειδικού διαγωνισµού, ο οποίος
διενεργείται τουλάχιστον µια φορά κατ` έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Με
προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι
όροι και η διαδικασία διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού.
Σε περίπτωση περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προ-κηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται σχετικός
πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την κύρωση των πινάκων από το ΑΣΕΠ. Η
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ισχύς του πίνακα µπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών."
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.34β
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

2. Οι προσλαµβανόµενοι µε την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, εφόσον µεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι., στο βαθµό ΣΤ`, εφόσον δε είναι κάτοχοι
πτυχίου Πανεπιστηµίου, στο βαθµό Ε`, για διετή δοκιµαστική υπηρεσία, µετά το πέρας της οποίας
και εντός σαράντα πέντε ηµερών από τη συµπλήρωση της, κρίνονται από το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς µονιµοποίηση.
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.
Ο κρινόµενος ως µη µονιµοποιητέος απολύεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
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Άρθρο 137
Τυπικά προσόντα προαγωγής
"1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής
απαιτείται:
α. από το βαθµό ΣΤ` στο βαθµό Ε`, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό,
β. από το βαθµό Ε` στο βαθµό ∆`, τετραετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό,
γ. από το βαθµό ∆` στο βαθµό Γ`, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό,
δ. από το βαθµό Γ` στο βαθµό Β`, τετραετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό,
ε. από το βαθµό Β` στο βαθµό Α`, πενταετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό."
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.36
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
2. Η προαγωγή από το βαθµό ΣΤ` έως το βαθµό Γ` ενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η προαγωγή
από το βαθµό Γ έως το βαθµό Α` ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές
θέσεις, µε την ίδια διαδικασία.
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Άρθρο 138
Προαγωγές

1. Οι Προαγωγές από το βαθµό ΣΤ` έως και το βαθµό Γ` ενεργούνται, µετά από αυτοτελή κρίση των
υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας 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 το βαθµό Γ` στο βαθµό Β` και από το βαθµό Β` στο βαθµό Α` ενεργούνται
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κατ` εκλογή, µε σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και µε
ειδική αιτιολόγηση καθ` όσον αφορά τους 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 παράγραφο 2.
Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού
φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ηµεροµηνία διορισµού
του.
4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθµό
Γ`, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούµενος, στερείται παντελώς των προσόντων για
την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση
επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στο βαθµό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιµος,
µέχρι συµπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώµατος λήψεως της
κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.
5. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον µία φορά κατ` έτος, ύστερα από ερώτηµα
του Υπουργού Εξωτερικών προς το 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.

Αρθρο

139

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Άρθρο 139
Μεταθέσεις

1. Οι Μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής ενεργούνται, για
όλους τους βαθµούς, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, 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 τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα
από έξι. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η µη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά
περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών 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 παραγράφου 4 του άρθρου 95, 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 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 δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του
Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής παραµένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον
έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογηµένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν
οµόφωνης γνώµης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται,
κατόπιν αιτήσεως 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 συνεχή δωδεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση 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.
*** Η περ.α΄της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.36
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

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 ∆ιεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί, εγγράφως, µέχρι 15 Νοεµβρίου εκάστου
έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά
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τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συµπλήρωση των θέσεων αυτών
υποβάλλονται µέχρι 15 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.
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, 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 αναχώρηση τους από
αυτή.
10. ∆ιατάξεις άλλων νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα µεταθέσεων δηµοσίων υπαλλήλων δεν
εφαρµόζονται προκειµένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

Αρθρο

140

Άρθρο 140
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

1. α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής αποχωρούν από την υπηρεσία,
όταν συµπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
β. Ως ηµέρα, που συµπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του
οικείου έτους.
2. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. ∆ιόρθωση
ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του χρόνου
εξόδου από την υπηρεσία.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, οι οποίοι συµπληρώνουν το όριο
ηλικίας, απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που
εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν το όριο
αυτό. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε µισθοδοσία των
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.

Αρθρο

141

Άρθρο 141
Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, που έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος
της ηλικίας τους, αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή
πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και
Πληροφορικής, κατά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συµπληρώσει
τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραµονή τους στην υπηρεσία έως τη συµπλήρωση
της τριακονταπενταετίας, όχι, όµως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω
απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται
το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν τριακονταπενταετή
υπηρεσία.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε µισθοδοσία των ανωτέρω
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.
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2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο 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 το διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού
ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως
συντάξιµη από το ∆ηµόσιο.

Αρθρο

142

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Τµήµα 8: Κλάδος Επιµελητών
Άρθρο 142
Βαθµοί και θέσεις
1. Ο Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α`) µετονοµάζεται σε
Κλάδο Επιµελητών.
2. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του Κλάδου Επιµελητών είναι οι εξής:
α. Αρχιταξινόµος
β. Ταξινόµος
γ. Επιµελητής.
3. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επιµελητών είναι τριακόσιες
είκοσι (320). Οι θέσεις είναι ενιαίες.
4. Ο συνολικός αριθµός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να µεταβάλλεται µε
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών.

Αρθρο

143

Άρθρο 143
Θέσεις και Καθήκοντα

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών υπηρετούν, αποκλειστικά, στην Κεντρική Υπηρεσία και τις
Περιφερειακές Αρχές, αποκλειόµενης της δυνατότητας µετάθεσης ή απόσπασης τους στο
εξωτερικό, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιµετώπιση υπηρεσιακών αναγκών αρχής της
Εξωτερικής Υπηρεσίας, είναι δυνατόν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στην
παρ. 1 του άρθρου 74, να αποσπώνται σε αυτήν υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών, µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι ως άνω Αποσπάσεις,
οι οποίες δεν µπορούν να υπερβούν τη διετία κάθε φορά και, συνολικώς, την οκταετία στο
συνολικό διάστηµα της υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου αυτού, πραγµατοποιούνται για την
άσκηση καθηκόντων των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 149 παρ. 1.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών ασκούν όλα τα Καθήκοντα που ανάγονται στη φύση του
κλάδου τους και ιδίως:
α. εξυπηρετούν τα Γραφεία και ∆ιευθύνσεις 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 κτηρίων 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.
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Αρθρο

144

Άρθρο 144
Προσόντα διορισµού

1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Επιµελητών πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα
του άρθρου 66, απολυτήριο Γυµνασίου.
Η πρόσληψη γίνεται βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του ∆ηµοσίου διατάξεων.
2. Οι προσλαµβανόµενοι µε την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, στο βαθµό του Επιµελητή για διετή δοκιµαστική υπηρεσία, µετά το πέρας της οποίας
και εντός σαράντα πέντε ηµερών από τη συµπλήρωση της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
αν είναι κατάλληλοι προς µονιµοποίηση.
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.
Ο κρινόµενος ως µη µονιµοποιητέος απολύεται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Αρθρο

145

Άρθρο 145
Τυπικά προσόντα προαγωγής

1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Επιµελητών απαιτείται:
α. από το βαθµό του Επιµελητή στο βαθµό του Ταξινόµου, εννεαετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό,
β. από το βαθµό του Ταξινόµου στο βαθµό του Αρχιταξινόµου, εξαετής πραγµατική υπηρεσία στον
κατεχόµενο βαθµό.
2. Η προαγωγή στον εκάστοτε ανώτερο βαθµό ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Αρθρο

146

Άρθρο 146
Προαγωγές
1. Οι Προαγωγές από το βαθµό του Επιµελητή έως και το βαθµό του
Αρχιταξινόµου ενεργούνται, µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν
τα
τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας τους. Σε κάθε
περίπτωση, για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού
φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά µε την υπηρεσιακή εξέλιξη του, 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 στο βαθµό του Ταξινόµου, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς
αξιολογούµενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του
ανώτερου βαθµού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις
συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στο βαθµό που κρίθηκε την τελευταία φορά
ως στάσιµος, µέχρι συµπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση
δικαιώµατος λήψεως κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από
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την υπηρεσία.

