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Καθορισµός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο Επιστηµονικό Προσωπικό
της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 151/28 Αυγούστου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 119/2009
Καθορισµός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο
Επιστηµονικό Προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών

να υποβάλει είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν την
έναρξή του αίτηση σε ειδικό έντυπο στη ∆ιεύθυνση
Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών µαζί µε: α)
υπεύθυνη δήλωση για τα ατοµικά του στοιχεία (ιδίως
ονοµατεπώνυµο, ονόµατα πατέρα και µητέρας, ηµερο−
µηνία, έτος και τόπο γέννησης, τόπο διαµονής, επαγγελ−
µατική εµπειρία από τη συµπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας του) και β) τους τίτλους σπουδών του, δηλαδή:
i) πτυχίο Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής
ή αντίστοιχου και ισότιµου της αλλοδαπής και ii) µετα−
πτυχιακό δίπλωµα Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αντί−
στοιχου και ισότιµου της αλλοδαπής, ειδίκευσης στο
∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο για την εισαγωγή στο Τµήµα
∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου ή στο Ευρωπαϊκό Κοινο−
τικό ∆ίκαιο για την εισαγωγή στο Τµήµα Ευρωπαϊκού
Κοινοτικού ∆ικαίου.
Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος αναφέρει ότι
κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων έχει τα γενικά προσόντα του άρθρου 66 και
τα ειδικά προσόντα της παραγράφου 4 του άρθρου 101
του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως η
παράγραφος 4 του άρθρου 101 τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 25β του άρθρου 41 του ν. 3712/2008 «Οργά−
νωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών,
ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 225).
2. Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων οι επιτυχόντες υπο−
βάλλουν στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου
Εξωτερικών τα λοιπά απαιτούµενα από τις ανωτέρω
διατάξεις δικαιολογητικά.
3. Ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν στοι−
χεία του, εφόσον αυτά αναγράφονται στην αστυνοµική
του ταυτότητα. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος επι−
δεικνύει την αστυνοµική του ταυτότητα στον αρµόδιο
υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου
Εξωτερικών, ο οποίος βεβαιώνει πάνω στην αίτηση συµ−
µετοχής στο διαγωνισµό την ύπαρξή τους.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 101 του Οργανισµού
του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε µε το άρ−
θρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του
«Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α΄ 117).
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
4. Την υπ’ αριθµ. 128/2009 γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υπουργού Εξω−
τερικών, αποφασίζουµε:
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Άρθρο 1
Προκήρυξη διαγωνισµού
1. Για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στον
εισαγωγικό βαθµό του Εισηγητή στο Τµήµα ∆ηµοσίου
∆ιεθνούς ∆ικαίου ή στο Τµήµα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού
∆ικαίου της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών διαγωνισµός, που διεξάγεται στην Αθήνα.
Η προκήρυξη περιλαµβάνει:
α) τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων,
β) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται
από υποψηφίους και διοριστέους,
γ) την προθεσµία υποβολής αιτήσεων και δικαιολο−
γητικών και
δ) την κατά τις διατάξεις του παρόντος διαδικασία,
τον τρόπο και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ως προς τη δι−
εξαγωγή του διαγωνισµού.
2. Περίληψη της προκήρυξης ανακοινώνεται εξήντα
(60) τουλάχιστον ηµέρες πριν την οριζόµενη ηµεροµηνία
έναρξης του διαγωνισµού σε τέσσερις (4) ηµερήσιες
πολιτικές εφηµερίδες των Αθηνών.
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Άρθρο 4
Εξεταστική Επιτροπή
1. Ο διαγωνισµός διεξάγεται ενώπιον τετραµελούς
Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία έχει τη γενική αρµοδιό−
τητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού και αποτελείται
από έναν (1) υπάλληλο του ∆ιπλωµατικού Κλάδου του
Υπουργείου Εξωτερικών, µε βαθµό Πρέσβεως ή Πλη−
ρεξουσίου Υπουργού Α΄ ως Πρόεδρο, δύο (2) Νοµικούς
Συµβούλους Α΄, έναν από κάθε Τµήµα της Ειδικής Νο−
µικής Υπηρεσίας, και ένα (1) µέλος ∆.Ε.Π. της βαθµίδας
του Καθηγητή Α.Ε.Ι. από Σχολές γνωστικού αντικειµένου
συναφούς µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα. Τα τακτικά και
ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη της ανωτέρω Εξετα−
στικής Επιτροπής, δύο (2) γραµµατείς του διαγωνισµού
και οι επιτηρητές, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν
τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.
2. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως εξεταστές ο Κα−
θηγητής−µέλος της Επιτροπής, Οµότιµοι Καθηγητές και
µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του Καθηγητή Α.Ε.Ι. συναφούς
γνωστικού αντικειµένου µε τα εξεταζόµενα µαθήµα−
τα. Μπορούν επίσης να ορισθούν εξεταστές και άλλα
πρόσωπα, που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόµενα
µαθήµατα του άρθρου 5.

Άρθρο 2
∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός διεξάγεται σε συνεχείς ηµέρες χωρίς
να εξαιρούνται οι Κυριακές ή οι επίσηµες ηµέρες αργίας,
εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της
Εξεταστικής Επιτροπής.
2. Εάν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν είναι δυνα−
τή η έναρξη του διαγωνισµού την ηµέρα, που ορίστη−
κε, ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών νέα ηµέρα
έναρξής του, µεταγενέστερη της αρχικώς ορισθείσας,
η οποία γνωστοποιείται στους υποψηφίους εντός ευ−
λόγου χρόνου. Η αναβολή αυτή δεν δίδει το δικαίωµα
συµµετοχής στο διαγωνισµό σε άλλους υποψηφίους
πέραν όσων έχουν γίνει ήδη δεκτοί.
Άρθρο 3
Προσόντα - υποβλητέα δικαιολογητικά
1. Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισµό, πρέπει
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2. Γραπτή δοκιµασία:
Για τη γραπτή δοκιµασία των µαθηµάτων ∆ηµόσιο
∆ιεθνές ∆ίκαιο, Ευρωπαϊκοί Θεσµοί και Ευρωπαϊκό
Κοινοτικό ∆ίκαιο οι εξεταστές υποβάλλουν στον Πρό−
εδρο της Εξεταστικής Επιτροπής πριν την έναρξη της
εξέτασης κατάλογο πέντε (5) θεωρητικών και πέντε
(5) πρακτικών θεµάτων. Για τη ∆ιπλωµατική Ιστορία
υποβάλλεται κατάλογος πέντε (5) ιστορικών θεµάτων.
Οµοίως για τις ξένες γλώσσες υποβάλλεται κατάλογος
πέντε (5) κειµένων για µετάφραση. Η επιλογή των προς
εξέταση θεµάτων γίνεται την ηµέρα του διαγωνισµού,
µε κλήρωση στην αίθουσα εξέτασης και πριν την έναρξη
της γραπτής εξέτασης του οικείου µαθήµατος, από τον
Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Για τις ανωτέρω
ενέργειες ο ένας από τους δύο γραµµατείς συντάσσει
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της
Εξεταστικής Επιτροπής και τον εξεταστή του µαθήµα−
τος. Η γραπτή δοκιµασία διεξάγεται υπό την επίβλεψη
του προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, του οικεί−
ου εξεταστή και των δύο γραµµατέων. Απαγορεύεται
στους διαγωνιζόµενους να αλληλοβοηθούνται κατά την
ώρα της δοκιµασίας και να κάνουν χρήση οποιωνδή−
ποτε βιβλίων ή σηµειώσεων µε ποινή αποβολής από το
διαγωνισµό. Για τους λόγους της αποβολής κάποιου
από τους διαγωνιζόµενους συντάσσεται πρακτικό από
έναν από τους γραµµατείς, το οποίο υπογράφεται από
τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και τον οικείο
εξεταστή. Για τη γραπτή δοκιµασία διατίθεται στο δια−
γωνιζόµενο κόλλα χαρτιού, που φέρει τη σφραγίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή γωνία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου. Οι εν−
δείξεις των ατοµικών στοιχείων των υποψηφίων στις
κόλλες τους καλύπτονται κατά την παράδοσή τους µε
σκούρο αδιαφανές χαρτί, που επικολλάται παρουσία
τους από τους επιτηρητές, οι οποίοι κάνουν το σχετικό
έλεγχο και µονογράφουν τις κόλλες. Μετά το πέρας της
εξέτασης τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο
οποίος τα διορθώνει και βαθµολογεί µε ερυθρό µελάνι.
