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 Προκήρυξη
διαγωνισμού για την εισαγωγή εννέα (9)

υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική
Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 53 του Οργανι−

σμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα 
του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξω−
τερικών» (Α΄ 62), όπως το άρθρο 14 τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2949/2001 «Προξενική 
διατίμηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 243), του άρθρου 3 
του ν. 3072/2002 «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής 
υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων 
του Υπ. Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 294) και 
των άρθρων 10 και 21 του ν. 3196/2003 «Οργάνωση των 
Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυ−
ξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 274).

2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δι−
πλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» 
(Α΄ 10).

3. Τη υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6436/18.9.2003 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού 
προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β΄ 1364).

4. Τη υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 2/363/2656/17.8.2006 
απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 
1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 55/11.11.1998 Πράξης του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προ−
σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 252) με θέμα «Έγκριση 
πλήρωσης εκατόν οκτώ (108) κενών οργανικών θέσεων 
στο Υπουργείο Εξωτερικών».

5. Τη διάταξη του εδαφίου στ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρ−
χής για την Επιλογή Προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
Διοίκησης» (Α΄ 28).

6. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί 
με μεταφορά των απαιτούμενων πιστώσεων από τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, 
αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη 
διπλωματική Ακαδημία εννέα (9) Υποψηφίων Ακολού−
θων Πρεσβείας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στις εγκα−
ταστάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, σε χώρο και 
ώρα, που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων 
συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερο−
μηνία έναρξης τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2007.

2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγ−
ματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, 

που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των 
προκηρυσσόμενων θέσεων.

γ) να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κωλύματα 
διορισμού,

δ) να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων και

ε) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές.

Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο 
κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο του δι−
ορισμού.

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι 
οποίοι:

α) έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1970 έως και 1986. Για 
τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα 
γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου 
η 31η Δεκεμβρίου,

β) κατέχουν τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή 
ισοτίμου της αλλοδαπής.
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4. Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι 
είναι:

1. Πρωτεύοντα μαθήματα
α) Ελληνική γλώσσα
β) Γαλλική γλώσσα
γ) Αγγλική γλώσσα
δ) Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία
i) από το 1815 μέχρι το 1945 και
ii) από το 1945 μέχρι σήμερα
ε) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
στ) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διε−

θνείς Οικονομικές Σχέσεις
2. Δευτερεύοντα μαθήματα
α) Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
β) Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρω−

παϊκής ολοκλήρωσης
γ) Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού 

και νεοελληνικού πολιτισμού
δ ) Παγκόσμια γεωγραφία
ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
στ) Ναυτικό Δίκαιο
ζ) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3. Προφορική Δοκιμασία − Συνέντευξη
4. Προαιρετικά μαθήματα, (οι γλώσσες των κρατών−

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης − πλην αγγλικής και 
γαλλικής − καθώς και η αραβική, κινέζικη, ιαπωνική, ρω−
σική, αλβανική, σερβοκροατική, βουλγαρική, ρουμανική 
και τουρκική).

Η δοκιμασία στα προτεύοντα μαθήματα του διαγωνι−
σμού είναι γραπτή και προφορική, ενώ στα δευτερεύο−
ντα, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η δοκιμα−
σία είναι μόνο προφορική.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική 
εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστη−
μένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των 
Ακολούθων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση 
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 
10671, Αθήνα−γραφείο 208, ώρες 11:00−13:00 καθημερινά, 
τηλ.: 210−368 1 139) αίτησης συμμετοχής−υπεύθυνης δή−
λωσης σε ειδικό έντυπο, μαζί με πρόσφατη φωτογρα−
φία διαβατηρίου ή ταυτότητας, από την επομένη της 
δημοσιεύσεως της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι και την 
24η Απριλίου 2007.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται 
από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η αίτηση−υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η 
ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προ−
βλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Με την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται 
απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) 
με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο 
πίσω μέρος αυτής.

Β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του 
αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας 

επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων 
του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο 
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) και

Γ. Το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του τίτ−
λου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 
ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.

Η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση (πρωτότυπο 
ή επικυρωμένο αντίγραφο) του Διεπιστημονικού Οργα−
νισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο−
φόρησης, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), η οποία θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6. Τα έντυπα της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης δια−
νέμονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 3 (στοά Δαβάκη). 
Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται τα σχε−
τικά έντυπα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξω−
τερικών ihttp:./wvvw.mfa.gr/www.mfa.gr/el−GR/Services/ 
Carreer+Opportunities/AtTheMinistry/), καθώς και από τα 
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (KΕ.Π.)

7. Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομέ−
νων στην παράγραφο 2 προσόντων, οι υποψήφιοι που 
θα περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεού−
νται να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του 
Υπουργείου Εξωτερικών εντός τριάντα (30) ημερών από 
την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα εξής δικαιο−
λογητικά:

α) πιστοποιητικό υγείας και φυσικής και φυσικής κα−
ταλληλότητας από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή 
του τόπου κατοικίας τους και 

β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί (μη) 
παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής 
δίωξης.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας 
δεν πραγματοποιείται ο διορισμός τους, διαγράφονται 
από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση 
οι αμέσως επόμενοι.

8. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερι−
κών προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι 
πιστοποιητικών των επιτυχόντων υποψηφίων:

α) Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως 
γεννήσεως,

β) πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο ή την Κοινό−
τητα εγγραφής,

γ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο,

δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρή−
ση.

9. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί με 
φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών σε τέσσερις (4) 
ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007
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