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NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3731
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθ−
μίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 1
Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας
1. Η Δημοτική Αστυνομία ασκεί στο πλαίσιο των δια−
τάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114
Α), τις εξής αρμοδιότητες:
(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως
αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθε−
σία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν
οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις
των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρή−
σεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται
στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές
αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των
πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινό−
χρηστων χώρων.
(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπο−
νται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστι−
κές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές
αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και
κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωο−
πανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
(5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της
τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων,

που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφά−
σεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινό−
χρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας
του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τή−
ρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την ανα−
βάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
(7) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται
για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαί−
θριους χώρους.
(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση
των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων
του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την
παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρ−
μογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία
τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια
και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια
χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιό−
τητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση,
και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό
Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η
Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το
Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελλη−
νική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σή−
ματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και
στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που
διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η αρμο−
διότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως
και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση
της επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελ−
ληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το
συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό
Σώμα κατά περίπτωση.
(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν
τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
(11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν
στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς
και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και ενα−
ποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό
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οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας
και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
(12) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στη λειτουργία παιδότοπων.
(13) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων,
κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριο−
τήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανά−
κληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,
λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος Δήμος
ή Κοινότητα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για
τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το
σχετικό έλεγχο.
(14) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορ−
ρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής
στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
(15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν
τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των
οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν
οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
(16) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους
οργανωμένους από τους Δήμους και Κοινότητες χώρους
προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμι−
ακών ομάδων.
(17) Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβά−
νονται από τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές για
δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κιν−
δύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και
ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και
την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται
από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων
από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται
σε αυτές.
(18) Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που
αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.
(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
(20) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προ−
στασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολο−
γικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου ή
της Κοινότητας και των εγκαταστάσεων αυτών, που
λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές και κοινοτικές
αρχές.
(21) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής
προστασίας.
(22) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος,
σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσί−
ας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυ−
ρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά
όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
(23) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο
λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συνα−
φών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών κατα−
στημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.
(24) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
τα ζώα συντροφιάς.
(25) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν
οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης
φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από
αυτές.

