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Καθορισµός ειδικοτήτων και προσόντων υπαλλήλων που προσλαµβάνονται
στο ΚΕΠΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών
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ΑΠΟΦΑΣΗ 812(1)/2009
Καθορισµός ειδικοτήτων και προσόντων υπαλλήλων που
προσλαµβάνονται στο ΚΕΠΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Οργανισµού
του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργα−
νισµού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117), όπως η πα−
ράγραφος 3 αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 6 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. Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα νοµο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Την παράγραφο 2 της υπ’ αριθµ. Π23ΥΦΥΠ−29852/ ΑΣ
12655/27.9.2007 απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εξωτερικών» (Β΄ 1951).
4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

για την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέ−
σεων και
ε) να µην έχουν τα κωλύµατα διορισµού των περι−
πτώσεων δ΄−ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του
Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν. 3566/2007
Α΄ 117).
2. Στη σχετική διαδικασία επιλογής γίνονται δεκτοί
όσοι διαθέτουν:α) τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών,
β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
γ) γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα
αντικείµενα: (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογι−
στικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (ειδικά οι
υποψήφιοι, που έχουν απασχοληθεί για δεκαοκτώ (18)
τουλάχιστον µήνες στο Κ.Ε.Π.Π.Α. του Υπουργείου Εξω−
τερικών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης
της σχετικής γνώσης,
δ) εµπειρία δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον µηνών στη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων µέσω διαδικα−
σιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που
υπάγονται στους Ο.Τ.Α. και σε Υπουργεία, και των Γρα−
φείων του Πολίτη του προγράµµατος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ». Οι
µονάδες εµπειρίας των υποψηφίων, που έχει διανυθεί
στο Κ.Ε.Π.Π.Α. του Υπουργείου Εξωτερικών προσαυξά−
νονται κατά 55%,
ε) εµπειρία σε διεκπεραίωση προξενικών πράξεων.
Η εν λόγω εµπειρία αποδεικνύεται µε βεβαίωση της
αρµόδιας Αρχής.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει διαθέτουν τα ανωτέρω γενικά
και ειδικά προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξης της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη
σχετική διαδικασία επιλογής όσο και κατά το χρόνο
της πρόσληψης.

Άρθρο 1
Ειδικότητες υπαλλήλων Κ.Ε.Π.Π.Α.
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών
και Αποδήµων (Κ.Ε.Π.Π.Α.) του Υπουργείο Εξωτερικών
στελεχώνεται από υπαλλήλους των ειδικοτήτων ΠΕ,
∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (εννέα (9) θέσεις),
TE ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (µία (1) θέση) και
∆Ε ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (δέκα τέσσερις
(14) θέσεις).
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Άρθρο 2
Προσόντα (γενικά και ειδικά) υπαλλήλων Κ.Ε.Π.Π.Α.
1. Για την πρόσληψή τους ως υπαλλήλων στο Κ.Ε.Π.Π.Α.
του Υπουργείου Εξωτερικών οι υποψήφιοι απαιτείται:
α) να έχουν την ελληνική ιθαγένεια,
β) να έχουν συµπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας
τους,
γ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από
αυτές,
δ) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
µοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ

