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ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητασ ν.4172/2013» 

 

Στο πλαίςιο τθσ ςυνεχιηόμενθσ προςπάκειασ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ που 

ςτθρίηεται ςτουσ άξονεσ τθσ αναδιοργάνωςθσ των δομϊν, τθσ βελτίωςθσ των επιχειρθςιακϊν 

διαδικαςιϊν, τθσ αποτελεςματικότερθσ διαχείριςθσ των ανκρϊπινων και οικονομικϊν πόρων 

κακϊσ και  των υποδομϊν για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων, το Υπουργείο 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία από τθν 

υλοποίθςθ του πρϊτου κφκλου κινθτικότθτασ, ςχεδίαςε τα επόμενα βιματα για τθν 

ορκολογικότερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμοςίου Τομζα προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα κατά τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

Συγκεκριμζνα, κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των άρκρων 90 και 91 του ν.4172/2013 

«Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν.4046/2012 και του ν.4127/2013 και 

άλλεσ διατάξεισ» εκδόκθκαν οι υπ’ αρικμ. ΔΙΡΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 

(ΦΕΚ1914/Β/7.8.2013) και ΔΙΡΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013(ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013)   αποφάςεισ 

του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ ρυκμίηουν 

τα κριτιρια και τθ διαδικαςία επιλογισ των υπαλλιλων που τίκενται ςε διακεςιμότθτα, των προσ 

μετάταξθ ι μεταφορά υπαλλιλων, των κριτθρίων επιλογισ και κατάταξισ τουσ, τον τρόπο 

μοριοδότθςισ τουσ και ηθτιματα λειτουργίασ του Τριμελοφσ Συμβουλίου του άρκρου 5 παρ. 3 του 

ν.4024/2011 και των Τριμελϊν Ειδικϊν Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΤΘΙΑ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΡΟΥ 

ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑ κακϊσ και ΤΩΝ ΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΘ/ΜΕΤΑΦΟΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

 

Τόςο θ υπ’ αρικμ. ΔΙΡΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ/1914/Β/7.8.2013) Υπουργικι 

απόφαςθ για τθ κζςθ ςε διακεςιμότθτα υπαλλιλων, λόγω κατάργθςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, 

όςο και θ υπ’ αρικμ. ΔΙΡΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013(ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) για τθ 

μετάταξθ/μεταφορά αυτϊν διαςφαλίηει ότι θ επιλογι διενεργείται κατόπιν αποτίμθςθσ και 

αντικειμενικισ μοριοδότθςθσ των προςόντων τουσ, τυπικϊν και ουςιαςτικϊν, ςυνεκτιμϊμενθσ τθσ 

εργαςιακισ και διοικθτικισ εμπειρίασ κακϊσ και τθσ υπθρεςιακισ απόδοςθσ, δθλ. ςτοιχείων που 

ςυνκζτουν τθν  εργαςιακι φυςιογνωμία του υπαλλιλου. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίδεται, περαιτζρω, 

ςτον τρόπο ειςαγωγισ του υπαλλιλου ςτο Δθμόςιο και ιδίωσ αν πρόκειται για διαδικαςία 

γραπτοφ διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ ι για διαδικαςία πλιρωςθσ κζςεων με ςειρά προτεραιότθτασ θ 

οποία διενεργείται εξ ολοκλιρου από το ΑΣΕΡ ι για διαδικαςία που ελζγχει το ΑΣΕΡ, κακϊσ και 

για Διαγωνιςμό Ειςαγωγισ ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΚΙΤΘΙΑ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΚΑΙ ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘ 

 

Αναφορικά με τα κριτιρια και τον τρόπο μοριοδότθςισ τουσ που παρατίκενται ςτο 

Ραράρτθμα Αϋ των υπουργικϊν αποφάςεων, διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΙΤΘΙΑ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΡΕ και ΤΕ 

Κ  Ι Τ Θ  Ι Α Μ Ο  Ι Α 

1. ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ  ΜΕΓΙΣΤΟ 30 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ  βακμόσ πτυχίου 
επί 0,5 

            ζωσ 5 

ΔΕΥΤΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 
(τησ ίδιασ κατηγορίασ  με το 
βαςικό τίτλο ςπουδών ) 

 3 

ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟ ΔΙΡΛΩΜΑ 
 

ςυναφζσ με το αντικείμενο 
του Φορζα 

7 

ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

ςυναφισ με το αντικείμενο 
του Φορζα 

4 

ΑΡΟΦΟΙΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΣΔΔ ι 
ΕΣΤΑ 

 5 

ΓΝΩΣΘ ΞΕΝΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
(μοριοδοτοφνται μζχρι 2 ξζνεσ 
γλώςςεσ) 

άριςτθ γνϊςθ  3 

πολφ καλι γνϊςθ 2 

 καλι γνϊςθ 1 

 

Ρροκειμζνου ο υπάλλθλοσ να τεκεί ςε διακεςιμότθτα, μοριοδοτείται για τον  βαςικό τίτλο 

ςπουδϊν τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία υπθρετεί. 

 Στθν περίπτωςθ, ωςτόςο, που υπάλλθλοσ υπθρετεί ςε κατθγορία ανϊτερθ των τυπικϊν 

του προςόντων , βάςει ειδικϊν διατάξεων, κα μοριοδοτθκεί για τον τίτλο ςπουδϊν που κατζχει. 

