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  ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΤ-Α΄ Γενική Διεύθυνση 

ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού 

και Διοικητικής Οργάνωσης 
 

Πληρ.:  Ι. Μουζακίτης Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022 
Τηλ.:  210 368 1139 Α.Π. Π15-17142 
Email:  mouzakitis.ioannis-achilleas@mfa.gr    

 

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 

Ε.Δ.: 

(χ.σ.) 

- Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

- ΣΤ-Α΄ Γενική Διεύθυνση 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων 

Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών 

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένως, το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 16/30.03.2022, όπου δημοσιεύθηκε η 

Α.Π.. Π15-64152/23.03.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, με την 

οποία προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων 

Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών και παρακαλούμε για τη 

δημοσιοποίησή της. 

Η προκήρυξη και τα υπόλοιπα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://www.mfa.gr/dinatotites-

epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados/.  

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου diagonismoi@mfa.gr.  

 Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 20 Απριλίου 

2022. 

 

 Η Διευθύνουσα 

 

 

 

 

Αδαμαντία Κλώτσα 

Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σύν. Συνημ. Σελ.: Τρεις (3) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. Υπουργείο Εξωτερικών 

- Όλα τα Γραφεία, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Κεντρικής και 

Περιφερειακής Υπηρεσίας  

- Όλες τις Διπλωματικές και Έμμισθες Προξενικές Αρχές και τα υπαγόμενα σε αυτές Γραφεία ΟΕΥ  

- Όλους τους εποπτευόμενους φορείς 

 

Β. Υπουργείο Εσωτερικών 

Διεύθυνση Διοίκησης - Κεντρικό Πρωτόκολλο 

Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 

ydmed@ydmed.gov.gr, info@ypes.gr 

(με την παράκληση να διαβιβασθεί στους κάτωθι αποδέκτες) 

- Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 

  Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρωπίνου Δυναμικού 

- Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες  

- Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» 

- Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 

Γ. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  

Διεύθυνση Ενημέρωσης 

Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, 10163, Καλλιθέα 

information@minpress.gr  

 

Δ. ΟΑΕΔ 

Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού 

Διεύθυνση Απασχόλησης 

Εθνικής Αντίστασης 8, 17456, Άλιμος 

a5@oaed.gr 

 

Ε. ΑΣΕΠ 

Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 11523  

pom@asep.gr, enimerosi@asep.gr 

 

ΣΤ. ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης gddy@ad.auth.gr 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο r@aua.gr, vr2@aua.gr 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης protocol@duth.gr 

ΕΚΠΑ dir-education@admin.uoa.gr, rector@uoa.gr 

ΕΜΠ protocollo@central.mtua.gr 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο protocol@ionio.gr 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών webmaster@aueb.gr 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου protokolo@aegean.gr  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας int.relations@uowm.gr 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας info@uth.gr  

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων piro@cc.uoi.gr 

Πανεπιστήμιο Κρήτης protocol-uoc@uoc.gr 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας prytan@uom.edu.gr 

Πανεπιστήμιο Πατρών rectorate@upatras.gr  

Πανεπιστήμιο Πειραιώς publ@unipi.gr 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου rectorate@uop.gr 

Πάντειο Πανεπιστήμιο rector@panteion.gr 

Πολυτεχνείο Κρήτης protocol@mail.tuc.gr 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο uab_dpt@hua.gr 
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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   Αριθμ. Π15-64152 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εί-

κοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβεί-

ας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου 

Εξωτερικών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 48, 319 και την περ. β’ της παρ. 2 του άρ-

θρου 478 του ν.  4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-
σμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνερ-
γασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 31).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 17/1999 «Περί ορ-
γανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 10), όπως τροποποιή-
θηκε με το π.δ. 23/2017 (Α’ 43).

3. Την υπ’ αρ. 42/30.9.2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου περί έγκρισης του προγραμματισμού προσλή-
ψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021 που 
διαβιβάσθηκε με το υπό στοιχεία ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/
οικ.19437/16.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία περιλαμβά-
νεται η έγκριση για την κίνηση διαδικασιών εισαγωγής 
είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στην 
Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών για 
την πλήρωση ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων υπαλ-
λήλων του Διπλωματικού Κλάδου.

