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Καθορισμός τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον 

εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμό-

νων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 374 και τα 

άρθρα 319 και 369 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λει-
τουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 31).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 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).

3. Την υπ’ αρ. 39463/28.07.2021 εισήγηση δημοσι-
ονομικών επιπτώσεων της ΣΤ - Β’ Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, 
σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

4. Την υπ’ αρ. 208/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Προκήρυξη Διαγωνισμού

1. Προκειμένου να εισαχθούν υποψήφιοι υπάλληλοι 
στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, 
προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών 
διαγωνισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 369 του ν. 4781/2021, που γίνεται είκοσι (20) 
τουλάχιστον ημέρες μετά τη δημοσίευση περίληψης της 
σχετικής προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές 

εφημερίδες της πρωτεύουσας και στο διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Η προκήρυξη ορίζει την ημέρα και την ώρα έναρξης 
του διαγωνισμού, τον τόπο διεξαγωγής του, την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τον 
αριθμό των υποψηφίων που διορίζονται σε κενές οργα-
νικές θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό, μετά την επιτυχία 
τους στον διαγωνισμό. Εάν, για τεχνικούς λόγους, αλλά-
ξει ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, η Διεύθυνση 
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών ορίζει άλλον τόπο που γνωστοποιείται 
έγκαιρα στους υποψηφίους.

Άρθρο 2
Διάρκεια και διενέργεια 
εισαγωγικού διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε συνεχείς ημέρες χω-
ρίς να εξαιρούνται οι Κυριακές ή οι επίσημες ημέρες αρ-
γίας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων.

2. Εάν δεν είναι δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρ-
ξη του διαγωνισμού την ημέρα που ορίσθηκε, ορίζεται 
από τον Υπουργό νέα ημέρα έναρξής του, μεταγενέστε-
ρη της αρχικής ορισθείσας. Η αναβολή αυτή δεν δίνει 
το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε άλλους 
υποψηφίους εκτός από αυτούς που έγιναν ήδη δεκτοί.

Άρθρο 3 
Προσόντα Υποψηφίων

1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται, 
εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 319 του 
ν. 4781/2021: α) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή 
ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, 
που απαιτείται από την ειδίκευση, με πενταετή τουλά-
χιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσής 
τους, ή κατοχή διδακτορικού διπλώματος με τριετή επαγ-
γελματική εμπειρία στην προκηρυσσόμενη θέση και 
β) άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας 
και πολύ καλή γνώση άλλης γλώσσας εφόσον απαιτείται 
από την ειδίκευση.

2. Υποψήφιοι για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων 
θέσεων μπορούν να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 
τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της 
προκήρυξης πρόσληψης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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3. Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Διεύθυνση Προσω-
πικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου 
Εξωτερικών εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού σχετική αίτηση συμμετο-
χής σε ειδικό έντυπο το οποίο έχει τη μορφή υπεύθυνης 
δήλωσης και το οποίο περιέχει τα εξής στοιχεία: ονο-
ματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, ημερομηνία, 
έτος και τόπο γέννησης, τόπο διαμονής, αριθμό Δελτίου 
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, στρατιωτικό αριθμό για τους 
άρρενες, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματική εμπειρία 
από τότε που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του 
και τίτλους σπουδών, σύμφωνα με την παρ. 1. Επίσης, 
ο υποψήφιος δηλώνει υπευθύνως ότι κατά τον χρόνο 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχει τα 
γενικά προσόντα του άρθρου 319 και τα ειδικά προσόντα 
της παρ. 3 του άρθρου 369 του ν. 4781/2021. 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 προ-
βλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Ο υποψήφιος πρέπει να 
επισυνάπτει στην αίτηση όλους τους απαιτούμενους 
από την προκήρυξη τίτλους σπουδών και πιστοποιητι-
κά αναγνώρισης ισοτιμίας/αντιστοιχίας τίτλων σπουδών 
αλλοδαπής σε ευκρινή αντίγραφα και εφόσον πρόκειται 
για τίτλους αλλοδαπής να συνοδεύονται από φωτοτυπία 
επίσημης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα.

4. Ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 
στοιχεία, εφόσον αυτά αναγράφονται στην αστυνομική 
του ταυτότητα. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος επι-
δεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα στον αρμόδιο 
υπάλληλο της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος βε-
βαιώνει πάνω στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
την ύπαρξη αυτών των στοιχείων.

5. Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων 
στο άρθρο 319 του ν. 4781/2021 γενικών προσόντων 
διορισμού, οι υποψήφιοι, που θα περιληφθούν στον 
πίνακα επιτυχόντων, υποχρεούνται να προσκομίσουν 
στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης 
του Υπουργείου Εξωτερικών εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα αναγκαία 
δικαιολογητικά (ιατρικές γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή 
γενικού ιατρού και (β) 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 και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης 
ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της περ. ε της παρ. 1 
του άρθρου 319 του ν. 4781/2021), εξαιρουμένων των 
δικαιολογητικών διορισμού που αναζητούνται αυτεπαγ-
γέλτως από τη Διοίκηση. Σε περίπτωση άπρακτης παρό-
δου της προθεσμίας δεν πραγματοποιείται ο διορισμός 
τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται 
για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι. Η Διεύθυνση Προ-
σωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου 
Εξωτερικών προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των 

κάτωθι πιστοποιητικών των επιτυχόντων υποψηφίων:
α) αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γέννη-
σης, 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.

Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων

1. Τον διαγωνισμό διεξάγει τριμελής Επιτροπή Επιλο-
γής Υποψηφίων, η οποία έχει τη γενική αρμοδιότητα 
για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, 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 επι-
στημονικό πεδίο ειδίκευσης συναφές με την ειδικότητα 
της προκηρυσσόμενης θέσης. Ο τελευταίος επιπλέον 
θα ορίζεται ως εξεταστής του μαθήματος της γραπτής 
δοκιμασίας της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρό-
ντος. Τα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της 
Επιτροπής, δύο Γραμματείς του διαγωνισμού, οι οποίοι 
είναι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού 
του Υπουργείου Εξωτερικών, και οι αναπληρωτές τους, 
καθώς και οι επιτηρητές του διαγωνισμού, ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που εκδίδεται του-
λάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη 
του διαγωνισμού.

2. Έργο των Γραμματέων του διαγωνισμού και των ανα-
πληρωτών τους είναι η προετοιμασία του διαγωνισμού, 
η υποβοήθηση της Επιτροπής, η σύνταξη των απαραί-
τητων εγγράφων του διαγωνισμού, η υποχρέωση για 
τη σύνταξη του Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού 
από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι 
την ολοκλήρωσή της και την έκδοση του Πρακτικού 
Αποτελεσμάτων της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 5
Εξετάσεις - Αξιολόγηση Υποψηφίων

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τα επιστημονικά προσόντα 
των υποψηφίων, σε συνάφεια με τα προσόντα που ορί-
ζονται στην προκήρυξη και την επαγγελματική εμπειρία, 
καθώς και το συνολικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο 
των υποψηφίων επί τη βάσει του υποβληθέντος φακέ-
λου, σε συνδυασμό με τη γραπτή και προφορική εξέταση 
των υποψηφίων.

2. Η εξέταση των υποψηφίων αποτελείται από γραπτή 
και προφορική δοκιμασία:

α. Γραπτή δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να ανα-
πτύξουν ένα κείμενο με θέμα σχετικό με την ειδικότητα 
της προκηρυσσόμενης θέσης. Για τη δοκιμασία αυτή πα-
ραχωρείται στους υποψήφιους χρόνος τριών (3) ωρών.

β. Προφορική δοκιμασία: Οι υποψήφιοι κρίνονται επί 
του ειδικού φακέλου της προκηρυσσόμενης θέσης, όπου 
ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής θέτουν κατά την 
κρίση τους ερωτήσεις συναφείς με το θεματικό αντι-
κείμενο της θέσης. Κατά την προφορική δοκιμασία, η 
Επιτροπή αξιολογεί επίσης την αναλυτική, συνθετική 
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και κριτική ικανότητα των υποψηφίων, τις γνώσεις και 
την εμπειρία τους και εκτιμά την δυνατότητα τους να 
ανταποκρίνονται στην άσκηση των καθηκόντων της 
συγκεκριμένης θέσης.