(26) Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιου−
σία.
(27) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋ−
ποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών
πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας
και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για
την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για
τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
(28) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου
Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών
ορίων του οικείου Δήμου.
2. Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει συνδρομή στο προ−
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση
του έργου της και, ειδικότερα, σε προγραμματισμένους
ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας ή σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης, όπου τούτο προβλέπεται.
3. α) Σε όσους Δήμους ή Κοινότητες έχει συσταθεί
με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτική
Αστυνομία, η οποία στελεχώνεται με προσωπικό που
υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα, ασκούνται όλες οι
αρμοδιότητες της παραγράφου 1.
β) Εφόσον η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με
προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, ασκού−
νται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων
1−8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22 και 24−28 της παραγράφου 1
του παρόντος. Οι λοιπές αρμοδιότητες εξακολουθούν
να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ.
γ) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της πα−
ραγράφου απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 που δεν πε−
ριλαμβάνονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3
μπορούν να ασκηθούν, μεμονωμένα ή στο σύνολο τους,
και από Δημοτική Αστυνομία που στελεχώνεται με λι−
γότερους από πενήντα (50) δημοτικούς αστυνομικούς.
Για την άσκηση τους εκδίδεται απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Μέχρι την έκδοση
της ανωτέρω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακο−
λουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ.
5. Δήμοι ή Κοινότητες που δεν έχουν συστήσει Υπηρε−
σία Δημοτικής Αστυνομίας μπορούν να συνάπτουν συμ−
βάσεις διαδημοτικής συνεργασίας με όμορους Δήμους
ή Κοινότητες που διαθέτουν τέτοια υπηρεσία, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 222 του ν. 3463/2006, με τις οποίες
τους αναθέτουν την άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής
Αστυνομίας στην περιφέρεια τους. Με τις συμβάσεις
αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες που
θα ασκούνται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από
γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, η διαδικασία
ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 2
Σύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας
Γενικά χαρακτηριστικά
1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή−
μου ή της Κοινότητας μπορεί να συσταθεί Δημοτική
Αστυνομία, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Με τον Οργανισμό καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση
της υπηρεσίας και το σύνολο των θέσεων της ιεραρχίας
και του λοιπού προσωπικού.
2. Η Δημοτική Αστυνομία αποτελείται από ειδικό έν−
στολο προσωπικό, το οποίο έχει λάβει ειδική εκπαίδευ−
ση, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και διέπεται από κανόνες
πειθαρχίας. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας
υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από τις
υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου με αποκλειστική ή
παράλληλη άσκηση καθηκόντων.
3. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τις
διατάξεις του Συντάγματος, του Κώδικα της Ποινικής
Δικονομίας και της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί
πάντοτε με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης
και της επιείκειας. Για όσα θέματα σχετίζονται με τις
αρμοδιότητες που ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνο−
μία το προσωπικό αυτής υπάγεται σε Ειδικό Πειθαρχικό
Συμβούλιο και διέπεται από διατάξεις ειδικού πειθαρ−
χικού δικαίου. Τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα, οι
πειθαρχικές ποινές και η πειθαρχική διαδικασία, η συ−
γκρότηση και η λειτουργία του Ειδικού Πειθαρχικού Συμ−
βουλίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Για
τα λοιπά θέματα το προσωπικό αυτό υπάγεται στις
διατάξεις των άρθρων 110−150 του ν. 3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α).
4. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπο−
χρεούται να εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της
υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα
καθήκοντα που του ανατίθενται. Η υπηρεσία της Δημο−
τικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων
και των αργιών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπι−
κού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή
εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
5. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας τελεί σε
διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβαση του, σε
κάθε τόπο και χρόνο, όταν καθίσταται αναγκαία η πα−
ρέμβαση του, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς
και τις εντολές των προϊσταμένων.
6. Για τα παραπτώματα που διώκονται ποινικά, το προ−
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ενεργεί καθήκοντα
ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά την ειδικότερη
πρόβλεψη του άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής Δικο−
νομίας, για όσα αδικήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα
του.
7. Κάθε ελεγχόμενος από το προσωπικό της Δημοτι−
κής Αστυνομίας υποχρεούται να παρέχει τα αιτούμενα,
γραπτά ή προφορικά, στοιχεία ή την οφειλόμενη συν−
δρομή, καθώς και να επιτρέπει την είσοδο στους χώ−
ρους στους οποίους διεξάγεται έλεγχος, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος,
άλλως υποπίπτει στο αδίκημα της απείθειας κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα.
8. Κάθε αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, άσκηση ή
απειλή βίας εναντίον του προσωπικού της Δημοτικής
Αστυνομίας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του,
επισύρει τις προβλεπόμενες από την ποινική νομοθεσία
κυρώσεις, ανεξάρτητα από την αποκατάσταση των προ−
καλούμενων σε αυτούς ζημιών, σύμφωνα με τις σχετικές
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διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση διάπραξης
των ανωτέρω αδικημάτων συντάσσεται από αυτό σχετι−
κή έκθεση προς την υπηρεσία του, η οποία διαβιβάζεται,
αμέσως, στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Άρθρο 3
Διάκριση προσωπικού−Διάρθρωση υπηρεσιών
1. Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνο−
μίας συνιστώνται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
2. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατα−
τάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής
Αστυνομίας, TE Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ Δημο−
τικής Αστυνομίας.
3. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας οργανώνεται
σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε Τμήματα.
Σε Δήμους όπου το προσωπικό της Δημοτικής Αστυ−
νομίας δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) άτομα, η υπηρεσία
της Δημοτικής Αστυνομίας οργανώνεται σε επίπεδο
αυτοτελούς τμήματος. Σε Δήμους οι οποίοι διαιρούνται
σε Δημοτικά Διαμερίσματα είναι δυνατή η σύσταση
περισσότερων Διευθύνσεων. Στους Δήμους αυτούς
επιτρέπεται η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοτικής
Αστυνομίας.
Άρθρο 4
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων
Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας,
το οποίο κατατάσσεται στις κατηγορίες που αναφέρο−
νται στο ανωτέρω άρθρο, ακολουθούν τη βαθμολογική
διάρθρωση σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (εφεξής
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007.
Άρθρο 5
Χρόνος προαγωγής
1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:
α) Για την κατηγορία ΠΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
β) Για την κατηγορία TE:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ επταετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
γ) Για την κατηγορία ΔΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εννεαετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό
βαθμό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιμαστική
υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατό−
χους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας
ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για
τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο
(2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος
ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη
μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο υπάλληλος
κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η, κατά
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τα ανωτέρω, μείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροιστικά.
Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα
αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατόν,
κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να
απασχοληθούν. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό
δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοι−
χο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώ−
ματος Πανεπιστημίου ή TEΙ. Για τα μεταπτυχιακά και
τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την
αρμόδια αρχή.
Άρθρο 6
Σύστημα προαγωγών−Πίνακας προακτέων
1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο υπάλληλος προάγεται στον
αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχει συμπληρώσει τον
απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχει, σύμφωνα
με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, και έχει σε
υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέ−
ρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης του. Το υπηρεσιακό
συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή
των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα
στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από
τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπη−
ρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του
και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της
κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη
τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας
πενταετίας. Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό,
πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως
αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος
αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλ−
λήλων.
2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, τον Απρίλιο κάθε έτους,
καταρτίζει πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά
κατά βαθμό και κλάδο, καθώς και πίνακες μη προακτέ−
ων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται
οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν έως την 30ή Απριλίου
του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή
χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η
Μαΐου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
3. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες
προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε έναν
μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα
που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή
χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελεί−
ται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το
χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον
επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν από την έναρξη ισχύος
του οικείου πίνακα προακτέων.
4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι
υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προα−
κτέοι κρίνονται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων,
οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋ−
ποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου
βαθμού.
5. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Ιεραρχία προσωπικού
1. α. Το προσωπικό της υπηρεσίας της ΔημοτικήςΑ−
στυνομίας, εφόσον αυτή διαρθρώνεται σε επίπεδο Δι−
εύθυνσης, ακολουθεί την κατωτέρω ιεραρχία:
i. Γενικός Διευθυντής
ii. Διευθυντής
iii. Υποδιευθυντής
iv. Τμηματάρχης Α΄
ν. Τμηματάρχης Β΄
vi. Επόπτης
νii. Δημοτικός αστυνομικός.
β. Το προσωπικό της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυ−
νομίας, εφόσον αυτή διαρθρώνεται σε επίπεδο Αυτοτε−
λούς Τμήματος, ακολουθεί την κατωτέρω ιεραρχία:
i. Τμηματάρχης
ii. Επόπτης
iii. Δημοτικός αστυνομικός.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορί−
ζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των θέσεων
των προηγούμενων παραγράφων.
2. Για τις θέσεις ii−vi της περίπτωσης α΄ και i−ii τηςπερί−
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεταιεπι−
λογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο και εκδίδεταιπράξη
τοποθέτησης από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. Ο
Γενικός Διευθυντής προΐσταται της Γενικής Διεύθυνσης,
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, ο Τμηματάρχης Α΄ των
Τμημάτων και ο Τμηματάρχης του ΑυτοτελούςΤμήμα−
τος.
Άρθρο 8
Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας
1. Ως Γενικός Διευθυντής, προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης, επιλέγεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Δη−
μοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ και είκοσι (20) του−
λάχιστον έτη υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
διατελέσει ή είναι προϊστάμενος Διεύθυνσης κατά την
ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας. Αν δεν
υπάρχει τέτοιος υποψήφιος επιλέγεται υπάλληλος της
ίδιας κατηγορίας, κλάδου και βαθμού, με δεκαοκτώ (18)
τουλάχιστον έτη υπηρεσίας. Αν δεν υπάρχει ούτε τέ−
τοιος υποψήφιος, επιλέγεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Διοικητικού με βαθμό Α΄ και είκοσι (20) τουλάχιστον έτη
υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διατελέσει ή
είναι προϊστάμενος Διεύθυνσης κατά την ημέρα υπο−
βολής της αίτησης υποψηφιότητας.
2. Ως Διευθυντής, προϊστάμενος της Διεύθυνσης, επι−
λέγεται κατά προτεραιότητα υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ που έχει ασκήσει
τουλάχιστον επί ένα (1) έτος καθήκοντα Υποδιευθυντή
και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό
Α΄, που έχει ασκήσει καθήκοντα Τμηματάρχη Α΄ τουλά−
χιστον επί δύο (2) έτη και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται
υπάλληλος με βαθμό Α΄. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος
υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας TE
Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄, που έχει ασκήσει
τουλάχιστον επί δύο (2) έτη καθήκοντα Υποδιευθυντή
και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό
Α΄, που έχει ασκήσει καθήκοντα Τμηματάρχη Α΄ τουλά−
χιστον επί δύο (2) έτη.
3. Ως Υποδιευθυντής επιλέγεται κατά προτεραιότητα
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με
βαθμό Α΄, που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί ένα (1) έτος
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καθήκοντα Τμηματάρχη Α΄, και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται
υπάλληλος με βαθμό Α΄. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλλη−
λος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας TE Δημοτικής
Αστυνομίας με βαθμό Α΄, που έχει ασκήσει τουλάχιστον
επί ένα (1) έτος καθήκοντα Τμηματάρχη Α΄ και, αν δεν
υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α΄.
4. Ως Τμηματάρχης Α΄, προϊστάμενος Τμήματος, επιλέ−
γεται, κατά προτεραιότητα υπάλληλος της κατηγορίας
ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄, που έχει ασκήσει
τουλάχιστον επί ένα (1) έτος καθήκοντα Τμηματάρχη Β΄
και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α΄
και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Β΄
και τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο Β΄
βαθμό. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται
υπάλληλος της κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας
με βαθμό Α΄, που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί ένα (1)
έτος καθήκοντα Τμηματάρχη Β΄ και, αν δεν υπάρχει,
επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α΄, και, αν δεν υπάρ−
χει, υπάλληλος με βαθμό Β΄, που έχει συμπληρώσει ως
ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4)
έτη. Αν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται Επό−
πτης που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί τέσσερα (4) έτη
καθήκοντα Επόπτη.
5. Ως Τμηματάρχης Β΄ επιλέγεται, κατά προτεραιότη−
τα, υπάλληλος Α΄ βαθμού της κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής
Αστυνομίας και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος με βαθμό Β΄,
που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας
στο βαθμό Β΄ δύο (2) έτη, και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος
της κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄,
και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄, που έχει συμπληρώσει
ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ δύο (2)
έτη και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ
Δημοτικής Αστυνομίας, με Α΄ βαθμό και, αν δεν υπάρχει,
επιλέγεται Επόπτης με τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια
υπηρεσίας στη θέση του Επόπτη και Β΄ βαθμό.
6. Ως Επόπτης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που έχει συμπληρώσει πέντε
(5) χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Γ΄.
7. Ως Τμηματάρχης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμή−
ματος επιλέγεται κατά προτεραιότητα, υπάλληλος Α΄
βαθμού της κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και,
αν δεν υπάρχει, υπάλληλος με βαθμό Β΄, που έχει συ−
μπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό
Β΄ τέσσερα (4) έτη, και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της
κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄, και,
αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄, που έχει συμπληρώσει ως
ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4)
έτη και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ
Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρ−
χει, επιλέγεται Επόπτης με τέσσερα (4) τουλάχιστον
χρόνια υπηρεσίας στη θέση του Επόπτη. Ως Επόπτης
επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ Δημοτικής
Αστυνομίας, που έχει συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια
υπηρεσίας στο βαθμό Γ΄.
8. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οι−
κονομίας και Οικονομικών καθορίζεται επίδομα θέσης
ευθύνης για τις θέσεις των προηγούμενων παραγρά−
φων.
Άρθρο 9
Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης
1. Η επιλογή του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο βάσει κρι−
τηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
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α. Επαγγελματικά−Τεχνικά προσόντα
• Ο βασικός τίτλος σπουδών: Άριστα 300 μόρια, λίαν
καλώς 250 μόρια, καλώς 200 μόρια.
• Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας
εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών:
Άριστα 80 μόρια, λίαν καλώς 60 μόρια, καλώς 40 μό−
ρια.
• Ο βαθμός αποφοίτησης από τις Σχολές Εκπαίδευσης
Δημοτικής Αστυνομίας 17 και άνω: 1 μόριο ανά δεκαδικό
ψηφίο.
• Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο
συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 200.
• Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικεί−
μενο: μόρια 120.
• Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον δι−
άρκειας, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντι−
κείμενο της υπηρεσίας: μόρια 120.
• Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρ−
κειας, σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 60.
• Η άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης: μόρια 60.
• Η πολύ καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χω−
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50.
• Η καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 40.
• Η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας: μό−
ρια 50.
• Η πολύ καλή γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας:
μόρια 40.
• Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), από Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της
ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος: Μέχρι 100 μόρια (ανά
ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο, με ανώτατο όριο τα
100 μόρια).
• Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος εκπαί−
δευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) του άρθρου 15 παράγραφος
4 του παρόντος, προκειμένου για το προσωπικό που
υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας
πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 135/2006 και δεν
είχε φοιτήσει στις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής
Αστυνομίας, καθώς και όσων είχαν παρακολουθήσει
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Δημοτικής
Αστυνομίας, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητι−
κό και λαμβάνει ένα μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης με
ανώτατο όριο τα 50 μόρια.
β. Εργασιακή−Διοικητική εμπειρία
• Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 600 μόρια (για κάθε
έτος υπηρεσίας 20 μόρια, με ανώτατο όριο τα 30 έτη).
Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται
ως πλήρες έτος.
• Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης: μέχρι 350 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο
μήνα 9,72 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).
• Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύ−
θυνσης: μέχρι 250 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα
6,94 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψή−
φιος από το χρόνο υπηρεσίας σε Θέση προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης και προϊσταμένου Διεύθυνσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 350 μόρια.
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γ. Ικανότητες−δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: Μέχρι 700 μόρια
• Γνώση αντικειμένου υπηρεσίας
• Διοικητικές ικανότητες
• Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα
• Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
• Αποτελεσματικότητα
Ετη

