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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά  
(7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 6, 219, 222, 239 και 240 του ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87 Α΄)

β) του άρθρου 18 παρ. 10 περ. ιη) του ν. 3870/10 (ΦΕΚ 138 Α΄)

γ) των άρθρων 67 παρ. 7 και 73 παρ. 1 του ν.3528/2007 ¨Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.¨ (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει

δ) του ΠΔ 134/2010 ¨Οργανισμός της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ¨ (ΦΕΚ 227  Α΄ ), όπως αυτό 

ισχύει. 

2. Την  αριθμ.  383/18.1.2010  κοινή  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ¨Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  Θεοδώρας  Τζάκρη  και  Γεωργίου  Ντόλιου¨  (ΦΕΚ 29  Β΄, 

διόρθωση ΦΕΚ 60 Β΄).

3.Το  γεγονός  ότι  από  την  παρούσα  δεν  προκαλείται  επιπλέον  δαπάνη  εις  βάρος  του  κρατικού 

προϋπολογισμού  προκειμένου  για  τη  μισθοδοσία  των  υπαλλήλων  που  καλύπτεται  από  τον  τακτικό 

προϋπολογισμό, ενώ για τη μισθοδοσία εκείνων που καλύπτεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

(ΚΑΠ) θα υπάρξει αντίστοιχη εξοικονόμηση κατά την κατανομή των ΚΑΠ στους φορείς από τους οποίους 

προέρχονται οι εν λόγω υπάλληλοι.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των 

ακόλουθων οργανικών θέσεων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ της χώρας:

Ελληνική   
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Πίνακας 1
             ΑΥΕ ΟΤΑ*

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
  ΚΛΑΔΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ-  ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 67 54 42 54 42 42 67
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 16 13 10 13 10 10 16
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16 13 10 13 10 10 16
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

11 10 8 10 8 8 11

ΥΕ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3 3 3 3 3 3 3
ΦΥΛΑΚΩΝ-

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

2 2 2 2 2 2 2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 2 2 2 2 2 2

ΣΥΝΟΛΟ 117 97 77 97 77 77 117
* ΑΥΕ : Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την τοποθέτηση του υπαλλήλου  

στη νέα του θέση πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

Α.  ΜΟΝΙΜΟΙ  ΚΑΙ  ΜΕ  ΣΧΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΤΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ.

2. Για όσους ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού απαιτείται  πτυχίο νομικού τμήματος Νομικής Σχολής της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής.

3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προέρχονται από υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες δεν απονέμονται είτε 

για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα είτε μεμονωμένως στις οικείες περιφέρειες με το ν. 3852/10.

B. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ 

I  . Προκειμένου για όσους έχουν αποφοιτήσει από την ΕΣΔΔ και την ΕΣΤΑ  

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ νομικού τμήματος ή τμήματος πολιτικών επιστημών ή δημόσιας 

διοίκησης  ή  πτυχίο  οικονομικών  ή  πολυτεχνικών  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αναγνωρισμένο  ισότιμο  τίτλο 

αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής.

3. Δεν ισχύει η απαγόρευση μετάταξης πριν την πάροδο πενταετίας από το διορισμό ή άλλη μετάταξη (άρθρο 71 

παρ. 5 του ν.3528/10, όπως ισχύει).

Ι  I  . Προκειμένου για όσους δεν έχουν αποφοιτήσει από ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ και ειδικότερα:

α)  Για όσους ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού απαιτείται  πτυχίο νομικού τμήματος Νομικής Σχολής της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής.

β)  Για  όσους  ανήκουν  σε  κατηγορία  ΠΕ  απαιτείται  επιπλέον  είτε  μεταπτυχιακός  τίτλος  της  ημεδαπής  ή 

αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος της αλλοδαπής είτε προϋπηρεσία σε θέσεις με αντικείμενο συναφές με 

αυτό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ όπως αυτό προσδιορίζεται από το ν. 3852/10 και το ΠΔ 134/10.

γ) Για όσους ανήκουν σε κατηγορία ΔΕ ο απαιτούμενος κλάδος είναι Διοικητικών Γραμματέων
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δ) Για όσους ανήκουν σε κατηγορία ΥΕ ο απαιτούμενος κλάδος είναι Επιμελητών ή Φυλάκων –Νυχτοφυλάκων 

ή Προσωπικού Καθαριότητας.

