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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ       
                          ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

              
Αθήνα,    29 Νοεμβρίου  2013 
Αριθμ. 
Πρωτ.:ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170 
 
 
ΠΡΟΣ : 
Υπουργείο Εσωτερικών 
 (με την παράκληση να 
κοινοποιήσει αρμοδίως την 
παρούσα στους εμπλεκόμενους 
φορείς ΟΤΑ Α΄βαθμού)  
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Ταχ. Δ/νση:  Βασ. Σοφίας 15 
                      106 74, Αθήνα  

ΤΗΛ.:  

 

(ΥΔΙΜΗΔ)  213 131-3240, 3250, 3275,  3201, 
3371, 3365,3375             

 (ΑΣΕΠ)     2131319100 (6 γραμμές) 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν 

τεθεί σε διαθεσιμότητα» 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 26.11.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2999/B’) η υπ’ αριθμ. 5/2013  Ανακοίνωση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση 

της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής 

Αστυνομίας, των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω 

κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α’ 

167), καθώς επίσης και τροποποίηση αυτής στις 29/11/2013. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης διευκρινίζονται τα 

ακόλουθα: 

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής που ισχύουν για τις θέσεις στην 

Ελληνική Αστυνομία και στα Καταστήματα Κράτησης   

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερη κατηγορία 

προσωπικού του ν.4172/2013 της Ελληνικής Αστυνομίας πρέπει : 

α. Να μην υπερβαίνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να έχουν 

γεννηθεί από 1/1/1963 και μετά. 
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β. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 

αυτός που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

γ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την 

αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, 

παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α΄ 109) που εφαρμόζεται για τη 

σωματική ικανότητα των μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

δ. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα 

στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου. 

ε. Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα και 

οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. χωρίς υποδήματα. 

στ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα 

κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του 

πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, 

κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, 

κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς 

ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, 

ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής 

δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, 

δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, 

λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το 

οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. 

ζ. Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα 

που επισύρουν προσωρινή ή οριστική παύση και να μην τους έχει επιβληθεί τέτοια 

πειθαρχική ποινή. 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των κλάδων ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ 

Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει : 

α. Να μην υπερβαίνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να έχουν 

γεννηθεί από 1/1/1963 και μετά. 
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β. Οι άνδρες να έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου 

και 70 εκατοστών και οι γυναίκες (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 60 

εκατοστών.  

Β. Υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής – 

Προθεσμίες 

Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 καλούνται να υποβάλουν στις 

Διευθύνσεις  Διοικητικού/Προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (δήμων) στους οποίους 

κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 

πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης της υπ’ 

αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωσης  του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. μέχρι και την 

13.12.2013: α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς 

στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και 

β) τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία 

(δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.  

Η μετάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων, 

όπως αυτά ορίζονται στην υπ. αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992 

Β΄) Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή 

μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του 

τρόπου μοριοδότησής τους» όπως ισχύει, σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με την 

υπ αριθμ. 6000/2/234-γ΄/15.10.2013 (ΦΕΚ 2631 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών 

αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία», όπως ισχύει και την 90894/18.10.2013  

(ΦΕΚ 2655 Β΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προσόντων, προϋποθέσεων 

και διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, των αναφερομένων στο 

άρθρο 81 του Ν. 4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ 

Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης», όπως ισχύει. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο Αίτησης-

Υπεύθυνης Δήλωσης (έντυπα με κωδικό ΜΜ.ΠΕ.1, ΜΜ.ΤΕ.1 και ΜΜ.ΔΕ.1) ανάλογα 

με την κατηγορία προσωπικού με την οποία είτε έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα είτε 

επιθυμούν να μεταταχθούν, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και 
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σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας και το 

υποβάλλουν ενυπόγραφα στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα 

στον οποίο κατείχαν θέση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται ως άνω, δηλ. μέχρι 

και την 13.12.2013 είτε αυτοπροσώπως, είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από 

αυτούς με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

υποβάλουν και τα τυχόν δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά, σε περίπτωση που αυτά 

δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό τους μητρώο,  για την απόδειξη ή αξιολόγηση 

προσόντων ή κριτηρίων που απαιτούνται κατά την παρούσα διαδικασία.  

Συμπλήρωση / τροποποίηση της αίτησης, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών και υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται 

υπόψη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία 

της  υποβολής της στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα. 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το 

σύνολο των διαθέσιμων θέσεων της κατηγορίας προσωπικού της θέσης στην οποία 

υπηρετούσαν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (π.χ., 

όριο ηλικίας για την ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία) και κατέχουν τα τυπικά ή 

τυχόν πρόσθετα ειδικά απαιτούμενα προσόντα του αντίστοιχου κλάδου (π.χ., 

συγκεκριμένο τίτλο σπουδών για θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Εφοριακών ή Τελωνειακών κ.ά.), 

όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωση.  

Επίσης, δύνανται να δηλώσουν και θέσεις ανώτερης ή κατώτερης 

κατηγορίας προσωπικού από αυτήν που κατείχαν όταν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, 

υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα τυπικά ή τυχόν 

πρόσθετα ειδικά απαιτούμενα προσόντα του αντίστοιχου κλάδου σύμφωνα με την 

οικεία Ανακοίνωση.  

Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο 

αίτησης που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού, δηλώνοντας 

με αύξουσα αρίθμηση (1η, 2η κ.ο.κ.) τις προτιμήσεις του.  
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Τονίζεται ότι για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας κατά τη 

διαδικασία κινητικότητας ο υπάλληλος δεν εμπίπτει στον περιορισμό της 

οκταετίας (παρ. 2 άρθρου 70 του ν.3528/2007 και παρ. 2 άρθρου 76 του 

ν.3584/2007). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης με τις 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ αυτού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ καθώς και στην ιστοσελίδα του 

ΑΣΕΠ (www.asep.gr  Κινητικότητα Ανακοίνωση 5/2013). 

Διευκρινίζεται ότι ο υπάλληλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

επιλογή των θέσεων προτίμησης. Για το λόγο αυτό, σημειώνεται ότι: 

Υπάλληλοι που : α) δεν υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη 

μετάταξη, β) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χωρίς να αναγράψουν 

καμία θέση προτίμησης και γ) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με 

περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις 

θέσεις προτίμησής τους (μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας 

αποτίμησης προσόντων) επειδή σε αυτές διατίθενται υπάλληλοι που 

συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, παραμένουν σε διαθεσιμότητα.  

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος υποβάλλει περισσότερες της μιας 

αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις για διαφορετικές κατηγορίες εκπαίδευσης 

υποχρεούται να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την 

προτίμηση εκπαιδευτικής κατηγορίας.   

 

 

 

Παράδειγμα 1o : υπάλληλος σε διαθεσιμότητα του Κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 

διαθέτει και πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Φυσικής Επιστήμης και Αθλητισμού. Ως εκ τούτου, 

μπορεί  να υποβάλλει έντυπο αίτησης για  θέσεις που αντιστοιχούν στους κλάδους ΠΕ 

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν.4172/2013 (τηρουμένων των ηλικιακών και 

λοιπών προϋποθέσεων), ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού-

Λογιστικού, συμπληρώνοντας   το έντυπο ΜΜ.ΠΕ.1. 
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Οι υποψήφιοι για θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία (ιδιαίτερη κατηγορία 

προσωπικού του ν.4172/2013) κατά την κατάθεση της αίτησής τους στο φορέα 

προέλευσης, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 2 της 

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992), υποβάλλουν επιπλέον:  

α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και 

τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. 6000/2/234-γ΄/15-10-2013  (ΦΕΚ 2631 

Β΄) ΚΥΑ, όπως ισχύει και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις.  

β. Βεβαίωση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος του τόπου κατοικίας 

τους ότι έχουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρούσας απαιτούμενο 

ανάστημα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ύψος που βεβαιώθηκε, 

καταθέτει αυθημερόν στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα αίτηση για νέα μέτρηση του 

αναστήματος, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική 

Διεύθυνση, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα μέτρηση του αναστήματος για 

την άρση της αμφισβήτησης.  