1

2

3

4

5

Μέσος
Μόρια
όρος Επί
συντελεστή
βαρύτητας

Γενικό Σύνολο
Τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογούνται βάσει της βαθ−
μολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευ−
ταίας πενταετίας, και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος
αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 14.
(2) Ειδικές δραστηριότητες (ιδίως συγγραφικές εργα−
σίες, ανακοινώσεις−εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες
κ.λπ., συναφείς με αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δη−
μόσιας διοίκησης γενικότερα, εκπροσώπηση σε συμβού−
λια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό, μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές
και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δη−
μόσιου τομέα ή επιμόρφωση πέραν της αναφερομένης
στην περίπτωση 1α): μέχρι 150 μόρια.
(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου: 20 μόρια.
(4) Το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων: 50 μόρια.
(5) Συνέντευξη: από 100 μέχρι 450 μόρια,
ως ακολούθως: ικανοποιητικώς 100, καλώς 200, πολύ
καλώς 300, άριστα 450.
2. Η επιλογή του Διευθυντή και Υποδιευθυντή γίνεται
από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο βάσει κριτηρίων
που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Επαγγελματικά−Τεχνικά προσόντα
• Ο βασικός τίτλος σπουδών: άριστα 300 μόρια, λίαν
καλώς 250 μόρια, καλώς 200 μόρια.
• Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας
εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών:
άριστα 80 μόρια, λίαν καλώς 60 μόρια, καλώς 40 μόρια.
• Ο βαθμός αποφοίτησης από τις Σχολές Εκπαίδευσης
Δημοτικής Αστυνομίας 17 και άνω: 1 μόριο ανά δεκαδικό
ψηφίο.
• Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο
συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 180.
• Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικεί−
μενο: μόρια 100.
• Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον δι−
άρκειας, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντι−
κείμενο της υπηρεσίας: μόρια 100.
• Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρ−
κειας, σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 60.
• Η άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50.

• Η πολύ καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χω−
ρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης: μόρια 40.
• Η καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης: μόρια 30.
• Η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας: μό−
ρια 40.
• Η πολύ καλή γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας:
μόρια 30.
• Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), από Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ.
και του Λιμενικού Σώματος: Μέχρι 80 μόρια (ανά ημέρα επι−
μόρφωσης ένα (1) μόριο, με ανώτατο όριο τα 80 μόρια).
• Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος εκ−
παίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος,
προκειμένου για το προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε
υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη
ισχύος του π.δ. 135/2006 και δεν είχε φοιτήσει στις
Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και
όσων είχαν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμ−
μα των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, αποδεικνύεται
με αντίστοιχο πιστοποιητικό και λαμβάνει ένα μόριο ανά
ημέρα επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 50 μόρια.
β. Εργασιακή−Διοικητική εμπειρία
• Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 600 μόρια (για κάθε
έτος υπηρεσίας 20 μόρια, με ανώτατο όριο τα 30 έτη).
Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται
ως πλήρες έτος.
• Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύ−
θυνσης: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα
5,56 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).
• Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήμα−
τος: μέχρι 125 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 3,47
μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψή−
φιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου
Διεύθυνσης, προϊσταμένου Τμήματος δεν μπορεί να
υπερβεί τα 200 μόρια.
γ. Ικανότητες−δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 450 μόρια
• Γνώση αντικειμένου υπηρεσίας
• Διοικητικές ικανότητες
• Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα
• Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
• Αποτελεσματικότητα
Ετη

1

2

3

4

5

Μέσος
Μόρια
όρος Επί
συντελεστή
βαρύτητας

Γενικό Σύνολο
Τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογούνται βάσει της βαθ−
μολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευ−
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ταίας πενταετίας, και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος
αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 9.
(2) Ειδικές δραστηριότητες (ιδίως συγγραφικές εργα−
σίες, ανακοινώσεις−εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες
κ.λπ., συναφείς με αντικείμενο της υπηρεσίας ή της Δη−
μόσιας Διοίκησης γενικότερα, εκπροσώπηση σε συμβού−
λια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό, μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές
και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δη−
μόσιου τομέα ή επιμόρφωση πέραν της αναφερομένης
στην περίπτωση 2α): μέχρι 120 μόρια.
(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου: 20 μόρια.
(4) Το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων: 50 μόρια.
(5) Συνέντευξη: από 50 μέχρι 200 μόρια,
ως ακολούθως: ικανοποιητικώς 50, καλώς 100, πολύ
καλώς 150, άριστα 200.
3. Η επιλογή του Τμηματάρχη Α΄, του Τμηματάρχη
Β΄ και των υφισταμένων τους Εποπτών, καθώς και του
Τμηματάρχη, Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος και
του υφισταμένου του Επόπτη γίνεται από το οικείο υπη−
ρεσιακό συμβούλιο, βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται
ως ακολούθως:
α. Επαγγελματικά−Τεχνικά προσόντα
• Ο βασικός τίτλος σπουδών: Άριστα 300 μόρια, λίαν
καλώς 250 μόρια, καλώς 200 μόρια.
• Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας
εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών:
άριστα 80, λίαν καλώς 60, καλώς 40.
• Ο βαθμός αποφοίτησης από τις Σχολές Εκπαίδευσης
Δημοτικής Αστυνομίας 17 και άνω: 1 μόριο ανά δεκαδικό
ψηφίο.
• Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο
συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 180.
• Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικεί−
μενο: μόρια 100.
• Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον δι−
άρκειας, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντι−
κείμενο της υπηρεσίας: μόρια 100.
• Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας διάρκειας, σε άλλο
γνωστικό αντικείμενο: μόρια 60.
• Η άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 70.
• Η πολύ καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χω−
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 60.
• Η καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50.
• Η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας: μό−
ρια 60.
• Η πολύ καλή γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας:
μόρια 50.
• Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί−
κησης, από Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, την ΕΛ.
ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος: μέχρι 100 μόρια (ανά
ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο, με ανώτατο όριο τα
100 μόρια).
Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος εκπαί−
δευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος,
προκειμένου για το προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε
υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη
ισχύος του π.δ. 135/2006 και δεν είχε φοιτήσει στις
Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και

