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Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός 

προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 παρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές 

Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιή−
σεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180),

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 164/2007 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α της παρ. 2 του 

άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄39), όπως αυτό αντι−
καταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου μόνου του π.δ. 
347/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ Α΄ 115), αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Για την Αγγλική γλώσσα:
ι) Πιστοποιητικό Proficiency των Πανεπιστημίων 

Cambridge ή Michigan ή πιστοποιητικά αντίστοιχου επι−
πέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι 
ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας 
χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο 
επίπεδο.

Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης 
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου 
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα 
ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παρα−
πάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 
γλώσσα την αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπη−
ρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης 
της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Ως οικεία 
χώρα νοείται η χώρα στην οποία μητρική ή επίσημη 
γλώσσα είναι η αγγλική».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος.

   Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
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   Αναβάθμιση, υποβάθμιση και σύνθεση προσωπικού έμ−

μισθων προξενικών αρχών.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 
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50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση 
ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερι−
κών”» (Α΄ 117).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 
(Β΄ 204) όμοιά της.

4. Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας με έδρα την 
Άγκυρα, όπως διατυπώθηκε στα υπ’ αριθμ. Φ. 608.2/386/ 
ΑΣ 3017/15.12.2006, Φ. 608.2/177/ΑΣ 1361/13.6.2006 και
Φ. 608.1/36/ΑΣ 892/18.4.2006 τηλεαντιγραφήματά της.

5. Τη γνώμη της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοι−
κητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως 
διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Π5/37−21797/ ΑΣ9509/3.7.2007 
έγγραφό της.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους πενήντα επτά 
χιλιάδων ευρώ (57.000,00€) περίπου κατά το τρέχον 
οικονομικό έτος, είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€) 
περίπου κατά τα έτη 2008, 2010 και 2012 και εβδομήντα 
δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00€) περίπου κατά τα έτη 
2009 και 2011, η οποία θα καλύπτεται κατά το τρέ−
χον έτος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών (Ε.Φ.: 09−120 και Κ.Α.Ε.: 0248, 
0284, 0343, 0714 και 5123) και κατά τα επόμενα έτη 
από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται στον ανωτέρω 
προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.

7. Την υπ’ αριθμ. 158/2007 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναβάθμιση Προξενείου Σμύρνης
σε Γενικό Προξενείο−υποβάθμιση

Γενικού Προξενείου Βίντχουκ σε Προξενείο
α) Το Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Σμύρ−

νη της Τουρκίας αναβαθμίζεται σε Γενικό Προξενείο.
β) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την 

πρωτεύουσα της Ναμίμπια Βίντχουκ υποβαθμίζεται σε 
Προξενείο.

Άρθρο 2
Διεύρυνση σύνθεσης προσωπικού

Γενικού Προξενείου Σμύρνης
α) Ανακατανέμονται οι θέσεις προσωπικού των αρχών 

της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 
με τη μεταφορά στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας με 
έδρα την πόλη Σμύρνη της Τουρκίας των ακόλουθων 
θέσεων:

1. μίας (1) θέσης Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ ή Συμβού−
λου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ από το Προξενείο Βίντχουκ και

2. μίας (1) θέσης οδηγού από το Γενικό Προξενείο 
Μπάνια Λούκα

β) Απαλείφονται οι περιπτώσεις 50 (Γενικό Προξενείο 
Βίντχουκ) των Γενικών Προξενείων και 11 (Προξενείο 
Σμύρνης) των Προξενείων του πίνακα Β΄ (ΕΜΜΙΣΘΕΣ 
ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 
(Α΄ 144), όπως η περίπτωση 50 προστέθηκε με την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2694/1999 «Σύσταση 
Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και σύνθεση του 
προσωπικού τους» (Α΄ 55).

γ) Στα Γενικά Προξενεία του πίνακα Β΄ (ΕΜΜΙΣΘΕΣ 
ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998, 
όπως το άρθρο 2 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 
του άρθρου 2 του ν. 2694/1999 (Α΄ 55), την παράγραφο 
2 του άρθρου 52 του ν. 3283/2004 (Α΄ 210) και την πα−
ράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του ν. 3451/2006 (Α΄ 69), 
προστίθεται περίπτωση 58 ως εξής:

«58. Γενικό Προξενείο Σμύρνης:
Γενικός Πρόξενος−Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ ή Σύμ−

βουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄
Πρόξενος−Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ ή Β΄
Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. Διοικητικού
Υπάλληλος κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής
Ιδιαίτερος Γραμματέας
Μεταφραστής
Κλητήρας
Οδηγός
Δύο (2) Φύλακες−Θυρωροί
Οικιακός Βοηθός»
δ) Στα Προξενεία του πίνακα Β΄ (ΕΜΜΙΣΘΕΣ ΠΡΟΞΕ−

ΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998, όπως 
το άρθρο 2 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 3 του ν.  2694/1999 (Α΄ 55) και την παράγραφο 
3 του άρθρου 31 του ν.  3196/2003 (Α΄ 274), προστίθεται 
περίπτωση 15 ως εξής:

«15. Προξενείο Βίντχουκ
Πρόξενος−Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ ή Γραμματέας 

Πρεσβείας Α΄ ή Β΄
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. Διοικητικού
Κλητήρας
Φύλακας−Θυρωρός
Οικιακός Βοηθός»

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

   Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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