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Άρθρο 1
Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Το άρθρο 13 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13: Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.)
1. Το 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 απόφαση των Υπουργών
Εξωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
δ. Την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του και επαφών με
διεθνείς προσωπικότητες, με σκοπό την προβολή των ελληνικών θέσεων.
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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, ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και άλλους
ερευνητές. Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου
κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης. Προκειμένου περί καθηγητών
πανεπιστημίων, τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α').
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, επιτρέπεται η απόσπαση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,
εξειδικευμένου

προσωπικού

από

φορείς

του

δημοσίου

τομέα

για

την

πραγματοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων του Κέντρου για διάστημα,
αναλόγως των διαπιστούμενων αναγκών, από ένα ως τρία έτη.
4. Προϊστάμενος του Κ.Α.Σ. ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό ή Εμπειρογνώμων
Πρεσβευτής Σύμβουλος Α', κάτοχος αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος
και με ανάλογο των εργασιών του Κέντρου αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο. Ο
Προϊστάμενος ασκεί την διοικητική διεύθυνση της οργάνωσης και λειτουργίας του
Κ.Α.Σ.
5. Συνιστάται στο Κ.Α.Σ. θέση Επιστημονικού Διευθυντή. Στη θέση αυτή, με
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται με τριετή θητεία, δυνάμενη να
ανανεώνεται άπαξ, καθηγητής πανεπιστημίου με ανάλογη ακαδημαϊκή και
επαγγελματική εμπειρία και συνάφεια προς τα αντικείμενα και τις εργασίες του
Κέντρου. Αρμοδιότητά του αποτελεί η επιλογή, ανάθεση, οργανωτική μέριμνα,
επίβλεψη, καθώς και ο συντονισμός όσον αφορά στην συνολική εκπόνηση, την
ανάλυση και την επεξεργασία των θεματικών, των τεκμηριωμένων μελετών και των
εναλλακτικών προτάσεων πολιτικής. Εισηγείται δε προς τον Προϊστάμενο του
Κέντρου την ανάθεση της εκπόνησης μελετών από φυσικά πρόσωπα ή
συνεργαζόμενους ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς. Η τελική επιλογή ορισμού
και ανάθεσης ανήκει στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εκδίδει την σχετική
προς τούτο απόφαση έγκρισης συμβάσεων έργου. Ο Επιστημονικός Διευθυντής
υπάγεται και στις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως
εκάστοτε ισχύει. Ο Επιστημονικός Διευθυντής ορίζεται και ως μέλος του
Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.
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6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται τακτικοί επιστημονικοί
συνεργάτες έως τέσσερεις (4) στον αριθμό, με τριετή διάρκεια θητείας δυνάμενη να
ανανεώνεται, οι οποίοι είτε έχουν την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου είτε
είναι ερευνητές - αναλυτές με ανάλογη και συναφή με το αντικείμενο και τις
εργασίες του Κ.Α.Σ. εμπειρία. Οι ανωτέρω τίθενται υπό την ευθύνη του
Επιστημονικού Διευθυντή και αποτελούν ομάδα υποστήριξης των εργασιών του
Κέντρου.
7. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι
αμοιβές των επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία
του Κ.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή ειδικότερο θέμα που αφορά
στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 2
Επιστημονικό Συμβούλιο
Μετά το άρθρο 35 του ν. 3566/2007 προστίθεται άρθρο 35Α, ως εξής:
«Άρθρο 35 Α: Επιστημονικό Συμβούλιο
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Επιστημονικό Συμβούλιο.
2. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο ορίζονται ως μέλη καθηγητές πανεπιστημίων του
διεθνούς ή του ευρωπαϊκού ή του δημοσίου δικαίου, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο Επιστημονικός Διευθυντής του
Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει με εισηγητικό
ρόλο και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) ή Τμήματος
αυτής. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία που είναι δυνατόν να ανανεωθεί άπαξ, και
ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζονται μέχρι δύο
εισηγητές. Οι εισηγητές είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή και καθηγητές
πανεπιστημίων στο διεθνές ή το ευρωπαϊκό ή το δημόσιο δίκαιο, μετέχουν χωρίς
δικαίωμα

ψήφου

υποστηρίζουν

τα

στις
μέλη

συνεδριάσεις

του

Επιστημονικού

Συμβουλίου

και

ερευνητικά

στην

προετοιμασία

εισηγήσεων

και
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γνωμοδοτήσεων. Ένας εκ των εισηγητών εκτελεί και χρέη Γραμματέα του
Συμβουλίου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται τακτικά από τις
Διευθύνσεις και τις Υπηρεσίες, καθώς και από τα Τμήματα της Ειδικής Νομικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών επί των θεμάτων που ασχολείται και θα
υποστηρίζεται διοικητικά στο έργο του και στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του
από το Κ.Α.Σ. του άρθρου 13 του ν. 3566/2007, όπως τροποποιείται με τον
παρόντα. Τα οριζόμενα μέλη καθηγητές πανεπιστημίων υπάγονται και στις
διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν.4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για ερωτήματα νομικής φύσης μείζονος
σημασίας, που του υποβάλλει ο Υπουργός Εξωτερικών, οι Αναπληρωτές
Υπουργοί Εξωτερικών, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών. Με απόφαση των Υπουργών
Εξωτερικών και Οικονομικών ορίζεται η αμοιβή των μελών, καθώς και των
εισηγητών του Επιστημονικού Συμβουλίου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται να ρυθμίζονται περαιτέρω
θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου,
καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή ειδικότερο θέμα που αφορά στην εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 3
Αυτοτελές Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
Μετά το άρθρο 16 του ν. 3566/2007 προστίθεται άρθρο 16 Α, ως εξής:
«Άρθρο 16 Α: Οργάνωση, Λειτουργία, Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση
του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
1. Οργάνωση – Λειτουργία
Στο Υπουργείο Εξωτερικών θεσπίζεται Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, που
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.
2. Αρμοδιότητες
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου
Εξωτερικών περιλαμβάνονται ειδικότερα:
(1) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών και η κατάρτιση των νομοσχεδίων που
αναθέτει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην
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αρμόδιες υπηρεσίες.
(2) Η εκπόνηση ή η απλούστευση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, με
σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης.
(3) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εξωτερικών, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012,
με την ταυτόχρονη επισήμανση των συναφών νομοθετικών ή κανονιστικών
ρυθμίσεων.
(4) Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή
επικαιροποίησης και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
(5)

Η

συλλογή,

ταξινόμηση

και

προώθηση

στην

Κεντρική

Επιτροπή

Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α΄
85) κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων που
άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, στα οποία εντοπίζεται η
ανάγκη αναμόρφωσης.
(6) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εξωτερικών της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής του άρθρου 9
του ν. 4048/2012.
(7) Η μέριμνα για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με
εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, σε
συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, όπως ορίζεται στα άρθρα 14 και
15 του ν. 4048/2012, και η ευθύνη σύνταξης της έκθεσης για τη δημόσια
διαβούλευση των νομοσχεδίων.
(8) Η συμμετοχή, υποχρεωτικά, στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του
Υπουργείου Εξωτερικών και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών
προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.
(9) Η μελέτη, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η υποβολή εισηγήσεων επί
συγκεκριμένων θεμάτων που του ανατίθενται από τον Υπουργό Εξωτερικών σε
συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
(10) Η κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Υπουργό Εξωτερικών υποβολή
εισηγήσεων για τη νομιμότητα των διοικητικών εγγράφων ή/και πράξεων που
υποβάλλονται στον Υπουργό Εξωτερικών.
(11) Η μελέτη και σύνταξη εκθέσεων σχετικά με γνώμες, εισηγήσεις, προτάσεις και
πορίσματα επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας που υποβάλλονται στον
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Υπουργό Εξωτερικών.
(12) Η κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Υπουργό Εξωτερικών εποπτεία,
συντονισμός, έλεγχος και πιστοποίηση της τήρησης των αρχών της νομιμότητας
και διαφάνειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων
του Υπουργείου Εξωτερικών, παρέχοντας προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
κατευθυντήριες οδηγίες και εν γένει κάθε αναγκαία επιστημονική συνδρομή. Το
Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

συντάσσει μάλιστα προς τούτο

και

έκθεση/περίληψη για όλα τα στάδια της διαδικασίας, την οποία υποβάλλει στον
Υπουργό Εξωτερικών πριν την υπογραφή της σύμβασης.
(13) Η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για
το

σύννομο

χειρισμό

και

διεκπεραίωση

υπηρεσιακών

ζητημάτων

που

χαρακτηρίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών ως ειδικού χειρισμού ή/ και
μείζονος σημασίας.
3. Στελέχωση:
Στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Νομικής Υποστήριξης συνιστώνται
τέσσερεις (4) θέσεις νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή με ειδίκευση στο
δημόσιο δίκαιο, ιδίως στο διοικητικό δίκαιο ή στο δημοσιονομικό/δημοσιολογιστικό
δίκαιο ή στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ή στο υπαλληλικό δίκαιο, η οποία
ειδίκευση αποδεικνύεται από τις συναφείς σπουδές και την προηγούμενη
τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία. Η πρόσληψή τους ενεργείται με
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με επιλογή κατόπιν εισήγησης τριμελούς
Επιτροπής που συγκροτείται προς τούτο με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,
και η οποία εξετάζει τα προσόντα ως προς τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα των
θέσεων αυτών.
Στο Γραμματέα του Γραφείου υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι εκ του κλάδου ΠΕ
Διοικητικών κάτοχοι κατά προτίμηση πτυχίου νομικής.
4. Μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, οι αρμοδιότητες του Τμήματος
Νομοθεσίας και Διοικητικής Οργάνωσης της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και
Διοικητικής Οργάνωσης, όπως προβλέπονται στο εδάφιο η της παραγράφου 5 του
άρθρο 46 του π.δ. 230/1998 (Α΄ 177), παύουν να υφίστανται ως αρμοδιότητες του
εν λόγω Τμήματος».
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Άρθρο 4
Ρύθμιση θεμάτων Ειδικών Δαπανών
Η παράγραφος 7 του άρθρου 39 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α. Όλα τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που
κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου και
αναφέρονται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, καταστρέφονται από
τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων 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