4. Το εδάφιο ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.  4765/
2021 «Εκσυγχρονισμός συστήματος προσλήψεων στον 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές δια-
τάξεις» (Α’ 6).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας 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), το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν.  4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

7. Το άρθρο 5 του ν.  3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

8. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.  4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

9. Την παρ. ιβ’ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρ-
θρου 77 του ν.   4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

10. Το άρθρο 73 του ν.  4646/2019 «Φορολογική με-
ταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα 
του αύριο» (Α’ 201).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

14. Το υπό στοιχεία οικ.2/344/ΔΠΓΚ/07.01.2021 έγ-
γραφο περί χορήγησης βεβαίωσης πιστώσεων για τους 
προγραμματισμούς προσλήψεων προσωπικού έτους 
2020 και 2021 της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενι-
κής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

15. Την υπό στοιχεία 64644/07.12.2021 εισήγηση δη-
μοσιονομικών επιπτώσεων της ΣΤ-Β’ Γενικής Διευθύντρι-
ας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο 
οικονομικό έτος 2022 ύψους 292.492,62 ευρώ, η οποία 
θα καλυφθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
73 του ν.  4646/2019 με μεταφορά του ποσού στον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδικός Φορέας 
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1009-501) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 1023-711) και τον Αναλυτικό 
Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε. 2910201001) «Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο 
προγραμματισμό προσλήψεων». Για το έτος 2023 η σχετική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει σε 504.239,40 ευρώ, για 
το 2024 σε 549.195,57 ευρώ και το 2025 σε 552.655,53 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες σχετικές 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εφόσον πρόκειται για προγραμματισμένες προσλήψεις 
και θα είναι εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία είκοσι ενός (21) υποψηφίων 
Ακολούθων Πρεσβείας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων 
συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και στην περίπτωση που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογρά-

φηση να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών έως την ημερομηνία διορισμού,
β) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των προ-

κηρυσσόμενων θέσεων,
γ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
δ) να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 319 του ν.  4781/2021 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 υποβολής των σχετικών αιτήσεων, όσο 

και κατά το χρόνο εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:
α) έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας 

ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.
β) κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 

ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη ανα-
γνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι 
υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής 
ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

α) το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμ-
βρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή

β) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ή

γ) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του 
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των 
διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών 
ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α’ 149) ή

δ) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 
του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει 
την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/
ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α’ 178).

3. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:
Α. Γλώσσες:

i) Ελληνική γλώσσα,
ii) Αγγλική γλώσσα και
iii) Δεύτερη ξένη γλώσσα (μία εκ των ακολούθων: αραβική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική).
Β. Συνέντευξη

Γ. Πρωτεύοντα Μαθήματα:

i) Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα,
ii) Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο,
iii) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική,
iv) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και
v) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.
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Δ. Δευτερεύοντα μαθήματα:

i) Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού,
ii) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,
iii) Ναυτικό Δίκαιο,
iv) Παγκόσμια Γεωγραφία και
v) Xρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Η δοκιμασία στις Γλώσσες και στα Πρωτεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική. Η Συνέ-

ντευξη είναι μόνο προφορική. Στα Δευτερεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού, εκτός από τη Χρήση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, η δοκιμασία είναι μόνο προφορική.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν την ειδική αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismoi@mfa.gr, με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Για το διαγωνισμό των Ακο-
λούθων», από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.

Το έντυπο της αίτησης δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα 
στον σύνδεσμο http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis- stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados/.

Η αίτηση συμμετοχής 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 συνυποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) σε ηλεκτρονική μορφή,
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φω-

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

γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Ανωτάτου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της 
αλλοδαπής και

δ) ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της πράξης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή απόφασης 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας του αρμόδιου φορέα (όπου απαιτείται).

Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτ-
λους σε ευκρινή αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμε-

τοχής, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής και δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στα εκπρόθεσμα 
δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και επίσημα μεταφρασμένοι στην 

ελληνική γλώσσα.

5. Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων στην παράγραφο 2 προσόντων, οι υποψήφιοι, που θα πε-
ριληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου 
Εξωτερικών εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, με τις 
οποίες πιστοποιείται ότι έχουν την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν 
πάσχουν από τα σοβαρά νοσήματα που αναγράφονται στην περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 319 του ν.  4781/2021.

β) υπεύθυνη δήλωση του ν.  1599/1986 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.
6. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι 

πιστοποιητικών των επιτυχόντων υποψηφίων:
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 και
δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.
7. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί με φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών σε τέσσερις (4) ημε-

ρήσιες πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ   
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