Οι υποψήφιοι για θέσεις των κλάδων ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ 

Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο 

Παράδειγμα 2o : υπάλληλος σε διαθεσιμότητα του Κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 

διαθέτει και πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής. Ως εκ τούτου, εφόσον το επιθυμεί, υποβάλλει έντυπο 

αίτησης για  θέσεις που αντιστοιχούν στους κλάδους ΤΕ Εφοριακών ή Τελωνειακών, ΤΕ 

Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν.4172/2013 (τηρουμένων των ηλικιακών και λοιπών 

προϋποθέσεων), ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 

συμπληρώνοντας το έντυπο ΜΜ.ΤΕ.1, χωρίς ωστόσο να αναγράψει σειρά προτίμησης θέσεων. 

Παράλληλα, υποβάλλει και έντυπο αίτησης για θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ΔΕ 

Διοικητικών Γραμματέων, αριθμώντας κατά προτεραιότητα δέκα (10) κωδικούς θέσεων. Ο εν 

λόγω υπάλληλος θα διατεθεί σε κάποια από τις θέσεις προτίμησής του ΜΟΝΟ στον κλάδο ΔΕ 

Διοικητικών Γραμματέων, εφόσον συγκεντρώνει τα απαραίτητα μόρια, διότι δεν ανέγραψε 

σειρά προτίμησης στο σχετικό έντυπο της  κατηγορίας ΤΕ. 
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άρθρο 2 της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992), υποβάλλουν επιπλέον 

και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι άνδρες έχουν ανάστημα (χωρίς 

υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών και οι γυναίκες (χωρίς 

υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 60 εκατοστών.  

 

Γ. Υποβολή Στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού 

των Φορέων Προέλευσης – Προθεσμίες 

1. Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών από την παραλαβή των αιτήσεων-

υπεύθυνων δηλώσεων, η Δ/νση Διοικητικού του φορέα προέλευσης συμπληρώνει τα 

έντυπα αιτήσεων των υπαλλήλων κατά το μέρος που της αναλογεί (μεταφορά ορθών 

στοιχείων στις ειδικές στήλες των αιτήσεων), τα οποία κοινοποιεί στους 

ενδιαφερόμενους με σχετικό αποδεικτικό επίδοσης. 

2. Τάσσεται αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση ώστε όσοι υπάλληλοι αμφισβητούν την ορθότητα της αποτύπωσης των 

προσόντων τους να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων ενώπιον της Δ/νσης  

Διοικητικού.   

3. Η Δ/νση Διοικητικού εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις διόρθωσης 

στοιχείων εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση 

που κάνει αποδεκτή την αίτηση του υπαλλήλου, διορθώνει αναλόγως το σχετικό 

έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης. Στη συνέχεια, μεταφέρει στην ειδική 

πληροφοριακή εφαρμογή του ΑΣΕΠ τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις για τις οποίες 

δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων καθώς και αυτές οι οποίες 

υπέστησαν διόρθωση. Τέλος,  ολοκληρώνει τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής 

κριτηρίων με τη χρήση ειδικής εφαρμογής του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με τις τεχνικές 

οδηγίες που θα κοινοποιηθούν στους πιστοποιημένους χρήστες της εφαρμογής και 

τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ. 

Στον εν λόγω πίνακα καταχωρίζονται για κάθε υπάλληλο τα κριτήρια και οι 

ιδιότητες που θα ληφθούν υπόψη από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να μοριοδοτηθεί και 

να καταρτιστεί πίνακας κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, 

κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού ο οποίος διαβιβάζεται από το ΑΣΕΠ στο 

αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής. 
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Αναλυτικές οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των 

φορέων προέλευσης σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων καθώς 

επίσης και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να πιστοποιηθούν οι χρήστες των 

Διευθύνσεων Διοικητικού που θα χειριστούν την εφαρμογή κατάρτισης των 

ψηφιακών πινάκων παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr  

Κινητικότητα  Ανακοίνωση 5/2013. 

Δ. Διαδικασία Κατάρτισης των Πινάκων Βαθμολογικής Κατάταξης και 

Διάθεσης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα   

Η διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης των 

υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας διενεργείται κατ΄ 

αναλογία της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 

2190/1994, όπως ισχύει.  

Το ΑΣΕΠ, μετά την παραλαβή από τους φορείς προέλευσης των ψηφιακών 

πινάκων συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, 

προβαίνει στον υπολογισμό της βαθμολογίας των συμμετεχόντων, με την 

καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα των στοιχείων που περιλαμβάνονται 

στους οικείους ψηφιακούς πίνακες, δηλαδή των κριτηρίων, των ιδιοτήτων καθώς 

και των προτιμήσεων κάθε υπαλλήλου. Η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων 

επιλογής αναλύεται στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-08-2013 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ). 

Oι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προβαίνουν στην κατάρτιση Πίνακα 

Βαθμολογικής Κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε 

υπάλληλος, λαμβανομένων υπόψη και των κριτηρίων σε περίπτωση ισοβαθμίας, με 

αναφορά στα κριτήρια και τις ιδιότητες που λήφθηκαν υπόψη για κάθε 

κατατασσόμενο, της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο καθώς και της 

συνολικής βαθμολογίας. 

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης, 

που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ, για τις θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία καλούνται 

με μέριμνα της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ να προσέλθουν μέσα σε 

ορισμένες προθεσμίες, προκειμένου: 
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α. Να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από 

τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ/τος 4/1995 (Α΄ 1). Οι εξετάσεις 

διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

β. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων 

περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Οι 

ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων. Το ως άνω 

προσωπικό παραπέμπεται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλεται σε 

ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ 

προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις 

εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική 

σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του 

εξεταζόμενου. 

γ. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στα 

αντίστοιχα Κεντρικά Ιατρεία της Ελληνικής Αστυνομίας για να υποβληθούν στις 

προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον 

της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, για να κριθεί η καταλληλότητά τους. 

δ. Όσοι κρίνονται μη ικανοί, καταχωρίζονται από την αρμόδια επιτροπή σε 

ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς 

ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται αυθημερόν στη Διεύθυνση 

Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στο Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

του φορέα υποδοχής προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα διάθεσης σε μια εκ 

των επόμενων επιλογών του. 

ε. Οι Επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων, 

αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων 

σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ σε μη επανεγγράψιμο CD 

αλφαβητικό πίνακα των υπαλλήλων με τη σχετική ένδειξη της καταλληλότητας ή μη 

αυτών στις ψυχοτεχνικές και υγειονομικές διαδικασίες. 

Επισημαίνεται ότι η ως άνω διαδικασία είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για τους 

υποψηφίους οι οποίοι κατά το διορισμό τους στη Δημοτική Αστυνομία δεν είχαν 

υποβληθεί σε αντίστοιχη με την ανωτέρω  εξέταση σωματικών, ψυχικών και 

διανοητικών προσόντων. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατά το διορισμό του 

στη Δημοτική Αστυνομία είχε κριθεί ικανός στις ανωτέρω προβλεπόμενες 

ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις το δηλώνει υποβάλλοντας 
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σχετική Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση 

Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα Υποδοχής επαληθεύει την ορθότητα και την 

ακρίβεια των στοιχείων βάσει του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. 

Το ΑΣΕΠ, αφού επεξεργαστεί και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ως 

άνω αλφαβητικό πίνακα υπαλλήλων, καταρτίζει: α) πίνακα κατάταξης υπαλλήλων 

κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και 

ειδικότητα και β) πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, 

κλάδο ή και ειδικότητα. Κατόπιν διαβιβάζει τους ανωτέρω πίνακες στα οικεία Ειδικά 

Τριμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, εκδίδουν τους τελικούς 

πίνακες διάθεσης. 

Ειδικώς, το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους 

υποψηφίους προς ένταξη στην ΕΛΑΣ, εκδίδει πίνακα, αφού λάβει υπόψη τον πίνακα 

βαθμολογικής κατάταξης που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ με βάση τα κριτήρια της 

υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013, τα ειδικά πρόσθετα κριτήρια της υπ΄ αρ. 

6000/2/234-γ΄/15.10.2013, όπως ισχύει, καθώς και τα αποτελέσματα των 

ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων (για όσους προβλέπεται). 

Οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης διαβιβάζονται  από τα Ειδικά Τριμελή 

Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής στο ΑΣΕΠ το οποίο τους ενοποιεί , και 

καταρτίζει ενιαίο πίνακα διάθεσης υπαλλήλων, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και 

ειδικότητα. Στη συνέχεια και, για τις περιπτώσεις επιλογής των υποψηφίων σε 

περισσότερες των μιας θέσεων, τον αποστέλλει στο Τριμελές Συμβούλιο της παρ.3 

του άρθρου 5 του ν.4024/11 το οποίο και εκδίδει τον τελικό ενιαίο  Πίνακα Διάθεσης 

των υπαλλήλων στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το δέκατο τέταρτο 

εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 3o : υπάλληλος σε διαθεσιμότητα του Κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 

διαθέτει και πτυχίο ανώτερης κατηγορίας. Ως εκ τούτου, επιλέγει να υποβάλλει έντυπο αίτησης 

τόσο για  θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και για θέσεις ανώτερης κατηγορίας (ΠΕ ή 

ΤΕ), συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα έντυπα αναγράφοντας κατά σειρά προτίμησης το σύνολο 

των θέσεων της Ανακοίνωσης. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή ο υπάλληλος επιλέγεται σε θέσεις 

περισσότερων φορέων υποδοχής (Υπουργεία), μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης 

διαδικασίας αποτίμησης προσόντων, διατίθεται σε θέση φορέα σύμφωνα με τη σειρά 

προτίμησης που έχει αναγράψει στην υπεύθυνη δήλωσή του από το Τριμελές Συμβούλιο της 

παρ.3 του άρθρου 5 του ν.4024/11.  
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Ο Τελικός Πίνακας Διάθεσης και οι πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά 

φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και 

ειδικότητα καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του ΑΣΕΠ 

(www.asep.gr), αποστέλλονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

των  οικείων φορέων υποδοχής. 

Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση γίνεται από το ΑΣΕΠ και όχι από τις 

Διευθύνσεις Διοικητικού /   Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης. 

Επισημαίνεται ότι η  διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού 

ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η 

δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 

3 του άρθρου 2 του ν.3812/2009 συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον 

έλεγχο του ΑΣΕΠ» της υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992). 

Ε. Μετάταξη 

Για τη μετάταξη των υπαλλήλων, αφού οι φορείς προέλευσης έχουν 

διαβιβάσει εγκαίρως στις Δ/νσεις Διοικητικού των φορέων υποδοχής τα προσωπικά 

μητρώα των υπαλλήλων, εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με την ανωτέρω απόφαση μετάταξης, καθορίζεται και η ημερομηνία 

εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.   

Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής 

κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου και 

ανακαλείται η σχετική πράξη μετάταξης από το όργανο διοίκησης του φορέα 

υποδοχής.  Τα δε σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια 

Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα υποδοχής στο ΑΣΕΠ καθώς και στο 

οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να μεταταχθεί στη θέση 

ο αμέσως επόμενος αδιάθετος  υπάλληλος του  Πίνακα  Βαθμολογικής Κατάταξης.  
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ΣΤ. Μετάταξη Τρίτεκνων Υπαλλήλων  

Επισημαίνεται ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς 

διαθεσιμότητας, μετατάσσονται κατά προτεραιότητα, στις θέσεις που έχουν 

δηλώσει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως, 

ανέρχεται σε ποσό έως και  45.000 ευρώ , όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό 

σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) 

οικονομικό έτος, σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.οικ/24199/4.9.2013 

Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2208/6.9.2013). 

Όσοι εκ των τριτέκνων εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη και προκειμένου να 

τύχουν μετάταξης ή μεταφοράς κατά προτεραιότητα πρέπει να συμπληρώσουν 

στην ενότητα Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ της αίτησης, τον 

κωδικό 333 που αντιστοιχεί στην αξιολογούμενη ιδιότητα.  

Οι προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται 

στο ΦΕΚ 2208/Β΄/6.9.2013 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια 

και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων 

υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013)». 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

1. Όσον αφορά τις θέσεις της Ε.Α οι υπάλληλοι που έχουν τις προϋποθέσεις και 

κατέχουν τα τυπικά και ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των 

θέσεων αυτών, πρέπει να συμπληρώσουν στην ενότητα Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ της αίτησης, τον κωδικό 201 που αντιστοιχεί στα 

αξιολογούμενα προσόντα/ιδιότητες (παρ. Α΄της παρούσας εγκυκλίου).  

