
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμ. Π15-20651) 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέ-

ντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγω-

γικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του 

Υπουργείου Εξωτερικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
   1. Τα άρθρα 319 και 369 του ν. 4781/2021 «Οργάνω-

ση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο 
Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς ανα-
πτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 10/2022 «Καθορι-
σμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον εισαγω-
γικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών» (Α’ 24).

3. Το π.δ. 101/2021 «Καθορισμός ειδικοτήτων υπαλ-
λήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (Α’ 252).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./11/23052/
03.03.2021 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της 33/27.12.2006 Πράξης του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 
δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Εμπειρογνωμόνων του 
Υπουργείου Εξωτερικών», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./29/4910/14.04.2021 όμοιά 
της απόφαση.

5. Την υπ’ αρ. 50/04.11.2021 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42/30.09.2020 
Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου “Έγκριση προ-
γραμματισμού προσλήψεων έτους 2021”», που δι-
αβιβάσθηκε με το υπό στοιχεία ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./
οικ.21609/17.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία περιλαμβάνε-
ται η έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τρι-

ών (3) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου 
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών.

6. Το εδάφιο πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός συστήματος προσλή-
ψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 
63/2005 Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

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

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

10. 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).

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

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

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

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

16. Το υπό στοιχεία οικ.2/124834/ΔΠΓΚ/23.12.2021 
(ΑΔΑ: ΨΛΨΓΗ-ΦΓΕ) έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του 
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Κράτους «Χορήγηση βεβαίωσης πιστώσεων για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων».

17. Την υπό στοιχεία 49514/06.09.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών.

18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος 2023 ύψους 157.711,26 €, η οποία θα καλυφθεί κατά 
το μέρος των 94.626 € περίπου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4646/2019 με μεταφορά του 
ποσού στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδικός Φορέας 1009-201) 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» και κατά το 
υπόλοιπο ποσό ύψους 63.085 € περίπου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδικός Φορέας 
1009/201, Α.Λ.Ε. 2120101006, 2120107008, 2120189006, 2120102006, 2190201097, 2190201099, 2190202899).
Για το έτος 2024 η σχετική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει σε 161.563,19 €, για το 2025 σε 161.563,19 € και για το 
2026 σε 165.415,13 €, και καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες προσλήψεις, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και θα είναι εντός των ορίων του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό 
του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες, κατ’ αλφαβητική σειρά, ειδικότητες, 
του π.δ. 101/2021:

• Αεροναυτιλιακά - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (I.M.O).

• Αναπτυξιακή Πολιτική και Οικονομική Συνεργασία.

• Ε.Ε. - Εξωτερικές Σχέσεις.

• Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, με έμφαση στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη λογιστική παρακο-

λούθηση αναπτυξιακών έργων.

• Μετανάστευση και Άσυλο.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων 
συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

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 συμμετοχής.
2. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:
α) έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους, κατά το έτος της προκήρυξης. Για τη συμπλήρωση 

του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου,
β) κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΕΝΟΤΗΤΑ

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ της προκήρυξης),
γ) κατέχουν είτε (i) μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται 

από την ειδίκευση, με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσής τους, είτε (ii) διδακτο-
ρικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, με τριετή επαγγελματική 
εμπειρία στην ειδίκευση της προκηρυσσόμενης θέσης (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ της προκήρυξης),

δ) γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα (Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β’ της προκήρυξης).

Σημείωση: Τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των 
σχετικών αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Για την ειδικότητα «Αεροναυτιλιακά - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (I.M.O.)»:
•  Παρακολούθηση, σε συντονισμό με αρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, εξελίξεων, Κανονισμών και Απο-
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φάσεων των Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και άλλων διεθνών Οργανισμών για θέματα που άπτονται δικαιοδοσιών και αρμοδιο-
τήτων στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο.

•  Συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, εντός και εκτός Υπουργείου Εξωτερικών, για τη διαχείριση ζητημά-
των που προκύπτουν σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέματα στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών και συνδρομή 
στην επεξεργασία σχετικών εγγράφων εργασίας που διακινούνται κατά τις συναφείς διακρατικές συναντήσεις.