Διευθύνσεων.
β. Προκειμένου για δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, τα
παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η
Επιτροπή Ειδικών Δαπανών ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, και
αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, με συνοδευτική έκθεση
διαβιβάζονται μέσω του Υπουργού Εξωτερικών προς τη Βουλή ειδικότερα προς
μια πενταμελή Επιτροπή η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και η σύνθεση
της ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου η Βουλή να ενημερωθεί
αποκλειστικά αυθημερόν περί της διάθεσης των δαπανών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 164 του ν. 3566/2007. Με ευθύνη του Προέδρου της Βουλής
τα διαβιβασθέντα έγγραφα αναγιγνώσκονται χωρίς να διανέμονται στα μέλη της.
Οι τυχόν συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό, καθώς και τα σχετικά
έγγραφα είναι απόρρητα. Η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, διατήρηση ή
δημοσιοποίηση των ανωτέρω εγγράφων και στοιχείων απαγορεύεται. Μετά την
ολοκλήρωση της ενημέρωσης της συνιστώμενης Επιτροπής της Βουλής, ο
σχετικός φάκελος επιστρέφεται στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου ο αρμόδιος
Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός
Γραμματέας βεβαιώνει την ορθή διάθεση του ποσού και τηρούνται οι διατάξεις
περί καταστροφής των παραστατικών εγγράφων ή κάθε άλλου υλικού που
συνδέεται με την εκτέλεση της δαπάνης».
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Άρθρο 5
Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του
ν.3566/2007 επαναφέρεται σε ισχύ με το ακόλουθο περιεχόμενο.
«4. Ως όριο ηλικίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών για την
αποχώρηση από την υπηρεσία ορίζεται το 70ό έτος, υπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης υποβολής στην ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού πιστοποιητικού υγείας
από το 67 έτος και ετησίως. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία
τους μπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.».
2. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε 5, 6, 7, 8 και 9 αντίστοιχα.
Άρθρο 6
Νομική συνδρομή
Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 81 του ν. 3566/2007 προστίθεται παράγραφος
6, η οποία έχει ως εξής:
«6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α` 296), όπως
τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν. 3979/2011 (Α` 138)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
επεκτείνεται και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.»

Άρθρο 7
Απονομή βαθμού επί τιμή
Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν. 3566/2007 προστίθεται
παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:
«3. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή
Σύμβουλου Α', που αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία κατά την
έκδοση του παρόντος, μπορούν να διατηρούν επί τιμή τον βαθμό με τον οποίον
αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.»
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Άρθρο 8
Οικοσκευές
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 157 του ν. 3566/2007 προστίθεται νέο
εδάφιο δ, το οποίο έχει ως εξής:
«δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνεπεία πολιτικών, πολεμικών ή άλλων
γεγονότων ως και θεομηνιών, κατά τη κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, δύναται
να μεταφέρεται στην Ελλάδα μέρος η ολόκληρη η οικοσκευή του υπαλλήλου,
ανεξάρτητα από το χρόνο μετάθεσης του.»
2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της Υποπαραγράφου Δ9
της Παραγράφου Δ’ του Μέρους Β’ του ν.4336/2015 (Α΄ 94) μετά το κόμμα
προστίθεται η φράση: «και για άγαμους λειτουργούς ή υπαλλήλους που
τοποθετούνται σε αρχές δυσμενών συνθηκών διαβίωσης όπως αυτές καθορίζονται
κάθε φορά με υπουργικές αποφάσεις δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 95
του ν.3566/2007 σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). Από την
προσαύξηση αυτή εξαιρούνται οι επικεφαλής όλων των Αρχών Εξωτερικής
Υπηρεσίας.»
3. Στο άρθρο 21 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του Μέρους Β΄ του
ν.4336/2015 (Α’94) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
« 8. Στους λιμένες Ματάντι στην Κινσάσα, Μοντεβιδέο (Ουρουγουάης), Μομπάσα
(Κένυας), Κίνγστον (Τζαμάικας), Αλγερίας, Κουβέιτ, Σαγκάης, Λίμας (Περού), La
Guaira (Καράκας), Λάγος ( Νιγηρίας), Βαλτιμόρης, Νόρφολκ, Μάριελ (Mariel
Κούβας), Νέας Υόρκης, Λος Αντζελες, Τζιμπουτί (Αιθιοπίας), TanjungPriok
(Τζακάρτα),

Μπουένος

Άιρες,

Μανίλας,

Σάντος

Βραζιλίας

δύναται

να

αναγνωρισθούν δαπάνες για αποθήκευτρα λιμένος και σταλίες υπό την
προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος κατέβαλε τη δέουσα επιμέλεια προβαίνοντας χωρίς
καθυστέρηση σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παραλαβή της
οικοσκευής του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα
δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή της
παραγράφου αυτής.
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9. Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής προσαυξάνονται κατά ένα τοις εκατό (1%)
για την κάλυψη ασφαλίστρων κινδύνου. Από την προσαύξηση αυτή εξαιρούνται οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Άρθρο 9
Όρια ηλικίας
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του
ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της
ηλικίας του. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως
ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.».
2. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν.
3566/2007.
3. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 101 του ν.
3566/2007.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του ν. 3566/2007
αντικαθίσταται ως εξής: «Υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων
μπορούν να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο έτος της ηλικίας
τους, κατά το έτος προκήρυξης της διαδικασίας πρόσληψης.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου β΄ του άρθρου 10 του ν. 3712/2008
αντικαθίσταται ως εξής: «Να έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών
συμπληρωμένη κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως για
διορισμό.»
6. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 98 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως
εξής: «1. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που έχουν συμπληρώσει το 65ο
έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει
τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι
υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας
τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας στον κλάδο αυτόν,
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 διάταγμα, που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη,
παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι
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οποίες

τυχόν

εισπράχθηκαν,

κατά

παράβαση

της

παρούσας

διάταξης,

επιστρέφονται.»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 98 ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως
εξής: «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 Διπλωματικoύ Κλάδου με
πρεσβευτικό

βαθμό,

επί

δύο

έτη

το

πολύ

μετά

τη

συμπλήρωση

τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους
της ηλικίας τους.».
7. α. Οι παράγραφοι 1. α. των άρθρων 124, 132, 140 και 147 του ν. 3566/2007
(Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής: « 1.α. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από
την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67) έτους της ηλικίας
του».
β. Τα άρθρα 125, 133, 141 και 148 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) καταργούνται.

