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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο των δράσεων 3.1.1. και 3.1.2. του ετησίου προγράμματος 
2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής 

               Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 

Έχοντας υπόψη:
            1.- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

          2.-Τις  διατάξεις  του Ν.2800/2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Υπουργείου  
Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».  

         3.  Τις  διατάξεις  του  π.δ.  14/2001  «Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής 
Αστυνομίας» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του π.δ. 20/2002 και του π.δ. 
189/2006.

           4.-  Τις  διατάξεις  του  π.δ.  184/2009  (Α΄  213)  «Σύσταση  Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».

5.  Τις  διατάξεις  του  π.δ.  85/2012  «Ίδρυση  και  μετονομασία  Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄141). 

  6.-   Την  υπ΄αριθ.  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚ.12/64/8050  από  3-6-2013  εγκριτική 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ. 33/06 ΠΥΣ «Αναστολή 
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει.
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    7.  Το  υπ’  αριθ.  ΔΙΠΙΔΔ/Α20/538/6035  από  27-4-2009  έγγραφο  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  σύμφωνα με  το  οποίο  είναι  δυνατή  η  ανάθεση  έργου 
διερμηνείας σε αλλοδαπούς,  υπό την προϋπόθεση ότι  έχουν άδεια διαμονής και 
εργασίας στη χώρα μας.
           
               8.- Το υπ’ αριθ. 18373 από 26-9-2011 έγγραφο του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το 
οποίο η όλη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου  γίνεται απευθείας 
από τον φορέα μας χωρίς την προηγούμενη έγκριση της σχετικής ανακοίνωσης από 
αυτό.  

                9.- Την υπ’ αριθ. 3135 από 15-3-2013 βεβαίωση του ΑΣΕΠ, με την οποία 
έγινε  δεκτό  το  αίτημά  μας  για  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  για  τις 
ειδικότητες, Μεταφραστών –Διερμηνέων, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών 
καθόσον δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες.  
         
              10.- Το υπ’ αριθ. 2/30563/26-4-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, σύμφωνα με το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει το Π.Δ.Ε του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 
050/2 και έργο 2012ΣΕ05020001.

     11.  Την  υπ'  αριθμ.  6481/3/231-α΄  από   24-7-2013  (Β’  1842)  Κ.Υ.Α. 
«Καθορισμός  αριθμού  προσώπων  που  θα  απασχοληθούν  με  σύμβαση  μίσθωσης 
έργου στην Ελληνική Αστυνομία».

     12. Την υπ’ αριθ.  C(2012) 9767 από 18-12-2012 Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  για  την  έγκριση  του  ετησίου  προγράμματος  2012  της  Ελληνικής 
Δημοκρατίας  σχετικά  με  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Επιστροφής  και  τη 
συγχρηματοδότηση για το 2012 από το εν λόγω Ταμείο. 

  
Ανακοινώνει

              Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με (50) Ψυχολόγους, (50) 
Κοινωνικούς Λειτουργούς και (60) Μεταφραστές – Διερμηνείς (για τις γλώσσες και 
διαλέκτους  Αραβική,  Φαρσί,  Παστού,  Ουρντού,  Νταρί,  Μπεγκάλι,  Χίντι, 
Μπατζαμί), για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Διεύθυνσης  Αλλοδαπών  του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

             Έργο των Ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε 
παρανόμως   εισελθόντες αλλοδαπούς,  που  κρατούνται  σε  Κέντρα  προ-
αναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο Κράτησης της 
Ελληνικής  Αστυνομίας  και  τελούν  υπό  καθεστώς  επιστροφής  στις  χώρες 
προέλευσης-καταγωγής τους.
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              Έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η παροχή κοινωνικής 
φροντίδας σε παρανόμως εισελθόντες αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Κέντρα προ-
αναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης της 
Ελληνικής  Αστυνομίας  και  τελούν  υπό  καθεστώς  επιστροφής  στις  χώρες 
προέλευσης-καταγωγής τους.

             Έργο των Μεταφραστών-Διερμηνέων είναι η διερμηνεία κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης-ταυτοποίησης των παρανόμως εισελθόντων αλλοδαπών που 
τελούν  υπό  καθεστώς  επιστροφής  και  η   μετάφραση  εγγράφων  των  βασικών 
σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών. Επίσης, 
συνδράμουν στο έργο των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών.
          
