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ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ: Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των προσ μετάταξθ ι μεταφορά 
υπαλλιλων, των κριτθρίων επιλογισ και κατάταξισ τουσ κακώσ και του 
τρόπου μοριοδότθςισ τουσ  

 

O ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 

 

   Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ τθσ περ. 4 τθσ υποπαραγράφου Η.1 τθσ παρ. Η του άρκρου πρϊτου 
του ν.4093/2012, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του  άρκρου 91 του ν. 
4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ. (ΦΕΚ 167 
Αϋ) , 

2. το αρικ. 119/2013 Προεδρικό Διάταγμα «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ 
Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (ΦΕΚ 153 
Α’), 

3. το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται 
δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε: 

 
Άρκρο 1  
κοπόσ 

 
κοπόσ τθσ απόφαςθσ αυτισ είναι θ ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων ςχετικϊν με: 
α) τθ διαδικαςία επιλογισ των προσ μετάταξθ ι μεταφορά των υπαλλιλων που 
ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα β) τα αναγκαία δικαιολογθτικά, γ) τα επιμζρουσ 
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κριτιρια μοριοδότθςθσ και δ) τον αρικμό των μορίων που αντιςτοιχοφν ςτα 
επιμζρουσ κριτιρια.  

 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
 
 
Διαδικαςία και κριτιρια αξιολόγθςθσ των προσ μετάταξθ ι μεταφορά 
υπαλλιλων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 91 του ν.4172/2013. 
 
Άρκρο 2 
Διαδικαςία και κριτιρια αξιολόγθςθσ για τθ μετάταξθ ι μεταφορά 
 

1. Θ μετάταξθ μόνιμων πολιτικϊν υπαλλιλων και θ μεταφορά 
υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που 
υπθρετοφν ςε υπθρεςίεσ, κεντρικζσ και περιφερειακζσ, του Δθμοςίου, 
των ανεξάρτθτων αρχϊν, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ο.Σ.Α.) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ και των λοιπϊν νομικϊν 
προςϊπων δθμοςίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και θ μεταφορά υπαλλιλων που 
διατθροφν τθ δθμοςιοχπαλλθλικι τουσ ιδιότθτα των νομικϊν προςϊπων 
ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα ςε άλλεσ 
υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, ανεξάρτθτων αρχϊν, Ο.Σ.Α. πρϊτου και 
δεφτερου βακμοφ και των λοιπϊν Ν.Π.Δ.Δ., όταν επιβάλλεται από το 
ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ υποδοχισ, ιδίωσ για τθν κάλυψθ άμεςων 
υπθρεςιακϊν αναγκϊν και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, γίνονται ςφμφωνα με τα κριτιρια και τθ διαδικαςία τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 91 του ν.4172/2013 κακϊσ και τισ ειδικότερεσ 
ρυκμίςεισ των επόμενων παραγράφων.  

2. Σο αίτθμα που υποβάλει ο αρμόδιοσ Τπουργόσ ι ο Πρόεδροσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν του 
οικείου φορζα και των νομικϊν προςϊπων αυτοφ, ςφμφωνα με το 
εδάφιο πρϊτο τθσ  παρ.2 του άρκρου 91 του ν.4172/2013 προςδιορίηει 
ακριβϊσ τον αρικμό του αναγκαίου προςωπικοφ κατά κατθγορία, κλάδο 
και ειδικότθτα (υφιςτάμενθ ι ςυναφι) και ςυνοδεφεται από ζκκεςθ που 
κακορίηει το περιεχόμενο των προσ κάλυψθ αναγκϊν με  τεκμθρίωςθ που 
ςτθρίηεται ςε εκκζςεισ αξιολόγθςθσ δομϊν και ςχζδια ςτελζχωςθσ.   

3. Σα αιτιματα, οι εκκζςεισ του προθγοφμενου εδαφίου κακϊσ και το 
πλεονάηον προςωπικό ανά κατθγορία, κλάδο ι/και ειδικότθτα 
διαβιβάηονται ςτο Σριμελζσ υμβοφλιο του άρκρου 5 παρ. 3 του ν. 
4024/2011. Σο υμβοφλιο εκδίδει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 
από τθ ςχετικι εντολι του Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ αιτιολογθμζνθ γνϊμθ ςφμφωνα με το 
εδάφιο δεφτερο τθσ  παρ.2 του άρκρου 91 του ν.4172/2013  ςχετικά: α) 
με τον αρικμό και τα απαιτοφμενα προςόντα των υπαλλιλων που κα 
μεταταχκοφν/μεταφερκοφν ανά κατθγορία, κλάδο ι/και ειδικότθτα και 
φορζα υποδοχισ β) τθ ςειρά προτεραιότθτασ των φορζων υποδοχισ. Για 
τον κακοριςμό τθσ ςειράσ προτεραιότθτασ των φορζων, με τθν οποία 



