
Άρθρο 66 

 

 Γενικά Προσόντα διορισμού 

 

 1. Για το διορισμό υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών απαιτούνται τα εξής  

γενικά προσόντα: 

 

 α. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια. 

 

 «β. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Για τη συμπλήρωση του 
κατώτατου ορίου  

ηλικίας διορισμού ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου». 

 

 Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να  

διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την πολιτογράφηση τους. 

 

 Όσοι προσλαμβάνονται από τους προϊσταμένους των αρχών της Εξωτερικής  

Υπηρεσίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να είναι και  

αλλοδαποί. 
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 Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε  

περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί  

εντός ενενήντα ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία  

αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο  

δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές  

στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή  

διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη. 

 

 γ. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί  

νόμιμα από αυτές και να μην έχει καταδικασθεί για λιποταξία. 

 

 δ. Να μην έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, των πολιτικών του δικαιωμάτων. 

 

 ε. Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή  

για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,  



απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία,  

παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε  

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας  

ζωής. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή  

για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. 

 

 Η Παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε  

καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν  

αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω  

κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του  

Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό. 

 

 στ. Να μην τελεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. 

 

 ζ. Να μην έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δημοσίου  

υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας  

επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. 

 

 η. Να έχει την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των  

καθηκόντων του. Ο υπό διορισμό υπάλληλος δεν πρέπει να πάσχει από σοβαρά  

καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή  

σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος. 

 

 2. Οι προσλήψεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών διέπονται από τις  

αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών. Κανείς δεν μπορεί να  

αποκλεισθεί από τις σχετικές εξετάσεις, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες  

προϋποθέσεις συμμετοχής του σε αυτές. Διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού,  

οι οποίες θεσπίζουν ποσοστώσεις υπέρ ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν  

εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη υπαλλήλων του Διπλωματικού  

Κλάδου, καθώς και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου  

Εξωτερικών. 

 

 3. Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει  

να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά  

το χρόνο του διορισμού ή, προκειμένου για υπαλλήλους του Διπλωματικού  

Κλάδου, και κατά το χρόνο εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία. [Ειδικά, το ανώτατο  

όριο ηλικίας δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής  

αιτήσεων για συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής]. 



 

***  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 18 

      Ν.4451/2017,ΦΕΚ Α 16/13.2.2017. 

 