Αρθρο

147

Άρθρο 147
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. α. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν
συµπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
β. Ως ηµέρα, που συµπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η
∆εκεµβρίου του οικείου έτους.
2. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου
66. ∆ιόρθωση ηλικίας µεταγενέστερη του διορισµού δεν λαµβάνεται υπόψη για
τον
καθορισµό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών, οι οποίοι συµπληρώνουν το όριο
ηλικίας, απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα κατά
την οποία συµπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη,
παύει αυτοδικαίως κάθε µισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες
τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

Αρθρο

148

Άρθρο 148
Αποχώρηση λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών, που έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους
αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακονταπενταετή πραγµατική και
συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιµελητών, κατά τη συµπλήρωση
του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας,
παρατείνεται η παραµονή τους στην υπηρεσία έως τη συµπλήρωση της τριακοπενταετίας, όχι,
όµως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα
τους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες
από την ηµέρα κατά την οποία συµπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε µισθοδοσία των ανωτέρω
υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας
διάταξης, επιστρέφονται.
2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο ∆ηµόσιο 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 το διορισµό, την ένταξη, µονιµοποίηση, απόκτηση βαθµού
ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως
συντάξιµη από το ∆ηµόσιο.
Αρθρο

149

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

2

Προισχύσασες µορφές άρθρου

2

Τµήµα 9: Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 149
Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υφίστανται, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του
π.δ. 230/1998 (ΦΕΚ 177 Α`) οι παρακάτω θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
12 θέσεις ιδιαιτέρων γραµµατέων, 2 θέσεις οικονόµων, 15 θέσεις προσωπικού καθαριότητας, 5
θέσεις συντηρητών, 2 θέσεις µεταφορέων, 5 θέσεις οδηγών, 2 θέσεις µαγείρων, 5 θέσεις
σερβιτόρων και 2 θέσεις κηπουρών.
2. Στις αρχές του εξωτερικού υφίστανται θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, που έχουν συσταθεί µε το π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α`), όπως ισχύει.
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Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί να συσταθούν θέσεις
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στις οποίες
περιλαµβάνονται θέσεις ιδιαιτέρων γραµµατέων, διερµηνέων και µεταφραστών, οδηγών,
κλητήρων, φυλάκων - θυρωρών, τηλεφωνητών, προσωπικού ασφαλείας, κηπουρών, συντηρητών
και οικιακού προσωπικού εν γένει.
Για τις ανάγκες των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, µπορεί να συσταθούν και
θέσεις πτυχιούχων επιστηµονικών συνεργατών και εξειδικευµένων στελεχών.
Για τις θέσεις της παραγράφου αυτής προσλαµβάνονται, επιτοπίως, µόνιµοι κάτοικοι της χώρας
όπου εδρεύει η συγκεκριµένη αρχή, εφόσον γνωρίζουν την τοπική γλώσσα. Για την πρόσληψη
απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από
εισήγηση του προϊσταµένου της εν λόγω αρχής. Με την κοινή αυτή απόφαση καθορίζεται και το
ύψος της αντιµισθίας των ανωτέρω υπαλλήλων, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της αρχής,
και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες αγοράς εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαρκείας δύο ετών, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάµενο της
αρχής και η οποία δύναται να ανανεώνεται, κατ` εξαίρεση των κειµένων διατάξεων.
Οι προσλαµβανόµενοι ως επιστηµονικοί συνεργάτες και εξειδικευµένα στελέχη των Γραφείων
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων πρέπει:
α. να είναι`Ελληνες πολίτες, µόνιµοι κάτοικοι της χώρας, ή πολίτες της χώρας όπου εδρεύει το
Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων,
"β. να είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού διπλώµατος ή να έχουν επαγγελµατική
εµπειρία, συναφή µε το αντικείµενο που περιγράφεται στη σύµβαση πρόσληψης."

*** Η περ.β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.37α
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

γ. να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας
λειτουργεί το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, και εφόσον δεν γνωρίζουν
ελληνικά, τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά ή γερµανικά. Η γνώση µίας από τις γλώσσες αγγλική,
γαλλική ή γερµανική αποτελεί πρόσθετο προσόν. Προκειµένου περί πολιτών της χώρας όπου
εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων, οι προσλαµβανόµενοι πρέπει να έχουν ως µητρική τη γλώσσα της χώρας αυτής, τυχόν
δε γνώση της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν.
"Ως προς το επιτόπιο προσωπικό το οποίο καλύπτει ανάγκες διοικητικής υποστήριξης των
Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, οι προσλαµβανόµενοι, πρέπει, εκτός των
ανωτέρω α` και γ` προϋποθέσεων, να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και
να γνωρίζουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την πρόσληψη του επιτόπιου προσωπικού που
υποστηρίζει τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων απαιτείται και εισήγηση του
προϊσταµένου αυτών προς τον προϊστάµενο της αρχής."
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν στην παρ.2 µε την παρ.37β
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ Α 103/29.4.2013)
"2. ∆απάνες ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου
149 του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανικού Νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών»
και καταβλήθηκαν µέχρι τις 31.12.2011, είναι νόµιµες και δεν αναζητούνται."

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 35 παρ.4 ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012:
"Ειδικά για τους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007, οι περιορισµοί του
πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/ 2011, δεν µπορεί να συνεπάγονται τη
µείωση του αριθµού των υπαλλήλων, πέραν των 360 για το έτος 2012 και πέραν των 300 µέχρι
και το 2015".

3. Οι προσλαµβανόµενοι σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια,
µπορούν, µε αίτηση τους, να υπαχθούν στην ελληνική νοµοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή
να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι
αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νοµοθεσία. "Το ποσοστό του ασφαλίστρου που
αναλογεί στον εργοδότη δεν δύναται να υπερβαίνει το αντίστοιχο, προβλεπόµενο για τους
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ ποσοστό, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την επιτόπια
νοµοθεσία, και, σε κάθε περίπτωση, βαρύνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Στη συναπτόµενη µεταξύ εργοδότου και εργαζοµένου σύµβαση πρέπει να γίνεται αναφορά της
υποχρέωσης ασφάλισης του εργαζοµένου εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου."