Για τη γραπτή εξέταση των µαθηµάτων ∆ηµόσιο ∆ιε−
θνές ∆ίκαιο, Ευρωπαϊκοί Θεσµοί και Ευρωπαϊκό Κοινοτι−
κό ∆ίκαιο δίδεται χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ωρών.
Για τη γραπτή εξέταση στο µάθηµα της ∆ιπλωµατικής
Ιστορίας δίδεται χρονικό διάστηµα τριών (3) ωρών και
για αυτή των ξένων γλωσσών διάστηµα µιας (1) ώρας
για κάθε µετάφραση.
3. Προφορική δοκιµασία:
α) Για την προφορική δοκιµασία όλων των µαθηµάτων,
που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος, ο εξετα−
στής προετοιµάζει αριθµό ερωτήσεων−κλήρων διπλάσιο
του συνολικού αριθµού των υποψηφίων. Οι ερωτήσεις
στα µαθήµατα ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και Στοιχεία
Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου αποτελούνται από δύο (2)
επιµέρους θέµατα, από τα οποία το ένα αναφέρεται
στο ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και το άλλο στο Ιδιωτι−
κό ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Προκειµένου για τις ξένες γλώσσες
κάθε κλήρος αντιστοιχεί σε ορισµένο προς ανάγνωση
κείµενο.
β) Οι ερωτήσεις γράφονται από τον εξεταστή σε κλή−
ρους και µονογράφονται από αυτόν.
γ) Η προφορική δοκιµασία γίνεται δηµόσια ενώπιον
της Εξεταστικής Επιτροπής, του εξεταστή κάθε θέµατος
και ενός από τους γραµµατείς. Ερωτήσεις υποβάλλονται
µόνο από τον εξεταστή κάθε µαθήµατος. Η σειρά εξέ−
τασης κάθε διαγωνιζοµένου καθορίζεται µε κλήρωση, η
οποία διενεργείται κατά την έναρξη της εξέτασης του
οικείου µαθήµατος. Σύµφωνα µε τη σειρά αυτή προσέρ−
χεται κάθε υποψήφιος και λαµβάνει από την κληρωτίδα
δύο (2) ερωτήσεις−κλήρους. Από τους κλήρους αυτούς ο
διαγωνιζόµενος επιλέγει εκείνον, που περιέχει την ερώ−
τηση, στην οποία επιθυµεί να εξετασθεί, ενώ ο κλήρος,
που δεν επιλέγεται από τον εξεταζόµενο, επιστρέφε−
ται και δεν χρησιµοποιείται πλέον. Εξέταση στην ίδια
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3. Ειδικά για τα µαθήµατα των ξένων γλωσσών ως
εξεταστές µπορούν να ορισθούν υπάλληλοι του ∆ιπλω−
µατικού Κλάδου µε βαθµό τουλάχιστον Πληρεξουσίου
Υπουργού Β΄ ή µέλη του Επιστηµονικού Προσωπικού
της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας µε βαθµό τουλάχιστον
Νοµικού Συµβούλου Β΄ ή Καθηγητές αλλοδαπών Ιδρυ−
µάτων και Σχολών στην Ελλάδα.
4. Οι γραµµατείς του διαγωνισµού είναι υπάλληλοι
των Κλάδων Πτυχιούχων ∆ιοικητικών και ∆ιοικητικών
Γραµµατέων του Υπουργείου Εξωτερικών. Έργο των
γραµµατέων είναι η προετοιµασία του διαγωνισµού, η
υποβοήθηση της Εξεταστικής Επιτροπής και των λοιπών
εξεταστών και η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων
του διαγωνισµού.
5. Η Εξεταστική Επιτροπή καταρτίζει το πρόγραµµα
των εξετάσεων, στο οποίο αναφέρονται τα δύο στάδια
του διαγωνισµού (γραπτή και προφορική δοκιµασία) και
η σειρά εξέτασης των µαθηµάτων.