Άρθρο 10
Άρση Περιορισμού συνυπηρέτησης
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
3566/2007 καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 11
Νομική Μορφή - Έδρα - Σκοπός – Εποπτεία
1.

Το

«Ελληνικό

Ινστιτούτο

Βυζαντινών και

Μεταβυζαντινών Σπουδών»

(Ινστιτούτο), το οποίο συστάθηκε με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν.
1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 114) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
(ΝΠΔΔ) και έχει έδρα τη Βενετία της Ιταλίας.
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2. Κύριοι σκοποί του Ινστιτούτου είναι:
α) η προαγωγή των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών,
β) η ανάδειξη των εν γένει φιλολογικών, ιστορικών και άλλων συναφών πτυχών
του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και η δι’ αυτών προαγωγή της πολιτιστικής
διπλωματίας,

μέσω

διοργάνωσης,

μεταξύ

άλλων,

διεθνών

εκδηλώσεων,

σεμιναρίων και εκθέσεων,
γ) η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
δ) η διαχείριση του αναλογικού και ψηφιακού αρχειακού υλικού, καθώς και άλλων
πολυμέσων που διαθέτει, και επιπλέον η διασύνδεση με λοιπά αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά και άλλα διεθνή ιδρύματα και προγράμματα, με φορείς εποπτικών
μέσων και βάσεων δεδομένων, η οργάνωση με τους ως άνω κοινών εκδηλώσεων
και δραστηριοτήτων, καθώς και οι διεθνείς εκδοτικές δραστηριότητες,
ε) η ενδεδειγμένη αξιοποίηση του μουσειακού υλικού του Ινστιτούτου.
3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του το Ινστιτούτο α) παρέχει
υποτροφίες σε Έλληνες ή αλλοδαπούς ερευνητές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι
ανώτατου ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού ιδρύματος, β) συμμετέχει στα διεθνή
δίκτυα διάδοσης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, συμμετέχει στα
διεθνή

δίκτυα

εκπαιδευτικών

δράσεων

στους

τομείς

ενδιαφέροντος

του

Ινστιτούτου, γ) διοργανώνει τα ενδεδειγμένα προγράμματα και εκδηλώσεις, και δ)
προβάλλει το αρχειακό και άλλο μουσειακό υλικό του.
4. Το Ινστιτούτο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 12
Εποπτική Επιτροπή
1. Για την κατά το προηγούμενο άρθρο εποπτεία του Ινστιτούτου, συστήνεται στο
Υπουργείο Εξωτερικών πενταμελής Εποπτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως μέλη της Εποπτικής Επιτροπής ορίζονται:
α) Ένας Προϊστάμενος της συναφούς με τα αντικείμενα του Ινστιτούτου
Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με τον αναπληρωτή του.
β) Ένα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών με τον αναπληρωτή του, επίσης μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύγκλητο αυτής προς
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επιλογή από τον Υπουργό σε έναν κατάλογο τεσσάρων (4) υποψηφίων.
γ) Ένα μέλος ΔΕΠ Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ από τομέα Σπουδών που
καλλιεργεί γνωστικά αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες
του Ινστιτούτου, με τον αναπληρωτή του, τα οποία υποδεικνύονται από τον
Κοσμήτορα της Σχολής προς επιλογή από τον Υπουργό σε έναν κατάλογο
τεσσάρων (4) υποψηφίων.
δ) Δύο (2) πρόσωπα με εμπειρία στα θέματα που άπτονται του σκοπού του
Ινστιτούτου με τους αναπληρωτές τους, τα οποία ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών.
Χρέη γραμματέα της Εποπτικής Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του
Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Τα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής έχουν θητεία τριών (3) ετών η οποία δύναται
να ανανεώνεται άπαξ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
4. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών
και κατά περίπτωση στην έδρα του Ινστιτούτου.
5. Η ιδιότητα μέλους της Εποπτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα
του διατελέσαντος σε θέση οργάνου διοίκησης ή προσωπικού του Ινστιτούτου.
6. Πέραν της ασκούμενης εποπτείας η Εποπτική Επιτροπή δύναται να υποβάλει
προς το Ινστιτούτο προτάσεις και εισηγήσεις για την αποτελεσματικότερη
υλοποίηση του σκοπού του.

Άρθρο 13
Όργανα Διοίκησης Ινστιτούτου
Τα όργανα διοίκησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών είναι:
α) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου και
β) η Διαχειριστική Επιτροπή.

Άρθρο 14
Πρόεδρος του Ινστιτούτου
1. Ο Πρόεδρος ασκεί τη γενική διεύθυνση του Ινστιτούτου, ρυθμίζει την συνολική
εσωτερική

