ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του
Σχεδίου Νόμου
του Υπουργείου Εξωτερικών

«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου:
Η αποτελεσματική άσκηση της εξωτερικής πολιτικής για την προώθηση των εθνικών
συμφερόντων προϋποθέτει ένα σύγχρονο οργανωτικό σχήμα που επιτυγχάνεται με τη
μεταρρύθμιση των δομών και της λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η διοικητική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εξωτερικών περιλαμβάνει την
αναδιοργάνωση της Διπλωματικής Ακαδημίας, την απλοποίηση – ψηφιοποίηση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, την αναδιάρθρωση των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
κυρίως, όμως, προϋποθέτει την επικαιροποίηση του «Οργανισμού» του Υπουργείου
Εξωτερικών, κατά τρόπο ώστε οι νέες διατάξεις που θα υιοθετηθούν να είναι συμβατές
τόσο με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, όσο και με τη
νέα, διευρυμένη πλέον, αποστολή του Υπουργείου.

α. Την ανάγκη υιοθέτησης νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου
Εξωτερικών επιβάλλει πρωτίστως η ενσωμάτωση, στον πυρήνα δραστηριοτήτων του
Υπουργείου, της Οικονομικής Διπλωματίας, του Απόδημου Ελληνισμού, καθώς και
της Δημόσιας Διπλωματίας, με την αντίστοιχη συμπερίληψη στο οργανόγραμμα του
Υπουργείου δύο νέων Γενικών Γραμματειών, αφενός της Γενικής Γραμματείας
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, αφετέρου της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.
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Στο εξής, το Υπουργείο Εξωτερικών διαρθρώνεται σε τρεις οργανωτικούς πυλώνες: Ο
πρώτος πυλώνας ανάγεται στις Διεθνείς Σχέσεις, ο δεύτερος πυλώνας στις Οικονομικές
Σχέσεις και την Εξωστρέφεια, ενώ στον τρίτο πυλώνα υπάγονται τα θέματα του
Απόδημου Ελληνισμού και της Δημόσιας Διπλωματίας.
Ειδικότερα, η νέα Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας, που συστάθηκε δυνάμει του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123/17.7.2019),
προέρχεται από την προγενέστερη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας που λειτουργούσε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών και
η οποία ενσωματώνει πλέον και τις αρμοδιότητες της τέως Γενικής Διεύθυνσης
Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, για την άσκηση της Οικονομικής Διπλωματίας. Στην εποπτεία της νέας
Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας υπάγονται η
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και ο «Οργανισμός
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων», για την επιβοήθηση και την υλοποίηση του
έργου της.
Αντίστοιχα, η νέα Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, συνιστά συγχώνευση της νεοσυσταθείσας, δυνάμει του π.δ. 84/2019,
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών
Υποθέσεων με την παλαιά Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού που
λειτουργούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών χωρίς, ωστόσο, να είναι ενταγμένη στο
οργανόγραμμα του Υπουργείου. Από την ενοποίηση αυτή δημιουργείται μια νέα
ισχυρή Γενική Γραμματεία, η οποία συντονίζει και υλοποιεί με ενιαίο και
αποτελεσματικό τρόπο όλες τις δράσεις και λειτουργίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες
των Ελλήνων στο εξωτερικό και το εσωτερικό (Προξενικά, Θρησκευτικά, Μορφωτικά
και Πολιτιστικά θέματα). Μέσω της νέας αυτής Γενικής Γραμματείας, προάγεται και
αναδεικνύεται επικοινωνιακά με αναβαθμισμένο τρόπο η διεθνής εικόνα της χώρας και
ταυτόχρονα ενισχύεται ο ρόλος του Απόδημου Ελληνισμού και της Ομογένειας.
Ενδεικτική της σημασίας που αποδίδεται στον Απόδημο Ελληνισμό, είναι και η
πρόβλεψη της ανασύστασης, με τον παρόντα νόμο, του Συμβουλίου Απόδημου

2

Ελληνισμού (ΣΑΕ) που κατοχυρώνεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος.
Αποστολή του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού είναι να λειτουργήσει ως
συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα που αφορούν στον
Απόδημο και Ομογενειακό Ελληνισμό.