***Το εντος "" τελ.εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4151/2013
(ΦΕΚ Α 103/29.4.2013)

106/121

4. 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 υπηκόους το δίκαιο το οποίο καθορίζεται από τη σύµβαση.
"5. 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`
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την εξωτερική υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές µετατρέπονται
σε ορισµένου χρόνου της αρχής όπου υπηρετούν."
*** Η παρ.5 προστέθηκε µε την παρ.37γ
άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

Αρθρο

150

Άρθρο 150
Ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες

1. Για την υποστήριξη του έργου των επί µέρους ∆ιευθύνσεων σε ζητήµατα µε ειδικό επιστηµονικό
ενδιαφέρον και ορισµένη χρονική διάρκεια ή για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στις διεθνείς
πολιτιστικές σχέσεις της χώρας, µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, να
προσλαµβάνονται µέχρι δεκαπέντε (15) Ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
2. Με την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου:
α. περιγράφονται οι συγκεκριµένες ειδικές ανάγκες, που επιβάλλουν την πρόσληψη, ο τρόπος
πρόσληψης του κάθε Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη, καθώς και τα ακριβή Καθήκοντα τους,
β. ορίζεται η χρονική διάρκεια απασχόλησης τους.
3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται τα
τυπικά προσόντα των κατά την παράγραφο 1 Ειδικών Επιστηµονικών Συνεργατών, καθώς και οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης.
4. Οι αποδοχές των Ειδικών Επιστηµονικών Συνεργατών ορίζονται ίσες µε τις αποδοχές του
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2190/1994
(ΦΕΚ 28 Α`).
5. Με εξαίρεση τις διατάξεις για τη συγκρότηση των Πολιτικών Γραφείων των µελών της
Κυβέρνησης, καθώς και των Γραφείων των Γενικών Γραµµατέων, δεν επιτρέπεται στο Υπουργείο
Εξωτερικών η πρόσληψη, µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, Ειδικών Επιστηµονικών Συνεργατών,
πέραν αυτών που προβλέπει η παράγραφος 1.
6. 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.

Αρθρο

151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τµήµα 1: Προϋπολογισµός Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 151
Εγγραφή πιστώσεων

Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφονται, ετησίως, πιστώσεις για την
αντιµετώπιση των δαπανών του, όπως αυτές ορίζονται στα επόµενα άρθρα.

Αρθρο

152

Άρθρο 152
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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,
στους Αναπληρωτές Υπουργούς Εξωτερικών και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών. Αρµοδιότητες σε
σχέση µε τα παραπάνω θέµατα µπορούν, επίσης, να µεταβιβάζονται, µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών, στους Γενικούς Γραµµατείς, στον Αναπληρωτή Υπηρεσιακό Γενικό Γραµµατέα, στον
Γενικό ∆ιευθυντή αρµόδιο για τις διοικητικές, οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες ή στους νόµιµους
αναπληρωτές τους.
2. Ο Γενικός ∆ιευθυντής, στον οποίο υπάγονται οι οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες, είναι
αρµόδιος για την αναγνώριση όλων των εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία
πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν της ανάληψης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σχετικής
υποχρέωσης σε βάρος του ∆ηµοσίου, καθώς και για την εκκαθάριση των προβλεπόµενων, από τις
κείµενες διατάξεις, ειδικών δαπανών.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών οι αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή, στον οποίο
υπάγονται οι οικονοµικές και τεχνικές Υπηρεσίες, µπορούν να µεταβιβάζονται στους υπ" αυτόν
∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης, καθώς και τους προϊσταµένους των
τµηµάτων.

Αρθρο

153

Άρθρο 153
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 πληρεξούσιο του
υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο πρόσωπο της επιλογής του µε απλή
εξουσιοδότηση, η οποία προσκοµίζεται στην οικεία ∆.Ο.Υ..
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.

Αρθρο

154

Άρθρο 154
Πληρωµές στο εξωτερικό
Οι Πληρωµές στο εξωτερικό ενεργούνται σε ευρώ ή ξένο νόµισµα, σε ένα ή
περισσότερα από τα εκάστοτε σταθερότερα νοµίσµατα ή σε συνδυασµό αυτών.

Αρθρο

155

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

9

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

3

Άρθρο 155
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 διπλωµατικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν κλάδο µε ειδικές αποδοχές,
λόγω των ειδικών προσόντων τα οποία απαιτούνται κατά την εισαγωγή τους στην υπηρεσία, των
αυξηµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων και ευθυνών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών υπό τις οποίες εκτελούν τα Καθήκοντα τους.
Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας και ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας
λαµβάνουν, κατ` επιλογή τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη θέση αυτή, είτε τις αποδοχές
µετακλητού Γενικού Γραµµατέα είτε αυτές του βαθµού τους. Το δικαίωµα επιλογής ασκείται µε
σχετική δήλωση, που κατατίθεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση, µέσα σε ένα µήνα από την ανάληψη
των καθηκόντων τους.
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3. Το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπηρετεί στην αλλοδαπή, λαµβάνει, κατ`
επιλογήν του, σε ευρώ ή στο καθορισθέν νόµισµα καταβολής επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής, τις
εκάστοτε αποδοχές ηµεδαπής ή και επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής, οι οποίες αντιστοιχούν στο
βαθµό ή στο µισθολογικό κλιµάκιο το οποίο κατέχει.
4. 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 παράγραφο 1, και επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, αναλόγως του κλάδου
και του βαθµού. Το επίδοµα αυτό προσαυξάνεται αναλόγως των ποσοστών, που ορίζονται
εκάστοτε µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 5 κοινή υπουργική απόφαση, για τα οικογενειακά
βάρη και τη στέγαση.
"Τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται απαλλάσσονται από κάθε υπέρ του ∆ηµοσίου και υπέρ του
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή τρίτων κράτηση 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 157 του παρόντος,
καθώς και στην οριζόµενη στο άρθρο 160 του παρόντος ηµερήσια αποζηµίωση για τις
µετακινήσεις για την εκτέλεση υπηρεσίας ή τις Ειδικές αποστολές στο εξωτερικό."
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν στην παρ.4 µε την παρ.38α άρθρο 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
5. Το ανωτέρω επίδοµα καθορίζεται, για τους µε πρεσβευτικό βαθµό υπαλλήλους του Υπουργείου
Εξωτερικών, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών,
λαµβανοµένων υπόψη των πινάκων των Ηνωµένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
κόστος ζωής στις πρωτεύουσες όλου του κόσµου. Για τους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζεται, µε
όµοια απόφαση, σε ποσοστό επί αυτού το οποίο έχει καθορισθεί για τους υπαλλήλους µε
πρεσβευτικό βαθµό. Η ως άνω υπουργική απόφαση επιτρέπεται να έχει αναδροµική ισχύ.
6. Το επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή αναπροσαρµόζεται, 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 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, που εκδίδεται
µετά από γνώµη επιτροπής, αποτελούµενης από τον Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού, ∆ιοικητικής
Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ως Πρόεδρο, έναν ∆ιευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων και
τον ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται η αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθορίζεται το
ποσοστό της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο αναπροσαρµογής του επιδόµατος.
"Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται µέχρι στο διπλάσιο το επίδοµα υπηρεσίας στην
αλλοδαπή των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχές που βρίσκονται
σε εµπόλεµες ζώνες."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µετά το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 µε
την παρ.38β άρθρο 41 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