Επισήμανση

α)Προκειμένου για το προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από οκτώ (8) 

υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από δύο (2)  

υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4)  

υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια.

β)Προκειμένου για το προσωπικό  κατηγοριών ΔΕ και  ΥΕ,  δεν επιτρέπεται  να μεταταγούν περισσότεροι  από 

τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα.

Γ.  ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  τόσο  της  Κ.Υ.  όσο  και  των  λοιπών  φορέων  που  εντάσσονται  στο  Υπουργείο 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ)

1. Απαιτούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται, αναλόγως της κατηγορίας, υπό το Β ανωτέρω.

2. Πρέπει να έχει συμπληρωθεί διετία από το διορισμό τους.

3. Δεν επιτρέπεται να μετατεθούν περισσότεροι από τριάντα (30) υπάλληλοι συνολικά.

Δ. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ 

ΕΣΔΔ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ νομικού τμήματος ή τμήματος πολιτικών επιστημών ή δημόσιας 

διοίκησης  ή  πτυχίο  οικονομικών  ή  πολυτεχνικών  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αναγνωρισμένο  ισότιμο  τίτλο 

αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής.

3.  Το  εν  λόγω  προσωπικό  καταλαμβάνει  τις  ακόλουθες  οργανικές  θέσεις  επί  του  συνολικού  αριθμού  των 

προκηρυσσομένων θέσεων (βλ. Πίνακα 1):

Πίνακας 2
          ΑΥΕ ΟΤΑ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
  ΚΛΑΔΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ-  ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 13 11 8 11 8 8 13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 3 2 3 2 2 3
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 3 2 3 2 2 3

Σημείωση:  Αναφορικά με τους τίτλους σπουδών βλ. σχετικά και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη σχετική 

αίτηση,  έντυπο της  οποίας  περιλαμβάνεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της  παρούσας,  και  να την υποβάλουν  είτε 

αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
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Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Διοίκησης,

Σταδίου 27 - Αθήνα Τ.Κ. 101 83,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού,

υπόψιν κκ Σ. Θεοχάρη ή Μ. Ρεκλείτη

(τηλ. επικοινωνίας: 2131364611, 2131364639).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία  της  ταχυδρομικής  σήμανσης  που  φέρει  ο  φάκελος  της  αποστολής,  ο  οποίος  μετά  την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86  και η ανακρίβεια των 

δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει  να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του 

εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:

α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και

β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.

Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του ενδιαφερόμενου.

Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους και στη Διεύθυνση Διοικητικού 

της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα 

από την πρόσκληση τίτλους και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ καθώς  

και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και 

η  αίτησή  του  απορρίπτεται.  Επίσης  αποκλείεται  από  την  περαιτέρω  διαδικασία  ο  υποψήφιος  που 

υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται 

μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων.  Η  νέα  αίτηση  πρέπει  απαραιτήτως  να 

αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» άλλως ενδέχεται να μη 

ληφθεί υπόψη.

Σημείωση: Όταν η  υποβολή  της  αιτήσεως γίνεται  αυτοπροσώπως,  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  παραλαβής των 

αιτήσεων  δεν παρέχει  οδηγίες ή καθ’  οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για  τον τρόπο 

συμπλήρωσης  των  αιτήσεων  και  τα  πιστοποιητικά  που  απαιτούνται  για  την  απόδειξη  των  ιδιοτήτων  που 

επικαλούνται, επιμελείται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα 

δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει.  Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς 

διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε 

καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «ΠΛΗΡΗΣ», χωρίς να ελέγχει το κύρος 

και το περιεχόμενο τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από 

τα δικαιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται. Οι ενέργειες του αμέσως προηγούμενου 

εδαφίου πρέπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής των αιτήσεων και στην περίπτωση που οι 

αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από 

τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ΄

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α - Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α 

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

( Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Ε Χ Ο Υ Ν  Ε Κ Δ Ο Θ Ε Ι  Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Η Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α 

Λ Η Ξ Ε Ω Σ  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Σ  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Τ Ω Ν  Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν )

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της παρούσας τα παρακάτω, 

κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

Α.  ΜΟΝΙΜΟΙ  ΚΑΙ  ΜΕ  ΣΧΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΤΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1.Αίτηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,  έντυπο Α). Στην αίτηση δηλώνεται η οικεία Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ 

στην οποία ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να μεταταγεί.