β. Την ανάγκη υιοθέτησης νέου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία και τις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών επιτάσσει και η δημιουργία στο Υπουργείο
νέων δομών, με αφετηρία τις κατευθύνσεις της νομοθεσίας για το επιτελικό κράτος (ν.
4622/2019, Α΄ 133/7.8.2019).
Στο πλαίσιο αυτό, συνιστώνται, με τον παρόντα νόμο, νέα Υπηρεσία Συντονισμού
καθώς και νέα Διεύθυνση Στρατηγικού και Υπηρεσιακού Σχεδιασμού, η οποία
σχεδιάζει, θέτει στόχους, ευθυγραμμίζει πολιτικές και παρακολουθεί την εκτέλεση των
σχεδίων δράσης του Υπουργείου.
Στις καινοτομίες του νέου Οργανισμού, που εισάγεται με τον παρόντα νόμο,
συγκαταλέγεται η δημιουργία Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕΣΕΠ),
το οποίο λειτουργεί στο εξής ως «δεξαμενή σκέψης», σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα, για την παροχή επιστημονικής υποστήριξης και την προετοιμασία της
στρατηγικής του Υπουργείου σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Επιπλέον, δημιουργείται για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εξωτερικών δομή
συντονισμού μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, το Γραφείο Αμυντικής Διπλωματίας, με αποστολή την ενημέρωση του
Υπουργού Εξωτερικών σε θέματα εθνικής άμυνας, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό
ενδεχόμενων κινδύνων και απειλών της εθνικής ασφάλειας της χώρας, καθώς και τη
διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη θωράκισή της σε διεθνές επίπεδο.
Περαιτέρω, και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
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Καταργείται η Μεταφραστική Υπηρεσία και προβλέπεται νέο σύστημα μεταφράσεων
υπό

την

εποπτεία

του

Υπουργείου

Εξωτερικών.

Δημιουργείται

«Μητρώο

Πιστοποιημένων Μεταφραστών» και απλοποιείται η διαδικασία της μετάφρασης
εγγράφων, με στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την ταχύτητα στις
παρεχόμενες υπηρεσίες.

γ. Σημαντική διαφοροποίηση του προτεινόμενου Οργανισμού, σε σχέση με τον
υφιστάμενο (ν. 3566/2007, Α΄ 117/5.6.2007) αλλά και τον προϊσχύσαντα (ν.
2594/1998, Α΄ 62/24.3.1998) Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, συνιστά η
ενσωμάτωση σε αυτόν των διατάξεων που αναφέρονται στη διάρθρωση και τις
αρμοδιότητες των επιμέρους Διευθύνσεων του Υπουργείου, οι οποίες μέχρι πρότινος
αποτελούσαν

ύλη

χωριστού

προεδρικού

διατάγματος

(π.δ.

230/1998,

Α΄

177/28.7.1998). Με τις προτεινόμενες διατάξεις, κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο πλέον
κείμενο, τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, η σχετική νομοθεσία που
διέπει τη λειτουργία ολόκληρης της Κεντρικής Υπηρεσίας, τόσο των αυτοτελών
μονάδων, όσο και των Γενικών Γραμματειών, των Γενικών Διευθύνσεων, των
Διευθύνσεων και των Τμημάτων αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), όπως συμβαίνει και στα λοιπά
Υπουργεία, με προϊστάμενο που θα επιλέγεται με βάση τις ισχύουσες για το λοιπό
Δημόσιο διατάξεις, με σκοπό τον διαχωρισμό των αμιγώς οικονομικών θεμάτων από
τα γενικά διοικητικά, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του Υπουργείου και την
ευθυγράμμιση με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού.
Παράλληλα, δημιουργείται νέα δομή για την Αναπτυξιακή και Ανθρωπιστική Αρωγή,
η οποία, ως Γενική Διεύθυνση πλέον, ενταγμένη στο οργανόγραμμα του Υπουργείου,
αντικαθιστά την παλαιά Υπηρεσία Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(ΥΔΑΣ) του