2. Όσον αφορά τις θέσεις στα Κ.Κ οι υπάλληλοι που έχουν τις προϋποθέσεις και 

κατέχουν τα τυπικά  και ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των 

θέσεων αυτών, πρέπει να συμπληρώσουν στην ενότητα Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ της αίτησης, τον κωδικό 401 που αντιστοιχεί στα 

αξιολογούμενα προσόντα/ιδιότητες (παρ. Α΄της παρούσας εγκυκλίου).  
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2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ)  

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΩΔ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Άδεια οδήγησης (μοριοδοτούνται 
μέχρι δύο άδειες) 

Μοτοποδηλάτου  

 901 

Αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας 902 

Μοτοσικλέτας 903 

Αυτοκινήτου Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ 
κατηγορίας 904 

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  

ως έφεδρος αξιωματικός  

 911 

σε ειδικές δυνάμεις 912 

 
 
Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των ανωτέρω πρόσθετων 

βαθμολογούμενων κριτηρίων για την ένταξη δημοτικών αστυνομικών στην 

Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με την υπ αριθμ.    6000/2/234-γ΄/15.10.2013 (ΦΕΚ 

2631 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσόντα ,  προϋποθέσεις και διαδικασία 

αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.», όπως 

ισχύει, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να συμπληρώσουν στην ενότητα Δ. 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ της αίτησης , στο τμήμα α. τον 

κωδικό που αντιστοιχεί στο αξιολογούμενο κριτήριο (π.χ., υπάλληλος με άδεια 

οδήγησης Μοτοσικλέτας  συμπληρώνει στο τμήμα α. τον κωδικό:903 ). Το τμήμα β. τιμή 

δεν συμπληρώνεται , παραμένει κενό.     

 

Για την απόδειξη των ανωτέρω κριτηρίων απαιτείται η προσκόμιση των 

κάτωθι δικαιολογητικών. 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέττας, 

αυτοκινήτου Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄κατηγορίας   

2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, στο οποίο να φαίνεται ότι  έχουν 

υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές 

Δυνάμεις (αναζητείται αυτεπαγγέλτως) 

 

ΑΔΑ: ΒΛ12Χ-Φ91



 14 

Ειδικά για την απόδειξη γνώσης Η/Υ, σημειώνεται ότι στην περίπτωση  που 

κατά το διορισμό του υπαλλήλου δεν απαιτείτο η γνώση Η/Υ, η σχετική 

πιστοποίηση δεν θα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τη μετάταξή του. 

Η παρούσα Εγκύκλιος αποστέλλεται  στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

καταχωρείται  στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr) και του ΑΣΕΠ: www.asep.gr.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-

08-2013  και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/οικ.25308/17-9-2013 Εγκύκλιοι του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.   

Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Εγκυκλίου.  

Παράρτημα  Α΄ : Κριτήρια– Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά Απόδειξης  

Παράρτημα  Β΄:  Έντυπα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για Μετάταξη/Μεταφορά ΜΜ.ΠΕ.1, ΜΜ.ΤΕ.1 και ΜΜ.ΔΕ.1 – Οδηγίες προς τους 

αιτούντες υπαλλήλους για τη συμπλήρωση των εντύπων. 

 

                                                                O ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

      ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Οικονομικών-ΓΓ Δημοσίων Εσόδων 
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  
4. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-ΓΓ Εμπορίου 
5. ΑΣΕΠ 
6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1.   Γραφείο κ. Υπουργού  
7. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
8. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα  
9. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων  
10. Δ/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων 
(Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή Υπηρεσιακές 
Ανακοινώσεις- Εγκύκλιοι). 
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Παράρτημα  Α΄ : Κριτήρια– Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά Απόδειξης  

 

Τα τυπικά και τυχόν πρόσθετα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα απαιτούμενα 

προσόντα με τα οποία κατατάσσονται κατά τη διαδικασία της κινητικότητας οι 

Δημοτικοί Αστυνομικοί Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄) καθώς και τα απαιτούμενα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, αναφέρονται αναλυτικά: 

- στην υπ. αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992 Β΄) Απόφαση 

«Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, 

των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής 

τους» όπως ισχύει. Σχετική εγκύκλιος η υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-

08-2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.   

- στην υπ’ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2999 Β΄). 