2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) με υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) για την πιστότητα του 

περιεχομένου του. Το εν λόγω βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία από τα οποία θα 

αποδεικνύονται τα ουσιαστικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος.

3.Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

4.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:

α)Οι ημερομηνίες διορισμού-ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις 

σε επιμέρους οργανικές  μονάδες της υπηρεσίας τους και  το είδος  των καθηκόντων που άσκησαν σε αυτές, 

εκθέσεις αξιολόγησης, αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.

β)Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο 

υπάλληλος  δεν  έχει  οποιοδήποτε  κώλυμα  μετάταξης/μεταφοράς  από  άλλη  γενική  ή  ειδική  διάταξη  (π.χ. 

υποχρέωση  παραμονής  στην  υπηρεσία  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  λόγω  παραμεθορίου  ή  για  άλλους 

λόγους). [θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.7.2007 (ΦΕΚ Β΄1171) Κ.Υ.Α.]

B. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

1.Αίτηση (βλ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, έντυπο Β). Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει προτίμηση για 

την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ στην οποία επιθυμεί να μεταταγεί.

2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) με υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) για την πιστότητα του 

περιεχομένου του. Το εν λόγω βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία από τα οποία θα 

αποδεικνύονται τα ουσιαστικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος.

3.Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

4.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:

α)Οι ημερομηνίες διορισμού-ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος-ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις 

σε επιμέρους οργανικές  μονάδες της υπηρεσίας τους και  το είδος  των καθηκόντων που άσκησαν σε αυτές, 

εκθέσεις αξιολόγησης, αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.

β)Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο 

υπάλληλος  δεν  έχει  οποιοδήποτε  κώλυμα  μετάταξης  από  άλλη  γενική  ή  ειδική  διάταξη  (π.χ.  υποχρέωση 

παραμονής  στην  υπηρεσία  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  λόγω  παραμεθορίου  ή  για  άλλους  λόγους).  [θα 

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.7.2007 (ΦΕΚ Β΄1171) Κ.Υ.Α.]

Γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕ, 

ΥΕ)

1.Αίτηση (βλ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, έντυπο Γ). Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος  μπορεί να δηλώσει προτίμηση για 

την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ στην οποία επιθυμεί να υπηρετήσει.
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2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) με υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) για την πιστότητα του 

περιεχομένου του. Το εν λόγω βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία από τα οποία θα 

αποδεικνύονται τα ουσιαστικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος.

3.Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (βλ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), εφόσον αποτέλεσαν προσόν διορισμού 

στον κλάδο στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος.

4.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:

α)Οι ημερομηνίες διορισμού-ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις 

σε επιμέρους οργανικές  μονάδες της υπηρεσίας τους και  το είδος  των καθηκόντων που άσκησαν σε αυτές, 

εκθέσεις αξιολόγησης, αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.

β)Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο 

υπάλληλος  δεν  έχει  οποιοδήποτε  κώλυμα  μετάταξης  από  άλλη  γενική  ή  ειδική  διάταξη  (π.χ.  υποχρέωση 

παραμονής  στην  υπηρεσία  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  λόγω  παραμεθορίου  ή  για  άλλους  λόγους).  [θα 

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.7.2007 (ΦΕΚ Β΄1171) Κ.Υ.Α.]

Δ.  ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  τόσο  της  Κ.Υ.  όσο  και  των  λοιπών  φορέων  που  εντάσσονται  στο  Υπουργείο 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ)

1.Αίτηση (βλ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, έντυπο Δ). Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει προτίμηση για 

την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ στην οποία επιθυμεί να υπηρετήσει.

2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) με υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) για την πιστότητα του 

περιεχομένου του. Το εν λόγω βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία από τα οποία θα 

αποδεικνύονται τα ουσιαστικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος.

3.Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (βλ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), εφόσον αποτέλεσαν προσόν διορισμού 

στον κλάδο στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος.

4.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:

α)Οι ημερομηνίες διορισμού-ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις 

σε επιμέρους οργανικές  μονάδες της υπηρεσίας τους και  το είδος  των καθηκόντων που άσκησαν σε αυτές, 

εκθέσεις αξιολόγησης, αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.

β)Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο 

υπάλληλος  δεν  έχει  οποιοδήποτε  κώλυμα  μετάθεσης  από  άλλη  γενική  ή  ειδική  διάταξη.  [θα  αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.7.2007 (ΦΕΚ Β΄1171) Κ.Υ.Α.]