Υπουργείου

Εξωτερικών,

«εκκαθάρισης».
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η οποία

εισέρχεται

σε καθεστώς

Τέλος, δημιουργείται μια νέα Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων
Πόρων, υπό τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης,
προκειμένου να καλυφθεί το κενό σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό των
πραγματικών αναγκών του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την
περιγραφή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει το
προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών για να ανταπεξέλθει στον πολύπλευρο και
απαιτητικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Υπουργείο.
Συνοψίζοντας, ο αριθμός των επιμέρους οργανωτικών μονάδων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών μειώνεται, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης
και του εξορθολογισμού της οργάνωσης του Υπουργείου, με τις Διευθύνσεις να
ανέρχονται σε 46 (από 65) και τα Τμήματα σε 67 (από 193), ενώ μειώνονται και οι
υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό (από 19 σε 12).

δ. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει ο νέος νόμος στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού του Υπουργείου.
Με δεδομένη τη μεταφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών υπαλλήλων του τέως
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του τέως Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, που πραγματοποιήθηκε δυνάμει του π.δ. 81/2019, ανέκυψε το ζήτημα της
ένταξης και κατάταξης του προσωπικού αυτού στους Κλάδους προσωπικού του
Υπουργείου Εξωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι μεταφερθέντες από το τέως Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής υπάλληλοι υπάγονται στον νέο Κλάδο Συμβούλων και
Γραμματέων Επικοινωνίας, ο οποίος και συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για τον σκοπό αυτόν. Αντίστοιχα, για τους
μεταφερθέντες από το τέως Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπαλλήλους, με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνεται πρόνοια για την ένταξή τους στους
υφιστάμενους διοικητικούς Κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ προβλέπεται
και η δυνατότητα να διατηρήσουν τον Κλάδο από τον οποίο προέρχονται, με τη
σύσταση νέου Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο
οποίος αφορά ειδικά στη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού.
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Παράλληλα, και προκειμένου να δοθεί έμφαση στην αποστολή την οποία επιτελεί ο
κάθε Κλάδος, ο Κλάδος «Πτυχιούχων Διοικητικών» μετονομάζεται, με τον παρόντα
νόμο, σε Κλάδο «Διοικητικού Προξενικού», ενώ ο Κλάδος «Διοικητικών
Γραμματέων» σε Κλάδο «Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης».
Το προσωπικό της τέως Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, μόνιμο και με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απορροφάται πλέον στους Κλάδους
Διοικητικού Προξενικού, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών,
καταλαμβάνοντας κενές οργανικές θέσεις.
Αντίστοιχα, οι υπάλληλοι της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, που καταργείται με τον
παρόντα νόμο, εντάσσονται στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης,
καταλαμβάνοντας κενές οργανικές θέσεις.
Συνολικά, ως προς το μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριο
χαρακτηριστικό του παρόντος νόμου συνιστά ο εξορθολογισμός σε ό,τι αφορά στις
οργανικές θέσεις, από τον οποίο προσδοκώνται λειτουργικά και δημοσιονομικά οφέλη.
Ο νέος σχεδιασμός βασίζεται στην εξυπηρέτηση της νέας διευρυμένης αποστολής του
Υπουργείου υπό το νέο οργανωτικό σχήμα που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το υπάρχον προσωπικό του Υπουργείου και δεν υιοθετεί τη λογική των νέων
προσλήψεων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Διπλωματών ανέρχονται σε 800 από
920. Ο Κλάδος Εμπειρογνωμόνων επιστρέφει σταδιακά στον ιστορικό του ρόλο, της
παροχής εξειδικευμένης γνώσης, περιοριζόμενος από 132 οργανικές θέσεις σε 85. Ο
Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης περιορίζεται από 569 σε 460 και ο
Κλάδος Επιμελητών από 135 σε 80 οργανικές θέσεις. Μικρή αύξηση σημειώνεται στις
οργανικές θέσεις του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού (από 351 σε 380) η οποία, όμως,
είναι αναγκαία, προκειμένου να ενταχθεί σε αυτόν αφενός το προσωπικό που
μεταφέρθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το τέως Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης με τις οργανικές του θέσεις, αφετέρου το προσωπικό της τέως Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού που συγχωνεύεται στη νέα Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
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Μικρή αύξηση (από 165 σε 185) συνοδεύει και τις οργανικές θέσεις του Κλάδου
Επικοινωνιών και Πληροφορικής, με δεδομένη την ανάγκη ενίσχυσης του Υπουργείου
Εξωτερικών με προσωπικό του συγκεκριμένου Κλάδου. Τέλος, αυξάνονται οριακά και
οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (από 176 σε
205), προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις για τους αποφοίτους
της τελευταίας σειράς της ΕΣΔΔΑ αλλά και για να γίνουν οι αναγκαίες προαγωγές των
υπαλλήλων του συγκεκριμένου Κλάδου από κατώτερο σε ανώτερο βαθμό.
Μείωση σημειώνεται και στις θέσεις του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες
από 50 ανέρχονται πλέον σε μόλις 3.
Αντίστοιχα, στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καταργούνται οι
θέσεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, 20 τον αριθμό (παραμένει μόνο μία θέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου η οποία είναι καλυμμένη) και συστήνονται 6 μόνιμες θέσεις
Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο αυτής. Στο
προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας υπάγονται στο εξής και οι 18 Οδηγοί που είχαν
μεταφερθεί στο παρελθόν στο Υπουργείο Εξωτερικών από άλλες υπηρεσίες του
Δημοσίου και υπηρετούν έκτοτε σε αυτό.
Καινοτομία του νέου νόμου συνιστά το νέο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο μετέχει και ο αξιολογούμενος υπάλληλος και το
οποίο προβλέπει βαθμολογική κλίμακα και μετρήσιμους, επί τη βάσει επίτευξής τους,
στόχους.
Ως προς τη βαθμολογική εξέλιξη του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου
Εξωτερικών, υιοθετείται με τον νέο νόμο, οκταβάθμιο βαθμολόγιο για τους
υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού και του Κλάδου Επικοινωνιών και
Πληροφορικής, με τη σύσταση δύο καταληκτικών διευθυντικών βαθμών, για τους
οποίους θα επιλέγονται, από Υπηρεσιακό Συμβούλιο, υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη
κατανομή κατά βαθμό των ως άνω υπαλλήλων, δημιουργείται κίνητρο για την αύξηση
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της αποδοτικότητάς τους, χωρίς, παράλληλα, να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του
Υπουργείου.
Ταυτόχρονα, για τους υπαλλήλους όλων των διοικητικών Κλάδων του Υπουργείου
Εξωτερικών