3 
 

πρζπει να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τουσ, το Tριμελζσ υμβοφλιο λαμβάνει 
υπόψθ ιδίωσ τισ προτεραιότθτεσ πολιτικισ ανκρϊπινου δυναμικοφ του 
δθμοςίου τομζα κακϊσ και τθ φφςθ και το μζγεκοσ των προσ κάλυψθ 
αναγκϊν κάκε φορζα. 

 
4. Μετά τθ ςυγκζντρωςθ των αιτθμάτων και των εκκζςεων των φορζων 

και τθ γνωμοδότθςθ του Σριμελοφσ υμβουλίου του άρκρου 5 παρ. 3 του 
ν. 4024/2011, εκδίδεται και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ θ Ανακοίνωςθ του Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 
και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ που προβλζπεται από το εδάφιο τρίτο 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 91 του ν.4172/2013.  

Με τθν Ανακοίνωςθ κακορίηονται: α) θ ςειρά προτεραιότθτασ των 
φορζων υποδοχισ, β) ο αρικμόσ των υπαλλιλων που κα διατεκεί ςε κάκε 
φορζα ανά κατθγορία, κλάδο ι και ειδικότθτα, ςφμφωνα με τα οικεία 
περιγράμματα κζςεων εφόςον υπάρχουν, γ) τα απαιτοφμενα προςόντα. Θ 
Ανακοίνωςθ μπορεί να απευκφνεται ςτο ςφνολο ι ςε μζροσ των φορζων 
τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ υποπαραγράφου Η.1  τθσ παραγράφου Η του 
ν.4093/2012, όπωσ ζχει αντικαταςτακεί από τθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 91 του ν. 4172/2013.  

 
5. Οι φορείσ προζλευςθσ προσ τουσ οποίουσ απευκφνεται θ Ανακοίνωςθ 

του Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ ςυντάςςουν με ευκφνθ των υπθρεςιϊν προςωπικοφ 
τουσ, μζςα ςε προκεςμία δζκα(10) θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, πίνακεσ ςυνδρομισ κριτθρίων όλων 
των μόνιμων και των με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 
χρόνου υπαλλιλων τουσ, οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα που 
κακορίηονται με τθν Ανακοίνωςθ.  
Με τθν ίδια Ανακοίνωςθ ορίηεται  αποκλειςτικι δεκαπενκιμερθ 
προκεςμία με τθν οποία καλοφνται οι υπάλλθλοι που ενδιαφζρονται, να 
υποβάλουν Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν υπθρεςία προςωπικοφ του 
φορζα προζλευςθσ. Μαηί με τθν Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ ο 
ενδιαφερόμενοσ  μπορεί να υποβάλει,  κάκε δικαιολογθτικό απαραίτθτο 
για τθ βακμολόγθςθ των ςχετικϊν κριτθρίων, ιδίωσ όταν αυτό δεν 
περιλαμβάνεται ιδθ ςτον υπθρεςιακό του φάκελο. 
Με τθν Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ οι ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν τουσ 
φορείσ ςτουσ οποίουσ επικυμοφν να μεταταχκοφν ι να μεταφερκοφν με 
τθ ςειρά προτίμθςθσ τουσ, κακϊσ και αν ςυναινοφν θ μετάταξθ ι θ 
μεταφορά τουσ να γίνει ςε κζςεισ κατϊτερθσ κατθγορίασ από τθν 
κατθγορία τθσ κζςθσ ςτθν οποία υπθρετοφςαν ςτο φορζα προζλευςθσ. ε 
περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ δεν δθλϊςει καμία προτίμθςθ ςτθν αίτθςθ-
υπεφκυνθ διλωςθ κεωρείται ότι ζχει δθλϊςει το ςφνολο των κζςεων, με 
τθ ςειρά αναγραφισ αυτϊν ςτθν Ανακοίνωςθ του Τπουργοφ Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Τπάλλθλοι που δεν 
καταλαμβάνουν κζςθ προτίμθςισ τουσ, επειδι ςε αυτι διατίκενται 
υπάλλθλοι που διακζτουν μεγαλφτερο αρικμό μορίων, διατίκενται ςε 
κενζσ κζςεισ με τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν ωσ άνω 
Ανακοίνωςθ, ανάλογα με τα μόρια που ςυγκεντρϊνουν. Οι προτιμιςεισ 
των υπαλλιλων καταχωρίηονται ςε ιδιαίτερεσ ςτιλεσ του πίνακα με 
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ευκφνθ των υπθρεςιϊν προςωπικοφ των φορζων προζλευςθσ. Οι πίνακεσ 
ςυντάςςονται ςε ψθφιακι μορφι, ςφμφωνα με ενιαίο λογιςμικό που 
παρζχει για το ςκοπό αυτό το ΑΕΠ, κατά κατθγορία και κλάδο ι και 
ειδικότθτα και βεβαιϊνουν για κάκε υπάλλθλο τθ ςυνδρομι των 
κριτθρίων των Πινάκων Ι, II και III του Παραρτιματοσ Αϋ.       