λειτουργία

του,

πράττει

καθετί
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το

αναγκαίο,

απαραίτητο

και

ενδεδειγμένο, σύμφωνα με τον εν γένει σκοπό του, για τις σχέσεις του Ινστιτούτου
με κάθε άλλο κράτος, φορέα, αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή και ιδιωτικού
δικαίου και το εκπροσωπεί ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή φορολογικής
αρχής, όπως επίσης και ενώπιον κάθε πιστωτικού ιδρύματος τόσο της ελληνικής
και της ιταλικής επικράτειας όσο και διεθνώς. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την
εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου, κατά τα ως άνω οριζόμενα.
2. Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου διορίζεται πρόσωπο με διακεκριμένο έργο και
αποδεδειγμένη εμπειρία, συναφή προς τις εν γένει δραστηριότητες του
Ινστιτούτου. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με
μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου.
3. Ο διορισμός Προέδρου ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά
από εισήγηση, κατόπιν εξέτασης των προβλεπόμενων προσόντων καθώς και των
οριζόμενων στα άρθρα 8, 27 παρ. 1, 94 παρ. 1 και 107 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄
26), τριμελούς Επιτροπής που συγκροτεί προς τούτο με απόφασή του ο
Υπουργός Εξωτερικών. Η απόφαση ορισμού του Προέδρου δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
4. Η θέση του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση μέλους Δ.Ε.Π.
Ελληνικού ΑΕΙ ή ανώτατου υπαλλήλου του δημοσίου τομέα της Ελλάδος. Το
διοριζόμενο στη θέση αυτή μέλος Δ.Ε.Π. τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του
στο Ινστιτούτο, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Ε.Π.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Η θητεία του Προέδρου του Ινστιτούτου είναι τετραετής και δύναται να
παρατείνεται για ακόμη δύο έτη με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η
επιλογή του ίδιου προσώπου στη θέση αυτή δεν επιτρέπεται.
6. Ο Πρόεδρος λαμβάνει αποδοχές αντίστοιχες με αυτές του επιδόματος
αλλοδαπής Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ που υπηρετεί στην Πρεσβεία της Ρώμης. Η
μισθοδοσία του Προέδρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.
7. α) Ο οριζόμενος δυνάμει του παρόντος Πρόεδρος του Ινστιτούτου και έως την
έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του παρόντος
νόμου προεδρικού διατάγματος, υποχρεούται όπως λάβει κάθε απαιτούμενη
πρωτοβουλία και προβεί σε κάθε αναγκαία και απαραίτητη ενέργεια προς
απογραφή της εν γένει κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ινστιτούτου με ειδική
αναφορά στους τρόπους αξιοποίησής της, καθώς και των οικονομικών αυτού σε
συνεργασία με την Διαχειριστική Επιτροπή του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
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Το πόρισμα της απογραφής υποχρεούται όπως γνωστοποιήσει στον Υπουργό
Εξωτερικών εντός έξι (6) μηνών από της αναλήψεως των καθηκόντων του.
β) Η απογραφή του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται υποχρεωτικώς ετησίως
και το πόρισμα υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση

του Υπουργείου

Εξωτερικών.

Άρθρο 15
Διαχειριστική Επιτροπή
1. Συστήνεται στην έδρα του Ινστιτούτου μη αμειβόμενη τριμελής Διαχειριστική
Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου και
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ορίζονται:
α) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής,
β) ο Έλληνας Πρόξενος στο Προξενείο της Βενετίας ή ελλείψει αυτού εκπρόσωπος
της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη με το νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίοι
υποδεικνύονται από τον Έλληνα Πρέσβη στη Ρώμη,
γ) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας με τον αναπληρωτή
του, επίσης μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, που
υποδεικνύεται από τον ίδιο.
3. Ο οικονομικός διαχειριστής, του οποίου η πρόσληψη προβλέπεται στην
παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου, στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του
Ινστιτούτου, εισηγείται στη Διαχειριστική Επιτροπή τα θέματα που αφορούν στη
λογιστική κατάσταση του Ινστιτούτου και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για
τον πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο που διενεργεί η Επιτροπή του παρόντος
άρθρου στο πλαίσιο των καθηκόντων της.
4. Η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να καλεί κατά τις έκτακτες ή και τακτικές
συνεδριάσεις αυτής μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου ή/και τρίτα πρόσωπα,
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για τη λειτουργία της.
Χρέη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής εκτελεί ο αντίστοιχος υπάλληλος εκ
του Βοηθητικού Προσωπικού του Ινστιτούτου,.
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Άρθρο 16
Προσωπικό Ινστιτούτου
1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του «Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Σπουδών» είναι οι εξής:
Α) Συνιστάται μια (1) θέση Επιστημονικού Διευθυντή.
Στη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή διορίζεται πρόσωπο με υψηλού επιπέδου
επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία στο ακαδημαϊκό πεδίο που
αποτελεί αντικείμενο του Ινστιτούτου. Η επιλογή του Επιστημονικού Διευθυντή
ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από εισήγηση, κατόπιν
εξέτασης των προβλεπόμενων προσόντων καθώς και των οριζόμενων στα άρθρα
8, 27 παρ. 1, 94 παρ. 1 και 107 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), τριμελούς
Επιτροπής που συγκροτεί προς τούτο ο Υπουργός Εξωτερικών. Η θητεία του
Επιστημονικού Διευθυντή είναι τριετής δυνάμενη να ανανεώνεται για τρία επί
πλέον έτη με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η επιλογή του ίδιου
προσώπου στη θέση αυτήν δεν επιτρέπεται. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του
Ινστιτούτου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές
ισόποσες με τις αποδοχές του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Ιταλικού ΑΕΙ
προσαυξημένες σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για επίδομα κατοικίας.
Η μισθοδοσία του Προέδρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.
Β) Διοικητικό προσωπικό
αα) δύο (2) θέσεις πτυχιούχων διοικητικών υπαλλήλων,
ββ) πέντε (5) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού ως εξής: μία (1) θέση
Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου, (1) μία θέση γραμματέα, μία (1) θέση
καθαρίστριας και δύο (2) θέσεις φυλάκων.
2. Οι θέσεις της περίπτωσης αα) του εδαφίου Β της προηγούμενης παραγράφου
καλύπτονται από μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Διοικητικών του
Υπουργείου Εξωτερικών που λαμβάνουν τις αποδοχές της ημεδαπής, με όλες τις
προσαυξήσεις και επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της Εξωτερικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με μόνιμη διαμονή στην έδρα του
Ινστιτούτου. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
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3. Οι θέσεις Βοηθητικού Προσωπικούτης περίπτωσης ββ) του εδαφίου Β της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλύπτονται με προσωπικό εξωτερικής
υπηρεσίας που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του Ινστιτούτου και η
μισθοδοσία του καλύπτεται από τον προϋπολογισμό αυτού.
4. Είναι δυνατή η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, ιδίως ενός (1) οικονομικού
διαχειριστή και ενός (1) κλητήρα με σύμβαση έργου για θέματα του Ινστιτούτου με
απόφαση του Προέδρου και μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Η
αμοιβή τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.