Ε. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ 

ΕΣΔΔ

1.Αίτηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, έντυπο Ε). 

2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) με υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) για την πιστότητα του 

περιεχομένου του. Το εν λόγω βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία από τα οποία θα 

αποδεικνύονται τα ουσιαστικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος.

3.Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

4.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:

α)Οι ημερομηνίες διορισμού-ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος-ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις 

σε επιμέρους οργανικές  μονάδες της υπηρεσίας τους και  το είδος  των καθηκόντων που άσκησαν σε αυτές, 

εκθέσεις αξιολόγησης, αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.

β)Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο 

υπάλληλος  δεν  έχει  οποιοδήποτε  κώλυμα  μετάταξης  από  άλλη  γενική  ή  ειδική  διάταξη  (π.χ.  υποχρέωση 

παραμονής  στην  υπηρεσία  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  λόγω  παραμεθορίου  ή  για  άλλους  λόγους).  [θα 

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.7.2007 (ΦΕΚ Β΄1171) Κ.Υ.Α.]
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Οι  ενδιαφερόμενοι  οι  οποίοι  διαθέτουν  τυχόν  πρόσθετα  προσόντα  πλέον  των  απαιτουμένων  πρέπει  να  

προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία με την κατάθεση της αίτησής τους, προκειμένου να αξιολογηθούν  

πληρέστερα από το αρμόδιο όργανο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Δ΄

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η

Α.  ΜΟΝΙΜΟΙ  ΚΑΙ  ΜΕ  ΣΧΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΤΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η  μετάταξη  του  προσωπικού  αυτού  γίνεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και 

Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  η  οποία  εκδίδεται  μέσα σε τρεις  (3)  μήνες,  ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 219 του ν.3852/10, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. 

B. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) 

μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 219 του ν.3852/10. Η επιλογή γίνεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά  

προσόντα των υποψηφίων.

Γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕ 

ΚΑΙ ΥΕ)

Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται υπό το Β ανωτέρω. Η επιλογή των 

μετατασσομένων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μητρώου τους. 

Δ.  ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  τόσο  της  Κ.Υ.  όσο  και  των  λοιπών  φορέων  που  εντάσσονται  στο  Υπουργείο 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ)

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετατίθενται στην 

Αυτοτελή  Υπηρεσία  Εποπτείας  ΟΤΑ.  Η  μετάθεση  διενεργείται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 

άρθρου 219 του ν.3852/10.

Ε. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ 

ΕΣΔΔ

Η  μετάταξη  γίνεται  με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  και  του  οικείου  Υπουργού,  χωρίς  γνώμη  υπηρεσιακών  συμβουλίων.  Στην  περίπτωση  που 

υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που διατίθενται, η επιλογή τους θα γίνει με βάση ενιαίο 

πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι απόφοιτοι και των δύο Σχολών, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Τα  Παραρτήματα,  τα  έντυπα των αιτήσεων και  το  έντυπο του  βιογραφικού  σημειώματος  αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφεία Υφυπουργών

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

4. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά 

των επτά (7) ΑΥΕ ΟΤΑ
( Ε Ν Τ Υ Π Ο  Α )

...................................

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συμπληρώνεται

από την υπηρεσία κατά την 
υποβολή]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
2. Διεύθυνση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Β. ΟΙΚΕΙΑ ΑΥΕ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΩ/ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ

1. Αττικής                                                                                         ð
2. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας                                                     ð
3. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας                                                   ð
4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                              ð
5. Αιγαίου                                                                                         ð
6. Κρήτης                                                                                          ð
7. Μακεδονίας – Θράκης                                                                  ð
(Ο ενδιαφερόμενος βάζει την ένδειξη «Χ» στην οικεία ΑΥΕ ΟΤΑ)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ [συμπληρώνεται με κεφαλαία]

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:   ΜΟΝΙΜΟΣ     ð                                      ΙΔΑΧ    ð  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ      ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:                                                

1. Επώνυμο: 2. Όνομα: 3. Όν. πατέρα:

4. Όν. μητέρας: 5. Ημ/νία γέννησης: / / 6. Φύλο: Α Γ

7. Α.Δ.Τ.: 8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα): (νομός):

9. Οδός: 10. Αριθ.: 11. Τ.Κ.:

12. Τηλέφωνο (με κωδικό): 13. Κινητό: 14. e-mail:

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: …………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Υπηρεσία:……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Οργανική Μονάδα:………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………………………………………...