όσων είχαν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμ−
μα των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, αποδεικνύεται
με αντίστοιχο πιστοποιητικό και λαμβάνει ένα μόριο
ανά ημέρα επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 50 μόρια.
β. Εργασιακή−Διοικητική εμπειρία
• Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 450 μόρια (για κάθε
έτος υπηρεσίας 15 μόρια, με ανώτατο όριο τα 30 έτη).
Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται
ως πλήρες έτος.
• Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύ−
θυνσης: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα
5,56 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).
• Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήμα−
τος: μέχρι 125 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 3,47
μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψή−
φιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου
Διεύθυνσης, προϊσταμένου Τμήματος δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 200 μόρια.
γ. Ικανότητες−δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: Μέχρι 300 μόρια.
• Γνώση αντικειμένου υπηρεσίας
• Διοικητικές ικανότητες
• Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα
• Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
• Αποτελεσματικότητα
Ετη

1

2

3

4

5

Μέσος
Μόρια
όρος Επί
συντελεστή
βαρύτητας

Γενικό Σύνολο
Τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογούνται βάσει της βαθ−
μολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευ−
ταίας πενταετίας, και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος
αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6. Το
κριτήριο «Διοικητικές ικανότητες» δεν λαμβάνεται υπόψη
κατά την κρίση για την επιλογή προϊσταμένων Τμήμα−
τος, όταν αυτό δεν υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή τα
υπόλοιπα κριτήρια αξιολογούνται και λαμβάνεται υπό−
ψη ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας για κάθε
κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 7,5.
(2) Ειδικές δραστηριότητες (ιδίως συγγραφικές εργα−
σίες, ανακοινώσεις−εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες
κ.λπ., συναφείς με αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δη−
μόσιας διοίκησης γενικότερα, εκπροσώπηση σε συμβού−
λια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό, μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές
και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δη−
μόσιου τομέα ή επιμόρφωση πέραν της αναφερόμενης
στην περίπτωση 3α): Μέχρι 60 μόρια.
(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου: 20 μόρια.
(4) Το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων: 40 μόρια.
(5) Ειδική αξιολόγηση από το υπηρεσιακό συμβού−
λιο:
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Από 50 μέχρι 200 μόρια. Το υπηρεσιακό συμβούλιο
μο−ριοδοτεί κάθε υποψήφιο με βάση τη συνολική υπη−
ρεσιακή εικόνα του υπαλλήλου που αποκομίζει από το
σύνολο των στοιχείων του προσωπικού μητρώου.
4. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων των περιπτώ−
σεων β΄ και γ΄ των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος
εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.
5. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της επιμόρφω−
σης της περίπτωσης α΄ των παραγράφων 1, 2 και 3
του παρόντος λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση της
τελευταίας δεκαετίας.
6. Η βαθμολογία του κριτηρίου της υπηρεσιακής αξιο−
λόγησης της περίπτωσης γ’ των παραγράφων 1, 2 και 3
του παρόντος εξάγεται με βάση τις εκθέσεις αξιολόγη−
σης που υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλή−
λου, έστω και αν δεν καλύπτουν πλήρη πενταετία.
7. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευ−
ξης της περίπτωσης γ΄ των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος, των ειδικών δραστηριοτήτων της περίπτω−
σης γ΄ των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, καθώς
και της ειδικής αξιολόγησης της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 3 του παρόντος αποτελεί ο μέσος όρος
του βαθμού των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
8. Η επίδραση των αναρρωτικών αδειών στην ικα−
νότητα του υπαλλήλου για την άσκηση καθηκόντων
προϊσταμένου, όπως επίσης και οι συστηματικά επα−
ναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και η ύπαρξη πει−
θαρχικών ποινών, συνεκτιμώνται από το υπηρεσιακό
συμβούλιο στη βαθμολόγηση της συνέντευξης ή της
ειδικής αξιολόγησης.
Άρθρο 10
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει της βαθ−
μολογίας που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος σύμφωνα με
τα κριτήρια του προηγούμενου άρθρου και η επιλογή
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και κατά τη
διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. α. Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσε−
ων γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του
άρθρου 4 του ΚΚΔΚΥ, με ανακοίνωση του αρμόδιου
προς διορισμό οργάνου του οικείου ΟΤΑ, με την οποία
προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων.
β. Η ανακοίνωση αναρτάται στον οικείο ΟΤΑ, με απο−
δεικτικό, έναν μήνα πριν από τη λήξη της θητείας των
υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή
εντός ενός (1) μηνός από τη σύσταση των θέσεων και
τάσσεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή
αιτήσεων. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από
βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του
υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει
από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλ−
λήλου.
γ. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ελέγχει, σε πρώ−
το στάδιο, όλες τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων, εάν και
κατά πόσον πληρούν τους όρους του νόμου. Όσοι από
τους υποψηφίους δεν πληρούν τους όρους του νόμου,
αποκλείονται με απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου από την περαιτέρω διαδικασία. Σε δεύτε−
ρο στάδιο το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί
κάθε υποψήφιο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1 του άρθρου 9 του παρόντος. Ειδικώς για τη συνέ−
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ντευξη, το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο καλεί κάθε
υποψήφιο χωριστά, προκειμένου να μορφώσει γνώμη
για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την εν γένει
καταλληλότητα του για την άσκηση των καθηκόντων
του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.