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Άρθρο 5
Εξεταστέα µαθήµατα
1. Τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι
για την πλήρωση θέσεων στο Τµήµα ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς
∆ικαίου είναι τα ακόλουθα:
α) ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και Στοιχεία Ιδιωτικού ∆ι−
εθνούς ∆ικαίου,
β) ∆ιπλωµατική Ιστορία της Ευρώπης από το Συνέδριο
της Βιέννης και µετά και ειδικότερα οι διεθνείς συνθή−
κες, που αφορούν στην Ελλάδα από τη σύσταση του
Ελληνικού Κράτους,
γ) Αγγλική γλώσσα,
δ) Γαλλική γλώσσα,
ε) ∆ιπλωµατικό και Προξενικό ∆ίκαιο και
στ) Συνταγµατικό ∆ίκαιο
2. Τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι
για την πλήρωση θέσεων στο Τµήµα Ευρωπαϊκού Κοι−
νοτικού ∆ικαίου είναι τα ακόλουθα:
α) Ευρωπαϊκοί θεσµοί,
β) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο,
γ) Αγγλική Γλώσσα,
δ) Γαλλική γλώσσα,
ε) Στοιχεία ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου και
στ) Συνταγµατικό ∆ίκαιο
3. Στα υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ µαθήµατα των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι υποψήφιοι
πρέπει να συγκεντρώνουν στο καθένα τουλάχιστον το
βαθµό έξι (6), διαφορετικά αποκλείονται από την περαι−
τέρω συµµετοχή στο διαγωνισµό, στα δε υπό στοιχεία
ε΄ και στ΄ πρέπει το σύνολο της βαθµολογίας τους,
όταν διαιρεθεί διά του αριθµού των µαθηµάτων αυτών
να δίδει βαθµό τουλάχιστον έξι (6).

Άρθρο 6
Γραπτή και προφορική δοκιµασία
1. Η δοκιµασία στα υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ µα−
θήµατα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5, όσον
αφορά στο διαγωνισµό και για τα δύο Τµήµατα, είναι
γραπτή και προφορική (πλην του Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ι−
καίου στο υπό στοιχείο 1α΄ µάθηµα, του οποίου η εξέτα−
ση είναι προφορική). Για τα λοιπά µαθήµατα η εξέταση
είναι µόνο προφορική. Για το ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο,
τους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
∆ίκαιο η γραπτή δοκιµασία συνίσταται στην ανάπτυξη
ενός θεωρητικού και ενός πρακτικού θέµατος. Για τη
∆ιπλωµατική Ιστορία η γραπτή δοκιµασία συνίσταται
στην ανάπτυξη ενός ιστορικού θέµατος. Η γραπτή δο−
κιµασία όσον αφορά στις ξένες γλώσσες συνίσταται σε
µετάφραση δέκα (10) στίχων από την ελληνική στην ξένη
γλώσσα και αντιστρόφως, η δε προφορική σε ανάγνωση
ξένου κειµένου από τους υποψηφίους και συνοµιλία µε
τον εξεταστή για τον έλεγχο της ευχέρειας έκφρασής
τους στην ξένη γλώσσα.
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στις εξετάσεις.
Β. Για το Τµήµα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου
1. Η βαθµολογία στη δοκιµασία των Ευρωπαϊκών Θε−
σµών εξάγεται ως εξής:
α) Γραπτή δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται για το
θεωρητικό θέµα και ένας (1) για το πρακτικό, ο µέσος
όρος των οποίων αποτελεί το βαθµό της γραπτής δο−
κιµασίας.
β) Προφορική δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται στην
προφορική εξέταση του µαθήµατος.
Προστίθενται οι βαθµοί, που δόθηκαν χωριστά για τη
γραπτή και την προφορική εξέταση.
Ο µέσος όρος δίδει τον τελικό βαθµό στο µάθηµα των
Ευρωπαϊκών Θεσµών, που πρέπει να είναι τουλάχιστον
έξι (6). Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθµό αυτό αποκλεί−
ονται από την περαιτέρω συµµετοχή στο διαγωνισµό.
2. Η βαθµολογία στη δοκιµασία του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοτικού ∆ικαίου εξάγεται ως εξής:
α) Γραπτή δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται για το
θεωρητικό θέµα και ένας (1) για το πρακτικό, ο µέσος
όρος των οποίων αποτελεί το βαθµό της γραπτής δο−
κιµασίας.