5.Τηλέφωνο:………………………………………………

Ε. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

ΣΤ. ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε 

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

1. ...................................................................................
.

11. .....................................................................................

2. ...................................................................................
.

12. .....................................................................................

3. ...................................................................................
.

13. .....................................................................................

4. ...................................................................................
.

14. .....................................................................................

5. ...................................................................................
.

15.
4.

.............................................................................

........
6. 16. ……………………………………………………….

7. ...................................................................................
.

17. ……………………………………………………...

8. ...................................................................................
.

18. ……………………………………………………...

9. ...................................................................................
.

19. ……………………………………………………...

10. ...................................................................................
.

20. ……………………………………………………...

[ο υπεύθυνος υπάλληλος συμπληρώνει εδώ την ένδειξη «ΠΛΗΡΗΣ» άλλως αναγράφει ποια δικαιολογητικά ελλείπουν)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη  δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των  
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει  στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα  στοιχεία της αίτησής μου είναι  ακριβή και αληθή και  κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη 

συγκεκριμένη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2. Έχω  δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  επιλογής  καθότι  δεν  έχω  οποιοδήποτε  κώλυμα 
μετάταξης/μεταφοράς από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Ημερομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο/Η αιτ. . . .

Ονοματεπώνυμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [υπογραφή]
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για τη στελέχωση με μετάταξη των επτά (7) 

ΑΥΕ ΟΤΑ
( Ε Ν Τ Υ Π Ο  Β )

...................................

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συμπληρώνεται

από την υπηρεσία κατά την 
υποβολή]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
2. Διεύθυνση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Β. ΑΥΕ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΩ

1. Αττικής                                                                                         ð
2. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας                                                     ð
3. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας                                                   ð
4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                              ð
5. Αιγαίου                                                                                         ð
6. Κρήτης                                                                                          ð
7. Μακεδονίας – Θράκης                                                                  ð
(Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει την προτίμησή του βάζοντας την ένδειξη «Χ» στην αντίστοιχη ΑΥΕ ΟΤΑ)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ [συμπληρώνεται με κεφαλαία]

-ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΔΔ /ΕΣΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ                                                       ð

-ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ                        ð

1. Επώνυμο: 2. Όνομα: 3. Όν. πατέρα:

4. Όν. μητέρας: 5. Ημ/νία γέννησης: / / 6. Φύλο: Α Γ

7. Α.Δ.Τ.: 8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα): (νομός):

9. Οδός: 10. Αριθ.: 11. Τ.Κ.:

12. Τηλέφωνο (με κωδικό): 13. Κινητό: 14. e-mail:

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: …………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Υπηρεσία:……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Οργανική Μονάδα:………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………………………………………...

5.Τηλέφωνο:………………………………………………

Οι μόνιμοι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ απόφοιτοι της ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ συμπληρώνουν τον Πίνακα Ε
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Ε. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

Οι μόνιμοι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ που δεν έχουν αποφοιτήσει από την ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ συμπληρώνουν  
τους Πίνακες ΣΤ, Ζ και Η.

ΣΤ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

Ζ. ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

Η. ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΤΩ

1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα                                                                              ð
2. Συναφή προϋπηρεσία                                                                                  ð

(Ο υποψήφιος βάζει την ένδειξη «Χ» στο αντίστοιχο τετράγωνο)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε 
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για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

1. ...................................................................................
.

11. .....................................................................................

2. ...................................................................................
.

12. .....................................................................................

3. ...................................................................................
.

13. .....................................................................................

4. ...................................................................................
.

14. .....................................................................................

5. ...................................................................................
.

15.
4.

.............................................................................

........
6. 16. ……………………………………………………….

7. ...................................................................................
.

17. ……………………………………………………...

8. ...................................................................................
.

18. ……………………………………………………...

9. ...................................................................................
.

19. ……………………………………………………...

10. ...................................................................................
.

20. ……………………………………………………...