 
 

6. Οι αιτιςεισ των υπαλλιλων, οι πίνακεσ ςυνδρομισ κριτθρίων μαηί με 
τα πιςτοποιθτικά υπθρεςιακισ κατάςταςθσ που εκδίδουν οι υπθρεςίεσ 
προςωπικοφ των φορζων προζλευςθσ από τα οποία προκφπτει θ 
αποτίμθςθ των προςόντων των υπαλλιλων και τα οποία ςυντάςςονται 
μετά τον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ πρόςλθψθσ και των πιςτοποιθτικϊν και 
ςτοιχείων που ςυγκροτοφν τα προςωπικά μθτρϊα των υπαλλιλων, 
διαβιβάηονται εντόσ τθσ ίδιασ ωσ άνω δεκαιμερθσ προκεςμίασ  και ςε 
ψθφιακι μορφι, από τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ προςωπικοφ των φορζων 
προζλευςθσ ςτο Σριμελζσ Ειδικό Τπθρεςιακό υμβοφλιο του φορζα ι των 
φορζων υποδοχισ για τουσ οποίουσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον οι προσ 
μετάταξθ ι μεταφορά υπάλλθλοι. Σο Σριμελζσ Ειδικό Τπθρεςιακό 
υμβοφλιο του φορζα υποδοχισ υποςτθρίηεται λειτουργικά, διοικθτικά 
και μθχανογραφικά από το ΑΕΠ, το οποίο αναλαμβάνει βάςει των 
πινάκων ςυνδρομισ κριτθρίων, τθ μοριοδότθςθ των προςόντων των 
υπαλλιλων ςφμφωνα με τα κριτιρια ανά κατθγορία προςωπικοφ που 
παρατίκενται ςτουσ Πίνακεσ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Παραρτιματοσ Αϋ τθσ παροφςασ. 
Ακολοφκωσ, το ΑΕΠ καταρτίηει κατά φκίνουςα ςειρά πίνακα 
βακμολογικισ κατάταξθσ υπαλλιλων, ανά φορζα υποδοχισ, κατθγορία, 
κλάδο ι και ειδικότθτα προςωπικοφ και τον διαβιβάηει ςτο αρμόδιο 
Σριμελζσ Ειδικό Τπθρεςιακό υμβοφλιο του φορζα υποδοχισ. 

 
7.  Σα αρμόδια Σριμελι Ειδικά Τπθρεςιακά υμβοφλια των φορζων 

υποδοχισ, τα οποία ςυνεδριάηουν εκ παραλλιλου γνωμοδοτοφν εντόσ 
προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν περιζλευςθ ςε αυτά των 
πινάκων βακμολογικισ κατάταξθσ του ΑΕΠ για τθ ςειρά προτεραιότθτασ 
με τθν οποία οι ωσ άνω υπάλλθλοι των πινάκων μπορεί να μεταταχκοφν ι 
μεταφερκοφν και εκδίδουν τουσ Σελικοφσ Πίνακεσ Διάκεςθσ.  

Για τθ γνωμοδότθςθ τουσ, τα Σριμελι Ειδικά Τπθρεςιακά υμβοφλια 
λαμβάνουν υπόψθ τθν κατάταξθ των υπαλλιλων που μπορεί να 
μεταταχκοφν /μεταφερκοφν με βάςθ τα γενικά κριτιρια επιλογισ του 
Παραρτιματοσ Αϋ τθσ παροφςθσ και τα τυχόν πρόςκετα ειδικά κριτιρια 
που ζχουν κακοριςτεί με ςχετικι Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ. 