Στην επιτροπή συµµετέχει και ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Εάν αυτός δεν ορισθεί εντός δεκαπέντε ηµερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η επιτροπή συγκροτείται νοµίµως και χωρίς αυτόν.
Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και συνέρχεται, υποχρεωτικώς
κάθε χρόνο για την εξέταση υποβαλλόµενων από τις πρεσβείες αιτήσεων αναπροσαρµογής του
επιδόµατος για τη χώρα αρµοδιότητας τους.
7. Υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου και του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων,
στους οποίους µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ανατίθενται στην αλλοδαπή Καθήκοντα
θέσης ανώτερης του βαθµού τους, λαµβάνουν, από την τοποθέτηση τους, ως επίδοµα υπηρεσίας
στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αµέσως ανώτερη επιδοµατική βαθµίδα από αυτή
στην οποία ανήκουν.
Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού ή του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, οι οποίοι
εκτελούν Καθήκοντα επί κεφαλής προξενικών γραφείων, λαµβάνουν από την τοποθέτηση τους στη
θέση αυτή, ως επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αµέσως ανώτερη
επιδοµατική βαθµίδα από αυτή στην οποία ανήκουν και σε κάθε περίπτωση όχι ανώτερο του 80%
του επιδόµατος που αναλογεί στον Πρέσβυ.
8. Υπάλληλοι του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων,
του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού και του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, οι οποίοι
αναπληρώνουν τον προϊστάµενο αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή τον επί κεφαλής προξενικού
γραφείου πέραν των δέκα ηµερών, λαµβάνουν ως επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που
αντιστοιχεί στην αµέσως ανώτερη επιδοµατική βαθµίδα από αυτή στην οποία ανήκουν.
Ειδικώς, σε υπάλληλο επιφορτισµένο µε τις υποθέσεις πρεσβευτικής αρχής, καταβάλλεται
αποζηµίωση, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δεν µπορεί να υπερβεί τη διαφορά
µεταξύ της ανώτερης και της επιδοµατικής βαθµίδας στην οποία ανήκει.
9. Η πληρωµή σε ευρώ ή σε άλλο νόµισµα του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής αρχίζει από την

109/121

ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται µε έγγραφη γνωστοποίηση της οικείας
αρχής προς την Κεντρική Υπηρεσία, και παύει µετά από δέκα ηµέρες 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 το χρόνο του θανάτου και σε περίπτωση
παραίτησης, από την ηµέρα της παράδοσης. Σε περιπτώσεις θέσεως σε Αργία και προσωρινής ή
οριστικής παύσεως η πληρωµή του επιδόµατος παύει από την ηµεροµηνία της κοινοποιήσεως στον
υπάλληλο της σχετικής πράξεως.
10. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης στην ίδια πόλη στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου
Εξωτερικών όλων των κλάδων, οι οποίοι είναι σύζυγοι, τους καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές
που προβλέπονται για το βαθµό τους, εκτός από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 4
προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών και στέγασης, οι οποίες καταβάλλονται µόνο στον
ιεραρχικώς ανώτερο.
11. Για τους µόνιµους και επί συµβάσει υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας, που αµείβονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α`), επιτρέπεται η απογευµατινή, νυκτερινή
και κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες εργασία, πέραν του κανονικού ωραρίου.
12. Σε περίπτωση προαγωγής υπαλλήλου του ∆ιπλωµατικού Κλάδου και του Κλάδου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων, 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.

Αρθρο
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Άρθρο 156
Επίδοµα ειδικών γλωσσών

1. Σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που γνωρίζουν ξένες γλώσσες ειδικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται ειδικό µηνιαίο επίδοµα, κατόπιν δοκιµασίας, µε την οποία αποδεικνύεται
η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται το ύψος του επιδόµατος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται οι ξένες γλώσσες, η γνώση των οποίων
παρέχει το δικαίωµα για τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόµατος, ο τρόπος και το περιεχόµενο της
δοκιµασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Αρθρο

157

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

1

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

1

Τµήµα 3: ∆απάνες µετακίνησης και εγκατάστασης
Άρθρο 157
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 οικογένειας τους,
β. τις δαπάνες µεταφοράς της οικοσκευής τους,
γ. τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης.
2. α. Ως οδοιπορικά έξοδα νοούνται το αντίτιµο του αεροπορικού εισιτηρίου πρώτης θέσης για
τους υπαλλήλους µε πρεσβευτικό βαθµό και τουριστικής θέσης για τους λοιπούς υπαλλήλους όλων
των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και πρόσθετο επί του αντιτίµου αυτού ποσοστό,
το οποίο ορίζεται στο 1/3 αυτού.
Ειδικότερα, για τις µετακινήσεις από το Κέντρο προς την Αµερικανική Ήπειρο, την Ωκεανία, την
Άπω Ανατολή, τη Νοτιότερη Αφρική και αντιστρόφως, το ποσοστό επί του αντιτίµου ορίζεται στο
1/4.
β. Το ανωτέρω ποσοστό χορηγείται στον µετακινούµενο υπάλληλο και στα µέλη της οικογένειας
του, εφόσον αυτά δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων.
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γ. Μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου, τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων είναι ο/η
σύζυγος και τα παιδιά, µέχρι και του 20ού έτους της ηλικίας τους ή του 25ου, εφόσον φοιτούν σε
ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα παιδιά που είναι
σωµατικά ή πνευµατικά ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος.
δ. Οι µετακινούµενοι µε µεταφορικό µέσο που ανήκει στους ίδιους ή σε φιλικό τους πρόσωπο, σε
όλο το µήκος της διαδροµής ή σε τµήµα αυτής, δικαιούνται, αφού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση,
να λάβουν το αντίτιµο του αεροπορικού εισιτηρίου τουριστικής θέσης της αντίστοιχης διαδροµής
µε το ποσοστό που δικαιούνται αυτοί και τα µέλη της οικογένειας τους, που µετακινούνται µαζί
τους.
ε. Σε περίπτωση που µέλη της οικογένειας µετακινούµενου υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν λόγω
αντικειµενικής αδυναµίας, το αντίτιµο των εισιτηρίων τους βαρύνει επίσης το ∆ηµόσιο, µόνον
εφόσον αυτά µετακινηθούν πριν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών από την
ηµεροµηνία αναλήψεως υπηρεσίας από τον υπάλληλο.
στ. Τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και για την επιστροφή στην Ελλάδα των
υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και παραιτούνται, συνταξιοδοτούνται ή απολύονται,
καθώς και των µελών της οικογένειας τους.
Οµοίως, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα των µελών της οικογένειας του θανόντος στο
εξωτερικό υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας του.
ζ. Σε περίπτωση που µέλος της οικογένειας υπαλλήλου, που υπηρετεί στο εξωτερικό, επανέλθει,
δικαιολογηµένα, στο Κέντρο εν όψει της µετάθεσης του υπαλλήλου και πριν την υλοποίηση της, ο
υπάλληλος µπορεί να ζητήσει την πληρωµή των οδοιπορικών εξόδων του µέλους αυτού.
η. Οι κατά το άρθρο 69 παρ. 6 µετακινούµενοι υπάλληλοι και τα µετακινούµενα για το λόγο αυτόν
µέλη της οικογένειας τους δικαιούνται αεροπορικού εισιτηρίου τουριστικής θέσης χωρίς κανένα
ποσοστό.
3. α. Οι δαπάνες µεταφοράς οικοσκευής καθορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35
Α`). Επιπλέον, χορηγούνται ασφάλιστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών. Εξάλλου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εγκρίνεται δαπάνη αποθήκευσης της
οικοσκευής, για χρονικό διάστηµα έως έξι µηνών. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Εξωτερικών, η επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 23 του ν. 2685/1999
συγκαλείται µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και αποτελείται από έναν υπάλληλο του
∆ιπλωµατικού Κλάδου, µε βαθµό Πληρεξουσίου Υπουργού Α` ή Β`, ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και έναν υπάλληλο του ∆ιπλωµατικού Κλάδου, που υπηρετεί στη
∆ιεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Καθήκοντα Γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί
υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού ή του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, που
υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα µέλη της
επιτροπής, ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της
όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
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.
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 του
µηνιαίου επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής, µε πλήρεις τις προσαυξήσεις, τις προβλεπόµενες από το
νόµο.
Εφόσον πρόκειται για Επιτετραµµένο ή διευθύνοντα προξενική αρχή υπάλληλο του ∆ιπλωµατικού
Κλάδου ή του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ
∆ιοικητικού ή του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, προστίθεται και η διαφορά του επιδόµατος
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. Προκειµένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υπάλληλοι και τοποθετούνται ή µετατίθενται
στην ίδια αρχή ή πόλη, τα έξοδα που αναφέρονται στο εδάφιο α` καταβάλλονται σε εκείνον που έχει
µεγαλύτερο ύψος αποδοχών.
5. Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του
εσωτερικού χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα και έξοδα µεταφοράς οι κοσκευής, σύµφωνα µε τις
γενικές κείµενες διατάξεις.
Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του εσωτερικού
χορηγείται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις κείµενες γενικές διατάξεις.
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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 τα οδοιπορικά έξοδα των ιδίων και
των µελών της οικογένειας τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2.
Εφόσον οι ανωτέρω αποσπώνται για χρονικό διάστηµα πέραν του έτους, λαµβάνουν και τις
δαπάνες µεταφοράς οικοσκευής, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 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 ∆ηµοσίου ή τρίτων.