•  Συντονισμός με αρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ως προς την παρακολούθηση και αντιμετώπιση πα-
ράνομων/παραβατικών δραστηριοτήτων τρίτων κρατών σε περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δικαιοδοσίας και 
αρμοδιότητας.

•  Μελέτη, επεξεργασία και σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων και συναφούς αλληλογραφίας σε σχέση με τα 
προαναφερόμενα ζητήματα.

•  Υποβολή εισηγήσεων προς διαφύλαξη και προώθηση των ελληνικών εν προκειμένω θέσεων.
2. Για την ειδικότητα «Αναπτυξιακή Πολιτική και Οικονομική Συνεργασία»:
•  Προετοιμασία της στρατηγικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και του διμερούς προγράμματος, χώρες 

και τομείς στόχοι.
•  Παρακολούθηση θεμάτων, προετοιμασία ελληνικών θέσεων και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο 

των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της ελληνικής αναπτυξιακή πολιτικής: (α) σε επίπεδο Επιτροπής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας/DAC/ΟΟΣΑ, (β) στο πλαίσιο των εργασιών της 2ης Επιτροπής του ΟΗΕ (Οικονομική και 
Χρηματοπιστωτική Επιτροπή) και (γ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών οργάνων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, CODEV-PI (Αναπτυξιακή Συνεργασία), ΑKE (Αφρική-Καραϊβική-Ειρηνικός).

•  Συμμετοχή στην προετοιμασία της Επιθεώρησης (Peer Review) του συνολικού) του συνολικού συστήματος 
και πολιτικών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ. Συμμετοχή στις Επιθεωρήσεις του συστήματος αναπτυ-
ξιακής συνεργασίας άλλων χωρών μελών της DAC/ΟΟΣΑ.

•  Παρακολούθηση και προετοιμασία θέσεων για την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών 
και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και για την χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

•  Παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων του νέου Χρηματοδοτικού Μέσου Γειτονίας, Αναπτύξεως και Διεθνούς 
Συνεργασίας/Neibourhood Development and International Cooperation Instrument (NDICI)-Global Europe.

3. Για την ειδικότητα «Ε.Ε. - Εξωτερικές Σχέσεις»:
•  Παρακολούθηση των Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, παγκόσμιους και περιφερειακούς διεθνείς 

οργανισμούς, διασκέψεις, ενώσεις και συσσωματώσεις χωρών καθώς και της Πολιτικής Διεύρυνσης της ΕΕ στην 
περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και της ευθυγράμμισης των υποψηφίων χωρών με το ενωσιακό κεκτημένο και 
ιδίως με τις ευρωγενείς μεταρρυθμίσεις στους θεμελιώδεις τομείς του (Κράτος Δικαίου, Καλή Διακυβέρνηση, 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Σχέσεις Καλής Γειτονίας και Περιφερειακή Συνεργασία, Οικονομική Διακυβέρνηση, κ.α.).

•  Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σημείων παρέμβασης και σχετικής αλληλογραφίας επί των ανωτέρω.
•  Ενημέρωση άλλων Υπουργείων, υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου 

Εξωτερικών για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητας.
•  Εισήγηση, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, οργανισμούς και υπηρεσίες, της ακολουθητέας πολιτικής και της 

θέσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για κάθε ζήτημα, το οποίο αναφέρεται στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, καθώς και στη συνεργασία της Ελληνικής Δημοκρατίας με τα άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επί των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας, σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο 
ενεργούς συμβολής της χώρας μας στην ανάπτυξη των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Για την ειδικότητα «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, με έμφαση στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη 

λογιστική παρακολούθηση αναπτυξιακών έργων»:

•  Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών σχεδίων προσκλήσεων ενόψει ανάθεσης έργων/δράσεων και των συμ-
βάσεων με φορείς στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση τους.

•  Εξέταση υποβαλλόμενων εκθέσεων και οικονομικών απολογισμών (έλεγχο παραστατικών δαπανών, ως προς 
τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητά τους).

•  Διενέργεια οικονομικών ελέγχων σε όλα τα στάδια των έργων/δράσεων που χρηματοδοτούνται από τη Ζ’ Γενική 
Διεύθυνση.

•  Παροχή τυχόν ενημέρωσης προς τη Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου κατά τη διενέργεια 
των πληρωμών των δράσεων/έργων.