.                       Το παραπάνω έργο ορίζεται να ολοκληρωθεί έως την 30-6-2014.

                       Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Αθήνα (Δ/νση Αλλοδαπών 
Αττικής)  και  οι  Αστυνομικές  Διευθύνσεις  Ορεστιάδας,  Αλεξανδρούπολης, 
Ροδόπης,  Ξάνθης,  Δράμας  και  Κορινθίας  που  λειτουργούν  Προαναχωρησιακά 
Κέντρα Κράτησης. Ωστόσο, δύναται να οριστεί ως τόπος εκτέλεσης του έργου και 
οποιοσδήποτε άλλος τόπος όπου παρίσταται  ανάγκη λόγω της ιδιομορφίας του 
θέματος  (αριθμός  εισερχομένων  λαθρομεταναστών,  μη  προβλέψιμα  σημεία 
εισόδου, χρονικό διάστημα εισόδου, σημεία που συγκεντρώνονται κ.λ.π.). Σε κάθε 
περίπτωση, το προσωπικό κινείται με ίδια έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς 
δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση 
Μίσθωσης Έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

100 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Έως την 30-6-2014 50

101 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Έως την 30-6-2014 50

102

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ- 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (για τις 

γλώσσες και  διαλέκτους 
Αραβική, Φαρσί, Παστού, 

Ουρντού, Νταρί, 
Μπεγκάλι, Χίντι, 

Μπατζαμί 

Έως την 30-6-2014 60
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
) α Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ψυχολόγου,

) β Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.
γ) Κλινική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
) α       ,  Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης κατεύθυνσης Κοινωνικής 

  Εργασίας ΑΕΙ  ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή 

   αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο    ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας,

) β Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας 
(ΠΕ) ή (ΤΕ).
γ)  Εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους τουλάχιστον ενός (1) έτους

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)  Πτυχίο  ή  δίπλωμα οποιουδήποτε  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος  Τίτλος 
Σχολών της αλλοδαπής
β) Εξειδικευμένη εμπειρία,  τουλάχιστον ενός (1) έτους στη μετάφραση μιας εκ των 
γλωσσών και διαλέκτων Αραβική, Φαρσί, Παστού, Ουρντού, Νταρί, Μπεγκάλι, Χίντι, 
Μπατζαμί
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  ανωτέρω 
προσόντα) 
Οποιοδήποτε Τίτλο Σπουδών και χωρίς εξειδικευμένη εμπειρία στη μετάφραση μιας 
εκ  των  γλωσσών  και  διαλέκτων:  Αραβική,  Φαρσί,  Παστού,  Ουρντού,  Νταρί, 
Μπεγκάλι,  Χίντι,   Μπατζαμί.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται  η καλή 
γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Η  καλή  ή  πολύ  καλή  γνώση   των  ως  άνω  γλωσσών  θα  αποδειχθεί  μετά  από 
συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

             Έλληνες πολίτες και για τις θέσεις των Μεταφραστών-Διερμηνέων, δύναται να είναι 
και αλλοδαποί υπό την προϋπόθεση να έχουν άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα μας. 
Η ως άνω άδεια πρέπει  να παρέχει  τη δυνατότητα για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών ή έργου.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο υποψήφιος με την αίτησή του, πρέπει να υποβάλει:
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1. Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου 
ταυτότητας  ή  της  σχετικής  προσωρινής  βεβαίωσης  της  αρμόδιας  αρχής  ή των 
κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται  ο αριθμός και τα 
στοιχεία  ταυτότητας  του  κατόχου)  ή των  δύο  όψεων  της  άδειας  οδήγησης  ή των 
κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν 
από  αυτά  δεν  προκύπτει  η  ημερομηνία  γεννήσεως  πρέπει  να  προσκομισθεί  και 
πιστοποιητικό γεννήσεως.

2. Βιογραφικό  Σημείωμα  στο  οποίο  είναι  υποχρεωτική  η  αναγραφή   της 
προσωπικής   ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail).

               Επίσης,  υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την 
αίτησή του, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τέλος του παρόντος.

-  Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών, νομίμως επικυρωμένο.