Άρθρο 6
Γραπτή και προφορική δοκιμασία

1. Για τη γραπτή δοκιμασία, ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής και ο εξεταστής επιλέγουν, την ημέρα της εξέτασης 
του μαθήματος, τρία (3) τουλάχιστον θέματα ανάπτυ-
ξης. Η τελική επιλογή του ενός εκ των τριών θεμάτων 
γίνεται με κλήρωση στην αίθουσα εξέτασης πριν την 
έναρξη της γραπτής εξέτασης του μαθήματος, ενώπιον 
του Προέδρου της Επιτροπής και του εξεταστή ή των 
αναπληρωτών τους και ενός τουλάχιστον Γραμματέα. 
Για τις ανωτέρω ενέργειες οφείλει να γίνει σχετική μνεία 
στο τηρούμενο από τους Γραμματείς του Διαγωνισμού 
Πρακτικό Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, το οποίο υπο-
γράφεται από όσους υπογράφουν το Πρακτικό Αποτε-
λεσμάτων της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

2. Η γραπτή δοκιμασία γίνεται υπό την επίβλεψη 
του Προέδρου της Επιτροπής και του εξεταστή ή των 
αναπληρωτών τους και ενός τουλάχιστον από τους 
Γραμματείς. Απαγορεύεται στους διαγωνιζομένους να 
αλληλοβοηθούνται κατά την ώρα της δοκιμασίας και 
να χρησιμοποιούν βιβλία ή σημειώσεις ή ηλεκτρονικές 
συσκευές με ποινή αποβολής τους από το διαγωνισμό. 
Οι επιτηρητές που παρίστανται στην γραπτή εξέταση 
φροντίζουν για την τήρηση των ανωτέρω. Σε περίπτω-
ση αποβολής διαγωνιζομένου για το λόγο αυτό, ο ένας 
από τους Γραμματείς συντάσσει πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον 
εξεταστή του μαθήματος ή τους αναπληρωτές τους. Εάν 
υποψήφιος δεν εμφανισθεί κατά την γραπτή εξέταση 
του μαθήματος, αποκλείεται από την υπόλοιπη εξέταση.

3. Η γραπτή δοκιμασία γίνεται σε χαρτί που φέρει τη 
σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην πάνω αρι-
στερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομέ-
νου, τα οποία καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί. 
Μετά το πέρας της εξέτασης, τα γραπτά παραδίδονται 
στον εξεταστή, ο οποίος τα διορθώνει και τα βαθμολογεί 
με ερυθρό μελάνι. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των 
γραπτών δεν επιτρέπεται.

4. Η προφορική δοκιμασία γίνεται ενώπιον του Προέ-
δρου και των μελών της Επιτροπής ή των αναπληρωτών 
τους και ενός από τους Γραμματείς.

5. Για την προφορική δοκιμασία, η σειρά εξέτασης κάθε 
διαγωνιζομένου καθορίζεται με κλήρο πριν την έναρξη 
της εξέτασης. Σύμφωνα με τη σειρά αυτή προσέρχεται 
κάθε υποψήφιος και απαντά σε ερωτήσεις που υποβάλ-
λονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Τόσο 
ο Πρόεδρος, όσο και τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν 
να υποβάλουν στους υποψήφιους από μια τουλάχιστον 
ερώτηση. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, 
βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον Πρόεδρο και 
τα μέλη της Επιτροπής σε ατομικό δελτίο αξιολόγησης, 
σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
παρόντος. Για τις ανωτέρω ενέργειες οφείλει να γίνει 
σχετική μνεία στο τηρούμενο από τους Γραμματείς του 

Διαγωνισμού Πρακτικό Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, το 
οποίο υπογράφεται από όσους υπογράφουν το Πρακτικό 
Αποτελεσμάτων της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 7 
Βαθμολογία

1. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10 σε ακέραιους 
αριθμούς.

