
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1127
12 Ιουνίου 2015

12105

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς με−

τάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν 
στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του 
Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των κριτηρίων επιλογής και 
κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδό−
τησής τους. ......................................................................................... 1

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 
και προσδιορισμός των κριτηρίων κατάταξης 
και του τρόπου μοριοδότησης των διοριστέων 
που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες που 
δημο σιεύθηκαν μετά την 1.1.2009 και υποβάλλουν 
αίτηση συμμετοχής σε νέα προκήρυξη σύμφωνα 
με τις δια τάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4325/2015 
(Α΄ 47). ...................................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (1)
 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς με−

τάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν 
στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του 
Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των κριτηρίων επιλογής και κα−
τάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής 
τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 και του άρθρου 

16 του Ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης, 
− Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια−
κυβέρνηση − Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 47),

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 21),

3. Το Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο−
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39), 
όπως ισχύει,

4. Την αριθμ. πρωτ.Υ95/20.2.2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Γεώργιο Κατρούγκαλο» (Α΄ 299),

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού , αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης για

τη μετάταξη ή μεταφορά

1. Η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων και η μεταφορά 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 14 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), διενεργείται σύμ−
φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του Ν. 4325/2015 
καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων 
παραγράφων.

2. Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των 
φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα για ενίσχυση των 
υπηρεσιών τους με προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 14 του Ν. 4325/2015 και το οποίο 
θα καταλάβει κενές ή συνιστώμενες θέσεις.

3. Το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται από 
τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τριμε−
λείς Επιτροπές του άρθρου 16 του Ν. 4325/2015, προκει−
μένου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να γνω−
μοδοτήσουν σχετικά με τις ανάγκες για προσωπικό που 
μπορεί να καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του Ν. 4325/2015.

4. Μετά τη γνωμοδότηση των Τριμελών Επιτροπών, 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης εκδίδει Πρόσκληση, η οποία δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την 
Πρόσκληση καθορίζονται οι θέσεις που καλύπτονται 
ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και κλά−
δο/ειδικότητα προσωπικού, και τυχόν ειδικά προσόντα 
που απαιτούνται για τους κλάδους ή ειδικότητες στις 
οποίες πρόκειται να μεταταχθούν/μεταφερθούν. Οι 
φορείς στους οποίους υπάγονται οργανικά υποχρεού−
νται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους 
υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 15 του Ν. 4325/2015 και της παρούσας, όπως 
αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του ως άνω νόμου.
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5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) 
ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν 
Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό προς το σκοπό 
αυτό έντυπο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης − Τριμελείς Επιτροπές του αρ. 16 
του Ν. 4325/2015 και ηλεκτρονικά, με κοινοποίηση από 
τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Διοικητικού 
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ή ανήκε οργανικά, ή 
σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση ή 
Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου που επόπτευε 
τον φορέα του.

6. Με την Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση οι ενδιαφερόμε−
νοι δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν 
να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με σειρά προτίμη−
σης, δηλώνοντας τουλάχιστον μία (1) προτίμηση έως 
και πέντε (5). Σε περίπτωση που δεν δηλώσουν καμία 
προτίμηση, η Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση θεωρείται ως 
μη υποβληθείσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο−
βάλουν Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση και σε θέσεις για 
τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά 
ορίζονται στο Π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, ανεξάρτητα 
από κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα που ανήκαν κατά το 
χρόνο που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή σε εργασιακή 
εφεδρεία ή καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους.

7. Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, όπου ανήκει ή ανήκε 
οργανικά ο υπάλληλος, ή σε περίπτωση κατάργησης του 
φορέα, η Διεύθυνση/Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουρ−
γείου ελέγχει τα όσα υπευθύνως δήλωσε ο υποψήφιος 
βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προσω−
πικό του Μητρώο και τηρούνται στο αρχείο της υπηρε−
σίας. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, η αρμόδια Διεύθυνση 
καλεί τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον 
εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν 
μετά τον έλεγχο προκύψει ανακρίβεια της δήλωσης, η 
αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού γνωστοποιεί 
τα ακριβή στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την πάροδο της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας 
στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του Ν. 4325/2015, 
άλλως η Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση θεωρείται ακριβής.

8. Οι Τριμελείς Επιτροπές, παραλαμβάνουν τις αιτήσεις 
των υποψηφίων, και αποφασίζουν αιτιολογημένα εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της 
ως άνω δεκαήμερης αποκλειστικής προθεσμίας, για τη 
μοριοδότηση των υποψηφίων όπως αυτή ορίζεται στα 
Παραρτήματα της παρούσας και την κατάταξη τους, 
μέσω πληροφοριακού συστήματος, βάσει της ως άνω 
μοριοδότησης και της υποβληθείσας αίτησης προτίμη−
σης, σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης 
υπαλλήλων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης και αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ.

9. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και 
διάθεσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν 
ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης στο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης. Με την ένσταση μπορεί να 
προβληθούν μόνο αντιρρήσεις σχετικές με τη βαθμολό−
γηση των κριτηρίων, όπως αυτά προσδιορίζονται στους 
Πίνακες Ι, II και III του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας. 
Οι ενστάσεις εξετάζονται από το αρμόδιο Τμήμα του 
ΑΣΕΠ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής τους.

10. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το ΑΣΕΠ δια−
βιβάζει τις σχετικές αποφάσεις στις Τριμελείς Επι−
τροπές, οι οποίες καταρτίζουν οριστικούς πίνακες 
κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων και αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και 
στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι οριστικοί πίνακες 
κατάταξης και διάθεσης διαβιβάζονται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης και 
υποδοχής.

11. Ακολούθως, εκδίδεται απόφαση μετάταξης/μεταφο−
ράς των υπαλλήλων από τον οικείο φορέα υποδοχής, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με την απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία εμφάνισης 
των υπαλλήλων στους φορείς υποδοχής.

12. Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή του 
προσωπικού που μετατάσσεται/μεταφέρεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4325/2015 και 
ο αριθμός μορίων που αντιστοιχούν σε αυτά ανά κα−
τηγορία υπαλλήλων παρατίθενται στους Πίνακες Ι, II 
και III του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας υπουργικής 
απόφασης.

13. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο ενδιαφε−
ρόμενος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

Άρθρο 2
Ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας των Τριμελών

Επιτροπών του άρθρου 16 του Ν. 4325/2015

Για τα θέματα που δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις 
αυτές, ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, Α΄ 45, 
όπως ισχύει).

Άρθρο 3
Παραρτήματα

Τα προσαρτώμενα στην παρούσα απόφαση Παραρ−
τήματα Α΄ και Β΄ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ και ΤΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μ Ο Ρ Ι Α 

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 40 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας
με το βασικό τίτλο σπουδών)
Μοριοδοτείται ένας (1) τίτλος σπουδών 

5 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 10

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ 15

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες) 

άριστη γνώση 5

πολύ καλή γνώση 3

καλή γνώση 2

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(αναγνωρισμένος για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη) ΜΕΓΙΣΤΟ 30

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Για τα πρώτα 5 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 2) 10

Για τα επόμενα 10 έτη 
(αριθμός ετών x συντελεστή 1) 10

Για τα επόμενα 20 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5) 10

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ 30

ΈΓΓΑΜΟΣ 10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ (βαθμολογούνται έως και 4 τέκνα) για κάθε τέκνο x συντελεστή 5 20 

4. ΟΜΟΕΔΡΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ−ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ MΕΓΙΣΤΟ 70

Εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο με τον
φορέα υποδοχής (προκειμένου για την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, όπου δήμος νοείται οποιοσδήποτε δήμος
εντάσσεται είτε στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής είτε
στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα) 

70

5. ΣΥΝΥΠΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ−
ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 30

Εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται/εποπτεύεται από
το ίδιο Υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής  30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ρ Ι Α 

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 30

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών) 
Μοριοδοτείται ένας (1) τίτλος σπουδών 

20 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες) 

άριστη γνώση 5

πολύ καλή γνώση 3 

καλή γνώση 2 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (αναγνωρισμένος για βαθμολογική και
μισθολογική εξέλιξη) ΜΕΓΙΣΤΟ 40 
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ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Για τα πρώτα 5 έτη 
(αριθμός ετών x συντελεστή 2) 10 

Για τα επόμενα 10 έτη 
(αριθμός ετών x συντελεστή 1,5) 15 

Για τα επόμενα 20 έτη 
(αριθμός ετών x συντελεστή 0,75) 15 

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ 30 

ΈΓΓΑΜΟΣ 10 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ (βαθμολογούνται έως και 4 τέκνα) για κάθε τέκνο x συντελεστή 5 20

4. ΟΜΟΕΔΡΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ−ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ MΕΓΙΣΤΟ 70 

Εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο με τον
φορέα υποδοχής (προκειμένου για την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, όπου δήμος νοείται οποιοσδήποτε δήμος
εντάσσεται είτε στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής είτε
στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα) 

70 

5. ΣΥΝΥΠΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ− ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 30 

Εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται/εποπτεύεται από το ίδιο
Υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής 30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μ Ο Ρ Ι Α 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (αναγνωρισμένος για βαθμολογική
και μισθολογική εξέλιξη) ΜΕΓΙΣΤΟ 50

