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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

’Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου, 
το οποίο καταρτίστηκε από τη νομοπαρασκευαστική 
επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα: α) με το όρθρο 
1 του ν. 2432/1996 και β) με την απόφαση αριθμ. 
010/57/ΑΣ 141/11.11.1996 του Υφυπουργού Εξωτερι
κών.
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ρόντος νόμου. Οι ανωτέρω επιλέγονται, με απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών, για τριετή θητεία, μη ανα- 
νεούμενη

3 Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για την άπαξ 
του έτους τακτική επιθεώρηση όλων των αρχών, εμμί
σθων και αμίσθων, του εξωτερικού, καθώς και για τις 
εκτοκτες επιθεωρήσεις, τη διενέργεια των οποίων μπο
ρεί ο Υπουργός Εξωτερικών να πορογγειλει, όποτε το 
κρίνει σκοπιμο. ή το Συμβούλιο Επιθεώρησης να απο
φασίσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Για την κατάρτιση του προγράμματος επιθεωρήσεων 
από το Συμβούλιο Επιθεώρησης, οι αρχές του εξωτε
ρικού κοτανέμοντοι στις εξής γεωγραφικές ενότητες:

- Βορείου και Νοτίου Αμερικής
- Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης
-  Ρωσίας και χωρών ΚΑΚ
- Βαλκανίων και Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης
- Μέσης Ανατολής
- Ασίας, Ωκεανίας
-  Αφρικής
Το Συμβούλιο Επιθεώρησης, με απόφασή του, ορίζει, 

ανα τριετία, δύο Επιθεωρητές υπευθυνους για το πρό
γραμμα επιθεωρήσεων σε καθεμία από τις ανωτέρω 
περιφερειες.

4. Κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις των αρχών εξω
τερικού διενεργουνται οι εξής έλεγχοι'

-  ορθής εκτέλεσης κοθηκόντων
-  λογιστικός -  οικονομικός
-  διο ικητικός -  λε ιτουργικός
-  απόδοσης των υπαλλήλων της αρχής.
Ο εκόστοτε επιθειωοητής, με το πέρας των ανωτέρω 

ελέγχων, προβαίνει οτη σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης, 
την οποία απευθύνει στον Υπουργό Εξωτερικών, Με 
βάση την εν λόγω έκθεση, η οποία αξιολογεί την εν 
γένει λειτουργία της ορχης εξωτερικού, το Συμβούλιο 
Επιθεώρησης επισημαίνει στον Υπουργό Εξωτερικών 
τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα και εισηγείται 
λύσεις για την αρτιότερη οργάνωση κοι στελέχωση της 
ιως όνω αρχής.

Ειδικότερα, ως προς τον έλεγχο της απόδοσης των 
υπαλλήλων αρχών εξωτερικού ισχύουν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 60 του παρόντος νόμου.

5 Η Γ ενική Επιθεώρηση υποστηρίζεται στο έργο της 
από υπάλληλους των κλάδων του Υπουργείου Εξωτε
ρικών η και από ειδικούς συνεργάτες του άρθρου 130 
του παρόντος νόμου, καθώς και από υπαλλήλους άλλων 
Υπουργείων, με ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο 
θέμα της επιθεώρησης, ύστερα από κοινή απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών κοι του κατά περίπτωση συναρ- 
μόδιου Υπουργού.

6 Με προεδρικό διότογμα, το οποίο εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται τα 
λοιπό καθήκοντα των επιθεωρητών, καθώς και κάθε 
λεπτομέρεια της λειτουργίας της Γ ενικής Επιθεώρησης.

Αρθρο 12
Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού

1. Ιδρύεται Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, το 
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, 
αποτελεί αυτοτελή ερευνητική μονάδα με αρμοδιότητα 
την επεξεργασία θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και

διεθνών σχέσεων σε όλους τους τομείς, με σκοπό τη 
διαμόρφωση προβλέψεων και την υποβολή προτάσεων 
πολιτικής κοι διπλωματικής τακτικής.