 
8. Εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και ςτθν 

περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ διατίκεται ςε φορείσ υποδοχισ 
διαφορετικϊν Τπουργείων ι Ανεξάρτθτων Αρχϊν, τα Σριμελι Ειδικά 
Τπθρεςιακά υμβοφλια των φορζων υποδοχισ, διαβιβάηουν τουσ πίνακεσ 
βακμολογικισ κατάταξθσ ςτο ΑΕΠ, το οποίο καταρτίηει για όλουσ τουσ 
φορείσ υποδοχισ Ενιαίο Πίνακα Διάκεςθσ ανά κατθγορία, κλάδο ι και 
ειδικότθτα προςωπικοφ.  Για τθν κατάρτιςθ του Ενιαίου Πίνακα Διάκεςθσ, 
το ΑΕΠ λαμβάνει υπόψθ τθ βακμολογικι κατάταξθ των υπαλλιλων, τθ 
ςειρά προτίμθςθσ ςε φορείσ υποδοχισ, κακϊσ και τθ ςειρά 
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προτεραιότθτασ των φορζων υποδοχισ όπωσ ζχει κακοριςτεί με τθν 
Ανακοίνωςθ του Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ. τθ ςυνζχεια, ο Ενιαίοσ Πίνακασ Διάκεςθσ διαβιβάηεται 
από το ΑΕΠ ςτο Σριμελζσ υμβοφλιο του άρκρου 5 παρ. 3 του ν. 
4024/2011 το οποίο και εκδίδει τον τελικό πίνακα ςτο πλαίςιο τθσ 
αρμοδιότθτάσ του, ςφμφωνα με το δζκατο τζταρτο  εδάφιο τθσ παρ.2 του 
άρκρου 91 του ν.4172/2013.  

9. Οι  Πίνακεσ Διάκεςθσ των παρ. 7 και 8 τθσ παροφςθσ διαβιβάηονται 
ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ προςωπικοφ των φορζων προζλευςθσ και των 
φορζων υποδοχισ. Θ επιλεγείςα ςειρά προτεραιότθτασ είναι δεςμευτικι 
για τον υπάλλθλο.  
Ακολοφκωσ, εκδίδεται απόφαςθ μετάταξθσ/μεταφοράσ από τον οικείο 
φορζα υποδοχισ που δθμοςιεφεται τθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Με 
τθν απόφαςθ κακορίηεται επίςθσ θ θμερομθνία εμφάνιςθσ των 
υπαλλιλων ςτουσ φορείσ υποδοχισ. Ωσ προσ τισ ςυνζπειεσ τθσ υπαίτιασ 
μθ εμφάνιςθσ του υπαλλιλου ςτο φορζα υποδοχισ κατά τθν οριςκείςα 
θμερομθνία εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ περ. 5 τθσ υποπαρ. Η.1 τθσ 
παρ. Η του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012. Αν ο υπάλλθλοσ δεν 
εμφανιςκεί με υπαιτιότθτα του ςτο φορζα υποδοχισ κατά τθν 
θμερομθνία που ορίςκθκε, θ ςχετικι πράξθ μετάταξθσ ι μεταφοράσ 
ανακαλείται και μετατάςςεται ι μεταφζρεται ςτθ κζςθ ο αμζςωσ 
επόμενοσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ υπάλλθλοσ. 
 

10. Σα επιμζρουσ κριτιρια μοριοδότθςθσ για τθν επιλογι του 
προςωπικοφ που μετατάςςεται ι μεταφζρεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ περ. 4, τθσ υποπαραγράφου Η.1, τθσ παραγράφου Η, του άρκρου 
πρϊτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 
παρ. 2 του  άρκρου 91 του ν. 4172/2013 και ο αρικμόσ μορίων που 
αντιςτοιχοφν ςε αυτά ανά κατθγορία υπαλλιλων παρατίκενται ςτουσ 
Πίνακεσ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτιματοσ Αϋ τθσ παροφςασ υπουργικισ 
απόφαςθσ.  
 

11. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ υπαλλιλων λαμβάνεται υπόψθ θ 
οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, θ οποία μοριοδοτείται ςφμφωνα με τον 
Πίνακα IV του Παραρτιματοσ τθσ παροφςασ υπουργικισ απόφαςθσ. 