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
          Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

3.    Πιστοποιητικά  εμπειρίας (όπου απαιτείται).

● Για τους  μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα  ,βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
για την εξακολουθητική ασφάλιση του υποψηφίου και 

Για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  που  έχει  αποκτηθεί  στον  ιδιωτικό  τομέα  θα  ζητείται 
επιπλέον της βεβαιώσεως του ασφαλιστικού τομέα, βεβαίωση από τον ιδιωτικό φορέα στην 
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας στο αντικείμενο της 
ειδικότητάς τους και αν αυτή έχει αποκτηθεί με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου σε 
συγκεκριμένο  εργοδότη,(ένα  ή  περισσότερους)  τα  στοιχεία  του  εργοδότη  φυσικού 
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (εταιρεία 
κλπ).  Τυχόν  Συστατική  Επιστολή  του  εργοδότη  λαμβάνεται  υπ΄όψιν  και  αξιολογείται 
αναλόγως.

●  Για τους  μισθωτούς  του δημόσιου τομέα, χωριστή από την αίτηση βεβαίωση με 
αριθμό  πρωτοκόλλου  από  το  διοικητικό  προσωπικό  και  υπογραφή  του  Διευθυντή  του 
οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

● Για τους εθελοντές του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση από τον ιδιωτικό φορέα στην οποία 
να  προκύπτουν  το  είδος  και  η  χρονική  διάρκεια  της  εμπειρίας  στο  αντικείμενο  της 
ειδικότητάς τους και  Συστατική Επιστολή του εργοδότη.

Για τους εθελοντές του δημόσιου τομέα, Χωριστή από την αίτηση βεβαίωση με αριθμό 
πρωτοκόλλου  από το  διοικητικό  προσωπικό  και  υπογραφή του  Διευθυντή  του  οικείου 
φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

4. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (για τους Ψυχολόγους) 
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Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα.

5. Επικυρωμένα  φ/α  ή  αντίγραφα  μεταπτυχιακών  τίτλων  σπουδών  σε  τομείς 
συναφούς ειδικότητας,  επιστημονικές μελέτες, έρευνες ή εργασίες δημοσιευμένες σε 
έγκυρα  επιστημονικά  έντυπα   ή  ανακοινώσεις,  σε  τομείς  της  ειδικότητας  τους, 
δεύτερο πτυχίο σε τομέα συναφούς ειδικότητας-αντικειμένου,  θεωρούνται πρόσθετα 
προσόντα και αξιολογούνται αναλόγως

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
 Στρατιωτική θητεία
         Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται  και η απασχόληση που προκύπτει  κατά τη  
διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το 
είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει 
να έχει  αποκτηθεί  πριν από την κατάταξη του υποψηφίου,  ενώ στην περίπτωση που η 
ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από 
την  απόκτησή  της  και  μετά.  Όταν  από  την  ανακοίνωση  απαιτείται  άδεια  άσκησης 
επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται 
μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

 Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το 
είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.

Για τους αλλοδαπούς: Άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα μας.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Α) Της αλλοδαπής
           Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την  
ανακοίνωση 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 διερμηνέα 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 
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μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986.

Β) 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 υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που 
ζητούνται  με την ανακοίνωση, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση 
κατά  το  άρθρο  8  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.
          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, 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 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.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Περίληψη της  παρούσας  ανακοίνωσης,  να  δημοσιευθεί  σε  δύο  (2)  ημερήσιες  ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής.
Ανάρτηση  ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει  στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας 
(Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης  και   Προστασίας  του  Πολίτη  -  Π.  Κανελλοπούλου 4  Τ.Κ: 
10177 Αθήνα) .  Επίσης, η ανακοίνωση και η περίληψη αυτής, να δημοσιευτεί  και στην 
ιστοσελίδα  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  συγκεκριμένα  στον  διαδικτυακό  τόπο 
«www.astynomia.gr».

