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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 161
2 Αυγούστου 2006

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3480
Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ−
βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια−
τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοποί − Αρμοδιότητες − Έδρα
1. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγ−
ματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και
υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και
έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων
του απανταχού Ελληνισμού.
2. Το Σ.Α.Ε. ασκεί την εισηγητική και γνωμοδοτική του
αρμοδιότητα σε θέματα που αφορούν τους απόδημους
και ομογενείς Έλληνες, όπως:
α) Τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πο−
λιτιστικής ταυτότητας των απόδημων και ομογενών
Ελλήνων.
β) Τη σύσφιγξη των δεσμών των απόδημων και ομο−
γενών Ελλήνων με την πατρίδα και μεταξύ τους στις
χώρες όπου διαμένουν.
γ) Τα στρατολογικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέ−
ματα των απόδημων και ομογενών Ελλήνων.
δ) Ανάπτυξη και σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών
διαμονής τους με την Ελλάδα.
3. Στην αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε. εμπίπτει επίσης η
υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων επί θεμάτων που
αφορούν στους απόδημους και ομογενείς Έλληνες στις
χώρες όπου αυτοί διαμένουν και στις αντίστοιχες γεω−
γραφικές Περιφέρειές τους.
4. Το Σ.Α.Ε. διασυνδέεται και συνεργάζεται ιδία με το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία
και την Εκκλησία γενικότερα.
5. Το Σ.Α.Ε. έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 2
Μέλη του Σ.Α.Ε.
1. Μέλη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού δύνα−
νται να είναι:
α) Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις κοινοτήτων του από−
δημου και ομογενειακού Ελληνισμού, οι δευτεροβάθμιες

και ελλείψει αυτών οι πρωτοβάθμιες, λαμβανομένων υπ’
όψιν των δεδομένων μορφών οργάνωσης σε εκάστη
Περιφέρεια του Σ.Α.Ε..
β) Οι κληρικολαϊκές συνελεύσεις των κοινοτήτων –
ενοριών του εξωτερικού που λειτουργούν υπό Κανονικό
Αρχιερέα ή Μητροπολίτη.
γ) Έτεροι φορείς των απόδημων και ομογενών που
προωθούν θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων
του Ελληνισμού και έχουν μεγάλη επιρροή, απήχηση
και ακτινοβολία τόσο στους Έλληνες του εξωτερικού
όσο και στις κοινωνίες των χωρών διαμονής και της
Ελλάδας, όπως είναι οι:
Ι. Ομοσπονδίες εθνικοτοπικών οργανώσεων, οι οποίες
λειτουργούν σε πολιτειακό ή εθνικό επίπεδο μιας χώρας
ή χωρών και έχουν ως σημείο αναφοράς και οργάνωσης
μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια ή μια γεωπολιτική
περιφέρεια ιστορικής σημασίας ή έναν εκ των νομών
της Ελλάδας.
II. Ελληνικά Πολιτιστικά Κέντρα σε ευρύτερες μητρο−
πολιτικές περιοχές, ενώσεις επιστημόνων και επαγγελ−
ματιών.
δ) Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Απόδημων Κυπρίων (ΠΟ−
ΜΑΚ) και η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπρια−
κού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ).
2. Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται, για τις ορ−
γανώσεις κοινοτήτων του απόδημου και ομογενειακού
Ελληνισμού, μετά από αίτηση προς το Συντονιστικό
Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. και
εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Υποβολή καταστατικού της οργάνωσης από το
οποίο θα προκύπτει η τριετής τουλάχιστον ύπαρξη και
δραστηριοποίησή της.
β) Οι καταστατικοί σκοποί της οργάνωσης να μην
αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε..
γ) Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών.