2. Στο Κέντρο ανατίθεται ως αποκλειστικό έργο
α. η εκπόνηση αναλυτικών σχεδίων περί των μεσο

πρόθεσμων κοι μακροπρόθεσμων στόχων της ελληνικής 
εξωτερικής πολίτικης και η διατύπωση εισηγήσεων περί 
εναλλακτικών μεθόδων στήριξής και εφαρμογής της εν 
λόγω πολιτικής.

β. η μελετη και επεξεργοσία ειδικών θεμάτων,
γ. η επεξεργασία σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων.
δ. η παρακολούθηση και στήριξη των εργασιών της 

Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Άμυνας, της Διαρκούς Ειδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, καθώς κσι των διαφόρων συμβουλευτικών 
οργάνων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, που έχουν 
συσταθεί με νόμο η άλλες κανονιστικές πράξεις, όπως 
η Εθνική Διακομματική Επιτροπή με αντικείμενο την 
εξωτερική πολιτική -  ν. 2333/31.3.1995 (ΦΕΚ 182 Α ϊ
τό Επιστημονικό Συμβούλιο του άρθρου 27 του παρόντος 
νόμου, ως και κάθε άλλου συμβουλευτικού ή γνωμοδο- 
τικού οργάνου που ασχολειται με θέματα εξωτερικής 
πολιτικής,

3. Ο προϊστάμενος του Κέντρου Ανάλυσης και Σχε- 
διασμού είναι μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος, με βαθ
μό πρέσβη ή πληρεξούσιου υπουργού Α , ο οποίος 
ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και καθορίζει 
τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του. Υποβάλλει 
στον Υπουργό Εξωτερικών μελέτες σχεδιασμού πολι
τικής ή τα πορίσματα ερευνών του Κέντρου, που μπορεί 
να συνοδεύονται απο προσωπικά εισηγητικά υπομνή
ματα. Ο προϊστάμενος συμμετέχει στη σύνθεση της 
Μόνιμης Μικτής Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων.

Στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού τοποθετούνται 
μόνιμοι διπλωματικοί υπάλληλοι. Χρέη διοικητικού προ
σωπικού εκτελουν υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, 
Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και του 
κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς 
θέσεις.

4. Το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, αναλόγως 
του αντικειμένου των εργασιών του, συνεργάζεται κότα 
περίπτωση με την Εθνική Διακομματική Επιτροπή, τη 
Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ά 
μυνας, τη Διαρκή Ειδική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υπο
θέσεων και με πς λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εξωτερικών, με υπαλλήλους του κλάδου Εμπειρογνω
μόνων σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Ε
ξωτερικών και με άλλες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και 
με πανεπιστημιακά η άλλα ερευνητικό κέντρα διεθνών 
μελετών της Ελλάδας η της αλλοδαπής, ως επίοης και 
με υπηρεσίες σχεδιασμού υπουργείων εξωτερικών άλλων 
χωρών και διεθνών οργανισμών.

5. Το Κέντρο συνεργάζεται, για συγκεκριμένα θέματα, 
με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με 
φυσικό πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή 
εμπειρία, επιλεγόμενα από τον Υπουργό Εξωτερικών, 
μετά από γνώμη του προϊσταμένου του Κέντρου, με 
τα οποία συνάπτεται σύμβαση έργου. Τα πρόσωπα αυτά 
συμμετέχουν πλήρως και ισοτιμως στις εργασίες του 
Κέντρου για το συγκεκριμένο θέμα. Με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών και για διευκόλυνση του έργου 
του Κέντρου παρέχεται δυνατότητα απόσπασης σε αυτό



μέχρι δέκα επιστημόνων από διεθνείς οργανισμούς, 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, μια φορά και για χρονικό διάστημα έως 
τρία έτη, δίχως ανανέωση

6. Στο Κέντρο διατίθενται τα εκάστοτε αναγκαία μέσα 
προς εκτέλεση του έργου του και επαρκές προσωπικό 
από το ήδη υπηρετούν, υλικό που περιλαμβάνει υποδομή 
για τη δημιουργία και ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών, 
κατάλληλος χώρος εργασίας από την υφιστάμενη υ
ποδομή και αποτελεσματική προστασία οπορρήτων,