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να υποβάλουν αίτηση,  μόνο ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, ως εξής: 
Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/231-ια
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού
Τμήμα: 2ο υπόψη κ. Κωνσταντίνου ΚΙΟΥΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας  210 6922318,
210 6977298)
Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ
Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά 
τα  οποία  προβλέπονται  για  την  απόδειξη  των  προσόντων  του  (βλ.  δεύτερο  κεφάλαιο  
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»), τα αριθμεί σε εμφανές τους σημείο και ακολούθως 
τα  καταγράφει  με  την  ίδια  σειρά  αρίθμησης  στον  ΚΑΤΆΛΟΓΟ  ΣΥΝΗΜΜΈΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ της αίτησης. 

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, 
έστω  και  συμπληρωματικών  ή  διευκρινιστικών,  επιτρέπεται  μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Στη συνέχεια συμπληρώνει την  ημερομηνία και το  ονοματεπώνυμό του κάτω από το 
κείμενο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, την οποία και  υπογράφει μετά από προσεκτική 
ανάγνωση.

Ως προς την παράγραφο 2 της υπεύθυνης δήλωσης: ο υποψήφιος με την υπογραφή της 
αίτησης αποδέχεται ότι: α)  δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
απιστία  δικηγόρου,  δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία  περί  την  υπηρεσία,  παράβαση 
καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν 
είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα  της  προηγούμενης  περίπτωσης,  έστω  και  αν  το  αδίκημα  παραγράφηκε, 
γ) λόγω καταδίκης,  δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

Το  Αρχηγείο  θα  προβεί  σε  αυτεπάγγελτη  αναζήτηση  αντιγράφου  Ποινικών  Μητρώων 
δικαστικής  χρήσης  και  πιστοποιητικών  του  οικείου  Πρωτοδικείου  περί  μη  θέσεως  σε 
δικαστική συμπαράσταση  μόνο των επιτυχόντων,κατ’εφαρμογή του Νόμου 3242/2004 
(Α-102)  σε  συνδυασμό  με  την  2458/2005  Κ.Υ.Α.  Υπουργών  Εσωτερικών  Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄-267) όπως τροποποιήθηκς 
με την 92605/2005 (Β-1334) Κ.Υ.Α. και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 (Β-1551) όμοια.

Οι  επιτυχόντες  υποψήφιοι  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικό  περί  μη  δίωξης  ως 
φυγοποίνων από την οικεία Εισαγγελία

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται  με βάση την ημερομηνία που φέρει  ο  φάκελος 
αποστολής,  ο  οποίος  μετά  την  αποσφράγισή  του  επισυνάπτεται  στην  αίτηση  των 
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της 
παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο  κατάστημα  της  οικείας 
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Υπηρεσίας,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις 
εφημερίδες.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει  μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης 
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. 
Οι  υποψήφιοι  μπορούν να  αναζητήσουν  το  έντυπο της  αίτησης στο  δικτυακό τόπο του 
Υπουργείου  Δημόσιας  Τάξης  και  Προστασίας  του  Πολίτη (www.astynomia.gr)  και 
συγκεκριμένα ►Οδηγός του Πολίτη ►Προκηρύξεις 2013.

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η ημέρα και η ώρα της συνέντευξης των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και   Προστασίας του Πολίτη (www  .  astynomia  .  gr   ) απ΄ 
όπου θα ενημερωθούν όλοι οι  υποψήφιοι  με ευθύνη τους (  χωρίς την εμπλοκή της 
Υπηρεσίας μας) .          

Για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, συγκροτείται  πενταμελής επιτροπή 
στην οποία συμμετέχουν και   δυο Αξιωματικοί  Ειδικών Καθηκόντων-Ψυχολόγοι.  Αρχικά, 
λαμβάνει  χώρα  η  διαδικασία  της  ατομικής  συνέντευξης  των  υποψηφίων  στην  οποία 
αξιολογούνται  με  άριστα  τα  δέκα  (10)  μόρια.  Στην  περίπτωση που  ο  υποψήφιος  λάβει 
βαθμολογία μικρότερη των πέντε (5) μορίων, απορρίπτεται αιτιολογημένα.
Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή,  αφού  παραλάβει  τα  δικαιολογητικά  των  ενδιαφερομένων, 
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και 
συντάσσει  κατ’  αλφαβητική  σειρά,  με  τη  συνεργασία  της  Δ/νσης  Πληροφορικής  του 
Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας,  πίνακα  ΙΚΑΝΩΝ  υποψηφίων  κατά  κατηγορία  και 
ειδικότητα,  που  συγκεντρώνουν  τα  προσόντα  και  τις  προϋποθέσεις  για  πρόσληψη  και 
πίνακα  ΜΗ  ΙΚΑΝΩΝ  υποψηφίων  που  δεν  συγκεντρώνουν  τα  απαιτούμενα  προς  τούτο 
προσόντα και προϋποθέσεις.
β) Συντάσσει πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ κατά κατηγορία 
και ειδικότητα, με βάση το βαθμό του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο (2), στο οποίο 
γινόμενο προστίθενται μονάδες ως εξής:

