
Σχέδιο Νόμου
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Άρθρο 1: Σύσταση

1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.), το οποίο 

εισηγείται για κάθε θέμα εξωτερικής πολιτικής που παραπέμπεται σε αυτό 

από τον Υπουργό Εξωτερικών και εισηγείται σχετικά προς αυτόν.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής συγκροτείται από:

Α. τον Υπουργό Εξωτερικών,
Β. τον υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών,

Γ. τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 

Υποθέσεων της Βουλής,

Δ. πέντε (5) εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος 

της πλειοψηφίας, με τους αναπληρωτές τους,

Ε. τρεις (3) εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος 

της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με τους αναπληρωτές τους,

ΣΤ. ένα εκπρόσωπο από κάθε κόμμα αναγνωρισμένο σύμφωνα με τον 

Κανονισμό της Βουλής, με τους αναπληρωτές τους,

Ζ. τον Προϊστάμενο του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών,

Η. πρόσωπα με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής, τα οποία δύναται να είναι είτε μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, είτε διατελέσαντες 

Υπουργοί Εξωτερικών, Αναπληρωτές Υπουργοί Εξωτερικών, Υφυπουργοί 

Εξωτερικών, Υπηρεσιακοί Γενικοί Γραμματείς, είτε Πρέσβεις επί τιμή, είτε 

πρώην υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οργανισμών, είτε προσωπικότητες 

που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

3. Οι εκπρόσωποι των στοιχείων Δ., Ε. και ΣΤ. της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον 

Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του οικείου κόμματος. Αν ένα ή



περισσότερα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους, το ΕΣΕΠ λειτουργεί 

χωρίς αυτούς.

4. Τα πρόσωπα του στοιχείου Η. της παραγράφου 2 ορίζονται από τον 

Υπουργό Εξωτερικών. Αναπληρωτές αυτών των μελών μπορεί να 

ορίζονται μέχρι τον αριθμό των τακτικών μελών. Για την καταλληλότητα 

των προτεινόμενων από τον Υπουργό Εξωτερικών προσώπων 

διατυπώνει γνώμη η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 

Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις 

διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 49Α του Κανονισμού της 

Βουλής.

5. Ο αριθμός των μελών του στοιχείου Η. της παραγράφου 2 είναι ίσος με 

τον αριθμό των μελών των στοιχείων Δ., Ε. και ΣΤ. της παραγράφου 2.

6. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΕΣΕΠ λήγει με τη 

λήξη της βουλευτικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας ορίσθηκαν.

7. Ένα μήνα μετά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, ο Υπουργός 

Εξωτερικών ζητά από τον Πρόεδρο της Βουλής να μεριμνήσει για τον 

ορισμό των μελών των στοιχείων Δ., Ε. και ΣΤ. της παραγράφου 2. Αν ένα 

ή περισσότερα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους, το ΕΣΕΠ λειτουργεί 

χωρίς αυτούς

8. Για να ορισθεί κανείς μέλος του ΕΣΕΠ απαιτείται:

Α) να είναι Έλληνας πολίτης,
Β) να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει,

Γ) να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές,
Δ) να έχει συμπληρώσει το 25° έτος της ηλικίας του κατά τον ορισμό του,

Ε) να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού των 

δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των 

άρθρων 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999 ΦΕΚ Α' 

19/9.2.1999).

9. Μέλος του ΕΣΕΠ που παραιτείται ή εκλείπει πριν τη λήξη της βουλευτικής 

περιόδου αντικαθίσταται με τη διαδικασία ορισμού του για το υπόλοιπο της 

θητείας.



Άρθρο 2: Θέματα λειτουργίας

1. Το ΕΣΕΠ συγκαλείται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο. Επίσης, δύναται να 

συγκαλείται εκτάκτως από τον Υπουργό Εξωτερικών.

2. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΕΠ προεδρεύει ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο 

Υπουργός Εξωτερικών αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως Προέδρου 

του ΕΣΕΠ από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Εξωτερικών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται Γραμματέας του ΕΣΕΠ, 

ο οποίος είναι αρμόδιος για κάθε θέμα σχετικό με την προετοιμασία των 

συνεδριάσεων του ΕΣΕΠ και την ομαλή λειτουργία του και παρίσταται στις 

συνεδριάσεις. Ο Γραμματέας υποστηρίζεται στο έργο του από υπαλλήλους 

του Υπουργείου Εξωτερικών.

4. Το ΕΣΕΠ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία πέμπτα (3/5) 

των μελών του.

5. Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής δύναται 

να καλούνται, με απόφαση του Προέδρου, να συμμετάσχουν, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, εμπειρογνώμονες ή κατά περίπτωση αρμόδιοι 

κυβερνητικοί, υπηρεσιακοί, πολιτικοί ή στρατιωτικοί παράγοντες.
6. Οι συζητήσεις των συνεδριάσεων, οι εισηγήσεις και τα κάθε είδους 

έγγραφα του ΕΣΕΠ είναι απόρρητα και διαβαθμίζονται αναλόγως, με 

απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 α) -  δ) του Ν. 2846/2000 

(ΦΕΚ Α' 229). Η διαφύλαξη του απορρήτου αποτελεί χρέος για τα μέλη 

του ΕΣΕΠ και το Γραμματέα του. Υποχρέωση διαφύλαξης του απορρήτου 

έχουν και τα λοιπά πρόσωπα που παρίστανται στη συνεδρίαση ή 

εμπλέκονται στη σχετική αλληλογραφία.
7. Όποιος παραβιάζει την υποχρέωση διαφύλαξης του απορρήτου της 

παραγράφου 4, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 252 

του Ποινικού Κώδικα για την «Παραβίαση Υπηρεσιακού Απορρήτου», 

επιφυλασσομένων των κυρώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. Επιπροσθέτως, στο μέλος του ΕΣΕΠ που 

παραβιάζει την υποχρέωση διαφύλαξης του απορρήτου της παραγράφου 

4, επιβάλλεται έκπτωσή του από την ιδιότητά του ως μέλους με απόφαση 

του ΕΣΕΠ, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου



των μελών του σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν μετέχει το μέλος το 

οποίο κρίνεται.
8. Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης συντάσσεται ενημερωτικό ανακοινωθέν 

για τα θέματα που συζητήθηκαν.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια 

σχετική με τη λειτουργία του ΕΣΕΠ.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών 

καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και του Γραμματέα του ΕΣΕΠ, η 

οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 3: Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της

Κυβέρνησης.