 

 

              Άρκρο 3 
           Μοριοδότθςθ τρόπου ειςαγωγισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

Για τθ μοριοδότθςθ του κριτθρίου 3 του Παραρτιματοσ Α, ωσ τρόποσ ειςαγωγισ 
ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ νοείται θ διαδικαςία πρόςλθψθσ με ςχζςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ι διοριςμοφ ςε κζςθ μόνιμου  προςωπικοφ 
και όχι αυτι τθσ μετατροπισ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου ι ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςε αορίςτου χρόνου. 
 

            Άρκρο 4 
            Αρνθτικι μοριοδότθςθ πεικαρχικϊν ποινϊν 
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Για τθν αξιολόγθςθ των υπαλλιλων για τθ μετάταξθ/μεταφορά τουσ, 
λαμβάνονται υπόψθ για τθν αρνθτικι μοριοδότθςθ αυτϊν οι πεικαρχικζσ ποινζσ 
για τισ οποίεσ ζχουν εκδοκεί τελεςίδικεσ πεικαρχικζσ αποφάςεισ  υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν διαγραφεί από το προςωπικό τουσ μθτρϊο ςφμφωνα 
με τισ οικείεσ διατάξεισ. 
 
 Άρκρο 5 
Μοριοδότθςθ υπθρεςιακισ αξιολόγθςθσ 
Για τθν αξιολόγθςθ των υπαλλιλων για τθ μετάταξθ/μεταφορά τουσ, 
λαμβάνονται υπόψθ, όςον αφορά ςτο κριτιριο τθσ υπθρεςιακισ αξιολόγθςθσ, οι 
εκκζςεισ αξιολόγθςθσ των τελευταίων οκτϊ(8) ετϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
για να βακμολογθκεί το κριτιριο αυτό, είναι θ φπαρξθ μίασ (1) τουλάχιςτον 
ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ κατά τθν τελευταία οκταετία.  
 
Άρκρο 6 
Ρφκμιςθ ηθτθμάτων λειτουργίασ του Σριμελοφσ υμβουλίου του άρκρου 5 παρ. 
3 του ν.4024/2011 και των Σριμελϊν Ειδικϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων  
 
Για τα ηθτιματα λειτουργίασ του Σριμελοφσ υμβουλίου του άρκρου 5 παρ. 3 του 
ν.4024/2011 και των Σριμελϊν Ειδικϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων ιςχφουν τα 
οριηόμενα ςτθν υπ’αρικμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 υπουργικι απόφαςθ 
(ΦΕΚ 1419 Βϋ) . 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 
Άρκρο 7 
Παραρτιματα 
 
Σα προςαρτϊμενα ςτθν παροφςα απόφαςθ Παραρτιματα Αϋ, Βϋ αποτελοφν 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. 
  
 
Άρκρο 8 
Ζναρξθ ιςχφοσ 
 
 Θ παροφςα απόφαςθ ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ και ομοίωσ θ υπ’αρικμ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.559/08-01-2013 (ΦΕΚ Β’ 
7) υπουργικι απόφαςθ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων διαδικαςίασ και 
κριτθρίων κινθτικότθτασ υπαλλιλων κατά το άρκρο πρϊτο, παρ. Η (υποπαρ. Η.1 
και Η.2) του ν. 4093/2012 παφει να ιςχφει, κατά το μζροσ που ρυκμίηει κζματα 
που διζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 
 
 
  Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 
                                                     Ακινα,  9 Αυγοφςτου   2013 
 
                                                              Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
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         ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΗΣΟΣΑΚΗ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

ΣΩΝ  ΠΡΟ ΜΕΣΑΣΑΞΗ/ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  

 

ΠΙΝΑΚΑ Ι 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕ και ΣΕ 

 

Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ρ Ι Α 

1. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΜΕΓΙΣΟ  30 
ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ  βακμόσ πτυχίου 

επί 0,5 
ζωσ 5 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ(τθσ ίδιασ 
κατθγορίασ  με το βαςικό τίτλο 
ςπουδών ) 

 3 

ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
 

ςυναφζσ με το αντικείμενο του 
Φορζα 

7 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ςυναφισ με το αντικείμενο του 
Φορζα 

4 

ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΔΔ ι ΕΣΑ  5 
ΓΝΩΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ 
(μοριοδοτοφνται μζχρι 2 ξζνεσ 
γλώςςεσ) 

άριςτθ γνϊςθ  3 
πολφ καλι γνϊςθ 2 

 καλι γνϊςθ 1 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΜΕΓΙΣΟ 30 

ΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

 
 

Για τα πρϊτα 5 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x ςυντελεςτι 1) 

5 

Για τα επόμενα 10 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x ςυντελεςτι 0,5) 