δ. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, του οποίου
η θητεία λήγει, εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του
και να ασκεί τα καθήκοντα του έως την επιλογή και
τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου.
ε. Σε περίπτωση που προϊστάμενος Γενικής Διεύ−
θυνσης δεν επιλέγεται για δεύτερη φορά, καταλαμ−
βάνει κενή θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, και αν δεν
υπάρχει, καταλαμβάνει την πρώτη θέση προϊσταμένου
Διεύθυνσης που θα κενωθεί. Έως τότε, θεωρείται προ−
ϊστάμενος Διεύθυνσης και τα καθήκοντα του προσδι−
ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό
οργάνου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η θη−
τεία του ανανεώνεται, αυτόματα, εκτός εάν με απόφαση
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου απαλλαγεί από τα
καθήκοντα του προϊσταμένου Διεύθυνσης για σοβαρό
λόγο, αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση αυτών. Επίσης,
οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν επιλέ−
γονται πάλι μετά τη λήξη της θητείας τους, μπορούν να
αποχωρήσουν από την υπηρεσία διατηρώντας τις απο−
δοχές του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον
υποβάλουν αίτηση παραίτησης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση της μη
επανεπιλογής τους.
στ. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυν−
σης πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το
Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο
για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τις ανωτέρω
διατάξεις.
3. α. Η επιλογή Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Τμηματαρ−
χών Α΄ και Β΄ και Εποπτών, προκειμένου για οργανική
μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και Τμηματαρχών
και Εποπτών, προκειμένου για οργανική μονάδα επιπέ−
δου Αυτοτελούς Τμήματος, γίνεται από το υπηρεσιακό
συμβούλιο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του ΚΚ−
ΔΚΥ, το αργότερο μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της
θητείας τους. Παράλειψη αποστολής των φακέλωνεντός
της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά σοβαρή παράβαση
καθήκοντος του αρμόδιου οργάνου, η οποία τιμωρείται
πειθαρχικώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μοριοδοτεί τους υποψη−
φίους για τις θέσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Τμημα−
ταρχών Α΄ και Β΄ και Εποπτών, καθώς και Τμηματαρχών,
προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Εποπτών κατά
τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα
του προηγούμενου άρθρου. Ειδικώς για τις θέσεις Δι−
ευθυντών και Υποδιευθυντών, το υπηρεσιακό συμβούλιο
καλεί σε συνέντευξη κάθε υποψήφιο χωριστά, προκει−
μένου να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα,
την ικανότητα και την εν γένει καταλληλότητα του για
την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή.
γ. Έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου ότι δεν επιθυμεί
να κριθεί κατά την επιλογή προϊσταμένων οργανικών
μονάδων γίνεται δεκτή από το υπηρεσιακό συμβούλιο,
εκτός εάν οι ανάγκες της υπηρεσίας επιβάλλουν τη μη
αποδοχή της.
δ. Οι προϋποθέσεις, που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 2 και 3 του άρθρου 8, πρέπει να συντρέχουν το
αργότερο έως και την ημέρα λήξης της θητείας των
προϊσταμένων.
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4. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο και τα υπηρεσιακά συμβούλια τοποθετούνται,
με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ως
προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονά−
δες για τρία (3) έτη. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά
τη λήξη της θητείας τους έως την τυχόν επανεπιλογή
τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης
παραγράφου, υπάλληλος που επιλέγεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος για τρίτη φορά ως Διευθυ−
ντής, θεωρείται ότι καταλαμβάνει, αυτοδικαίως, θέση
προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου. Επίσης, υπάλληλος
που επιλέγεται για τρίτη φορά ως Τμηματάρχης Α΄
ή Τμηματάρχης, προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
θεωρείται ότι καταλαμβάνει αυτοδικαίως θέση προϊ−
σταμένου αντίστοιχου επιπέδου. Όσοι καταλαμβάνουν
θέσεις προϊσταμένων, κατά την παράγραφο αυτή, κρίνο−
νται εφεξής μόνο για επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων
οργανικών μονάδων ανώτερου επιπέδου. Σε περίπτωση
κατά την οποία Διευθυντής δεν επανεπιλέγεται μετά
τη λήξη της θητείας του, καταλαμβάνει, χωρίς κρίση
υπηρεσιακού συμβουλίου, θέση Υποδιευθυντή, εκτός αν
το υπηρεσιακό συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση
του, κρίνει διαφορετικά.
6. Με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, ο προϊ−
στάμενος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του
και πριν από τη λήξη της τριετίας, για σοβαρό λόγο
αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών
του καθηκόντων, και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επι−
είκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων
αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης
ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συ−
μπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία
για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουρ−
γίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση
στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία
με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και
ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης,
να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτηση του,
ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, που
συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση
αυτή και ανεξάρτητα από τους λόγους της παραίτησης,
στερείται του δικαιώματος επιλογής του ως προϊσταμέ−
νου οργανικής μονάδας για μία τριετία από την επομένη
της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα
καθήκοντα προϊσταμένου.
7. Αν κενωθεί θέση Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή, Τμη−
ματάρχη Α΄ ή Β΄, Επόπτη, Τμηματάρχη, προϊσταμένου
Αυτοτελούς Τμήματος ή Επόπτη πριν από τη λήξη της
θητείας ή συσταθεί νέα, το οικείο υπηρεσιακό συμ−
βούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της
θητείας. Η επιλογή προϊσταμένων για τις θέσεις που
κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε
έναν μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστά−
θηκαν. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3α του
άρθρου αυτού εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