(1) Για  κατοχή διδακτορικού  διπλώματος:  δέκα  (10)  μονάδες  για  επίδοση << 
άριστα>>, επτά (7) μονάδες για επίδοση <<λίαν καλώς>> και έξι (6) μονάδες για κάθε άλλη 
κατώτερη επίδοση.
(2) Για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑΣΤΕΡ ή άλλου ισότιμου: πέντε (5) μονάδες για 
επίδοση  <<άριστα>>,  τέσσερις  (4)  μονάδες  για  επίδοση  <<λίαν  καλώς>>  και  τρείς  (3) 
μονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση.
   -Στην   περίπτωση   που   ο  βασικός  τίτλος   σπουδών,  ο  μεταπτυχιακός  ή  ο  
διδακτορικός  τίτλος   δεν   αναγράφει  επίδοση,  αξιολογείται   με   την  ελάχιστη

προβλεπόμενη μοριοδότηση.
(3) Εξι  (6)  μονάδες  στους  έχοντες  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους  προϋπηρεσία  στον 
ευρύτερο  δημόσιο  τομέα  σε  τομείς της  ειδικότητας  τους,  αυξανόμενες  κατά τρεις (3)  
μονάδες  για  κάθε  επιπλέον  εξάμηνο  προϋπηρεσίας,  αρχής  γενομένης  από  το  πρώτο 
εξάμηνο για όσους έχουν μόνο ένα εξάμηνο προυπηρεσίας.
Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση του φορέα στον οποίο απασχολήθηκε ο 
υποψήφιος.
(4) Μία (1) μονάδα σε όσους έχουν δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες ή έρευνες σε έγκυρα 
επιστημονικά έντυπα σε τομείς της ειδικότητάς τους.
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(5) Δύο (2) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση και μία (1) μονάδα στους έχοντες πολύ 
καλή γνώση της αγγλικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του 
Π.Δ. 50/2001 (Α΄-39), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
6) Η βαθμολογία των μη απορριφθέντων από τη συνέντευξη υποψηφίων.
7) Δύο (2) μονάδες για κάθε  άλλο πτυχίο σπουδών συναφούς ειδικότητας.

γ) Η  συνολική  βαθμολογία  κάθε  υποψηφίου,  κατά  κατηγορία  και  ειδικότητα, 
πολλαπλασιάζεται  επί  τον  συντελεστή  εκατό  (100).  Η  βαθμολογία  εξάγεται  μέχρι  και 
χιλιοστού της μονάδας και  σε περίπτωση ισοβαθμίας  προηγείται  ο υποψήφιος που έχει 
μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που 
έχει καλύτερη επίδοση στο μεταπτυχιακό του τίτλο. 

δ)   Για  τη  βαθμολογία  των  μεταφραστών-διερμηνέων  που  δεν  είναι  κάτοχοι  πτυχίου  ή 
διπλώματος  οποιουδήποτε  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμου  τίτλου  σχολών  της 
αλλοδαπής, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή τους από την ανωτέρω Επιτροπή.

2. Στους πίνακες της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου,  καταχωρούνται 
οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα και η βαθμολογία τους 
ανά  κριτήριο  και  συνολικά,  όπως  προκύπτουν  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 
προηγούμενη παράγραφο.  
.
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικά όπου εμφαίνονται οι πίνακες επιτυχόντων και οι πίνακες 
των μη ικανών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζονται 
στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/ΑΕΑ. 

ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Οι  πίνακες  των  επιλεγέντων  υποψηφίων  θα  αναρτηθούν  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.: 101 77 
Αθήνα), συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας μας,  καθώς και  στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη (www  .  astynomia  .  gr  )                       

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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