- κατά περίπτωση, στην υπ΄ αριθμ. 6000/2/234-γ΄/15.10.2013 (ΦΕΚ 2631 Β΄) 

Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης 

και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία» και στην 

90894/18.10.2013  (ΦΕΚ 2655 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 

προσόντων, προϋποθέσεων και διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των 

υπαλλήλων, των αναφερομένων στο άρθρο 81 του Ν. 4172/2013, στους κλάδους ΔΕ 

Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης», όπως 

ισχύει. 

Επίσης, στην περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία δεν 

ευρίσκονται ήδη στο προσωπικό μητρώο το οποίο τηρείται στη Δ/νση 

Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης διευκρινίζονται επιπροσθέτως 

τα κάτωθι: 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Α.  ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο 

ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο 

βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να 

υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με 

δύο δεκαδικά ψηφία. 

Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου ως προσόν 

μετάταξης/μεταφοράς ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με το ζητούμενο από την Ανακοίνωση, 

υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του 

Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν 

λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που 

καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται 

από την προκήρυξη (Π.Δ.50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο 

επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Οι υπάλληλοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η 

κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την Ανακοίνωση, πρέπει 

να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο 

σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υπάλληλος παρακολούθησε  τα 

μαθήματα κύκλου σπουδών της  κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που απαιτούνται.  
 

Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου ως προσόν 

μετάταξης/μεταφοράς  ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή  ΚΑΤΕΕ ή ναυτικών ακαδημιών της ημεδαπής αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα με το ζητούμενο από την Ανακοίνωση, υποχρεούνται να 

προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που 
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χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε 

σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου 

που ζητείται από την Ανακοίνωση (Π.Δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

Οι υπάλληλοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η 

κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την Ανακοίνωση, πρέπει 

να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο 

σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υπάλληλος παρακολούθησε  τα 

μαθήματα κύκλου σπουδών της  κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που απαιτούνται.  

 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, και 

αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 

ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

περί ισοτιμίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 

βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.   

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει 

το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που 

χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και 

επίσημη μετάφρασή της. 

Ειδικώς για τις θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Εφοριακών ή Τελωνειακών απαιτείται και  πράξη 

αντιστοιχίας  των τίτλων αυτών με τους τίτλους της ημεδαπής, όπως αυτή 

εκδίδεται από τα ως άνω αρμόδια όργανα (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

Για τους μεταπτυχιακούς – διδακτορικούς τίτλους απαιτείται μόνο Πράξη 

Αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη 

αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το 

Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό 

αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 

αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος 
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μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού 

διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση 

λοιπόν που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν 

λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 
 

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την 

πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και 

αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία 

καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της 

στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

 

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και 

επαναπατριζόμενοι Έλληνες 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε 

περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) 

δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν 

πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των 

διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας 

αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή 

τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να 

συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό 

προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

ή το Ι.Τ.Ε.». 

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες 

και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου 

να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του 

πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως 

προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. 
 

Στις περιπτώσεις των αλλοδαπών τίτλων για τους οποίους δεν υφίσταται 

αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική 

κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος 

(ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος στη θέση του εντύπου 
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της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της 

βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5». 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την 

ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υπάλληλοι υποβάλλουν αποφάσεις 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων 

τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 

55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 

2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ή 

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 

55 του π.δ. 38/2010, για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή  

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης 

διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».    
 

Οι ως άνω υπάλληλοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως 

αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την 

υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.  

 

Για ορισμένους κλάδους/ειδικότητες απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα 

οποία πρέπει να κατέχουν οι υπάλληλοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε κλάδο 

δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ», στήλη «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με κωδικούς αριθμούς.  
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Β.  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ : 

- Οι υπάλληλοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η 

κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την Ανακοίνωση, πρέπει 

να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση  του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο 

σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υπάλληλος παρακολούθησε τα μαθήματα 

κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης. 

 

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο βαθμός του τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τον οποίο ο 

υπάλληλος μετέχει στη διαδικασία της κινητικότητας, υπολογίζεται με δύο δεκαδικά 

ψηφία. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ κλάδων τεχνικών ειδικοτήτων οι οποίοι 

κατέχουν το βασικό τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή 

τουλάχιστον εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο, θα μοριοδοτηθούν για τον τίτλο 

που κατέχουν. 

Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο 

ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο 

βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να 

υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με 

δύο δεκαδικά ψηφία. 

Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. απαιτείται: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργανισμού 

Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 

που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να 

προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 

πιστοποίησης ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να 

προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 

πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη 

διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο 

θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που 

εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει 

αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.  
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Για τους ημεδαπούς τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν μόνο αξιολογικό 

χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς, καλώς), εφόσον δεν έχει προσκομιστεί από τον 

υπάλληλο βαθμολογία, θα θεωρηθεί ότι έχει βαθμολογηθεί με τη βάση της 

αντίστοιχης αξιολογικής κλίμακας.  

 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

α) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, 

βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στην αλλοδαπή, 

πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την 

ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υπάλληλοι υποβάλλουν αποφάσεις 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων 

τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 

55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 

Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό 

σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την  

οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων». 

 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου «μεταλυκειακές σπουδές», γίνονται δεκτοί όλοι 

οι τίτλοι σπουδών μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, 

ΤΕΙ), υπό την προϋπόθεση ότι είτε φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (για τους 

αποφοίτους ΙΕΚ, απαιτείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης) είτε 

χορηγούνται από αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής (για τους τίτλους ΑΕΙ, ΤΕΙ). Το κριτήριο βαθμολογείται μόνο 
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στην περίπτωση που ο μεταλυκειακός τίτλος σπουδών υφίσταται ως δεύτερος 

(πέραν του βασικού) τίτλος και όχι όταν αυτός συνιστά τον βασικό για διορισμό 

τίτλο (αφορά μόνο τις περιπτώσεις διορισμών στην κατηγορία ΔΕ με βασικό τίτλο το 

δίπλωμα ΙΕΚ). 

 

Γ. ΑΔΕΙΕΣ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

- Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ κατηγορίας.   

Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση 

«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

- Άδεια οδήγησης μοτοποδήλατου έως 50cc ή με μέγιστη καθαρή ισχύ 4 kw 

προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου  

-Άδεια  οδήγησης μοτοσικλέτας άνω των 50cc παλαιού τύπου ή άνω των 125cc 

κατηγορίας Α΄ παλαιού τύπου ή άδεια τελευταίου τύπου πάνω από 25 kw 

απεριορίστων κυβικών 

Όλες οι άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της 

αιτήσεως και της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον 

χρόνο μετάταξης/μεταφοράς.  

 

ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, για όλες τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και ΔΕ 

ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται τα εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται 

από τον Κ.Φ.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει. 

Για την απόδειξη των εισοδηματικών κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 

δηλωθέν εισόδημα του υπαλλήλου όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό 

σημείωμα της εφορίας για το τρέχον οικονομικό έτος. 

Ως «οικογενειακό εισόδημα» λαμβάνεται υπόψη το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, 

συμπεριλαμβανομένων και των αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών, του 

υπόχρεου, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων, όπως προκύπτει από το 

εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012 (ή ελλείψει αυτού, για το 

προηγούμενο).  
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ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής:  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 

προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην 

ελληνική γλώσσα. 

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του 

πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το 

πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που 

εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν 

προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, 

επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές 

αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους 

γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή 

το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα 

διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της 

ξένης γλώσσας,  τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται 

δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών 

στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα 

πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση 

απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της 

οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο  8  παρ. 

4 ν. 1599/1986. 

Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013 - ΦΕΚ 208 

Α΄/27.09.2013) από την 27.09.2013, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από 

δικηγόρο γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του 

ξενόγλωσσου εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος 

έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 
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Της ημεδαπής:  

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της 

Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις 

Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – 

πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές 

αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής 

που εξέδωσε το πρωτότυπο ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από 

την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε 

διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της 

Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. 

Ο υπάλληλος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που 

ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη 

δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των 

πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική 

αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που 

συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη 

Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε 

στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ. Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που 

απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την 

επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., επικυρώνονται από όλες τις 

διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους 

από δικηγόρο. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 

δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις 

ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα 

συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, 
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στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 

αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

 
 
 
 
  

ΑΔΑ: ΒΛ12Χ-Φ91