Για την επιλογή προϊσταμένου σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου αυτής απαιτείται να υποβληθεί αίτηση
από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στην οικεία υπηρε−
σία διοικητικού ή προσωπικού, το αργότερο μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που έλαβε γνώση
με φροντίδα της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού.
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Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με ειδικά αιτιολογημένη
απόφασή του, μπορεί να επιλέξει ως προϊστάμενο και
υπάλληλο που δεν υπέβαλε αίτηση.
Άρθρο 11
Προβάδισμα
Το προβάδισμα μεταξύ του προσωπικού της Δημοτι−
κής Αστυνομίας καθορίζεται ως εξής:
α. Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές
κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας
ΠΕ και ακολουθούν, κατά σειρά, οι υπάλληλοι της κατη−
γορίας TE και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ.
β. Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγο−
ρία, προηγούνται οι υπάλληλοι που κατέχουν ανώτερη
θέση σύμφωνα με την ιεραρχική κλίμακα του άρθρου
7 του παρόντος.
γ. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού
δεν υπάρχει προβάδισμα.
δ. Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέ−
πεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που
έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα
των κατηγοριών.
Άρθρο 12
Αναπλήρωση προϊσταμένων
1. Τον Διευθυντή που απουσιάζει ή κωλύεται αναπλη−
ρώνει στα καθήκοντα του ο Υποδιευθυντής, κατά σειρά,
και, ελλείψει αυτών, ο Τμηματάρχης Α΄, που έχει περισ−
σότερο χρόνο συνολικής υπηρεσίας. Τον Υποδιευθυντή
που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκο−
ντα του ο ανώτερος κατά βαθμό Τμηματάρχης Α΄ των
υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων
ο Τμηματάρχης Α΄, που έχει περισσότερο χρόνο συνο−
λικής υπηρεσίας.
2. Τον Τμηματάρχη Α΄ που απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθ−
μό Τμηματάρχης Β΄, που υπηρετεί στην ίδια οργανική
μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι Τμηματάρχες Β΄
με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισ−
σότερο χρόνο συνολικής υπηρεσίας.
3. Τον Τμηματάρχη Β΄ που απουσιάζει ή κωλύεται, ανα−
πληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό
Επόπτης. Αν υπηρετούν περισσότεροι Επόπτες με τον
ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο
χρόνο συνολικής υπηρεσίας.
4. Τον Επόπτη που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώ−
νει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό δημοτι−
κός αστυνομικός. Αν υπηρετούν περισσότεροι δημοτικοί
αστυνομικοί με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που
έχει περισσότερο χρόνο συνολικής υπηρεσίας.
5. Τον Τμηματάρχη, Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμή−
ματος που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα
καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό Επόπτης. Αν
υπηρετούν περισσότεροι Επόπτες με τον ίδιο βαθμό,
αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο συ−
νολικής υπηρεσίας. Τον Επόπτη που απουσιάζει ή κω−
λύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος
κατά βαθμό δημοτικός αστυνομικός. Αν υπηρετούν πε−
ρισσότεροι δημοτικοί αστυνομικοί με τον ίδιο βαθμό,
αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο συ−
νολικής υπηρεσίας.
6. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργα−
νικής μονάδας ως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου,
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εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παρα−
γράφων.
7. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας,
κατά το παρόν άρθρο, δικαιούται το προβλεπόμενο για
τη θέση επίδομα μετά την πάροδο των δύο μηνών από
την αναπλήρωση. Στην περίπτωση της παραγράφου
6 το επίδομα καταβάλλεται από την έναρξη της ανα−
πλήρωσης.
Άρθρο 13
Απόσπαση σε τουριστικό Δήμο ή Κοινότητα
Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου της Δημοτικής
Αστυνομίας σε Δημοτική Αστυνομία άλλου Δήμου ή
Κοινότητας τουριστικής περιοχής, ύστερα από τη συ−
μπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την
απόσπαση ο ενδιαφερόμενος Δήμος απευθύνει δημόσια
πρόσκληση για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περί−
οδο. Η απόσπαση γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου
και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου
του ΟΤΑ υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
αντίστοιχου οργάνου του Δήμου της οργανικής θέσης
του υπαλλήλου. Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης κατά την τουριστική περίοδο και
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγα−
λύτερο των 6 μηνών. Με την πάροδο του χρόνου της
απόσπασης, αυτή λύεται αυτοδίκαια, και ο υπάλληλος
υποχρεούται να επιστρέψει στην οργανική του θέση.
Δεν είναι δυνατή η απόσπαση, όταν πρόκειται για το
μοναδικό υπάλληλο στην κατηγορία του κλάδου του. Ο
χρόνος υπηρεσίας του αποσπώμενου λογίζεται για όλες
τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία του
υπαλλήλου στην οργανική του θέση. Οι αποδοχές του
υπαλλήλου που αποσπάστηκε, καθώς και οι σχετικές
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του, βαρύνουν το
φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση.
Άρθρο 14
Μετάταξη
1. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπο−
ρεί να μεταταγεί σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου ή Κοι−
νότητας, αν δεν συμπληρώσει τουλάχιστον οκταετή
υπηρεσία στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Με απόφαση των Γενικών Γραμματέων των οικείων
Περιφερειών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των αρ−
μόδιων προς διορισμό οργάνων, είναι δυνατή η αμοιβαία
μετάταξη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και πριν
από τη συμπλήρωση του χρόνου της προηγούμενης
παραγράφου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
Άρθρο 15
Ειδικές ρυθμίσεις
1. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του φέρει στολή, της οποίας
ο τύπος, τα διακριτικά γνωρίσματα, που καθορίζουν την
ιεραρχική διαβάθμιση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
2. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προ−
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας εφοδιάζεται με τα
αναγκαία μέσα και εξοπλισμό, που καθορίζονται με από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, και δεν έχουν, σε
καμία περίπτωση, κατασταλτικό χαρακτήρα. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται ο τύπος της ειδικής ταυτότητας