[ο υπεύθυνος υπάλληλος συμπληρώνει εδώ την ένδειξη «ΠΛΗΡΗΣ» άλλως αναγράφει ποια δικαιολογητικά ελλείπουν)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη  δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των  
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει  στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
συγκεκριμένη  θέση,  όπως  αυτά  αναφέρονται  στην  προκήρυξη  και  αναγράφονται  στην  παρούσα  αίτηση.  Σε 
περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω  οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης 
από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Ημερομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο/Η αιτ. . . .

Ονοματεπώνυμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [υπογραφή]
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για τη στελέχωση με μετάταξη των επτά (7) 

ΑΥΕ ΟΤΑ
( Ε Ν Τ Υ Π Ο  Γ )

...................................

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συμπληρώνεται

από την υπηρεσία κατά την 
υποβολή]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
2. Διεύθυνση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Β. ΑΥΕ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΩ

1. Αττικής                                                                                         ð
2. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας                                                     ð
3. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας                                                   ð
4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                              ð
5. Αιγαίου                                                                                         ð
6. Κρήτης                                                                                          ð
7. Μακεδονίας – Θράκης                                                                  ð
(Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει την προτίμησή του βάζοντας την ένδειξη «Χ» στην αντίστοιχη ΑΥΕ ΟΤΑ)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ [συμπληρώνεται με κεφαλαία]

ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ   ð

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                              ð

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ     ð

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ð

1. Επώνυμο: 2. Όνομα: 3. Όν. πατέρα:

4. Όν. μητέρας: 5. Ημ/νία γέννησης: / / 6. Φύλο: Α Γ

7. Α.Δ.Τ.: 8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα): (νομός):

9. Οδός: 10. Αριθ.: 11. Τ.Κ.:

12. Τηλέφωνο (με κωδικό): 13. Κινητό: 14. e-mail:

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: …………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Υπηρεσία:……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Οργανική Μονάδα:………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………………………………………...

5.Τηλέφωνο:………………………………………………
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Ε. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [συμπληρώνεται εφόσον αποτέλεσε προσόν διορισμού στον κλάδο στον οποίο ανήκει ο αιτών]

Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε 

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

1. ...................................................................................
.

11. .....................................................................................

2. ...................................................................................
.

12. .....................................................................................

3. ...................................................................................
.

13. .....................................................................................

4. ...................................................................................
.

14. .....................................................................................

5. ...................................................................................
.

15.
4.

.............................................................................

........
6. 16. ……………………………………………………….

7. ...................................................................................
.

17. ……………………………………………………...

8. ...................................................................................
.

18. ……………………………………………………...

9. ...................................................................................
.

19. ……………………………………………………...

10. ...................................................................................
.

20. ……………………………………………………...

[ο υπεύθυνος υπάλληλος συμπληρώνει εδώ την ένδειξη «ΠΛΗΡΗΣ» άλλως αναγράφει ποια δικαιολογητικά ελλείπουν)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη  δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των  
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει  στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα  στοιχεία της αίτησής μου είναι  ακριβή και αληθή και  κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη 

συγκεκριμένη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι  δεν έχω  οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από 
άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Ημερομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο/Η αιτ. . . .

Ονοματεπώνυμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [υπογραφή]

20

ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ-Ρ



   

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για τη στελέχωση με μετάθεση των επτά (7) 

ΑΥΕ ΟΤΑ
( Ε Ν Τ Υ Π Ο  Δ )

...................................

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συμπληρώνεται

από την υπηρεσία κατά την 
υποβολή]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
2. Διεύθυνση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Β. ΑΥΕ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΩ

1. Αττικής                                                                                         ð
2. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας                                                     ð
3. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας                                                   ð
4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                              ð
5. Αιγαίου                                                                                         ð
6. Κρήτης                                                                                          ð
7. Μακεδονίας – Θράκης                                                                  ð
(Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει την προτίμησή του βάζοντας την ένδειξη «Χ» στην αντίστοιχη ΑΥΕ ΟΤΑ)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ [συμπληρώνεται με κεφαλαία]

1. Επώνυμο: 2. Όνομα: 3. Όν. πατέρα:

4. Όν. μητέρας: 5. Ημ/νία γέννησης: / / 6. Φύλο: Α Γ

7. Α.Δ.Τ.: 8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα): (νομός):

9. Οδός: 10. Αριθ.: 11. Τ.Κ.:

12. Τηλέφωνο (με κωδικό): 13. Κινητό: 14. e-mail:

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2. Υπηρεσία:……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Οργανική Μονάδα:………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………………………………………...