(Κλάδος

Διοικητικού

Προξενικού,

Πληροφορικής, Κλάδος Διοικητικής

Κλάδος

Επικοινωνιών

και

και Λογιστικής Υποστήριξης, Κλάδος

Επιμελητών) το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία
ανέρχεται, με τον παρόντα νόμο, στο 67ο έτος της ηλικίας τους, ευθυγραμμιζόμενο με
ό,τι ισχύει για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.
Σε ό,τι αφορά στα συλλογικά όργανα, συστήνεται, με τον παρόντα νόμο, και στο
Υπουργείο

Εξωτερικών,

δευτεροβάθμιο

Πειθαρχικό

Υπηρεσιακό

Συμβούλιο

προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπάρχει τώρα με τη λειτουργία ενός και μόνο
Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ε. Τέλος, οι οικονομικού χαρακτήρα διατάξεις περί προμηθειών, δαπανών, κτλ. του
ισχύοντος Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών επικαιροποιούνται και
προσαρμόζονται στις ισχύουσες διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό, καθώς και στις
λοιπές διατάξεις που ρυθμίζουν τα εν λόγω θέματα κατά τρόπο ενιαίο για όλο το
Δημόσιο.
Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά στις δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες
και έργα που συνάπτει το Υπουργείο Εξωτερικών, γίνεται πλέον αναφορά στο
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει και το λοιπό Δημόσιο (ν. 4412/2016, Α΄ 147/8.8.2016),
ενώ αναφορικά με τις δαπάνες λ.χ. μεταφοράς οικοσκευής, τον υπολογισμό της
αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, κ.ο.κ., ο νέος νόμος παραπέμπει στις διατάξεις
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94/14.8.2015).

ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου νόμου:
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Ειδικότερα, το παρόν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελείται από
πέντε μέρη:

Το Μέρος Α΄, που εκτείνεται στα άρθρα 1 έως και 111, συνιστά τον κατά κυριολεξία
«Οργανισμό» του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτελούμενο από έξι επιμέρους
Κεφάλαια, τα οποία διαρθρώνονται ως εξής:
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1-17) περιέχει τις γενικές διατάξεις για την αποστολή και
διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 18-29) περιγράφει
τις υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, ενώ το Κεφάλαιο
Γ΄ (άρθρα 30-70) τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας περιγράφονται στο Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 71-84), ενώ οι
υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας περιγράφονται στο Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 85-98). Το Κεφάλαιο
ΣΤ΄ (άρθρα 99-111) είναι αφιερωμένο στα συλλογικά όργανα της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στο Μέρος Β΄, που αποτελείται από τα άρθρα 112 έως και 135 και περιλαμβάνει
τέσσερα επιμέρους Κεφάλαια, γίνεται αναφορά στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ειδικότερα, το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 112-120) περιέχει διατάξεις που αφορούν στις
Διπλωματικές Αρχές, το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 121-131) στις Προξενικές Αρχές, το
Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρο 132) αναφέρεται στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) και το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 133-135) στα νέα Γραφεία Δημόσιας
Διπλωματίας.
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Το Μέρος Γ΄, που είναι και το εκτενέστερο του σχεδίου νόμου, αποτελείται από τα
άρθρα 136 έως και 230 και περιλαμβάνει τις διατάξεις εκείνες που αφορούν στο
προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Διαρθρώνεται σε πέντε επιμέρους Κεφάλαια,
ως εξής:
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 136-144) αναφέρει τις γενικές διατάξεις για την πρόσληψη
και υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ το
Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 145-154) τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβολή της υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού. Το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 155-162) περιλαμβάνει
ειδικότερες, σε σχέση με τον Υπαλληλικό Κώδικα, πειθαρχικές διατάξεις. Το
Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 163-229) περιέχει λεπτομερείς διατάξεις για το σύνολο του
προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών και διαρθρώνεται σε 10 επιμέρους Τμήματα.
Κατά σειρά, το Τμήμα 1 – Διπλωματικός Κλάδος, Τμήμα 2 – Κλάδος Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, Τμήμα 3 – Κλάδος
Εμπειρογνωμόνων, Τμήμα 4 – Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,
Τμήμα 5 – Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, Τμήμα 6 – Κλάδος
Διοικητικού Προξενικού, Τμήμα 7 – Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Τμήμα
8 – Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, Τμήμα 9 – Κλάδος Επιμελητών,
αναφέρεται στο μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ το Τμήμα 10 στο
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Το Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρο 230)
περιέχει διατάξεις για την επιλογή Προϊσταμένων των οργανωτικών μονάδων του
Υπουργείου Εξωτερικών.

Με το Μέρος Δ΄, που αποτελείται από τα άρθρα 231 έως και 247, ρυθμίζονται τα
οικονομικά θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Αποτελείται από τέσσερα επιμέρους
Κεφάλαια, ως εξής:
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 231-234) περιέχει διατάξεις για τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εξωτερικών. Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρο 235) αναφέρεται στη μισθοδοσία
του προσωπικού. Το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρο 236) περιλαμβάνει διατάξεις για τις δαπάνες
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μετακίνησης και εγκατάστασης, ενώ το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 240-247) αναφέρεται στις
λοιπές δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τέλος, στο Μέρος Ε΄, που αποτελείται από τα άρθρα 248 έως και 255,
περιλαμβάνονται οι τελικές και μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου.
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