Άρθρο 17
Πόροι του Ινστιτούτου
1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» είναι
αυτοχρηματοδοτούμενο.
2. Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
α) τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του,
β) τα έσοδα από την πώληση βιβλίων και εντύπων, από την πώληση εισιτηρίων,
καθώς και από την πάσης φύσεως δραστηριότητα του Ινστιτούτου από την
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
γ) οι εισφορές και οι λοιπές παροχές των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις, τα
προγράμματα, τα συνέδρια, τα σεμινάρια ή τις ημερίδες που οργανώνει το
Ινστιτούτο, καθώς και οι εισφορές αυτών που κάνουν χρήση των εν γένει
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών αυτού,
δ) οι υπέρ του Ινστιτούτου δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και πάσης
φύσεως μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από χαριστική αιτία οποιουδήποτε
ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου,
ε) οι τόκοι από τις καταθέσεις του Ινστιτούτου σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς
οργανισμούς,
στ) οι τυχόν επιχορηγήσεις ή παροχές ή κονδύλια, όπως ενδεικτικά κονδύλια από
κρατικούς ή άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
κονδύλια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα,
ζ) οι επιχορηγήσεις ή και χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού
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τομέα, από κληροδοτήματα, καθώς και από προκηρύξεις Εδρών (endowments)
και σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση τους μέσω
εισφορών,
η) οποιαδήποτε άλλη περιοδική ή εφάπαξ απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου ή επένδυσης που περιέρχεται στο Ινστιτούτο και δεν κατονομάζεται
ειδικώς καθώς και
θ) τυχόν πρόσοδοι από εκπαιδευτικά προγράμματα.

Άρθρο 18
Οργανισμός Ινστιτούτου
1. Ο Οργανισμός του Ινστιτούτου εγκρίνεται από την Εποπτική Επιτροπή μετά
από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Ινστιτούτου. Ο Οργανισμός κυρώνεται
και τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του
Υπουργού Εξωτερικών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την τροποποίηση
του Οργανισμού.
2. Ο Οργανισμός ρυθμίζει και εξειδικεύει τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική
οργάνωση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου και ιδίως:
α) τους εν γένει σκοπούς, καθώς και την εκπλήρωση των επιστημονικών και
εκπαιδευτικών σκοπών του Ινστιτούτου,
β) τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
γ) τις επιμέρους αρμοδιότητες της Εποπτικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης
και του προσωπικού,
δ) τα προσόντα, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τον πειθαρχικό έλεγχο του
προσωπικού καθώς και
ε) τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την εν γένει διαχείριση των
οικονομικών του Ινστιτούτου,

Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών
ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά σε προβλεπόμενες δράσεις του Ινστιτούτου.
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2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
Υπουργού ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό ή ειδικότερο θέμα που αφορά στις
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Έως τη θέση σε ισχύ του προβλεπόμενου στο άρθρο 18 Οργανισμού, τα
θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Η θητεία των υπηρετούντων μελών στη διοίκηση του Ινστιτούτου και στην
Εποπτική Επιτροπή λήγει αυτοδίκαια με τον ορισμό και την επιλογή των νέων
μελών τους που γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 21
Καταργούμενες Διατάξεις
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
καταργούνται:
α) ο ν. 1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 114), εκτός του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1
αυτού και
β) το άρθρο 63 του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
2. Από την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 20 απόφασης του
Υπουργού Εξωτερικών καταργείται το β.δ. 720/1966 «Περί Οργανισμού του εν
Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄
174).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Συνταξιοδοτικά θέματα Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007
1. Στο τέλος της περίπτ. θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007 (Α΄
210) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους του Κλάδου
Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και της πρώην
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τους υπαλλήλους του
κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και τους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.»
2. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του
τελευταίου εδαφίου της περίπτ. θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ.
169/2007, όπως προστίθεται με το παρόν, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την
αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στις παρούσες διατάξεις, τα δε οικονομικά αποτελέσματα
αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του παρόντος νόμου
μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 23
Κατάργηση Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών
1. α. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο
Ευρωπαϊκών Μελετών» (Ε.Κ.Ε.Μ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του
ν.1791/1988(Α΄141) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών καταργείται.
β. Το Υπουργείο Εξωτερικών καθίσταται καθολικός διάδοχος που υπεισέρχεται σε
όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του καταργούμενου
Ε.Κ.Ε.Μ..
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γ. Οι πόροι του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν.
1791/1988 εξακολουθούν να αποτελούν πόρους του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. α. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο
εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο
Εξωτερικών και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον Υπουργείο
Εξωτερικών, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές
και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου
τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου,
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων,
επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλακείων.
β. Η κινητή περιουσία του Ε.Κ.Ε.Μ. μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών από
την ημερομηνία παράδοσής της στο Υπουργείο Εξωτερικών.
γ. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Ε.Κ.Ε.Μ.
μεταφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο λειτουργεί ως καθολικός
διάδοχος

αυτού.