5.Τηλέφωνο:………………………………………………

Ε. ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣΑΗΔ
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1. Απόφοιτος ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ Κατηγορίας ΠΕ                                   ð
2. Κατηγορίας ΠΕ αλλά όχι απόφοιτος ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ                     ð
3. Κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων                                  ð
4. Κατηγορίας ΥΕ Επιμελητών                                                        ð
5. Κατηγορίας ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων                                  ð
6. Κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας                               ð

Οι μόνιμοι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ απόφοιτοι της ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ συμπληρώνουν τον Πίνακα ΣΤ

ΣΤ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

Οι μόνιμοι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ που δεν έχουν αποφοιτήσει από την ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ συμπληρώνουν  
τους Πίνακες Ζ,  Η και Θ.

Ζ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

Η. ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

Θ. ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΤΩ

1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα                                                                              ð
2. Συναφή προϋπηρεσία                                                                                  ð
(Ο υποψήφιος βάζει την ένδειξη «Χ» στο αντίστοιχο τετράγωνο)

Οι υπάλληλοι Κατηγορίας ΔΕ /ΥΕ συμπληρώνουν τον Πίνακα Η

Η. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε 

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]
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1. ...................................................................................
.

11. .....................................................................................

2. ...................................................................................
.

12. .....................................................................................

3. ...................................................................................
.

13. .....................................................................................

4. ...................................................................................
.

14. .....................................................................................

5. ...................................................................................
.

15.
4.

.............................................................................

........
6. 16. ……………………………………………………….

7. ...................................................................................
.

17. ……………………………………………………...

8. ...................................................................................
.

18. ……………………………………………………...

9. ...................................................................................
.

19. ……………………………………………………...

10. ...................................................................................
.

20. ……………………………………………………...

[ο υπεύθυνος υπάλληλος συμπληρώνει εδώ την ένδειξη «ΠΛΗΡΗΣ» άλλως αναγράφει ποια δικαιολογητικά ελλείπουν)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη  δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των  
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει  στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα  στοιχεία της αίτησής μου είναι  ακριβή και αληθή και  κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη 

συγκεκριμένη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω  οποιοδήποτε κώλυμα μετάθεσης από 
άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Ημερομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο/Η αιτ. . . .

Ονοματεπώνυμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [υπογραφή]
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για τη στελέχωση με μετάταξη των επτά (7) 

ΑΥΕ ΟΤΑ
( Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ε )

...................................

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συμπληρώνεται

από την υπηρεσία κατά την 
υποβολή]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
2. Διεύθυνση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Β. ΑΥΕ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΩ

1. Αττικής                                                                                         ð
2. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας                                                     ð
3. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας                                                   ð
4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου                              ð
5. Αιγαίου                                                                                         ð
6. Κρήτης                                                                                          ð
7. Μακεδονίας – Θράκης                                                                  ð
(Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει την προτίμησή του βάζοντας την ένδειξη «Χ» στην αντίστοιχη ΑΥΕ ΟΤΑ)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ [συμπληρώνεται με κεφαλαία]

-ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΚΠ. ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΤΑ                                              ð

-ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΚΠ. ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΔΔ                                            ð

1. Επώνυμο: 2. Όνομα: 3. Όν. πατέρα:

4. Όν. μητέρας: 5. Ημ/νία γέννησης: / / 6. Φύλο: Α Γ

7. Α.Δ.Τ.: 8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα): (νομός):

9. Οδός: 10. Αριθ.: 11. Τ.Κ.:

12. Τηλέφωνο (με κωδικό): 13. Κινητό: 14. e-mail:

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
1. Επωνυμία φορέα: …………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Υπηρεσία:……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Οργανική Μονάδα:………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………………………………………...

5.Τηλέφωνο:………………………………………………
Ε. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
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Τίτλος Ίδρυμα Έτος κτήσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε 

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

1. ...................................................................................
.

11. .....................................................................................

2. ...................................................................................
.

12. .....................................................................................

3. ...................................................................................
.

13. .....................................................................................

4. ...................................................................................
.

14. .....................................................................................

5. ...................................................................................
.

15.
4.

.............................................................................

........
6. 16. ……………………………………………………….

7. ...................................................................................
.

17. ……………………………………………………...

8. ...................................................................................
.

18. ……………………………………………………...