3. Η ως άνω παράγραφος 2 εφαρμόζεται και στην
περίπτωση Ι του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 και
αναλογικά και με βάση τις καταστατικές προβλέψεις
κάθε φορέα στην περίπτωση ΙΙ του εδαφίου γ΄ και του
εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκάστης Περιφέρειας
εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρα−
γράφου 2 και εισηγείται την αποδοχή ή μη του μέλους
στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε.. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. συ−
γκεντρώνει ανά εξάμηνο τις αιτήσεις εγγραφής των
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μελών όλων των Περιφερειών και εγκρίνει εκείνες που
πληρούν τις προϋποθέσεις. Αιτήσεις εγγραφής μελών
που υποβάλλονται εντός του εξαμήνου που προηγείται
της σύγκλησης της Περιφερειακής Συνέλευσης εξετά−
ζονται μετά το πέρας της Συνέλευσης. Το Προεδρείο
του Σ.Α.Ε. προβαίνει στην εγγραφή των εγκριθέντων
μελών στο τηρούμενο από αυτό οικείο μητρώο, αφού
προηγουμένως διαπιστωθεί από τη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού η τήρηση των διατάξεων του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Όργανα του Σ.Α.Ε.
Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι:
− Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του
Σ.Α.Ε..
− Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις.
− Η Τακτική Συνέλευση.
− Το Προεδρείο.
Άρθρο 4
Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε.
Περιφερειακές Συνελεύσεις
1. Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες
ήτοι, Περιφέρεια Καναδά, Περιφέρεια Η.Π.Α., Περιφέρεια
Κεντρικής−Νοτίου Αμερικής, Περιφέρεια Ευρώπης (πλην
ευρωπαϊκών χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.), Περιφέρεια χωρών
πρώην Ε.Σ.Σ.Δ (πλην χωρών ήδη μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης), Περιφέρεια Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και Πε−
ριφέρεια Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.
2. Οι Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται από τα μέλη
του Σ.Α.Ε. της αντίστοιχης Περιφέρειας.
3. Στις επτά Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Συντο−
νιστικά Συμβούλια τα οποία συγκροτούνται ως εξής:
α) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Καναδά από
πέντε (5) μέλη.
β) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Η.Π.Α. από
έντεκα (11) μέλη.
γ) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής
– Νοτίου Αμερικής από πέντε (5) μέλη.
δ) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Ευρώπης από
έντεκα (11) μέλη.
ε) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας χωρών πρώην
Ε.Σ.Σ.Δ. από πέντε (5) μέλη.
στ) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Ωκεανίας
– Άπω Ανατολής από εννέα (9) μέλη.
ζ) Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αφρικής – Εγ−
γύς/Μέσης Ανατολής από επτά (7) μέλη.
4. α) Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκπροσωπούν την
αντίστοιχη Περιφέρειά τους.
β) Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του
Σ.Α.Ε. καταρτίζουν και αποστέλλουν τεκμηριωμένες ει−
σηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε., το
οποίο με τυχόν παρατηρήσεις του τις αποστέλλει στη
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, η οποία τις
διαβιβάζει, μαζί με τις τυχόν προτάσεις της για το σχε−
τικό θέμα, στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνι−
σμού Υπουργό, ο οποίος τις προωθεί στους καθ’ ύλην
αρμόδιους Υπουργούς.
Ο αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουρ−
γός υποχρεούται, εντός εξήντα ημερών από την υποβο−
λή των προτάσεων και εισηγήσεων, να γνωστοποιήσει

στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τις απόψεις της Κυβερνήσε−
ως και των κρατικών οργάνων επί των συγκεκριμένων
θεμάτων.
Ο αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουρ−
γός ζητά από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εισηγήσεις και
προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα. Το Προεδρείο του
Σ.Α.Ε. υποχρεούται να ανταποκριθεί με την υποβολή
αιτιολογημένων απόψεων μέσα σε διάστημα εξήντα
ημερών.
γ) Καταρτίζουν τον προγραμματισμό κατά το μέρος
που τα αφορά.
δ) Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του
Σ.Α.Ε. συγκαλούνται στην Περιφέρεια μία φορά κατ’
έτος. Δύνανται να συνεδριάζουν χρησιμοποιώντας τις
μεθόδους της νέας τεχνολογίας ή οποιοδήποτε πρό−
σφορο μέσο. Στα Συντονιστικά Συμβούλια προεδρεύουν
οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 Συντονιστές, των αντίστοιχων
Περιφερειών του Σ.Α.Ε.. Τα Συντονιστικά Συμβούλια λει−
τουργούν με Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτί−
ζεται και εγκρίνεται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές
Συνελεύσεις με πλειοψηφία του 50% + 1 του συνόλου
των προσκληθέντων εκπροσώπων. Το ίδιο ισχύει και για
την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας τους. Ο
Κανονισμός Λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβου−
λίων κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού.
5. Τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Πε−
ριφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται στις Συνελεύσεις των
αντίστοιχων Περιφερειών μετά από μυστική ψηφοφορία
και με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων που εκπρο−
σωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκλη−
θέντων εκπροσώπων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση με−
ταξύ των ισοψηφησάντων.
Η θητεία των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων
των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής και τα μέλη
δεν δύνανται να εκλεγούν πέραν των δύο (2) θητειών για
την ίδια θέση. Οι θητείες μελών Συντονιστικών Συμβου−
λίων του Σ.Α.Ε. που έχουν διανυθεί από την έναρξη της
λειτουργίας τους λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή
της παρούσας παραγράφου.
Η θητεία των εκλεγέντων μελών των Συντονιστικών
Συμβουλίων των Περιφερειών αρχίζει την πρώτη ημέρα
του επόμενου έτους από τη σύγκληση της τελευταίας
Τακτικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης μέλους Συ−
ντονιστικού Συμβουλίου, αυτό αναπληρώνεται από τον
πρώτο επιλαχόντα.
6. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις συγκαλούνται από
τα Συντονιστικά Συμβούλια ανά διετία στις αντίστοιχες
Περιφέρειες, ενώ οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών
των Συντονιστικών Συμβουλίων διεξάγονται κάθε δεύ−
τερη διετία. Η εκλογική Περιφερειακή Συνέλευση προ−
ηγείται κατά δύο μήνες της διεξαγωγής της Τακτικής
Συνέλευσης, δεν δύναται όμως να απέχει περισσότερο
των τριών μηνών.
Τα Συντονιστικά Συμβούλια αναλαμβάνουν τη διορ−
γάνωση των Περιφερειακών Συνελεύσεων των αντί−
στοιχων Περιφερειών και μεριμνούν για την αναγκαία
γραμματειακή υποστήριξη. Καταρτίζουν την Ημερήσια
Διάταξη στην οποία δύνανται να συμπεριληφθούν θέ−
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ματα μετά από πρόταση των μελών της Συνέλευσης,
του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουρ−
γού, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την
εκπροσώπηση στις Περιφερειακές Συνελεύσεις μελών
του Σ.Α.Ε., όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, καθώς και ο αριθμός
των εκπροσώπων τους.
Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του
Σ.Α.Ε. και το Προεδρείο υποβάλλουν προς τον αρμόδιο
για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό προτάσεις
σχετικά με το υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα, εντός
τετραμήνου από την ΣΤ΄ Τακτική Συνέλευση. Αν οι
προτάσεις αυτές δεν υποβληθούν μέσα στο τετράμη−
νο αυτό, το προεδρικό διάταγμα θα εκδοθεί και χωρίς
αυτές πριν από την πάροδο έτους από την ως άνω
Συνέλευση.
8. Στις Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε., εκφρά−
ζονται οι θέσεις των αποδήμων επί θεμάτων που τους
ενδιαφέρουν, τίθενται προτεραιότητες και δύνανται να
προτείνονται θέματα προς εισήγηση στα αντίστοιχα
Συντονιστικά Συμβούλια.
Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του
Σ.Α.Ε. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων
εκπροσώπων. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. κα−
ταρτίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους που εγκρίνεται
με πλειοψηφία του 50% + 1 του συνόλου των προσκληθέ−
ντων εκπροσώπων. Το ίδιο ισχύει και για την τροποποίηση
του Κανονισμού Λειτουργίας τους. Ο Κανονισμός Λειτουρ−
γίας των Περιφερειακών Συνελεύσεων κοινοποιείται στη
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
9. Στις Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Δίκτυα του
Ελληνισμού. Τα της οργάνωσης και λειτουργίας των
Δικτύων καθορίζονται με απόφαση της Περιφερειακής
Συνέλευσης και συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό
Λειτουργίας της.
Ειδικότερα για τα Δίκτυα Νεολαίας, αυτά ιδρύονται
υποχρεωτικά σε κάθε Περιφέρεια εντός δύο ετών από
την προσεχή Τακτική Συνέλευση, σύμφωνα με σχετική
πρόβλεψη που θα υπάρχει στους Κανονισμούς Λειτουρ−
γίας των Περιφερειακών Συνελεύσεων.
10. Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση δύναται να συ−
γκληθεί μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των τριών
τετάρτων (3/4) των μελών του Συντονιστικού Συμβουλί−
ου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή του ενός τρίτου (1/3)
του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Συνέλευσης,
γνώμη του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. και απόφαση του αρ−
μόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού, εάν
προκύψουν ειδικοί προς τούτο λόγοι που συνδέονται με
τα συμφέροντα του Ομογενειακού Ελληνισμού.
11. Ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Συνέλευ−
σης υποβάλλεται από τον Συντονιστή της αντίστοιχης
Περιφέρειας στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελλη−
νισμού προς έγκριση, έξι τουλάχιστον μήνες πριν από
την ημερομηνία σύγκλησης.
Άρθρο 5
Τακτική Συνέλευση
1. Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. συγκαλείται από
το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. κάθε τέσσερα χρόνια και δη
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το τελευταίο δίμηνο του τέταρτου έτους από την τε−
λευταία Τακτική Συνέλευση, ενώ ανακοινώνεται οκτώ
τουλάχιστον μήνες ενωρίτερα. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε.
αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης
και μεριμνά για την αναγκαία γραμματειακή υποστή−
ριξη.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό−
ταση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού
Υπουργού, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία
για την εκπροσώπηση στην Τακτική Συνέλευση μελών
του Σ.Α.Ε. όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, καθώς και ο αριθμός
των εκπροσώπων τους.
Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του
Σ.Α.Ε. και το Προεδρείο υποβάλλουν προς τον αρμόδιο
για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό προτάσεις
σχετικά με το υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα εντός
τετραμήνου από την ΣΤ΄ Τακτική Συνέλευση. Αν οι
προτάσεις αυτές δεν υποβληθούν μέσα στο τετράμη−
νο αυτό, το προεδρικό διάταγμα θα εκδοθεί και χωρίς
αυτές πριν από την πάροδο έτους από την ως άνω
Συνέλευση.
3. Ο προϋπολογισμός της Τακτικής Συνέλευσης κα−
ταρτίζεται από το Προεδρείο και υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του Σ.Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού προς έγκριση, επτά τουλάχιστον μήνες πριν
από την ημερομηνία σύγκλησης.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη έγκρισης του προϋ−
πολογισμού, τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης
αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνι−
σμού.
4. Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. καταρτίζει την Ημερήσια
Διάταξη μετά από απόφαση του Προεδρείου και αφού
λάβει υπόψη τις προτάσεις των Συντονιστικών Συμβου−
λίων των Περιφερειών. Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμ−
βάνονται και θέματα που τυχόν προτείνονται από μέλη
της Συνέλευσης και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού.
Κατά την Τακτική Συνέλευση εκλέγεται Προεδρείο για
τη διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης, τα μέλη
του οποίου δεν δύνανται να είναι υποψήφια στις εκλογές
για την ανάδειξη των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε..
Οι αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης λαμβάνονται με
απλή πλειοψηφία των παρόντων εκπροσώπων.
Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονι−
σμό Λειτουργίας της που εγκρίνεται με πλειοψηφία του
50% + 1 του συνόλου των προσκληθέντων εκπροσώπων.
Το ίδιο ισχύει και για την τροποποίηση του Κανονισμού
Λειτουργίας της. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Τακτι−
κής Συνέλευσης κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού.
5. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ανακοινώνει τα συμπε−
ράσματα της Τακτικής Συνέλευσης στον αρμόδιο για
θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό, στο Προεδρείο
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού
της Βουλής των Ελλήνων και στη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού.
6. α) Η Τακτική Συνέλευση δύναται να αναβληθεί
για ένα εύλογο διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώ−
δεκα μηνών εφόσον συντρέχουν προς τούτο ειδικοί
λόγοι, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου
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Ελληνισμού Υπουργού και γνώμη των Συντονιστικών
Συμβουλίων των Περιφερειών και του Προεδρείου του
Σ.Α.Ε..
β) Έκτακτη Συνέλευση του Σ.Α.Ε. μπορεί να συγκλη−
θεί εάν προκύψουν ειδικοί λόγοι που συνδέονται με τα
συμφέροντα του Ομογενειακού Ελληνισμού, μετά από
αίτημα της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των Συ−
ντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. που
έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
των μελών των αντίστοιχων Συμβουλίων αυτών, γνώμη
του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. και απόφαση του αρμόδιου
για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού.