Το

Υπουργείο

Εξωτερικών

καθίσταται

δικαιούχος

των

προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί καθώς και των πόρων και
των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
δ. Μισθώσεις ακινήτων, συμβάσεις εργασίας, εκκρεμείς διαδικασίες του Ε.Κ.Ε.Μ.
που αφορούν τη σύναψη μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και
κάθε είδους διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα,
εργασίες, μελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την κατάργηση του Ε.Κ.Ε.Μ. λύονται
αυτοδικαίως.
3. α. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται το «Ελληνικό
Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών» (Ε.Κ.Ε.Μ.) νοείται ότι αναφέρεται το Υπουργείο
Εξωτερικών. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις
που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ε.Κ.Ε.Μ. μεταφέρονται στο Υπουργείο
Εξωτερικών. Επέρχεται διακοπή των εκκρεμών δικών του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ.
και επαναφέρονται με κλήση προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
β. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται με
απόφασή του Υπουργού Εξωτερικών τριμελής επιτροπή με αντικείμενο τη
διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του
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παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και
διαχείριση του Υπουργείου Εξωτερικών.
γ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου
Ν.Π.Ι.Δ. μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με
εντολή του Υπουργού Εξωτερικών σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις
σε λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που θα υποδειχθεί από αυτόν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο
τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 24
Θέματα Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.)
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138) όπως αυτή
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α. Οι Συμβάσεις Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, που έχουν
χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου και εκτελέσθηκαν από Μ.Κ.Ο, και οι οποίες συνήφθησαν από το 2002 έως
και το 2010 και δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
θεωρούνται περατωθείσες.
Η ολοκλήρωση ή μη του φυσικού αντικειμένου και η οικονομική εκκαθάριση των
συμβάσεων αυτών βεβαιώνεται με την έκδοση Πράξης Ολοκλήρωσης Έργου
(Π.Ο.Ε.), για κάθε σύμβαση χωριστά, από την Υ.Δ.Α.Σ. Η έκδοση της Π.Ο.Ε.
γίνεται μετά την υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου (Ε.Ο.Ε.) από την ή τις
συμβληθείσες Μ.Κ.Ο. και μετά από έλεγχο ως προς την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου και την οικονομική εκκαθάριση του έργου, σύμφωνα με τα κατωτέρω
οριζόμενα:
αα) Η μη υποβολή της Ε.Ο.Ε. από την ή τις συμβληθείσες Μ.Κ.Ο. στην Υ.Δ.Α.Σ.
εντός της προθεσμίας που τίθεται από την κοινή υπουργική απόφαση που
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, ισοδυναμεί με μη εκτέλεση του έργου και
συνεπάγεται

τον

χρηματοδότησης
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ολοσχερή

καταλογισμό

συμβληθείσες

καταβληθέντος.
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Μ.Κ.Ο.,

του
ως

ποσού
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αχρεωστήτως

ββ) Η ως άνω Π.Ο.Ε. εκδίδεται από την Υ.Δ.Α.Σ. μετά τη διενέργεια ελέγχου και τη
σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου Ολοκλήρωσης (Ε.Ε.Ο.), από πιστοποιημένη ελεγκτική
εταιρία, η οποία θα επιλεγεί από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Π.Ο.Ε. εγκρίνεται
από τον Υπουργό Εξωτερικών με την έκδοση απόφασης, η οποία αποτελεί και την
τελική πράξη οικονομικής εκκαθάρισης της σύμβασης και προσδιορίζει και το
ποσό προς καταβολή ή καταλογισμό, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της
σύμβασης.
β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται
εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται
τα ειδικότερα κριτήρια ελέγχου των συμβάσεων της παρούσας παραγράφου, τα
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα οικονομικής και φυσικής υλοποίησης των έργων,
το περιεχόμενο της Ε.Ο.Ε., της Π.Ο.Ε., και της Ε.Ε.Ο., καθώς και εύλογη
προθεσμία για την υποβολή της Ε.Ο.Ε. από την ή τις συμβαλλόμενες Μ.Κ.Ο. στην
Υ.Δ.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα.Κατά την
έκδοση της εν λόγω απόφασης λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη:
α)

