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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 1411
17 Οκτωβρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Π15−44167
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εννέα (9)
υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματι−
κή Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 66 του Οργανι−
σμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα
του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).
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 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.2/166/20927/06.10.2014 απόφα−
ση της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 της 33/27.12.2006 Πράξης του Υπουργικού
Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει, η ισχύς της
οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της 35/19.12.2013
Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 280/Α΄/2013)», με θέμα «Έγκριση για την
κίνηση διαδικασιών πλήρωσης εννέα (9) οργανικών θέ−
σεων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία
του Υπουργείου Εξωτερικών».
4. Τη ΔΙΠΠ/Φ. ΗΛ/30/2607/14.02.2008 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ανώτατων ορίων
ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού υπαλλήλων σε θέσεις
κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β΄ 265).
5. Τη διάταξη του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρ−
χής για την Επιλογή Προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
Διοίκησης» (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
1 του Ν. 3812/2009 (Α΄ 234).
6. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και
του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους δι−
ατάκτες» (Α΄ 194).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου ιβ του άρθρου 20
και της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του Ν.4270/2014
(Α΄ 143).
8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153).
9. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία διαμορφώνεται
κατ’ έτος ως εξής:
Για το έτος 2015: 173.774,16 ευρώ και για κάθε ένα των
ετών από το 2016 και εξής 209.632,32 ευρώ περίπου. Η
ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που
θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εξωτερικών (Ε.Φ.: 09−110, ΚΑΕ 241,246, 247, 249, 291, 292,
293) και πάντα εντός του εγκεκριμένου ορίου δαπανών
του εκάστοτε ΜΠΔΣ.
11. Την υπ’ αριθμ. Φ.085/ΑΣ 10258/17.10.2014 σχετική
βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση
της οικονομικής πίστωσης, αποφασίζουμε:
1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη
Διπλωματική Ακαδημία εννέα (9) υποψηφίων Ακολούθων
Πρεσβείας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο
και ώρα, που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αι−
τήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με
ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014.
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) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές,
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δ) να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κωλύματα
διορισμού και
ε) να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
Οι προϋποθέσεις διορισμού πρέπει να συντρέχουν
τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο του
διορισμού.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:
α) έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1979 έως και 1993. Για
τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα
γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου
η 31η Δεκεμβρίου.
β) κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ−
ματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο με πιστοποιητικό του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή πράξη του Διαπανεπι−
στημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της
Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
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, κινεζική, ιαπωνική, ρω−
σική, αλβανική, σερβοκροατική και τουρκική).
Η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγω−
νισμού είναι γραπτή και προφορική, ενώ στα δευτε−
ρεύοντα, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 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 1139, 210−3681138) αίτησης συμμετοχής−
υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, από την επομένη

της δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι και
την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014.
Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται
από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Η αίτηση συμμετοχής−υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄
75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει
τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Με την αίτηση συμμετοχής−υπεύθυνη δήλωση συνυ−
ποβάλλονται 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),
Γ. το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυ−
χίου Ανωτάτου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και
Δ. το πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της πράξης του
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (όπου απαιτείται).
Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα
τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή
τίτλους σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Όλα
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με
την αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβο−
λής των αιτήσεων συμμετοχής και δε γίνονται δεκτά
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και
τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κα−
τατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
υποβάλλονται και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελλη−
νική γλώσσα.
6. Τα έντυπα της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης μπο−
ρούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/dinatotites−epaggelmatikis−
stadiodromias−sto−ypex/diplomatikos−klados/), καθώς και
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.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 ακόλουθα δι−
καιολογητικά:
α) δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ια−
τρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών,
με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία τους.
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:
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α) αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως
γέννησης,
β) πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο εγγραφής,
γ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο,
δ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.
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, 17 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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