7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκ- 
δίδεται μετά από γνώμη του προϊσταμένου του Κέντρου, 
ρυθμίζονται το θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αυτυυ, 
καθώς και οι προϋποθέσεις απόσπασης των επιστημό
νων που οναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 13
Μόνιμη Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Μόνιμη 
Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων που διευθύνεται 
από πρέσβη ή πληρεξούσιο υπουργό Α' και στελεχώνεται 
από τον προϊστάμενο του Κέντρου Ανάλυσης και Σχε- 
διασμού, υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και εκ
προσώπους των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εθνικής 
Οικονομίας, Δημόσιας Τάξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

2. Έργο της Μονάδας είναι η διαμόρφωση διαδικασιών 
και η περιοδική διεξαγωγή ασκήσεων για την αντιμε
τώπιση διαφόρων μορφών κρίσεων, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις και ης αναλύσεις του Κέντρου Ανάλυσης 
και Σχεδιαομού Σε περίπτωση κρίσης, η Μονάδα συ- 
γκαλεί, στο χώρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εξω
τερικών, τους αρμόδιους χειριστές των εμπλεκόμενων 
Υπουργείων και υπηρεσιών, με σκοπό τη συνεκτίμηση 
των δεδομένων και την υποβολή απόψεων και προτά
σεων στον Υπουργό Εξωτερικών. Παρακολουθεί, επίσης, 
την εκτέλεση των κυβερνητικών αποφάσεων, ενημερώ
νοντας, σχετικώς, τον Υπουργό Εξωτερικών και τίθεται 
στη διάθεση του ΚΥ.Σ Ε Λ..

3. Στη Μονάδα διατίθενται τα εκάστοτε αναγκαία 
μέσα προς εκτέλεση του έργου της και επαρκές προ
σωπικό, από το ήδη υπηρετούν, υλικό που περιλαμβάνει 
υποδομή για τη δημιουργία και ανάπτυξη τράπεζας 
πληροφοριών, κατάλληλος χώρος από την υφιστάμενη 
υποδομή και αποτελεσματική προστασία απορρήτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται 
τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της 
Μονάδας του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.

Άρθρο 14
Διπλωματική Ακαδημία

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Διπλωματική 
Ακαδημία (Δ.Α), ως αυτοτελής οργανική μονάδα, υπα
γόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.

Η Δ.Α. διευθύνεται από υπάλληλο του διπλωματικού 
κλάδου με βαθμό τουλάχιστον πληρεξούσιου υπουργού 
Β', ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξω
τερικών.

2. Σκοπός της ΔΑ. είναι:
α) η αρχική εκπαίδευση των υποψήφιων ακολούθων 

πρεσβείας, η ενημέρωσή τους στα θέματα της διπλω
ματικής υπηρεσίας και συμπλήρωση των γνώσεών τους, 
ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τα εθνικά 
προβλήματα και να εκπροσωπούν τη Χώρα αποτελε
σματικά στο εξωτερικό,

β) η επιμόρφωση των υπαλλήλων του διπλωματικού 
κλάδου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξω
τερικών,

γ) η οργάνωση και η διενέργεια της δοκιμασίας, η 
οποία προβλέπεται από το άρθρο 79 του παρόντος 
νόμου, για την προαγωγή υπαλλήλων του διπλωμαπκοό 
κλάδου από το βαθμό του γραμματέως Α στο βαθμό 
του συμβούλου πρεσβείας Β .

δ) η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Έλ
ληνες κοι αλλοδαπούς για θέματα ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής.

Η Δ.Α. στο πλαίσιο των σκοπών της, όπως περιγρά- 
ςιονται στον παρόντα νόμο, χορηγεί στους φοπούντες 
σε ουτή,ν βεβαιώσεις εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, κα
θώς και πιστοποιητικά παρακολούθησης.

3. Στη Δ.Α. λειτουργούν τα εξής τρία τμήματα:
α) αρχικής εκπαίδευσης διπλωματικών υπαλλήλων, 
β) επιμόρφωσης διπλωματικών υπαλλήλων, και 
γ) επιμόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων του 

Υπουργείου Εξωτερικών.
Στα ανωτέρω ηήματα προΐστανται ισάριθμοι υπάλ

ληλοι του διπλωματικού κλάδου με βαθμό συμβούλου 
πρεσβείας Α' και άνω, οριζόμενοι με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών.