9. ...................................................................................
.

19. ……………………………………………………...

10. ...................................................................................
.

20. ……………………………………………………...

[ο υπεύθυνος υπάλληλος συμπληρώνει εδώ την ένδειξη «ΠΛΗΡΗΣ» άλλως αναγράφει ποια δικαιολογητικά ελλείπουν)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη  δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των  
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει  στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα  στοιχεία της αίτησής μου είναι  ακριβή και αληθή και  κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη 

συγκεκριμένη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι  δεν έχω  οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από 
άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Ημερομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο/Η αιτ. . . .

Ονοματεπώνυμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [υπογραφή]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

(Το εν λόγω σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύονται τα ουσιαστικά 

προσόντα που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος)

Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου:
1. Όνομα:
2. Επώνυμο:
3. Ημερομηνία Γέννησης:
4. Οικογενειακή κατάσταση:

Τίτλοι σπουδών
1. Βασικοί τίτλοι σπουδών

Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:

2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:

3. Διδακτορικοί τίτλοι
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:

4. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης/Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5. Ξένες Γλώσσες:

Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα

6. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Υπηρεσιακή κατάσταση
1. Ημερομηνία διορισμού και ΦΕΚ διορισμού:
2. Κατηγορία / Κλάδος:
3. Προϋπηρεσία: (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί)
4. Υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες έχει διατελέσει προϊστάμενος:

Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα:
Φορέας/Εργοδότης
Από:                   Έως:
Ιδιότητα:
Σύντομη περιγραφή αρμοδιοτήτων

Πρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν)

Αναρρωτικές άδειες
Διάρκεια άδειας:
Παρατηρήσεις:

Πειθαρχικές ποινές
Πειθαρχικό παράπτωμα:
Παρατηρήσεις:

Διαθεσιμότητα - αργία - Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων:
Αιτιολογία:
Ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα / έναρξης της αργίας- αναστολής:
Ημερομηνία επαναφοράς/λήξης αναστολής:
Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία: Υπογραφή: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για όσους ενδιαφερόμενους ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ επισημαίνονται τα εξής:

Βασικοί τίτλοι

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

• Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή

• Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου ή

• Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας 

Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι 

σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα 

άρθρα 10 παρ.2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).

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

απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 

αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης προς το ΔΟΑΤΑΠ και προς το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής 

Ισοτιμίας  Τίτλων  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,  δεν  υποκαθιστά την  απαιτούμενη  πράξη  ή  πιστοποιητικό 

αναγνώρισης.

Οι υποψήφιοι  που είναι  κάτοχοι  πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί  σε 

κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  πράξη  αναγνώρισης  επαγγελματικής 

ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 

(ΦΕΚ 149 Α) όπως ισχύει κάθε φορά, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για 

την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.

Ισοτιμία τίτλων σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του ν.1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙΚΑΤΣΑ και το Ινστιτούτο  

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ 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 ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθορίζουν με 

βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 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 

ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ την οποία 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 πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  να καθορίζεται  η  συνάφεια  του  γνωστικού  αντικειμένου  του  πτυχίου,  με  πτυχία  ΑΕΙ  της 

ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την πρόσκληση ως ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία.
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Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Εάν το γνωστικό αντικείμενο δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο απαιτείται βεβαίωση από το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού.

Εάν ο ανωτέρω τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

α)  πιστοποιητικό  αναγνώρισης  από  το  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή

β) πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ,

για την ισοτιμία του τίτλου που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής 

των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση 

από το Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και 

επίσημη μετάφρασή της.

Σημείωση:

α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο εφόσον  

ο  κάτοχος  του  πτυχίου  είναι  και  κάτοχος  μεταπτυχιακού  διπλώματος  δεν  αναγνωρίζεται  ισοτιμία  του  μετα-

πτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος,

β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός 

τίτλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ –ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.

Αλλοδαπής

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

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 δημόσια αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος 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.

β)  Ιδιωτικά  έγγραφα  ημεδαπής  (δηλαδή  έγγραφα  που  δεν  εκδίδονται  από  δημόσιες  αρχές  της  ημεδαπής) 

υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 

1599/1986,  στην  οποία  ο  ενδιαφερόμενος  βεβαιώνει  ότι  τα  αντίγραφα  που  επισυνάπτει  αποτελούν  γνήσια 

αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
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