β) Προφορική δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται στην
προφορική εξέταση του µαθήµατος.
Προστίθενται οι βαθµοί, που δόθηκαν χωριστά για τη
γραπτή και την προφορική εξέταση. Ο µέσος όρος δίδει
τον τελικό βαθµό στο µάθηµά του Ευρωπαϊκού Κοινο−
τικού ∆ικαίου, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθµό αυτό αποκλείονται
από την περαιτέρω συµµετοχή στο διαγωνισµό.
3. Η βαθµολογία στις δοκιµασίες της αγγλικής και της
γαλλικής γλώσσας εξάγεται ως εξής:
α) Γραπτή δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται για τη
µετάφραση από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και
ένας (1) για τη µετάφραση από την ξένη στην ελληνι−
κή, ο µέσος όρος των οποίων αποτελεί το βαθµό της
γραπτής δοκιµασίας.
β) Προφορική δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται στην
προφορική εξέταση του µαθήµατος.
Προστίθενται οι βαθµοί, που δόθηκαν χωριστά για
τη γραπτή και την προφορική εξέταση. Ο µέσος όρος
δίδει τον τελικό βαθµό στο µάθηµα της κάθε ξένης
γλώσσας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι
δεν συγκεντρώνουν το βαθµό αυτό χωριστά για κάθε
γλώσσα αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή
στο διαγωνισµό.
4. Η βαθµολογία στη δοκιµασία των µαθηµάτων Στοι−
χεία ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου και Συ−
νταγµατικό ∆ίκαιο εξάγεται ως εξής: ένας (1) βαθµός
δίδεται στην προφορική εξέταση των µαθηµάτων αυτών,
ο οποίος αποτελεί και τον τελικό βαθµό τους. Όσοι δεν
συγκεντρώνουν στα δύο (2) αυτά µαθήµατα µέσο όρο
βαθµολογίας τουλάχιστον έξι (6) θεωρούνται αποτυχό−
ντες στις εξετάσεις.
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ερώτηση άλλου διαγωνιζόµενου απαγορεύεται. Μόλις
εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθµολογείται
µε ερυθρό µελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο, που
υπογράφει.
δ) Για την προφορική δοκιµασία στις ξένες γλώσσες ο
διαγωνιζόµενος παίρνει για κάθε ειδική εξέταση µία από
τις ερωτήσεις−κλήρους, που έχουν προετοιµασθεί και
αντιστοιχούν σε ορισµένο προς ανάγνωση κείµενο.
ε) Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παρούσας
παραγράφου ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται χωριστά και
βαθµολογείται µε ερυθρό µελάνι από τον εξεταστή σε
δελτίο, που υπογράφει.
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Άρθρο 7
Βαθµολογία
Η κλίµακα βαθµολογίας είναι 0−10 σε ακέραιους βαθµούς.
A. Για το Τµήµα ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου
1. Η βαθµολογία στη δοκιµασία του µαθήµατος ∆η−
µόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και Στοιχεία Ιδιωτικού ∆ιεθνούς
∆ικαίου εξάγεται ως εξής:
α) Γραπτή δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται για το
θεωρητικό θέµα και ένας (1) για το πρακτικό θέµα, ο
µέσος όρος των οποίων αποτελεί το βαθµό της γρα−
πτής δοκιµασίας.
β) Προφορική δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται στην
προφορική εξέταση του ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου από
έναν εξεταστή και ένας (1) στην προφορική εξέταση
των Στοιχείων Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου από άλλον
εξεταστή. Ο µέσος όρος των δύο (2) αυτών βαθµών
αποτελεί το βαθµό της προφορικής δοκιµασίας.
Προστίθενται οι βαθµοί, που δόθηκαν χωριστά για
τη γραπτή και την προφορική εξέταση. Ο µέσος όρος
δίδει τον τελικό βαθµό στο µάθηµα του ∆ηµοσίου ∆ι−
εθνούς ∆ικαίου και των Στοιχείων Ιδιωτικού ∆ιεθνούς
∆ικαίου, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι
δεν συγκεντρώνουν το βαθµό αυτό, αποκλείονται από
την περαιτέρω συµµετοχή στο διαγωνισµό.