7. Μετά την πάροδο δέκα μηνών από τη σύγκληση
της Τακτικής Συνέλευσης και όχι αργότερα των δώδεκα
μηνών, πραγματοποιείται Συνάντηση του Προεδρείου
και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών
του Σ.Α.Ε. στην Ελλάδα. Σκοπός της Συνάντησης αυτής
είναι η οριοθέτηση στόχων και προτεραιοτήτων για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του Σ.Α.Ε.. Στη Συνάντηση
συμμετέχουν επίσης προσωπικότητες εκ των αποδήμων
και ομογενών που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου
για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού μετά από
προτάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου
Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων, του Προεδρείου
του Σ.Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελ−
ληνισμού. Το ποσοστό των προσωπικοτήτων αυτών δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25% των εκλεγμένων
μελών των οργάνων του Σ.Α.Ε..
Άρθρο 6
Προεδρείο του Σ.Α.Ε.
1. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι ενδεκαμελές και απο−
τελείται από τον Πρόεδρο, επτά Συντονιστές των Περι−
φερειών του Σ.Α.Ε., τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον
Εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ.
2. Το Προεδρείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Δύναται να υποβάλλει δια του Προέδρου του, γνω−
μοδότηση σε σχέδια νόμων που αφορούν τον Απόδημο
και Ομογενειακό Ελληνισμό. Η γνωμοδότηση περιέχει
την ανάλυση του θέματος, τις εκτιμήσεις και τις προ−
τάσεις του Σ.Α.Ε. και υποβάλλεται στον αρμόδιο για
θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό με κοινοποίηση
στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού της
Βουλής των Ελλήνων.
β) Αποστέλλει με τυχόν παρατηρήσεις του τις ειση−
γήσεις και τις προτάσεις των Συντονιστικών Συμβουλί−
ων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού.
γ) Προωθεί τους στόχους του Σ.Α.Ε..
3. Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. εκλέγεται μετά από μυστική
ψηφοφορία στην Τακτική Συνέλευση, εκείνος ο οποίος
θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισά−
ντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον
των προσκληθέντων εκπροσώπων.
Σε περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισά−
ντων, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ
των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση με−
ταξύ των ισοψηφησάντων.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σ.Α.Ε. και συνεργάζεται
με τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Προέ−
δρου του Σ.Α.Ε., τον Πρόεδρο αντικαθιστά Αναπληρω−
τής Πρόεδρος. Έκαστος εκ των επτά Συντονιστών των
Περιφερειών του Σ.Α.Ε. ασκεί εκ περιτροπής, καθήκοντα
Αναπληρωτή Προέδρου κατά το αναλογούν σε αυτόν
χρονικό διάστημα, ενώ η σειρά ενός εκάστου καθορί−
ζεται δια κληρώσεως.
4. Οι Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέ−
γονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Συνελεύσεις με
απόλυτη πλειοψηφία και μετά από μυστική ψηφοφορία
των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3)
τουλάχιστον των προσκληθέντων εκπροσώπων.
Σε περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους δεν συ−
γκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων,
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων
σε ψήφους υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διε−
νεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.
Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης Συντονιστή
Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., το Συντονιστικό Συμβούλιο της
αντίστοιχης Περιφέρειας εκλέγει ένα εκ των μελών του
Συντονιστικού Συμβουλίου ως Συντονιστή για το υπό−
λοιπο της θητείας, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών
του.
5. Ο Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται στην Τα−
κτική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με
απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν
τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκληθέντων
εκπροσώπων, το δε έργο τους καθορίζεται με απόφαση
του Προεδρείου.
Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Γραμμα−
τέα ή του Ταμία του Προεδρείου, αυτός αναπληρώνεται
από τον πρώτο επιλαχόντα.
6. Ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλος του
Προεδρείου του Σ.Α.Ε. εκλέγεται στην Τακτική Συνέ−
λευση του Σ.Α.Ε. με απόλυτη πλειοψηφία και μετά από
μυστική ψηφοφορία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν
τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκληθέντων
εκπροσώπων των αντίστοιχων οργανώσεων.
Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του εκπρο−
σώπου των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλους του Προεδρείου
του Σ.Α.Ε., αυτός αναπληρώνεται από τον πρώτον επι−
λαχόντα.
7. Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. είναι
τετραετής. Τα μέλη του Προεδρείου δεν δύναται να
εκλεγούν πέραν των δύο θητειών για την ίδια θέση. Οι
θητείες μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. που διανύθη−
καν από την έναρξη λειτουργίας του Σ.Α.Ε., λαμβάνονται
υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Η θητεία των εκλεγέντων μελών του Προεδρείου του
Σ.Α.Ε. αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από
τη σύγκληση της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης.
8. Το Προεδρείο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε
συνεδριάσεις ανά εξάμηνο, στην έδρα του, αλλά δύναται
να συνεδριάζει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας κατό−
πιν ομοφώνου αποφάσεώς του. Το Προεδρείο δύναται
να συγκαλείται εκτάκτως μετά από απόφαση των δύο
τρίτων (2/3) των μελών του και με σύμφωνη γνώμη του
αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού.
Σε κάθε Συνεδρίαση παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου
ένας εκπρόσωπος της νεολαίας, εκ περιτροπής, από
εκάστη Περιφέρεια της οποίας ο Συντονιστής ασκεί
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καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου του Σ.Α.Ε.. Στον Κα−
νονισμό Λειτουργίας εκάστης Περιφερειακής Συνέλευ−
σης, προβλέπεται ο τρόπος ορισμού του εκπροσώπου
της νεολαίας.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης γνωστοποιούνται
τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση,
στα μέλη του Προεδρείου και τη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού. Το Προεδρείο δύναται να συ−
νεδριάζει χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της νέας τε−
χνολογίας ή οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. λειτουργεί με Κανονισμό Λει−
τουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των μελών του Προεδρείου. Το ίδιο ισχύει
και για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας
του. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προεδρείου κοι−
νοποιείται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνι−
σμού.
9. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τον πρώτο μήνα κάθε έτους
υποβάλλει έκθεση με τις εισηγητικές προτάσεις της
Τακτικής Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερει−
ακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συμβουλίων των
Περιφερειών προς:
α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
β) Τον Πρωθυπουργό.
γ) Τον Πρόεδρο της Βουλής.
δ) Τους αρχηγούς των Κομμάτων.
ε) Τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού
Υπουργό.
στ) Τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
Δια του Προέδρου της Βουλής η έκθεση ανακοινώνε−
ται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού
της Βουλής των Ελλήνων και διανέμεται στους βουλευ−
τές όλων των Κομμάτων.
10. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. καλείται και εμφανίζεται
μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην Ειδική Μό−
νιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των
Ελλήνων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και
παρουσιάζει θέματα προτεραιότητας που αφορούν τον
Απόδημο Ελληνισμό.
Άρθρο 7
1. Το Σ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολο−
γισμό για την άσκηση της γνωμοδοτικής και εισηγητικής
αρμοδιότητάς του και την εν γένει λειτουργία του.
Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον τακτικό
προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού, η οποία είναι αρμόδια για την επιχορήγηση
του Σ.Α.Ε..
2. Τα μέλη του Προεδρείου καταρτίζουν πρόταση προ−
ϋπολογισμού του Σ.Α.Ε. για το επόμενο έτος, κατά το
μέρος που τα αφορά. Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον
Ταμία επεξεργάζεται τις ως άνω προτάσεις και διαμορ−
φώνει ενιαία πρόταση προϋπολογισμού του Σ.Α.Ε. για
την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, την οποία και
υποβάλλει το Νοέμβριο εκάστου έτους, προς έγκριση
στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
Το Σ.Α.Ε. επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού με απευθείας εκταμιεύσεις στο
όνομα του Προέδρου, των Συντονιστών των Περιφερει−
ών του Σ.Α.Ε., του Γραμματέα, του Ταμία, του Εκπρόσω−
που των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ − μέλους του Προεδρείου κατ’
αναλογία και αντιστοιχία, υπό την προϋπόθεση ότι:
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α) Ο προτεινόμενος συνολικός προϋπολογισμός συνά−
δει με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε..
β) Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε., οι Συντονιστές των Περι−
φερειών του Σ.Α.Ε., ο Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Εκ−
πρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ − μέλος του Προεδρείου
υποβάλλουν με το πέρας του έτους χρήσης και πάντως
το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου
έτους, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενι−
κής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, τον αντίστοιχο
οικονομικό απολογισμό, συνοδευόμενο από τα νομότυπα
παραστατικά στοιχεία κατ’ αναλογία προς τον ισχύο−
ντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύμφωνα με τον
Κανονισμό Διαχείρισης του Σ.Α.Ε..
3. Η Γ.Γ.Α.Ε. ελέγχει τη νομιμότητα των δαπανών του
Σ.Α.Ε., καθώς και την ορθολογιστική διαχείρισή τους με
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.
Άρθρο 8
Άλλες διατάξεις
1. Οι εγγεγραμμένες στον ετήσιο προϋπολογισμό της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού πιστώσεις
διατίθενται για τους σκοπούς και τα προγράμματά της,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, πέραν των προ−
βλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2413/1996
(ΦΕΚ 124 Α΄) και επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις:
α) στις οργανώσεις των απόδημων και ομογενών Ελ−
λήνων, όπως κοινότητες, σύλλογοι, σωματεία και άλλες
κοινοτικές, διακοινοτικές και εθνικοτοπικές μορφές ορ−
γάνωσης του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού,
ανεξαρτήτως οργανωτικής βαθμίδας,
β) στις εκκλησίες των απόδημων και ομογενών Ελλή−
νων και σε εκκλησιαστικά κέντρα και ιδρύματα,
γ) στα πνευματικά ιδρύματα στο εξωτερικό, όπως
τμήματα και έδρες ελληνικών σπουδών,
δ) στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ελληνικού ενδιαφέρο−
ντος στο εξωτερικό, όπως σχολεία κάθε βαθμίδας,
ε) σε ελληνικού ενδιαφέροντος επιστημονικούς και
πολιτιστικούς φορείς, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα,
ιδρύματα, επιμελητήρια στο εξωτερικό και
στ) σε κάθε είδους μορφή οργάνωσης των απόδημων
και ομογενών Ελλήνων.
2. Ο σκοπός και το ύψος των επιχορηγήσεων ή χρημα−
τοδοτήσεων στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται με την
απόφαση επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που εκδίδε−
ται προς τούτο, κάθε φορά από τον εκάστοτε αρμόδιο
Υπουργό ή τα υπό τούτου εξουσιοδοτημένα όργανα,
καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης.
Με την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δό−
θηκε η επιχορήγηση ή χρηματοδότηση και μέσα σε
τρεις μήνες, ο επιχορηγούμενος ή χρηματοδοτούμενος
φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού οικονομικό απολογισμό με νο−
μότυπα παραστατικά στοιχεία, κατ’ αναλογία προς τον
ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργού−
νται:
α) Το άρθρο 17 του ν. 1867/1989 «Προσωπική κράτηση
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 227 Α΄).
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β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν. 2413/1996
«Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124 Α΄).
γ) Το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του ν. 2452/1996
«Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
283 Α΄).
δ) Η παράγραφος Δ΄ υποπερίπτωση 1 του άρθρου 12
του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 266 Α΄).
ε) Το π.δ. 291/1999 «Συγκρότηση και λειτουργία του
Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού» (ΦΕΚ 262 Α΄) πλην
του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11. Τα άρθρα 2 και 3
διατηρούνται σε ισχύ μέχρι και τη διεξαγωγή της Τα−
κτικής Συνέλευσης εντός του τρέχοντος έτους.
στ) Το π.δ. 328/2003 «Τροποποίηση του προεδρικού
διατάγματος 291/1999 «Συγκρότηση και λειτουργία του
Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού»» (ΦΕΚ 276 Α΄).
Διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος
νόμου καταργείται από τη δημοσίευσή του στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις και η Τακτική Συνέλευ−
ση οι οποίες θα συγκληθούν εντός του τρέχοντος έτους
θα έχουν όμοια σύνθεση με τις αντίστοιχες συγκληθεί−
σες το έτος 2003 Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε.. Ο συνολικός
αριθμός των εκπροσώπων στην Τακτική Συνέλευση, συ−
μπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων στα όργανα του
Σ.Α.Ε. μελών, θα ανέλθει στους τετρακόσιους πενήντα
(450), πλέον των νεοεκλεγέντων μελών των Συντονιστι−
κών Συμβουλίων, των οποίων η θητεία αρχίζει την πρώτη
ημέρα του επόμενου έτους από τη σύγκληση της ΣΤ΄
Τακτικής Συνέλευσης, η δε κατανομή τους θα γίνει μετά
από εισήγηση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. τρεις μήνες
πριν την Τακτική Συνέλευση και έγκριση του αρμόδιου
για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού.