του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, δηλωτικής
της ιδιότητάς του, όπως και του ειδικού διακριτικού σή−
ματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Ο ΟΤΑ υποχρεούται στη νομική στήριξη του προσω−
πικού της Δημοτικής Αστυνομίας, κάθε φορά που αυτό
παραπέμπεται ενώπιον δικαστικής αρχής για λόγο που
ανάγεται στην ενάσκηση των καθηκόντων του και κατά
τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, υπό την προϋπό−
θεση ότι αυτή θα ζητηθεί από το δημοτικό αστυνομικό,
η δε συνδρομή του οικείου λόγου βεβαιώνεται από τον
προϊστάμενο της οργανικής μονάδας, Διεύθυνσης ή Αυ−
τοτελούς Τμήματος, στην οποία υπηρετεί ο δημοτικός
αστυνομικός.
4. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο−
διοίκησης μπορεί να καταρτίζει μέχρι δύο κατ’ έτος
εβδομαδιαία ειδικά σεμινάρια για την επιμόρφωση των
δημοτικών αστυνομικών και των προϊσταμένων τους.
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων σχεδιάζεται από το Εκ−
παιδευτικό Συμβούλιο κατ’ ανάλογη εφαρμογή της υπ’
αριθμ. 70765/2008 (ΦΕΚ 2351 Β) απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, όπως αυτή ισχύει.
5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 του π.δ. 135/2006 (ΦΕΚ 153 Α) προστίθενται
τα ακόλουθα: «καθώς και για όσους είναι γονείς με τρία
παιδιά και τέκνα αυτών».
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του π.δ. 135/2006
(ΦΕΚ 153 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται για εξέταση
για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιό−
τητα και εφόσον δηλώσουν, πριν από την εξέταση, την
αδυναμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή, λόγω πρό−
σκαιρης ανικανότητας, η οποία πρέπει να πιστοποιείται
από διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου, μπορούν
να συμμετάσχουν στην εξέταση εντός αποκλειστικής
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης
των αθλητικών δοκιμασιών. Μετά τη λήξη της προθεσμί−
ας αυτής ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες
της παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 135/2006.»
7. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπάγε−
ταιστις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
καιΚοινοτικών Υπαλλήλων για όσα θέματα δεν ρυθμί−
ζονταιδιαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος ή
άλλες ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η θητεία όσων, κατά την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος, υπηρετούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων,
είτε έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) είτε ασκούν χρέη προϊσταμένου,
λήγει με τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος συνέρχεται υποχρεωτικά το Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο του άρθρου 10 για την επιλογή στις θέσεις της
ιεραρχίας του άρθρου 7. Παράλειψη αποστολής των φα−
κέλων, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, συνιστά σοβαρή
παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου οργάνου, η οποία
τιμωρείται πειθαρχικώς σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 8, η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας γίνεται
ως ακολούθως:
Ως Διευθυντής, προϊστάμενος της Διεύθυνσης, επιλέ−
γεται, κατά προτεραιότητα, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
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Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει,
με βαθμό Β΄ και τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπη−
ρεσίας στο βαθμό Β΄ και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄.
Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται
υπάλληλος της κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας
με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄ και τέσ−
σερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Β΄
και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄. Εάν δεν υπάρχει ούτε
τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατη−
γορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με Α΄ βαθμό και, αν
δεν υπάρχει, με Β΄ βαθμό. Ως Υποδιευθυντής, επιλέγεται
κατά προτεραιότητα υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Δημο−
τικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει, με
βαθμό Β΄ και τέσσερα (4) χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό
Β΄. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται
υπάλληλος της κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας
με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄ και τέσ−
σερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Β΄.
Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται
υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
με Α΄ βαθμό και, αν δεν υπάρχει, με Β΄ βαθμό.
Ως Τμηματάρχης Α΄, προϊστάμενος Τμήματος ή Τμημα−
τάρχης, προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος, επιλέγε−
ται κατά προτεραιότητα υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ
Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄ και, αν δεν υπάρχει,
υπάλληλος με βαθμό Β΄, που έχει συμπληρώσει, ως ελά−
χιστο χρόνο υπηρεσίας, στο βαθμό Β΄ τρία έτη. Εάν δεν
υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της
κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α, και,
αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄, που έχει συμπληρώσει, ως
ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας, στο βαθμό Β΄ τρία έτη. Αν
δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος
της κατηγορίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με Α΄ βαθμό
και, αν δεν υπάρχει, με Β΄ βαθμό.
Ως Τμηματάρχης Β΄ επιλέγεται, κατά προτεραιότητα,
υπάλληλος Α΄ βαθμού της κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής
Αστυνομίας και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος με βαθμό
Β΄, που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας
στο βαθμό Β΄ δύο έτη, και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος
της κατηγορίας TE Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄,
και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β΄ που έχει συμπληρώσει
ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ δύο έτη
και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ
Δημοτικής Αστυνομίας με Α΄ βαθμό και, αν δεν υπάρχει,
με Β΄ βαθμό.
Ως Επόπτης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας τουλάχιστον με Β΄ βαθμό και,
αν δεν υπάρχει, με Γ΄ βαθμό και ένα τουλάχιστον έτος
υπηρεσίας στο Γ΄ βαθμό.
3. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγού−
μενης παραγράφου για την επιλογή Διευθυντή, Τμημα−
τάρχη Α΄ και Τμηματάρχη Αυτοτελούς Τμήματος, τα
καθήκοντα αυτά ασκούνται, παραλλήλως, από προϊστά−
μενο Διεύθυνσης ή προϊστάμενο Τμήματος αντιστοίχως
άλλου κλάδου του οικείου ΟΤΑ, ύστερα από απόφαση
του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.
4. Προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία
Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη ισχύος
του π.δ. 135/2006 και δεν είχε εκπαιδευτεί στις Σχο−
λές Δημοτικής Αστυνομίας, μπορεί, με αίτηση του, να
παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που
σχεδιάζεται και υλοποιείται με ευθύνη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά
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ανάλογη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 70765/2008 (ΦΕΚ 2351
Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή
ισχύει. Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος
εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για το Δήμο, από τον
οποίο προέρχεται ο υπάλληλος.
5. Επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό του άρ−
θρου 1 παράγραφος 1 εδάφ. β΄ του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19
Α), που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
σε οργανική θέση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας,
εξακολουθεί να κατέχει τη θέση στην υπηρεσία της
Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του από αυτή.
6. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του παρόντος, τα θέματα πειθαρχικής ευθύνης
και της αντίστοιχης διαδικασίας ρυθμίζονται από τις
οικείες διατάξεις του ν. 3584/2007.
Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις δι−
ατάξεις των ανωτέρω άρθρων καταργείται, πλην των
ρυθμίσεων του άρθρου 15 του π.δ. 23/2002, οι οποίες
δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νό−
μου και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του
παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Τ.Ε.Δ.Κ. ΚΑΙ ΟΤΑ
Άρθρο 18
Υπηρεσιακά θέματα υπαλλήλων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Τ.Ε.Δ.Κ.,
Συνδέσμων και ΟΤΑ
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 73 του κυρωτικού
νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ. και του αρμόδιου προς διορι−
σμό οργάνου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ
στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτή−
των (Τ.Ε.Δ.Κ.), για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, το
οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2), ακόμη, έτη και
αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται
κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που αποσπάται.»
2. Κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις τακτικού προ−
σωπικού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων
και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) των νομών καλύπτονται με
προσωπικό που προσλαμβάνεται χωρίς τη διαδικασία
έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως εκάστο−
τε ισχύει. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται
από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και τις Τ.Ε.Δ.Κ., με τη διαδικασία και
τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),
όπως ισχύει.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) ισχύουν και για αποσπάσεις
υπαλλήλων ΟΤΑ σε Περιφέρειες.
4. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 265 του ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) προεδρικού διατάγματος, για την
πρόσληψη προσωπικού των ανωνύμων εταιρειών των
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από
τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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