5 

Για τα επόμενα 20 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x ςυντελεςτι 0,25) 

5 

ΧΡΟΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ Ε ΘΕΗ ΕΤΘΤΝΗ  

 
 

προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ  
(max  5 ζτθ  x 1,5  μόριο για κάκε 

ζτοσ) 

7,5 

προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(max  5 ζτθ  x 1 μόριο για κάκε ζτοσ) 

5 

προϊςταμζνου Σμιματοσ  
(max  5 ζτθ  x 0,5 μόριο για κάκε ζτοσ) 

2,5 

3. ΣΡΟΠΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ  

 ΜΕΓΙΣΟ  30 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΗΝ ΕΔΔ 
ι ΣΗΝ ΕΣΑ 

 30 

ΓΡΑΠΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΕΠ  
 

30 

ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΑΕΠ ΜΕ 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΑΡ.18 
ΣΟΤ Ν.2190/1994  

 25 
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ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΠΟ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΣΟΤ ΑΕΠ 
 

 20 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΕΙ Ν.1648/1986 ι 
Ν.2643/1998 

 15 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ  ΜΕ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΑΕΠ Ε ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 15 

ΓΡΑΠΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟ ΑΕΠ  20 
ΕΠΕΣΗΡΙΔΑ  5 

4. ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ(Μ.Ο. βακμολογίασ 
εκκζςεων τελευταίων 8 ετϊν) 

 MΕΓΙΣΟ 10 

Μ.Ο. βακμολογίασ ζωσ και 8,00  2 
Μ.Ο. βακμολογίασ: 8,01 - 9,00  4 
Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,01 – 9,50  6 
Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,51 – 9,80  8 
Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,81 – 10,00  10 

5. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ  ΠΟΙΝΕ   
Πρόςτιμο ζωσ τισ αποδοχζσ 12 μθνϊν  -10 
 τζρθςθ δικαιϊματοσ προαγωγισ 

από 1 ζωσ 5 ζτθ  

 τζρθςθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ 
ςε διαδικαςία επιλογισ 
Προϊςτάμενου οργανικισ μονάδασ 
οποιουδιποτε επιπζδου από 1 ζωσ 
5 ζτθ  

 Αφαίρεςθ τθσ άςκθςθσ των 
κακθκόντων προϊςταμζνου 
οργανικισ μονάδασ οποιουδιποτε 
επιπζδου για τθ κθτεία ι το 
υπόλοιπό τθσ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

-20 

 Υποβιβαςμόσ ζωσ 2 βακμοφσ  

 Προςωρινι παφςθ από 3 ζωσ 12 

μινεσ με πλιρθ ςτζρθςθ αποδοχϊν 

 -30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΕ 

 

Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ρ Ι Α 

1. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΜΕΓΙΣΟ  30 

ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ  βακμόσ επί 1 

 

ζωσ 20 

ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΕ  ΠΟΤΔΕ 

 

 4 

ΓΝΩΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ 
(μοριοδοτοφνται μζχρι 2 ξζνεσ 
γλώςςεσ) 

άριςτθ γνϊςθ  3 

πολφ καλι γνϊςθ 2 

 καλι γνϊςθ 1 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΜΕΓΙΣΟ  30 

ΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
 

Για τα πρϊτα 5 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x ςυντελεςτι 1) 

5 

Για τα επόμενα 10 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x ςυντελεςτι 

0,5) 

5 

Για τα επόμενα 20 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x ςυντελεςτι 

0,25) 

5 

ΧΡΟΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ Ε ΘΕΗ 
ΕΤΘΤΝΗ  

 
 

προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(max  5 ζτθ  x 2 μόριο για κάκε 

ζτοσ) 

10 

προϊςταμζνου Σμιματοσ  
(max  5 ζτθ  x 1 μόριο για κάκε 

ζτοσ) 

5 

3. ΣΡΟΠΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ  

 ΜΕΓΙΣΟ 30 

ΓΡΑΠΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΕΠ  
 

30 

ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ 
ΑΕΠ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΑΡ.18 ΣΟΤ 
Ν.2190/1994 

 25 

ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΠΟ ΣΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΑΕΠ 
 

 20 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ  ΜΕ ΣΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ 
ΑΕΠ Ε ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 15 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΕΙ Ν.1648/1986 
ι Ν.2643/1998 

 15 

ΓΡΑΠΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟ 
ΑΕΠ 

 20 

4. ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ(Μ.Ο. βακμολογίασ 
εκκζςεων τελευταίων 8 ετϊν) 

 MΕΓΙΣΟ 10 

Μ.Ο. βακμολογίασ ζωσ και 8,00  2 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 8,01 - 9,00  4 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,01 – 9,50  6 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,51 – 9,80  8 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,81 – 10,00  10 

5. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ  ΠΟΙΝΕ   

Πρόςτιμο ζωσ τισ αποδοχζσ 12 
μθνϊν 

 -10 

 τζρθςθ δικαιϊματοσ 
προαγωγισ από 1 ζωσ 5 ζτθ  

 τζρθςθ δικαιϊματοσ 
ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία 
επιλογισ Προϊςτάμενου 
οργανικισ μονάδασ 
οποιουδιποτε επιπζδου από 
1 ζωσ 5 ζτθ  

 Αφαίρεςθ τθσ άςκθςθσ των 
κακθκόντων προϊςταμζνου 
οργανικισ μονάδασ 
οποιουδιποτε επιπζδου για 
τθ κθτεία ι το υπόλοιπό τθσ 

  
 
 
 

-20 

 Τποβιβαςμόσ ζωσ 2 βακμοφσ  

 Προςωρινι παφςθ από 3 ζωσ 

12 μινεσ με πλιρθ ςτζρθςθ 

αποδοχϊν 

 -30 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΕ 
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Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ρ Ι Α 

1. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΜΕΓΙΣΟ 20 

ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ  βακμόσ επί 0,70 
 

ζωσ 14 

ΓΝΩΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ 
(μοριοδοτοφνται μζχρι 2 ξζνεσ 
γλώςςεσ) 

άριςτθ γνϊςθ  3 

πολφ καλι γνϊςθ 2 

 καλι γνϊςθ 1 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΜΕΓΙΣΟ  25 

ΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
 
 

Για τα πρϊτα 10 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x ςυντελεςτι 
1,25) 

12,5 

Για τα επόμενα 25 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x ςυντελεςτι 
0,5) 

12,5 

3. ΣΡΟΠΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ  

 ΜΕΓΙΣΟ  25 

ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ 
ΑΕΠ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΑΡ.18 ΣΟΤ 
Ν.2190/1994 

 25 

ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΠΟ ΣΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΑΕΠ  

 20 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ  ΜΕ ΣΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ 
ΑΕΠ Ε ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 15 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΕΙ Ν.1648/1986 
ι Ν.2643/1998 

 15 

6. ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ(Μ.Ο. 
βακμολογίασ εκκζςεων 
τελευταίων 8 ετϊν) 

 MΕΓΙΣΟ 10 

Μ.Ο. βακμολογίασ ζωσ και 8,00  2 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 8,01 - 9,00  4 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,01 – 9,50  6 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,51 – 9,80  8 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,81 – 10,00  10 

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 

 20 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕΚΝΩΝ(ζωσ 5) 

 
Για κάκε τζκνο x 4 

20 

5. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ  ΠΟΙΝΕ   

Πρόςτιμο ζωσ τισ αποδοχζσ 12 
μθνϊν 

 -10 

τζρθςθ δικαιϊματοσ  -20 
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προαγωγισ από 1 ζωσ 5 ζτθ 

 Τποβιβαςμόσ ζωσ 2 
βακμοφσ 

 Προςωρινι παφςθ από 3 
ζωσ 12 μινεσ με πλιρθ 
ςτζρθςθ αποδοχϊν 

 -30 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ IV 
ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΙΟΒΑΘΜΙΑ 
 

Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ρ Ι Α 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ    

ΕΓΓΑΜΟ  2 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕΚΝΩΝ 

Για κάκε τζκνο x 4  

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ εκ 
νζου λαμβάνονται υπόψθ 
ειςοδθματικά κριτιρια   

…… …… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ:ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

I. Απαραίτθτα επικυρωμζνα δικαιολογθτικά με τα οποία αποδεικνφεται θ 
γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ  
 
Θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 28 του Π.Δ.50/2001 

«Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα», 

όπωσ αυτό ιςχφει (ΦΕΚ 39 Αϋ)  και κα εξειδικεφονται με τθν Ανακοίνωςθ του 

Τπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

 
 II. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
• Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: 
Πράξθ αναγνώριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για τθν ιςοτιμία, αντιςτοιχία του τίτλου 
και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα 
των θμεδαπών τίτλων ι πιςτοποιθτικό αναγνώριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό 
Οργανιςμό Αναγνώριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκών και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακώσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ 
αυτών με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπών τίτλων. 
Ειδικά για τα πτυχία τθσ Κφπρου: Για τα πτυχία που αποκτικθκαν πριν από τθν 
πλιρθ ζνταξθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (1−5−2004) και 
αναφζρονται ςτο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιςτοιχία.  
Για τα ίδια πτυχία κακώσ και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ζχουν χρόνο κτιςθσ 
μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε. απαιτείται ιςοτιμία και αντιςτοιχία. 
Ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και 
επαναπατριηόμενοι Έλλθνεσ. 
Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 2 του Ν. 1735/1987 «ςε 
περίπτωςθ που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ 
(Ι.Τ.Ε.) δεν μποροφν να αναγνωρίςουν ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που 
κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, κατά τθν ζννοια 
των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ α΄ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5, λόγω ανυπαρξίασ 
αντίςτοιχθσ ςχολισ ςτα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, κακορίηουν με βεβαίωςι 
τουσ τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ι  
Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ.  
 
τισ περιπτϊςεισ που δεν υφίςταται ςτουσ αλλοδαποφσ τίτλουσ αντιςτοιχία 
βακμολογικισ ι αξιολογικισ κλίμακασ με τθ βακμολογικι ι αξιολογικι κλίμακα 
τίτλων τθσ θμεδαπισ ο ςχετικόσ τίτλοσ χαρακτθρίηεται ωσ αδιαβάκμθτοσ (ν. 
3328/2005 άρκρο 8). τθν περίπτωςθ αυτι ο υπάλλθλοσ προκειμζνου να μθν 
απορριφκεί ςτθ κζςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ που αφορά ςτο βακμό τίτλου 
ςπουδϊν ςυμπλθρϊνει το ελάχιςτο τθσ βακμολογικισ κλίμακασ Σριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ θμεδαπισ, δθλ. «5». 
Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνώριςθσ για τθν 
ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του τίτλου, όςοι υπάλλθλοι υποβάλλουν αποφάςεισ 
αναγνώριςθσ επαγγελματικών προςόντων ι επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλων 
τυπικισ ανώτατθσ εκπαίδευςθσ οι οποίεσ χορθγικθκαν από: 
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i) το Συμβοφλιο Αναγνώριςθσ Επαγγελματικών Προςόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρκρου 
55 του Π.Δ. 38/2010 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 7θσ 
Σεπτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνώριςθ των επαγγελματικών προςόντων» 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ι 
ii) το Συμβοφλιο Αναγνώριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)του άρκρου 10 του Π.Δ. 165/2000 «Προςαρμογι τθσ 
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με ζνα γενικό ςφςτθμα αναγνώριςθσ των διπλωμάτων 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που πιςτοποιοφν επαγγελματικι εκπαίδευςθ 
ελάχιςτθσ διάρκειασ τριών ετών, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων» ι 
iii) το Συμβοφλιο Επαγγελματικισ Αναγνώριςθσ Τίτλων Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρκρου 14 του Π.Δ. 231/1998 «Δεφτερο γενικό 
ςφςτθμα αναγνώριςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, το οποίο ςυμπλθρώνει 
τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτιτων». 
Οι ωσ άνω υπάλλθλοι εξαιροφνται μεν από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξεωσ 
αναγνώριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του τίτλου, όχι όμωσ και από τθν 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικοφ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ι το Ι.Τ.Ε ι από το 
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνώριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκών και Πλθροφόρθςθσ 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τθ βακμολογικι αντιςτοιχία του τίτλου. 
 
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 
Οι υπάλλθλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδών 
ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ προςκομίηουν επικυρωμζνθ φωτοτυπία του 
διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ διπλώματοσ. 
Αν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται μόνον πράξθ αναγνωρίςεωσ 
του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ι Πιςτοποιθτικό Αναγνώριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό 
Οργανιςμό Αναγνώριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκών και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
περί ιςοτιμίασ που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των θλεκτρονικών αιτιςεων και ςε περίπτωςθ που από τθν πράξθ 
αναγνώριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από 
το Πανεπιςτιμιο που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό 
αντικείμενο, κακώσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ. 
ΗΜΕΙΩΗ:  
α) τισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία του πτυχίου 
αλλοδαπισ αναγνωρίηεται μόνον εφόςον ο κάτοχοσ του πτυχίου είναι και 
κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ δεν αναγνωρίηεται ιςοτιμία του 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, και επομζνωσ δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ  

 
 

 