Αρθρο
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Άρθρο 158
Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου

1. Για τα είδη της οικοσκευής και το επιβατικό αυτοκίνητο που φέρουν οι υπηρετούντες στο
εξωτερικό υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, προσωρινά ή
οριστικά ή µε µετάθεση, 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 αυτοκίνητο του, τα οποία περιέρχονται εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου σε φυσικά πρόσωπα
που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.
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Άρθρο 159
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 ∆ηµόσιο. 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 Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από γνώµη του προϊσταµένου
της αρχής ως προς τη σκοπιµότητα και το ύψος του µισθώµατος, να µισθώνεται µε δαπάνες του
∆ηµοσίου κατοικία για στέγαση καθενός από τους λοιπούς υπαλλήλους αρχής Εξωτερικής
Υπηρεσίας. Το µίσθωµα καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του συµβολαίου. Στην περίπτωση
αυτή µειούται κατά το ένα τρίτο το καταβαλλόµενο στους υπαλλήλους επίδοµα υπηρεσίας
αλλοδαπής. Η ίδια αυτή µείωση ισχύει και για τους λοιπούς υπαλλήλους όταν αυτοί κατοικούν σε
οικήµατα ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου.
3. Όταν, κατά τα έθιµα, τα συναλλακτικά ήθη ή τις τοπικές συνθήκες της χώρας όπου καλείται να
υπηρετήσει υπάλληλος, για τη µίσθωση κατοικίας απαιτείται προκαταβολή µεγαλύτερη του
µισθώµατος τριών µηνών, η υπηρεσία αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής των απαιτούµενων
µισθωµάτων έως δύο ετών και παρακρατεί, από τις αποδοχές του υπαλλήλου, ποσό ίσο µε το
µηνιαίο µίσθωµα µέχρι πλήρους εξοφλήσεως. 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.

Αρθρο
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Άρθρο 160
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 του συνόλου των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν, και
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τις εν γένει δαπάνες που προβλέπονται από τις κείµενες Γενικές διατάξεις.
"2. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς του Υπουργείου Εξωτερικών
δικαιούνται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το αντίτιµο του αεροπορικού εισιτηρίου
διακεκριµένης θέσεως."
*** Η παρ.2 προστέθηκε και οι παράγραφοι 2,3,4,5,6 και 7 αναριθµήθηκαν
σε 3,4,5,6,7 και 8 αντίστοιχα,µε την παρ.39 άρθρου 41 Ν.3712/2008,
ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.
3 2. Στις δαπάνες ειδικών αποστολών περιλαµβάνονται και αυτές των
διπλωµατικών ταχυδρόµων.

4 3. Οι κάθε είδους δαπάνες της ελληνικής αντιπροσωπείας στις εκάστοτε τακτικές ή έκτακτες
Γενικές Συνελεύσεις του Ο.Η.Ε. καθορίζονται και εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών.
5 4. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες ειδικές
περιπτώσεις.
6 5. Οι υπάλληλοι, που καλούνται για υπηρεσιακούς λόγους από το εξωτερικό στο Κέντρο,
σύµφωνα µε το άρθρο 75, λαµβάνουν και την οριζόµενη από τις κείµενες Γενικές διατάξεις
ηµερήσια αποζηµίωση.
7 6. Το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής των µετακαλουµένων κατά την προηγούµενη παράγραφο
υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο Κέντρο δεν περικόπτεται για όσο χρόνο παραµείνουν στο
Κέντρο.
8 7. Οι Πρέσβεις επί τιµή, οι οποίοι συµµετέχουν στις ανωτέρω αποστολές, εξοµοιούνται, όσον
αφορά στα έξοδα µετακινήσεως και στις λοιπές απολαβές, µε τους υπαλλήλους του ∆ιπλωµατικού
Κλάδου µε πρεσβευτικό βαθµό.

Αρθρο
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Τµήµα 4: Λοιπές δαπάνες
Άρθρο 161
Λειτουργικές δαπάνες

1. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφεται ετησίως πίστωση για δαπάνες
λειτουργίας εν γένει της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο εσωτερικό, των
διπλωµατικών και προξενικών αρχών 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 ∆ηµοσίων 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 ∆ηµοσίων 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 αυτών µε έπιπλα και σκεύη, καθώς και
επισκευής και συντήρησης τούτων.
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 του Κέντρου και των αρχών 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. Τα έξοδα µίσθωσης κατοικιών των Πρεσβευτών - Συµβούλων, καθώς και τα έξοδα επισκευής και
συντήρησης αυτών.
στ. Οι αποδοχές ή αντιµισθίες του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που
διορίζεται από τον προϊστάµενο της οικείας αρχής.
Οι αποζηµιώσεις, οι οποίες προβλέπονται από την επιτόπιο νοµοθεσία, σε περίπτωση απόλυσης
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αλλοδαπών, οι ασφαλιστικές εισφορές γενικώς, οι προβλεπόµενες από την επιτόπιο νοµοθεσία σε
βάρος του εργοδότη, καθώς και κάθε άλλη οικονοµική υποχρέωση προβλεπόµενη από την
επιτόπιο νοµοθεσία σε βάρος του εργοδότη.
ζ. Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών διαβιβάσεων,
επικοινωνιών και κρυπτογράφησης. Τα τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, τηλεοµοιοτυπικά και λοιπά τέλη
τηλεπικοινωνιών.
η. Τα γενικά έξοδα γραµµατείας και κίνησης των διπλωµατικών και προξενικών αρχών, 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 επίσης και οι απρόβλεπτες µικροδαπάνες, οι σχετικές µε τη διεξαγωγή της
υπηρεσίας.
θ. Οι δαπάνες κατασκευής των σηµαιών, θυρεών, εθνικών εµβληµάτων και σφραγίδων, στολών
των κλητήρων, οδηγών και θυρωρών, καθώς και του προσωπικού των κατοικιών των
προϊσταµένων αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
ι. Οι δαπάνες αγοράς βιβλίων, συνδροµών, εφηµερίδων και περιοδικών, στολών των κλητήρων,
οδηγών, θυρωρών και των µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικών της Τεχνικής
Υπηρεσίας, 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.
ια. Οι δαπάνες αγοράς και ασφάλισης αυτοκινήτων του ∆ηµοσίου, καθώς και τα καύσιµα και
λιπαντικά κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, η δαπάνη συντήρησης τους, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη που απαιτείται για την ευπρεπή εµφάνιση και λειτουργία τους.
ιβ. Η µίσθωση αγοραίου οχήµατος, σε περίπτωση αδυναµίας χρησιµοποίησης του υπηρεσιακού
αυτοκινήτου.
ιγ. Η δαπάνη που αφορά κατάθεση στεφάνων, αποστολή ανθέων σε εθνικές εορτές, άλλες επίσηµες
περιστάσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.
ιδ. Οι αµοιβές µεταφραστών και στενοδακτυλογράφων.
ιε. 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 και των Πρεσβευτών - Συµβούλων, οι οποίοι δικαιούνται, κατά τον
παρόντα νόµο, δωρεάν οίκηση σε βάρος του ∆ηµοσίου.
ιστ. Οι δαπάνες µίσθωσης κατάλληλου καταλύµατος σε θέρετρα, όπου οι επιτόπιες συνθήκες το
επιβάλλουν, λόγω µετακίνησης της Κυβέρνησης της χώρας, στην οποία έχει διαπιστευθεί ο αρχηγός
της αποστολής.
ιζ. Οι δαπάνες αγοράς ή µίσθωσης τηλεπικοινωνιακών µηχανηµάτων και υλικού, καθώς και κάθε
άλλου µηχανήµατος γραφείου.
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 των προβλεποµένων από
τις Γενικές διατάξεις. Οι µισθώσεις συνάπτονται µετά από προηγούµενη εγκριτική απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, µε την οποία µπορούν να καθορίζονται οι βασικοί όροι της µίσθωσης.
3. Όλες οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Εξωτερικών, πλην
εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου η έγκριση µπορεί να δοθεί εκ των υστέρων. Οι δαπάνες
θέρµανσης, ηλεκτρικής ενέργειας, αεριόφωτος και ύδρευσης, καυσίµων, λιπαντικών κίνησης και
ευπρεπούς εµφάνισης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, καθώς και οι δαπάνες που προβλέπονται
στα εδάφια ζ και ιβ` της παραγράφου 1 µπορούν να εγκρίνονται και εκ των υστέρων.
4. Οι δαπάνες φύλαξης των γραφείων των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και των κατά τόπους
πρεσβευτικών και προξενικών κατοικιών βαρύνουν το ∆ηµόσιο, εφόσον µε απόφαση του Γενικού
∆ιευθυντή Προσωπικού, ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, µετά από πρόταση
του προϊσταµένου της οικείας αρχής, κριθεί ότι επιτόπιες συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν
την ανάγκη φύλαξης από επιτόπιο προσωπικό ασφαλείας.
5. Οι κάθε είδους δαπάνες των αντιπροσωπειών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 44,
αναγνωρίζονται και αντιµετωπίζονται όπως και αυτές των Μόνιµων Αντιπροσωπειών.
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Άρθρο 162
Ειδικές δαπάνες

Εκτός των δαπανών του προηγούµενου άρθρου, βαρύνουν το ∆ηµόσιο και οι παρακάτω:
α. ∆απάνες οι οποίες γίνονται για εκτέλεση δικαστικών πράξεων και δικαστικών, εν γένει,
παραγγελιών στην αλλοδαπή.
β. ∆απάνες διατροφής στην αλλοδαπή και επιστροφής στην Ελλάδα εγκαταλελειµµένων ναυτικών,
ναυαγών και πασχόντων από ψυχική νόσο, καθώς και των συνοδών των τελευταίων τούτων,
όταν παρίσταται ανάγκη.
γ.∆απάνες για τον επαναπατρισµό απόρων ή αδυνατούντων να αντιµετωπίσουν τις δαπάνες
επιστροφής τους Ελλήνων πολιτών, ευρισκόµενων στην αλλοδαπή, οι οποίες επιστρέφονται στο
∆ηµόσιο από τον επαναπατριζόµενο, εφόσον αυτός έχει την προς τούτο δυνατότητα, οπότε η
είσπραξη των εν λόγω δαπανών ενεργείται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.
δ. ∆απάνες για τη σύλληψη και διατροφή υποδίκων και λιποτακτών στην αλλοδαπή και για την
αποστολή αυτών, κληρωτών και ανεστίων στην Ελλάδα.
Οι δαπάνες επαναπατρισµού όλων των ανωτέρω προσώπων καταβάλλονται από την ελληνική
προξενική αρχή, µετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, προτιµώµενου του
οικονοµικότερου και καταλληλότερου µέσου. Εφόσον υπάρχουν ελληνικά πλοία κατευθυνόµενα
στην Ελλάδα, οι πλοίαρχοι υποχρεούνται να παραλαµβάνουν και αποβιβάζουν τα πρόσωπα αυτά,
δωρεάν, στην Ελλάδα.
"ε. ∆απάνες ταρίχευσης και µεταφοράς της σορού των αποβιούντων στην αλλοδαπή κατά την
υπηρεσία υπαλλήλων και µελών της οικογένειας τους, καθώς και δαπάνη εισιτηρίου συζύγου ή
συνοδού πρώτου βαθµού συγγένειας."
στ. ∆απάνες 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 ταµεία τους."
*** Οι περ. ε΄και ζ΄αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.40 άρθρου 41
Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008.

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
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
θ. Κάθε είδους ειδικές Λειτουργικές δαπάνες των προξενικών γραφείων πρεσβευτικών αρχών και
των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών κατά
την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών.
ι. Τα δίδακτρα φοίτησης, κατά ποσοστό 75%, των τέκνων των υπαλλήλων 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
νόµος προβλέπει τη δυνατότητα µετάθεσης των εν λόγω υπαλλήλων σε αρχές της Εξωτερικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
2398/1996 (ΦΕΚ 89 Α`).
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 48 Ν.3712/2008,ΦΕΚ Α 225/5.11.2008,ορίζεται ότι:
"Με τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κατά την παράγραφο 2
του προηγούµενου άρθρου υπουργικής αποφάσεως, καταργούνται:α...β... γ...
δ. το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως ι` του άρθρου 162 και συγκεκριµένα η
φράση: "Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2398/1996
(ΦΕΚ 89 Α`)",
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Άρθρο 163
∆απάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων

1. Εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών προς κάλυψη
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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.
Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται υποτροφίες αλλοδαπών στην Ελλάδα.
γ. ∆απάνες αρωγής του Κράτους προς τις ελληνικές κοινότητες, ναούς, ενορίες, ιδρύµατα, σχολεία,
συλλόγους και άλλους οµογενειακούς φορείς του εξωτερικού.
δ. ∆απάνες βοήθειας προς ξένες χώρες λόγω θεοµηνιών ή πολεµικών, πολιτικών και άλλων
γεγονότων.
ε. Οι δαπάνες παράστασης του Κράτους και ξενίας στο εσωτερικό και την αλλοδαπή,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.
στ. Οι δαπάνες δεξιώσεων κατά τις εθνικές εορτές στην αλλοδαπή.
ζ. ∆απάνες 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 ∆ηµοκρατίας.
ι. Κάθε άλλη µη απόρρητη δαπάνη, αναφερόµενη στην εξωτερική πολιτική του Κράτους, τις
διεθνείς αυτού σχέσεις και την παράσταση των εκπροσώπων αυτού.
ια. 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 Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που κυρώθηκε µε
το ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ 256 Α`).
2. Προς κάλυψη των δαπανών της περίπτωσης στ` της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται, µε
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και µε απόδοση λογαριασµού, στον προϊστάµενο κάθε αρχής,
ειδικό κονδύλιο αναλόγως της χώρας διαπίστευσης. Το ύψος του ανωτέρω κονδυλίου καθορίζεται,
κατ` έτος, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από εισήγηση τριµελούς επιτροπής, την
οποία απαρτίζουν ένας Γενικός ∆ιευθυντής και δύο ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων της Κεντρικής
Υπηρεσίας, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Προς κάλυψη των δαπανών των περιπτώσεων ε`, ζ και η` της προηγούµενης παραγράφου
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 προβαίνουν στις δαπάνες
δηµοσίων σχέσεων που είναι απαραίτητες για την εκπροσώπηση της χώρας. Το ύψος του
κονδυλίου αυτού καθορίζεται, κατ` έτος, µε τη διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούµενο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εκτός αυτών του
εδαφίου β` της παραγράφου 1, οι οποίες εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών
και Οικονοµίας και Οικονοµικών.
4. Απαγορεύεται η διάθεση από την πίστωση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο οποιουδήποτε
ποσού για σκοπούς άλλους από τον προορισµό της, ιδίως δε η παροχή επιµισθίων, αµοιβών ή
αποζηµιώσεων, και οιασδήποτε 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, πληρωθέντων από το ∆ηµόσιο,
διατηρούµενης, πάντως, της ευθύνης του Υπουργού Εξωτερικών ως κυρίου διατάκτου.
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 άρθρου, στο µεν εσωτερικό, υπόκεινται σε όλες τις υπέρ του
∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις, καθώς και στο κατά την εξόφληση τέλος χαρτοσήµου,
στο δε εξωτερικό απαλλάσσονται κάθε υπέρ του ∆ηµοσίου και οποιουδήποτε τρίτου κράτησης ή
οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης.
Άρθρο 164
∆απάνες απορρήτων αναγκών
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1. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφεται ειδική πίστωση απορρήτων
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. Οι κατά παράβαση των ορισµών του παρόντος
εγκρίνοντες ή λαµβάνοντες τέτοιες παροχές καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του
∆ηµοσίου σε απόδοση των παρά την απαγόρευση πληρωθέντων.
3. Η πίστωση των απορρήτων 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 και µετά από γνώµη της Επιτροπής Ειδικών ∆απανών του άρθρου 39.
5. Οι πληρωµές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου ή
τρίτων, καθώς και από το τέλος χαρτοσήµου κατά την εξόφληση.
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Άρθρο 165
Πάγια προκαταβολή

1. Για την αντιµετώπιση των επείγουσας φύσης τακτικών δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών
και των διπλωµατικών αρχών συνιστάται σε αυτές Πάγια προκαταβολή, κατά τις σχετικές διατάξεις
του νόµου περί δηµοσίου λογιστικού. Το αυτό ισχύει και για τα Γραφεία Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων.
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 Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και κάθε άλλη τακτική δαπάνη, η οποία διατάσσεται,
ειδικώς, από τον Υπουργό Εξωτερικών.
3. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής της Κεντρικής Υπηρεσίας ανατίθεται σε υπάλληλο του
Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού, που φέρει τουλάχιστον το βαθµό Γ`, ή, ελλείψει αυτού, σε υπάλληλο
µε βαθµό ∆ιοικητικού Γραµµατέα Γ` του Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων, των δε διπλωµατικών
αρχών στους προϊσταµένους αυτών.
Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα, µε δική τους ευθύνη, να αναθέτουν τη διαχείριση σε έναν από
τους υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους του ∆ιπλωµατικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού ή του Κλάδου ∆ιοικητικών
Γραµµατέων.
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 νόµου περί δηµοσίου λογιστικού.
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Άρθρο 166
∆απάνες µε συµψηφισµό προξενικών εισπράξεων
Οι προξενικές αρχές µπορούν να προκαταβάλλουν, εν όλω ή εν µέρει, µε
συµψηφισµό των προξενικών εισπράξεων και µετά από έγκριση του Υπουργού
Εξωτερικών, τακτικές δαπάνες από τις προβλεπόµενες στα οικεία άρθρα του
παρόντος νόµου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία διατάσσεται ειδικώς από
τον Υπουργό Εξωτερικών.
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Άρθρο 167
Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

1. ∆ικαιούνται χρήσης αυτοκινήτου, µε οδηγό και µε δαπάνες του ∆ηµοσίου, στη µεν Κεντρική
Υπηρεσία οι Γενικοί Γραµµατείς και ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραµµατέας, στη δε
Εξωτερική Υπηρεσία, οι προϊστάµενοι των διπλωµατικών αρχών. Με απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών µπορεί να ορίζονται Γενικά 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 Γενικού ∆ιευθυντή Προσωπικού,
∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 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 απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών επιτρέπεται ο ανωτέρω
συµψηφισµός και µετά από τριετή χρήση. Με όµοια απόφαση επιτρέπεται η ανταλλαγή του παλαιού
αυτοκινήτου µε νέο, χωρίς επιβάρυνση του ∆ηµοσίου, 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. Πριν από
την εκποίηση συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρεται 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 το Υπουργείο
Εξωτερικών, η δε εκποίηση διενεργείται κατά τον προσφορότερο και συµφερότερο τρόπο. Το
τίµηµα από την εν λόγω εκποίηση, σε περίπτωση µη συµψηφισµού του µε την αξία του νέου
αυτοκινήτου, κατατίθεται, µετά την έκδοση σχετικού γραµµατίου είσπραξης, σε χωριστό
λογαριασµό τραπέζης και αποδίδεται στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, µε έκδοση
επιταγής.
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Άρθρο 168
Προµήθειες και ανάθεση εργασιών