2. α) Την ευθύνη της σύγκλησης και διοργάνωσης της
Πρώτης Περιφερειακής Συνέλευσης των νέων Περιφε−
ρειών του Σ.Α.Ε. θα έχουν τα Συντονιστικά Συμβούλια
των Περιφερειών στις οποίες υπήγοντο πριν την ισχύ
του παρόντος νόμου.
β) Τη διοργάνωση της ΣΤ΄ Τακτικής Συνέλευσης θα
αναλάβει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
Άρθρο 11
1. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας ορίζεται ως εθνική αρχή πιστοποίησης της
αυθεντικότητας των δεδομένων, που ενσωματώνονται
ηλεκτρονικά στα διαβατήρια Ελλήνων πολιτών και της
καταλληλότητας των μηχανημάτων ελέγχου της γνησι−
ότητας των διαβατηρίων, έναντι των άλλων κρατών και
διεθνών φορέων, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις
διατάξεις του ν. 211/1947 «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς
πολιτικής αεροπορίας» (ΦΕΚ 35 Α΄). Η ίδια υπηρεσία δύ−
ναται να εγγράφεται ως μέλος σε διεθνείς οργανισμούς
πιστοποίησης διαβατηρίων και να ανταλλάσσει συναφή
στοιχεία με το αντικείμενο των διαβατηρίων.
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1
του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αποστολή των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες

παραλαβής στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και του διαβα−
τηρίου στον ενδιαφερόμενο ανατίθεται σε επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με σύμβαση που συ−
νάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
των εν λόγω επιχειρήσεων».
3. Μέχρι να καταρτιστεί και να τεθεί σε ισχύ η σύμ−
βαση που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ.
5 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003, όπως αντικαθίσταται
με την προηγούμενη παράγραφο, τα δικαιολογητικά
έκδοσης διαβατηρίων προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων
και τα διαβατήρια προς τους ενδιαφερομένους διακι−
νούνται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με τη διαδικασία
που προβλέπεται από την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του
άρθρου 19 του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄). Προς τούτο
συνάπτεται σχετική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δη−
μοσίου και των ΕΛΤΑ, με έναρξη ισχύος την 28.6.2006, η
οποία λήγει οπωσδήποτε με την παρέλευση διετίας.
Άρθρο 12
Σύσταση διπλωματικής αρχής και καθορισμός
σύνθεσης προσωπικού της
1. Συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδας στην πρωτεύουσα
του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα (Podgorica).
2. Στις Πρεσβείες του πίνακα Α΄ του άρθρου 2 του
π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως αυτό συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 2694/1999 (ΦΕΚ 55 Α΄), της παραγράφου 2 του
άρθρου 31 του ν. 3196/2003 (ΦΕΚ 274 Α΄), της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149
Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του ν.
3451/2006 (ΦΕΚ 69 Α΄), προστίθεται περίπτωση 98η
ως εξής:
«98. Πρεσβεία Ποντγκόριτσα:
Πρέσβης
Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄
Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄
Τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής,
Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών
και Πληροφορικής
Ένας (1) Ιδιαίτερος Γραμματέας
Ένας (1) Μεταφραστής
Ένας (1) Τηλεφωνητής
Ένας (1) Κλητήρας
Ένας (1) Οδηγός
Ένας (1) Φύλακας−θυρωρός
Ένας (1) Οικιακός Βοηθός
Ένας (1) Μάγειρος
Ένας (1) Κηπουρός».
Άρθρο 13
Αύξηση θέσεων προσωπικού Υπουργείου Εξωτερικών
Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού του
Υπουργείου Εξωτερικών ως εξής:
1. Διπλωματικός κλάδος:
α) Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπουργού
β) Μία (1) θέση Συμβούλου Πρεσβείας
γ) Μία (1) θέση Γραμματέα Πρεσβείας.
2. Κλάδος Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής
Υποστήριξης: Τρεις (3) θέσεις.
3. Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής: Μία (1)
θέση.
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Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αργοστόλι, 29 Ιουλίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
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