2. Η βαθµολογία στη δοκιµασία της ∆ιπλωµατικής
Ιστορίας της Ευρώπης εξάγεται ως εξής:
α) Γραπτή δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται στη
γραπτή εξέταση του µαθήµατος.
β) Προφορική δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται στην
προφορική εξέταση του µαθήµατος.
Προστίθενται οι βαθµοί, που δόθηκαν χωριστά για τη
γραπτή και την προφορική εξέταση. Ο µέσος όρος δίδει
τον τελικό βαθµό στο µάθηµα της ∆ιπλωµατικής Ιστορί−
ας της Ευρώπης, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθµό αυτό, αποκλείονται
από την περαιτέρω συµµετοχή στο διαγωνισµό.
3. Η βαθµολογία στις δοκιµασίες της αγγλικής και της
γαλλικής γλώσσας εξάγεται ως εξής:
α) Γραπτή δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται για τη
µετάφραση από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και
ένας (1) για τη µετάφραση από την ξένη στην ελληνι−
κή, ο µέσος όρος των οποίων αποτελεί το βαθµό της
γραπτής δοκιµασίας.
β) Προφορική δοκιµασία: ένας (1) βαθµός δίδεται στην
προφορική εξέταση του µαθήµατος.
Προστίθενται οι βαθµοί, που δόθηκαν χωριστά για
τη γραπτή και την προφορική εξέταση. Ο µέσος όρος
δίδει τον τελικό βαθµό στο µάθηµα της κάθε ξένης
γλώσσας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι
δεν συγκεντρώνουν το βαθµό αυτό χωριστά για κάθε
γλώσσα αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή
στο διαγωνισµό.
4. Η βαθµολογία στη δοκιµασία των µαθηµάτων ∆ι−
πλωµατικό και Προξενικό ∆ίκαιο και Συνταγµατικό ∆ί−
καιο εξάγεται ως εξής: ένας (1) βαθµός δίδεται στην
προφορική εξέταση των µαθηµάτων αυτών, ο οποίος
αποτελεί και τον τελικό βαθµό τους. Όσοι δεν συγκε−
ντρώνουν στα δύο (2) αυτά µαθήµατα µέσο όρο βαθ−
µολογίας τουλάχιστον έξι (6) θεωρούνται αποτυχόντες

Άρθρο 8
Συντελεστές
Η αξία καθενός από τα µαθήµατα του διαγωνισµού
προσδιορίζεται από συντελεστή, που είναι ο αριθµός
δέκα (10) για τα υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ των παρα−
γράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγµατος
µαθήµατα και ο αριθµός οκτώ (8) για τα υπόλοιπα.
Άρθρο 9
Αποτελέσµατα - σειρά επιτυχίας
Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων σε σχέση µε τις
προκηρυχθείσες θέσεις καθορίζεται µε την ακόλου−
θη διαδικασία: ο βαθµός επιτυχίας σε κάθε µάθηµα
πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή, που εκφράζει την
αξία κάθε µαθήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγµατος. Τα ανωτέρω
γινόµενα καταχωρίζονται σε πίνακα βαθµολογίας και
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το άθροισµά τους καθορίζει τη σειρά επιτυχίας. Σε πε−
ρίπτωση ισοβαθµίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται µε
κλήρωση, η οποία διενεργείται σε δηµόσια συνεδρίαση
παρουσία των ισοβαθµούντων.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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Άρθρο 11
Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δηµοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
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Άρθρο 10
Επικύρωση αποτελεσµάτων
1. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα συντάσ−
σεται πρακτικό, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος και
τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, όλοι οι εξεταστές
και οι γραµµατείς. Σε αυτό επισυνάπτεται και ο πίνακας
βαθµολογίας, αφού τον υπογράψουν όσοι υπογράφουν
και το πρακτικό.
2. Το ανωτέρω πρακτικό και ο πίνακας βαθµολογίας
των επιτυχόντων αναρτώνται στους ειδικούς για τις
ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κα−
τάστηµα του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Αθήνα.

Από τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος κα−
ταργείται το π.δ. 335/1998 (Α΄ 224).
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