1. Οι προµήθειες, υπηρεσίες και εργασίες για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών ενεργούνται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για το ∆ηµόσιο, µε την επιφύλαξη των
επόµενων παραγράφων.
2. Προµήθειες που γίνονται στην Ελλάδα για λογαριασµό των αρχών του εξωτερικού και µέχρι
ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ ενεργούνται, µετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, µε
απευθείας ανάθεση. Προµήθειες πέραν του ανωτέρω ποσού και µέχρι του ποσού των σαράντα
πέντε χιλιάδων ευρώ ενεργούνται µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό. Για προµήθειες πέραν του
ανωτέρω ποσού εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
3. α. Στο εξωτερικό, οι προµήθειες, υπηρεσίες και εργασίες ενεργούνται µετά από έγκριση του
Υπουργού Εξωτερικών, µε απευθείας προµήθεια των ειδών ή ανάθεση της εργασίας ή της
υπηρεσίας, από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές.
β. Οι κατά τα ανωτέρω προµήθειες, υπηρεσίες και εργασίες, εκτελούµενες στο εξωτερικό,
απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων.
4. α. 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, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορούν, µε κοινή τους
απόφαση, είτε να συνάπτουν 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 εγκρίνουν, εάν τούτο κρίνεται συµφερότερο, την αγορά ή οικοδόµηση
κτηρίων για τον παραπάνω σκοπό, µε άµεση καταβολή από το ∆ηµόσιο 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.
Επιτρέπεται, επίσης, η σύναψη, µε όµοια απόφαση, σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου
µε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυµα.
β. Οι διατάξεις της περιπτώσεως α` εφαρµόζονται και για τις αναγκαίες επισκευές, διαρρυθµίσεις,
ανακαινίσεις ή επεκτάσεις των κτηρίων αυτών, καθώς και για την επίπλωση τους. Οι εργασίες
αυτές αποφασίζονται από τον προϊστάµενο των οικείων ως άνω αρχών, ύστερα από έγκριση του
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Υπουργού Εξωτερικών.
5. α. Σε κάθε διπλωµατική και έµµισθη προξενική αρχή τηρείται, κατά τα οριζόµενα µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών, Βιβλίο Υλικού.
β. Η τήρηση του βιβλίου αυτού, καθώς και η συντήρηση του εν γένει υλικού, ανατίθεται στον
προϊστάµενο, υπεύθυνο για τυχόν πληµµελή εγγραφή ή αδικαιολόγητη φθορά παντός
αντικειµένου, καθώς και για κάθε απώλεια, είτε διευθύνει κάποια αρχή, είτε, προσωρινά, εκλήθη
στη διεύθυνση της. Κατά πάσα οριστική ή προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας, το Υπουργείο
Εξωτερικών πρέπει να τηρείται, απαραιτήτως, ενήµερο για κάθε, κατά την παράδοση,
εµφανιζόµενη ασυµφωνία µεταξύ των εγγράφων και του υπάρχοντος εν γένει υλικού, του
παραλαµβάνοντος υπέχοντος την αποκλειστική ευθύνη για κάθε τέτοια παράλειψη.
γ. Η κινητή περιουσία του ∆ηµοσίου, πλην των αυτοκινήτων, που υπάρχει στις αρχές της
Εξωτερικής Υπηρεσίας εκποιείται, όταν υπόκειται σε φθορά ή πλεονάζει, µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών. Ως προς 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
λογαριασµό τραπέζης, µε πίστωση του προβλεπόµενου ειδικού κωδικού αριθµού.
δ. Της εκποίησης προηγείται πρωτόκολλο εκτίµησης των αντικειµένων, συντασσόµενο από τον
προϊστάµενο και υποβαλλόµενο στο Υπουργείο Εξωτερικών προς έγκριση, όπου περιγράφεται,
λεπτοµερώς, το είδος του εκποιητέου επίπλου ή 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.
ε. 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.
στ. Της καταστροφής ή απόρριψης προηγείται η σύνταξη από τον προϊστάµενο πρωτοκόλλου,
στο οποίο περιγράφεται, λεπτοµερώς, το έπιπλο ή το αντικείµενο και βεβαιώνεται ότι ουδεµία
µπορεί να έχει αγοραία αξία. Ο προϊστάµενος µπορεί και εν προκειµένω να ζητήσει τη γνώµη
ειδικών.
ζ. Μετά την έγκριση του ανωτέρω πρωτοκόλλου, ο προϊστάµενος οφείλει να αναφέρει στο
Υπουργείο Εξωτερικών 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.
6. Στους ιδιώτες µεταφραστές - διερµηνείς που συνοδεύουν σε υπηρεσιακά ταξίδια τον
Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς
Εξωτερικών καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και
πρόσθετη εφάπαξ αποζηµίωση σε ευρώ, που ορίζεται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εξωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών.
7. 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
∆ηµοσίων Έργων, βάσει µελέτης νοµίµως εγκεκριµένης από την τέως Περιφερειακή ∆ιοίκηση
Αττικής και Νήσων, θεωρείται νοµίµως υφιστάµενο από την κατασκευή του.

Αρθρο

169

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 169
Κωδικοποίηση

Με διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, επιτρέπεται εκάστοτε η
Κωδικοποίηση του κειµένου του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτρέπεται η
αναδιάταξη της ύλης, η µεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η σύµπτυξη
και η διαίρεση τους και η δηµιουργία νέων, καθώς και η φραστική ή λεκτική µεταβολή τους προς
το σκοπό της νοµοτεχνικής εναρµόνισης.

Αρθρο

170

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

3

Άρθρο 170
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Ένταξη συµβασιούχων σε κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών

1. Υπάλληλοι που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία, πριν από την έναρξη της ισχύος του Ψηφίσµατος της 6ης
Απριλίου 2001 της Ζ` Αναθεωρητικής Βουλής του Ελλήνων (ΦΕΚ 84 Α/17.4.2001), έχει συναφθεί ή
µετατραπεί σε αορίστου χρόνου, µπορούν να ενταχθούν στους κλάδους ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού και
∆ιοικητικών Γραµµατέων του Υπουργείου Εξωτερικών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 65 του παρόντος νόµου, σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις. Για την ένταξη αυτή
απαιτείται:
α) αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
β) τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του παρόντος νόµου Γενικά Προσόντα
διορισµού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς και τα ειδικά προσόντα του κλάδου στον
οποίο εντάσσονται.
2. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου του άρθρου 34 του παρόντος νόµου. Κριτήρια για την ένταξη αποτελούν
ιδίως οι ανάγκες της υπηρεσίας, η εν γένει ικανότητα του υπαλλήλου, τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα του και η επάρκεια του για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο προσδιορίζει, µε βάση τα ασκούµενα από τον υπάλληλο Καθήκοντα και τα προσόντα
του, τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται. Οι εντασσόµενοι στον κλάδο ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού, εάν
είναι πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου κατατάσσονται στο βαθµό Ε` και εάν είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. στο
βαθµό ΣΤ`. Οι εντασσόµενοι στον κλάδο ∆ιοικητικών Γραµµατέων κατατάσσονται στον εισαγωγικό
βαθµό.
Οι ανωτέρω εντασσόµενοι υπάλληλοι τοποθετούνται στην επετηρίδα µετά τους υπηρετούντες
οµοιοβάθµους τους του οικείου κλάδου.
3. Οι υπάλληλοι που δεν θα ενταχθούν κατά τα ανωτέρω εξακολουθούν να διέπονται από το
αρχικό συµβατικό τους καθεστώς.
4. Οι εντασσόµενοι υπάλληλοι µετατίθενται σύµφωνα µε τις σχετικές µε τον κλάδο στον οποίο
εντάσσονται διατάξεις του παρόντος νόµου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται η διαδικασία και οι ειδικότερες λεπτοµέρειες
της εφαρµογής του παρόντος άρθρου.

Αρθρο
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Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία

6

Προισχύσασες µορφές άρθρου

1

Άρθρο 171
Έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και επί µέρους διατάξεων

1. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται, µε την επιφύλαξη των επόµενων
παραγράφων:
α. ο ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α`) και οι διατάξεις νόµων που τροποποίησαν, συµπλήρωσαν ή
κατήργησαν διατάξεις του,
β. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων από το νόµο αυτόν διαταγµάτων και κανονιστικών
υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν τα διατάγµατα και οι κανονιστικές υπουργικές
αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 2594/1998 και δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
"4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εµπειρογνωµόνων, που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, επιστρέφουν στην Κεντρική Υπηρεσία, µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν
γνώµης του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου".
***Η εντός " " παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε
99/26.04.2013)

µε το άρθρο 8 του Ν. 4148/2013 (ΦΕΚ Α΄

5. Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια, καθώς και το Τεχνικό Συµβούλιο, που προβλέπονται
από τον Οργανισµό του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α`), εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι τη συγκρότηση των αντίστοιχων
συµβουλίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οπότε και καταργούνται.
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Αρθρο

δεύτερο

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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