Οι

προϋποθέσεις

συγχρηματοδότησης

των

έργων

-

ανθρωπιστικών,

αναπτυξιακών και αναπτυξιακής εκπαίδευσης - ανεξάρτητα από τον τυπικό
χαρακτηρισμό των σχετικών συμβάσεων, αλλά με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο
21 και στην παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 224/2000 (Α΄ 193), καθώς και στο
μέρος Γ΄ κεφ. 5 του «Ειδικού Οδηγού Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και
Άλλων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών» της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
β) Η αποδεικνυόμενη μέσω τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών ή άλλων νόμιμων
συναλλαγών ροή των χρηματοδοτήσεων, λαμβανομένων υπ' όψιν και των
συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα αποστολής όπως προβλέπεται από τη
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οπότε δύνανται να υιοθετηθούν και άλλες
πρόσφορες μέθοδοι.
γ) Η αποτίμηση της ιδίας συνεισφοράς σε συνάρτηση με το εκάστοτε ισχύον
εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο. Οι Μ.Κ.Ο. φέρουν το βάρος απόδειξης ότι αυτή η
συνεισφορά υλοποιήθηκε σύννομα. Η αποτίμηση της συμβατικής υποχρέωσης της
Υ.Δ.Α.Σ. προκύπτει κατ’ αναλογία με βάση τα προβλεπόμενα από την αρχική
σύμβαση ποσοστά συμμετοχής, αφού προσδιορισθεί το ύψος της πραγματικώς
και νομίμως καταβληθείσας και αποδειχθείσας από την Μ.Κ.Ο. ιδίας συνεισφοράς.
δ) Η ύπαρξη βεβαίωσης της αρμόδιας κατά τόπον Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής
για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, κατά τα διαλαμβανόμενα
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στο άρθρο 15 του π.δ. 224/2000, καθώς και στο μέρος Γ΄ κεφ. 5 του «Ειδικού
Οδηγού Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και Άλλων Φορέων της
Κοινωνίας των Πολιτών» της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
ε) Η τεκμηρίωση των υποβληθεισών ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων από
πλευράς των συμβαλλόμενων Μ.Κ.Ο., προς την Υ.Δ.Α.Σ., σε συνάρτηση με το
συμβατικό φυσικό αντικείμενο, καθώς και την εμπρόθεσμη ή μη υποβολή
ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων από πλευράς των συμβαλλόμενων Μ.Κ.Ο.,
προς την Υ.Δ.Α.Σ.
στ) Η νομιμότητα της εγγραφής της Μ.Κ.Ο. στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 11 του
παρόντος, σύμφωνα με τις σε αυτό οριζόμενες προϋποθέσεις.
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999, όπως αυτή αναριθμήθηκε με
το άρθρο 27 του ν. 4110/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. α. Η Υ.Δ.Α.Σ., μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, εκπονεί
ειδικό ενημερωτικό οδηγό, στον οποίο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες
προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο. από πόρους του
Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο οδηγός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού

Εξωτερικών η

οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Ο οδηγός εκτυπώνεται και μοιράζεται δωρεάν στις Μ.Κ.Ο. Ο
οδηγός αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με εισήγηση της Υ.Δ.Α.Σ. Από
την κατάρτιση της σύμβασης μεταξύ Υ.Δ.Α.Σ. και Μ.Κ.Ο. ο οδηγός ενσωματώνεται
σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Ο οδηγός αναρτάται σε εμφανές
σημείο στην ιστοσελίδα της Υ.Δ.Α.Σ. και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
β. Το πρώτο εδάφιο της υπό στοιχείο α΄ διάταξης έχει ισχύ από την έναρξη ισχύος
του ν. 2731/1999. Ο «Ειδικός Οδηγός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)
και Άλλων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών» του άρθρου 12 παράγραφος 8
(πρώην 5) του ν. 2731/1999, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών τον
Φεβρουάριο του 2001 κυρώνεται αναδρομικά από το χρόνο έκδοσής του και
προσαρτάται ως παράρτημα στον παρόντα.»
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Άρθρο 25
Πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον Διεθνών Δικαιοδοτικών
Οργάνων
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το άρθρο 9 του ν.3566/2007 επαναφέρεται
σε ισχύ με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Άρθρο

9:

Πληρεξούσιοι

της

Ελληνικής

Δημοκρατίας

ενώπιον

Διεθνών

Δικαιοδοτικών Οργάνων
1. Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών ανήκει η εκπροσώπηση της
Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαστηρίου, των Δικαστηρίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών
ορίζει τους πληρεξουσίους της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2. Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, παρίστανται τα μέλη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
(Ε.Ν.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών παρίστανται κατά περίπτωση και μέλη του κύριου
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες αυτό
διατάξεις. Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως
πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας παρίστανται και μέλη του κύριου
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες αυτό
διατάξεις.
3. Οι πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας δύνανται να συνεπικουρούνται,
κατ’ εξαίρεση, από μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων και δικηγόρους, σε υποθέσεις
δε που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και από αλλοδαπούς δικηγόρους ή
νομικούς συμβούλους με αντίστοιχη ειδίκευση. Προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π.
πανεπιστημίων, η δυνατότητα αυτή υφίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
4. Ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των μελών ΔΕΠ πανεπιστημίων και
δικηγόρων ή νομικών συμβούλων της παρ. 2, προσδιορίζεται κατά περίπτωση
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου,
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μεταξύ των οποίων και ο τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας για την
εκπροσώπηση

της

Ελληνικής

Δημοκρατίας

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 Α΄ 154)
διατηρούνται σε ισχύ.»

Άρθρο 26
Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
προστίθεται: «και να κατέχουν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες θέσεις
Επιστημονικού Διευθυντή και επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ανάλυσης
και Σχεδιασμού, καθώς και να ορίζονται ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου,
του Υπουργείου Εξωτερικών.»

Άρθρο 27
Στο άρθρο 1 του ν.2949/2001 (Α’243) «Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις»
προστίθεται παράγραφος 6 και αναριθμούνται οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 σε 7, 8,
9 και 10 αντίστοιχα.
«6. Ποσοστό ύψους 30% επί των αδιάθετων καθαρών εισπράξεων των
προξενικών τελών και δικαιωμάτων αποδίδεται κάθε Ιούνιο και Σεπτέμβριο στους
ΚΑΕ 723,719,871,873 και 1723 του Υπουργείου Εξωτερικών».

Άρθρο 28
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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