2. Η βαθμολογία εξάγεται ως εξής:
α) Γραπτή δοκιμασία: Ένας βαθμός δίνεται στη γραπτή 

εξέταση του μαθήματος.
β) Προφορική δοκιμασία: Οι διαγωνιζόμενοι απαντούν 

στις ερωτήσεις που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο και 
τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι εν συνεχεία συμπλη-
ρώνουν ατομικό δελτίο αξιολόγησης και βαθμολογούν 
τον κάθε υποψήφιο επί της συνολικής του απόδοσης 
στις υποβληθείσες ερωτήσεις. Το σύνολο των βαθμών 
διαιρείται δια τρία και το πηλίκο αυτού είναι ο βαθμός 
της προφορικής δοκιμασίας.

Προστίθενται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για τη 
γραπτή και την προφορική εξέταση. Ο μέσος όρος δίνει 
τον τελικό βαθμό, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). 
Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται.

Άρθρο 8 
Σειρά Επιτυχίας

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, σε σχέση με τις 
προκηρυσσόμενες θέσεις, καθορίζεται από τον τελικό 
βαθμό που έλαβαν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από την Επιτροπή με 
κλήρωση, η οποία διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση 
παρουσία των ισοβαθμούντων.

Άρθρο 9
Πίνακας βαθμολογίας - 
Πρακτικό αποτελεσμάτων 
εισαγωγικού διαγωνισμού

1. Πίνακας βαθμολογίας: Μετά την ολοκλήρωση των 
εξετάσεων συντάσσεται πίνακας βαθμολογίας με φθί-
νουσα σειρά, ο οποίος περιλαμβάνει τους βαθμούς που 
έλαβαν οι υποψήφιοι στη γραπτή και στην προφορική 
δοκιμασία καθώς και τον τελικό βαθμό και υπογρά-
φεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ή 
τους αναπληρωτές τους και έναν εκ των Γραμματέων. 
Ο πίνακας βαθμολογίας ανακοινώνεται δημόσια στους 
διαγωνιζομένους με ανάρτησή του στους ειδικούς για 
τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό 
κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών επί της οδού 
Ακαδημίας 1 στην Αθήνα, σε συνέχεια ανάρτησης σχε-
τικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στο διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι 
αναγράφονται στον πίνακα βαθμολογίας χωρίς ταυτο-
ποιητικά στοιχεία, με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου 
της αίτησης συμμετοχής της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
παρόντος, ο οποίος γνωστοποιείται σε κάθε υποψήφιο 
μετά την κατάθεσή της.

2. Πρακτικό αποτελεσμάτων: Σύμφωνα με τον τελικό 
βαθμό των υποψηφίων στον πίνακα βαθμολογίας, συ-
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ντάσσεται πρακτικό αποτελεσμάτων, το οποίο υπογρά-
φουν όσοι υπογράφουν τον πίνακα. Σε αυτό περιλαμβά-
νεται: α) πίνακας με τον τελικό βαθμό που συγκέντρωσαν 
οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα καλύψουν τις προκη-
ρυσσόμενες θέσεις και β) πίνακας με τον τελικό βαθμό 
επιλαχόντων υποψηφίων. Το πρακτικό αποτελεσμάτων 
ανακοινώνεται δημόσια με τους ακόλουθους τρόπους:
α) αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Εξωτερικών και β) αναρτάται στους ειδικούς για τις ανα-
κοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστη-
μα του Υπουργείου Εξωτερικών επί της οδού Ακαδημίας 1
στην Αθήνα.

Άρθρο 10
Δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων 
στα γραπτά δοκίμια και ελάχιστος 
χρόνος τήρησής τους

1. Οι υποψήφιοι του εισαγωγικού διαγωνισμού δύνα-
νται, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, να έχουν πρόσβαση 
στα γραπτά δοκίμια τους, μετά τη δημοσίευση του πρα-
κτικού αποτελεσμάτων και του πίνακα βαθμολογίας των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 9.

2. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορι-
σμού των επιτυχόντων του εισαγωγικού διαγωνισμού 
στον Κλάδο Εμπειρογνωμόνων, τα γραπτά δοκίμια και 
οι αιτήσεις συμμετοχής των αποτυχόντων/αποτυχουσών 
καταστρέφονται, εφόσον δεν εκκρεμεί διοικητική ή δι-
καστική διαδικασία σχετική με τυχόν αμφισβήτηση της 
νομιμότητας εισαγωγής ή αποτυχίας εισαγωγής.

Άρθρο 11 
Έναρξη Ισχύος

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

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

  H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
KΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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