4. Στη Δ.Α. συνιστάται με απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών επταμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τριε- 
τή θητεία το οποίο:

α) γνωμοδοτεί για την έκδοση των προβλεπόμενων 
από το παρόν άρθρο προεδρικών διαταγμάτων, 

β) καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευό
μενων διπλωματικών υπαλλήλων και παρακολουθεί την 
εφαρμογή του,

γ) καταρτίζει τα προγράμματα επιμόρφωσης των υ
παλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, 

δ) επιλέγει τους διδάσκοντες της Δ.Α., 
ε) ορίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.
Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) συγκροτείται από: 
α) έναν καθηγητή Α.Ε.Ι., ως πρόεδρό του, και δύο 

καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές προς τις αρμοδιότητες της Δ Α , 

β) τρεις διπλωματικούς υπαλλήλους με πρεσβευτικό 
βαθμό, εκ των οποίων ο ένας είναι ο διευθυντής της 
Δ.Α.,

γ) έναν εκπρόσωπο από το χώρο των γραμμάτων και 
των τεχνών, 

δ) έναν οικονομολόγο, 
ε) έναν έγκριτο δημοσιογράφο.
Ο πρόεδρος, το μέλη και ο γραμματέας του Ε.Σ. μαζί 

με τους οναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών. Χρέη εισηγητή του Ε.Σ. εκτελεί 
ο ‘διευθυντής της Δ.Α..

5. Διαγωνισμός εισαγωγής νέων ακολούθων πρε
σβείας στη Δ.Α. διενεργείται μια φορά κατ' έτος.

Για τη συμμέτοχη στο διαγωνισμό απαιτούνται εκτός 
των γενικών προσόντων του άρθρου 53 του παρόντος



α) Προπαρασκευάζει τις εγκεκριμένες τακπκές ή έκτα
κτες επιθεωρήσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευ
θύνσεις στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Υπηρεσίες άλλων 
αρμοδίων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών, συ
γκεντρώνει τους σχετικούς φακέλους και συντάσσει ενη
μερωτικά σημειώματα, τα οποία μαζί με τους φακέλους τί
θενται υπόψη του Επιθεωρητού, ο οποίος πρόκειται να ε
νεργήσει την Επιθεώρηση.

β) Απευθύνει τις εκθέσεις που συντάσσει ο εκάστοτε Ε
πιθεωρητής μετά το τέλος κάθε Επιθεώρησης στον Υ
πουργό Εξωτερικών. Με βάση την εν λόγω έκθεση, η ο
ποία αξιολογεί την εν γένει λειτουργία της αρχής Εξωτε
ρικού, το Συμβούλιο Επιθεώρησης επισημαίνει στον 
Υπουργό Εξωτερικών τυχόν δυσλειτουργίες και προβλή
ματα και εισηγείται λύσεις για την αρτιότερη οργάνωση 
και στελέχωση της ως άνω αρχής.

7. Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται από Συμβούλιο 
Επιθεώρησης το οποίο απαρτίζεται από δεκατέσσερις Ε
πιθεωρητές όπως ορίζεται στο εδ. β' της παραγράφου 2 
του άρθρου 11 του Οργανισμού.

Άρθρο53

Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού 
Αρμοδιότητες

Το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού έχει ως αποκλει
στικό έργο

α. Την εκπόνηση αναλυτικών σχεδίων περί μεσοπρόθε
σμων και μακροπρόθεσμων στόχων της ελληνικής εξωτε
ρικής πολιτικής και τη διατύπωση εισηγήσεων περί εναλ
λακτικών μεθόδων στήριξης και εφαρμογής της εν λόγω 
πολιτικής.

β. Τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων, 
γ. Την επεξεργασία σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων, 
δ. Την παρακολούθηση και στήριξη εργασιών της Διαρ

κούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυ
νας, της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
καθώς και των διαφόρων συμβουλευτικών οργάνων σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής που έχουν συσταθεί με νό
μο ή άλλες κανονιστικές πράξεις, καθώς και κάθε άλλου 
συμβουλευτικού ή γνωμοδοτικού οργάνου που ασχολεί- 
ται με θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Άρθρο 54

Μόνιμη Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Η Μόνιμη Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως 
έργο τη διαμόρφωση των διαδικασιών και την περιοδική 
διεξαγωγή ασκήσεων για την αντιμετώπιση διαφόρων 
μορφών κρίσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις ανα
λύσεις του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του άρ
θρου 12 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Παρακολουθεί επίσης την εκτέλεση των κυβερνηπκών α
ποφάσεων, ενημερώνοντας, σχετικώς, τον Υπουργό Εξω
τερικών και τίθεται στη διάθεση του ΚΥΣΕΑ.

Άρθρο 55
Διπλωματική Ακαδημία 

Αρμοδιότητες - Διάρθρωση

1. Σκοπός της Διπλωματικής Ακαδημίας είναι: 
α. Η αρχική εκπαίδευση των υποψηφίων ακολούθων 

πρεσβείας, η ενημέρωσή τους στα θέματα της διπλωμα- 
πκπο ιιπποεσίαο και η συσπλήοωση των γνώσεών τους,

προβλήματα και να εκπροσωπούν τη Χώρα αποτελεσμα
τικό στο εξωτερικό.

β. Η επιμόρφωση των υπαλλήλωντου διπλωματικού κλά
δου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ. Η οργάνωση και η διενέργεια δοκιμασίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 79 του ν. 2594/1998, για την προαγωγή υ
παλλήλων του διπλωματικού κλάδου από το βαθμό του 
Γραμματέα Πρεσβείας Α' στο βαθμό του Συμβούλου Πρε
σβείας Β'.

δ. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Έλλη
νες και αλλοδαπούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

2. Στη Διπλωματική Ακαδημία λειτουργούν τρία Τμήμα
τα:

I. Τμήμα αρχικής εκπαίδευσης διπλωματικών υπαλλή
λων

II. Τμήμα επιμόρφωσης διπλωμαπκών υπαλλήλων
III. Τμήμα επιμόρφωσης υπαλλήλων λοιπών κλάδων του 

Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Στα πλαίσια λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδη

μίας συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών 
εννεαμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και 
αρμοδιότητες όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 
14του Οργανισμού.

Άρθρο 56

Ειδική Νομική Υπηρεσία 
Αρμοδιότητες - Διάρθρωση

1. Η Ειδική Νομική Υπηρεσία αποτελεί τη νομική στήρι
ξη της δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών σε ζητήματα 
διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και είναι αρμόδια γ ια :

α. Την παροχή γνωμοδοτήσεων 
β. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου στο εξωτερικό ε

πί νομικών και δικαστικών ζητημάτων 
γ. Τη διεκπεραίωση συμβατικών ζητημάτων.
2. Η Ειδική Νομική Υπηρεσία περιλαμβάνει τρία Τμήμα

τα
I. Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
II. Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
III. Γ ραφείο Διεθνών Συμβάσεων.
3. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ειδικής Νομικής Υ

πηρεσίας κατανέμεται ως ακολούθως:
I. Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
Τη μελέτη και γνωμοδότηση για θέματα δημοσίου διε

θνούς δικαίου που παραπέμπονται σ' αυτό, καθώς και για 
τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των ισχυ- 
ουσών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Ειδικότερα 
α. Γνωμοδοτείγια:
(1) Κάθε υπόθεση η οποία παραπέμπεται στην Υπηρε

σία από τον Υπουργό, τους Αναπληρωτές Υπουργούς, 
τους Υφυπουργούς, τους Γ ενικούς Γ ραμμστείς, τον Ανα
πληρωτή Γενικό Γραμματέα, τους Γενικούς Διευθυντές 
καιτους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εξωτερικών και αναφέρεται σε ζητήματα 
δημοσίου διεθνούς δικαίου.

(2) Θέματα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των 
κάθε φύσης Διεθνών Συνθηκών και Συμβάσεων που συ- 
νάπτονται από την Ελλάδα.

β. Μελετά και επεξεργάζεται σχέδια Διεθνών Συμβάσεων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών και μετέχει στις


