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Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022
Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/891/οικ.10772

ΠΡΟΣ:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ : Έκδοση διαπιστωτικής πράξης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 1 του αρ.12 του ν.4765/2021
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6), όπως
ισχύει, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών ταξινομούνται οι Δήμοι στις
κατηγορίες των περ. στ΄και ζ΄ προκειμένου οι υποψήφιοι να μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τις
ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν τον διορισμό τους δεσμευόμενοι να
υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις ως άνω
περιοχές και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 2 που εδρεύουν στην αντίστοιχη
Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμο ή νησί.
Η διάκριση των Δήμων στις ως άνω κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ γίνεται σύμφωνα
με τα άρθρα 2Α και 2Β του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 2 και 3
του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), αντίστοιχα.
Δεδομένου ότι με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4940/2022 «Σύστημα
στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και
άλλες διατάξεις» (Α΄112), τροποποιείται η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του αρ.12 του

ν.4765/2021, όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί η αρ. πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/890/οικ.10331/24-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΩ46ΜΤΛ6-ΞΔΦ) διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-05-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού
Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της
παρ. 1 του αρ. 12 του ν. 4765/2021(Α΄6)» (ΑΔΑ: ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ)».
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ελένη Ρούφου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
-Δ/νσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας
τους)
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν
την παρούσα στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά
πρόσωπα αυτών)
3. Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις Διοικητικού
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.Υπουργεία
-Γραφεία κκ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών
-Γραφεία κκ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία κκ Γενικών Γραμματέων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