•  Εισήγηση για καταγγελία συμβάσεων ή επιβολή οικονομικών καταλογισμών στις περιπτώσεις πλημμελούς ή 
κακής εκτέλεσης των συμβάσεων από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων και σύνταξη των σχεδίων 
των σχετικών αποφάσεων.

•  Σύνταξη σχεδίων υπουργικών αποφάσεων για τη μεταφορά πιστώσεων σε Υπουργεία ή άλλους φορείς, προς 
υλοποίηση αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών δράσεων/έργων.

•  Διαχείριση πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και πόρων 
και δωρεών που μεταβιβάζονται από Υπουργεία, Οργανισμούς και Φορείς.
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•  Τροφοδότηση του Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων με στατιστικά σχετικά με τις 
χρηματοδοτήσεις των δράσεων/έργων.

5. Για την ειδικότητα «Μετανάστευση και Άσυλο»:
•  Παρακολούθηση θεμάτων Μετανάστευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και θεμάτων Schengen/

ETIAS.
•  Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σημείων παρέμβασης και σχετικής αλληλογραφίας επί συνόλου ανωτέρω 

θεμάτων.
•  Συλλογή, σύνθεση, ανάλυση δεδομένων επί της συνολικής κατάστασης του ζητήματος της Μετανάστευσης και 

των προσφυγικών ροών ως αποτέλεσμα εμπόλεμων συγκρούσεων, πολιτικής αστάθειας και άλλων παραγόντων.
•  Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας, σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο 

ανάπτυξης τεχνογνωσίας για το βέλτιστο χειρισμό από το Υπουργείο θεμάτων Μετανάστευσης.
•  Παροχή συμβουλών και εκπόνηση αναλύσεων επί του ζητήματος της Μετανάστευσης με σκοπό την ενίσχυση 

του ρόλου της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο ευρωπαϊκό περιβάλλον σε θέματα Μετανάστευσης.
•  Συμμετοχή - εκπροσώπηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Ομάδες Εργασίας ΕΕ.
•  Συντονισμός με συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.
•  Παρακολούθηση θεμάτων νόμιμης μετανάστευσης και σχετικός συντονισμός με συναρμόδια Υπουργεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του 
Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α’, ως Πρόεδρο, και μέλη έναν υπάλληλο του 
Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, με βαθμό τουλάχιστον Εμπειρογνώμονα - Συμβούλου Α’, και έναν Ομότιμο Καθηγητή ή 
μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης συναφές με την ειδικότητα της προκηρυσσόμενης θέσης.

2. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται, κατόπιν γραπτής και προφορικής εξέτασης, σε θέματα σχετικά με την ειδικότητα 
της προκηρυσσόμενης θέσης. Κατά την προφορική εξέταση, αξιολογείται επίσης η αναλυτική, συνθετική και κριτική 
ικανότητα των υποψηφίων, οι γνώσεις και η εμπειρία τους και εκτιμάται η δυνατότητα τους να ανταποκρίνονται 
στην άσκηση των καθηκόντων της θέσης.

3. Πριν τη διεξαγωγή του διαγωνιστικού σκέλους της αξιολόγησης, η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων ελέγχει τα 
απαιτούμενα από την προκήρυξη ειδικά προσόντα των υποψηφίων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΝΟΤΗΤΑ 2), βάσει των υπο-
βληθέντων δικαιολογητικών, και αποκλείει όσους δεν τα διαθέτουν από την περαιτέρω διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγρά-
φονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, υποβάλλουν την ειδική αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
diagonismoi@mfa.gr, με θέμα «Για τον διαγωνισμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων» από την επομένη της δημοσί-
ευσης της προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.

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

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.

2. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) πρόσφατη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας), η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση συμμετοχής,
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) τα απαραίτητα από την προκήρυξη δικαιολογητικά/πιστοποιητικά ή τίτλοι και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’.

Σημείωση: Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, 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.

3. Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 προσόντων, οι υποψήφι-
οι, που θα περιληφθούν 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.
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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.
4. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί με φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών σε δύο (2) ημερήσιες 

πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας.
Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’ και Γ’ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εξωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4532 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4533Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4534 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4535Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4536 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4537Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4538 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4539Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4540 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4542 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022

*10000690811220016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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