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Για τα πρώτα 5 έτη 
(αριθμός ετών x συντελεστή 3) 15 

Για τα επόμενα 10 έτη 
(αριθμός ετών x συντελεστή 2) 20 

Για τα επόμενα 20 έτη 
(αριθμός ετών x συντελεστή 0,75) 15 

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ 50

ΈΓΓΑΜΟΣ 20 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ (βαθμολογούνται έως και 4 τέκνα) για κάθε τέκνο x συντελεστή 7,5 30

3. ΟΜΟΕΔΡΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ−ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ MΕΓΙΣΤΟ 70

Εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο με τον φορέα
υποδοχής (προκειμένου για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου
δήμος νοείται οποιοσδήποτε δήμος εντάσσεται είτε στη
μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής είτε στη μητροπολιτική
ενότητα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα) 

70 

4. ΣΥΝΥΠΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ− ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 30

Εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται/εποπτεύεται από το ίδιο
Υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής 30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄:
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού 

σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 39 Α΄) και θα εξειδικεύονται με την Πρόσκληση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

II. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολο−

γικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
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Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη−
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που 
αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) και ανα−
φέρονται στο Π.δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία.

Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα 
οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην 
Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρό−
σφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 
2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν 
μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπα−
τριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων 
της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω 
ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια 
του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. 
ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 
τίτλου, όσοι υπάλληλοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώ−
ρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής 
ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι 
οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό−
ντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.δ. 38/2010 «Προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτι−
μίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)του 
άρθρου 10 του Π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των 
διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποι−
ούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας 
τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 
του Π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπλη−
ρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 
92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων».

Οι ως άνω υπάλληλοι εξαιρούνται μεν από την υπο−
χρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την 
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και 
από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από 
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή από το Διεπιστημονικό Ορ−
γανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο−
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία 
του τίτλου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή με−

ταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον 

φοίτησης προσκομίζουν επικυρωμένη φωτοτυπία του 
διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται 
μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ 
ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονι−
κό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει 
εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτω−
ση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει 
το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το 
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να κα−
θορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη 
μετάφρασή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντι−

στοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον 
εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μετα−
πτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του 
μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται 
ως μεταπτυχιακός τίτλος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/431/οικ.17284 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και 

προσδιορισμός των κριτηρίων κατάταξης και του 
τρόπου μοριοδότησης των διοριστέων που περιλαμ−
βάνονται σε οριστικούς πίνακες που δημοσιεύθηκαν 
μετά την 1.1.2009 και υποβάλλουν αίτηση συμμετο−
χής σε νέα προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 «Σύ−

σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).

4) Τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσό−
ντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» 
(Α΄ 39), όπως ισχύει.

5) Την αριθμ. Υ95/20−2−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Γεώργιο Κατρούγκαλο» (Β΄ 299).

6) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση των ειδι−
κότερων θεμάτων, τα οποία αφορούν στη διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων, τον προσδιορισμό των κριτηρίων 
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που μοριοδοτούνται, τη διαδικασία μοριοδότησης, τον 
αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κρι−
τήρια για το διορισμό, όσων περιλαμβάνονται σε οριστι−
κούς πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύτηκαν σε 
ΦΕΚ από την 1.1.2009 και μετά, καθώς και όσων έχουν 
διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς 
διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του 
ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει 
διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού 
και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του ΑΣΕΠ ή των φορέων, των οποίων οι πίνακες έχουν 
ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4325/2015.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής

1. Αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων 
που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1.1.2009 και μετά, 
καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντι−
κατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με 
απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο 
χρονικό διάστημα, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 
δεν έχουν διοριστεί.

2. Οι εγγεγραμμένοι σε οριστικούς πίνακες διοριστέων 
καθώς και οι διατεθέντες προς διορισμό σε αντικατά−
σταση − αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, που κλήθη−
καν από το φορέα διορισμού προς ανάληψη υπηρεσίας 
και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους ή που αποδέ−
χτηκαν και εν συνεχεία παραιτήθηκαν δεν έχουν το 
δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.

3. Για την παρούσα διαδικασία δεν ισχύει το κώλυμα 
της παραγράφου 17 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 
του Ν. 2839/2000 (Α΄ 196).

Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης της προκήρυξης

πλήρωσης θέσεων

1. Ο διορισμός όσων εμπίπτουν στις διατάξεις του προ−
ηγούμενου άρθρου της παρούσας απόφασης σε κενές 
οργανικές θέσεις των φορέων του δημοσίου τομέα που 
υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, διενεργείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία των άρθρων 15, 16 και 18 του Ν. 2190/1994, 
όπως ισχύουν, καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των 
επόμενων παραγράφων.

2. Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των 
φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα πρόσληψης προ−
σωπικού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων 
των υπηρεσιών τους που δύνανται να καλυφθούν από 
επιτυχόντες που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 
2 της παρούσας απόφασης, και για τις οποίες δεν υφί−
σταται εκκρεμότητα διορισμού.

3. Το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται από 
τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τρι−
μελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του Ν. 4325/2015, προ−
κειμένου αυτές να γνωμοδοτήσουν εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών σχετικά με τις θέσεις που μπορούν 
να καλυφθούν από επιτυχόντες που υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

4. Η γνωμοδότηση των Τριμελών Επιτροπών διαβιβά−
ζεται δια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανά−
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην Επιτροπή 
του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, 
προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη έγκριση για 
την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης των 
θέσεων. Η ως άνω γνωμοδότηση κοινοποιείται παράλ−
ληλα και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη 
χορήγηση βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει η 
εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων.

5. Η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, για την κίνηση των διαδι−
κασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του Ν. 4325/2015 διαβιβάζεται δια της Διεύ−
θυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης στους αρμόδιους φορείς, προκειμέ−
νου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
υποβολή άμεσα των αντίστοιχων αιτημάτων στο ΑΣΕΠ.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 
της παρούσας απόφασης, το ΑΣΕΠ εκδίδει προκήρυξη 
πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2190/1994, 
όπως ισχύει.

2. Οι επιτυχόντες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρ−
θρου 2 της παρούσας απόφασης μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη σε διαφορετική 
κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού όπως προσδι−
ορίζονται από τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) όπως 
ισχύει από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους 
οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του 
Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς 
διορισμό σε αντικατάσταση −αναπλήρωση όσων αρχικά 
διορίστηκαν. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής 
σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος 
σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των 
οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδο−
σης της σχετικής απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ.

3. Ο τρόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τα 
απαιτούμενα, κατά περίπτωση, προσόντα για την πλή−
ρωση των θέσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά, με τα 
οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, η πλήρωση των 
κριτηρίων ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι 
με την αίτηση συμμετοχής τους καθορίζονται από την 
οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός των κριτηρίων μοριοδότησης,

της διαδικασίας μοριοδότησης και του αριθμού
των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια

1. Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις που προκη−
ρύσσονται με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης, κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας 
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως 
αυτή προκύπτει από τα κριτήρια του άρθρου 18 του 
Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου και 
του ειδικού κριτηρίου του χρόνου έκδοσης του πίνακα 
διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., στον οποίο ανήκουν ή της ημερομη−
νίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., 
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με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατά−
σταση − αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

2. Το ειδικό κριτήριο του χρόνου έκδοσης του πί−
νακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., στον οποίο ανήκουν, ή της 
ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος 
του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό 
σε αντικατάσταση − αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων 
βαθμολογείται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙO ΜΟΡΙΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
600

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ−
θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και 
όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντι−
κατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο−
ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ 
που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα. 

600

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ−
θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και 
όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντι−
κατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο−
ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ 
που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα. 

500

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ−
θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και 
όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντι−
κατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο−
ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ 
που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα. 

400

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ−
θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και 
όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντι−
κατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο−
ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ 
που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα. 

300

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ−
θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και 
όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντι−
κατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο−
ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ 
που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα. 

200 

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ−
θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και 
όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντι−
κατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο−
ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ 
που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα. 

100

3. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου προκύπτει 
από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο 
υποψήφιος σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμε−
νων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Μεταξύ των 
ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τις περισ−
σότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου έκδοσης του 
πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π., στον οποίο ανήκει, ή 
της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος 
του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε 
αντικατάσταση − αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων, και, 
αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερους 
μήνες συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την τελευταία ημέρα 
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη 
διαδικασία. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προη−
γείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες 
στο πρώτο κατά σειρά κριτήριο (τίτλος σπουδών) του 
άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, και αν αυτές 
συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. 
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, χωρίς να καταστεί 
δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθ−
μούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο 
τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησης του, και αν 
αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία 
με βάση την ημερομηνία γέννησης του ενώ αν εξαντλη−
θούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά 
καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται 
πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

Άνεργος για την εφαρμογή της παρούσας παρα−
γράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις 
(4) τουλάχιστον πλήρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας 
μέχρι την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. Για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λογίζεται 
επίσης ως χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολού−
θησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του 
O.A.Ε.Δ. από υποψηφίους που ήταν άνεργοι τουλάχι−
στον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξης τους στο 
πρόγραμμα.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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