Για παράδειγμα: 

α) Οι απόφοιτοι τθσ Ε.Σ.Δ.Δ. ι Ε.Σ.Τ.Α. που υπθρετοφν ςτθν κατθγορία ΡΕ αλλά ζχουν 

βαςικό τίτλο ςπουδϊν του τεχνολογικοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, κα μοριοδοτθκοφν  

βάςει του πτυχίου του τεχνολογικοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ (ειδικι διάταξθ: άρκρο 

24 παρ. 2 του Ρ.Δ.57/2007). 
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β) Οι υπάλλθλοι τθσ κατθγορίασ ΔΕ κλάδων τεχνικϊν ειδικοτιτων οι οποίοι κατζχουν το 

βαςικό τίτλο ςπουδϊν υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και τριετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτο 

αντίςτοιχο αντικείμενο, κα μοριοδοτθκοφν για τον τίτλο που κατζχουν. 

γ) Οι υπάλλθλοι που κατζχουν βαςικό τίτλο ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

αλλά υπθρετοφν ςε κατθγορία ΡΕ ι ΤΕ βάςει ειδικϊν διατάξεων, κα μοριοδοτθκοφν  για τον 

τίτλο που κατζχουν με αναγωγι τθσ βακμολογίασ του ςε κλίμακα με βακμολογία από μθδζν 

ζωσ δζκα. 

Ρροκειμζνου ο υπάλλθλοσ να μεταταγεί/μεταφερκεί ςε νζα υπθρεςία του Δθμοςίου και 

ςε κζςθ κλάδου ανϊτερθσ κατθγορίασ- εφόςον κατζχει τα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα και δεν 

εμπίπτει ςτον περιοριςμό τθσ οκταετίασ (παρ. 2 άρθρου 70 του Ν.3528/2007 και παρ. 2 άρθρου 

76 του Ν.3584/2007)  - κα μοριοδοτθκεί για τον τίτλο ςπουδϊν τθσ ανϊτερθσ κατθγορίασ κακϊσ 

και για το ςφνολο των κριτθρίων τθσ κατθγορίασ αυτισ.  

Για παράδειγμα, οι υπάλλθλοι που κατζχουν ανϊτερο τίτλο ςπουδϊν ΡΕ ι ΤΕ, αλλά 

υπθρετοφςαν ςε κατθγορία ΔΕ ςτο φορζα προζλευςθσ , δφνανται να μεταταγοφν/μεταφερκοφν ςε 

κλάδο ανϊτερθσ κατθγορίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα μοριοδοτθκοφν με τα κριτιρια τθσ  

ανϊτερθσ κατθγορίασ. 

Στισ περιπτϊςεισ που δεν υφίςταται για τουσ αλλοδαποφσ τίτλουσ ςπουδϊν αντιςτοιχία 

βακμολογικισ ι αξιολογικισ κλίμακασ με αυτι τθσ θμεδαπισ, ο ςχετικόσ τίτλοσ χαρακτθρίηεται ωσ 

αδιαβάκμθτοσ (άρκρο 8 του ν. 3328/2005). Στθν περίπτωςθ αυτι κεωρείται ότι ο βακμόσ του 

τίτλου είναι ο ελάχιςτοσ τθσ βακμολογικισ κλίμακασ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ, 

δθλ. ο βακμόσ πζντε (5),  όπωσ άλλωςτε ιςχφει και για τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ του ΑΣΕΡ. 

Ο δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν λαμβάνεται υπόψθ μόνο όταν είναι ίδιασ κατθγορίασ με το 

βαςικό τίτλο ςπουδϊν. Για παράδειγμα, για τουσ υπαλλιλουσ κατθγορίασ ΡΕ κα λαμβάνεται 

υπόψθ ωσ δεφτεροσ τίτλοσ μόνο το δεφτερο πτυχίο πανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ και όχι πτυχίο τεχνολογικοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ.  Οι λοιποί τίτλοι 

ςπουδϊν δεν μοριοδοτοφνται. 

Ο κακοριςμόσ του επιπζδου γνϊςθσ των ξζνων γλωςςϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ρ.Δ. 50/2001 «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμοςίου 

τομζα», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Ρεραιτζρω δε,  για τισ περιπτϊςεισ τίτλων ςπουδϊν που 

δεν αναφζρονται ςτο ανωτζρω άρκρο, λαμβάνεται υπόψθ το Ραράρτθμα  «ΤΙΤΛΟΙ 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ» 

(https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp), 

https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
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το οποίο ζχει ςυντάξει το ΑΣΕΡ, προκειμζνου για τισ βαςικότερεσ ξζνεσ γλϊςςεσ που ηθτοφνται ωσ 

προςόν διοριςμοφ ςτο δθμόςιο και προςαρτάται ςε προκθρφξεισ που εκδίδονται ι ελζγχονται από 

αυτό.  

Μοριοδοτοφνται ακροιςτικά μζχρι δφο (2) ξζνεσ γλϊςςεσ.  Ζτςι, ςτισ περιπτϊςεισ γνϊςθσ 

πλζον των δφο ξζνων γλωςςϊν κα λαμβάνεται υπόψθ κατά τθ μοριοδότθςθ ο ευνοϊκότεροσ για 

τον υπάλλθλο ςυνδυαςμόσ.  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ υπάλλθλοσ κατζχει ςυναφζσ διδακτορικό δίπλωμα και 

ςυναφι μεταπτυχιακό τίτλο ι ζχει αποφοιτιςει από τθν Ε.Σ.Δ.Δ. ι Ε.Σ.Τ.Α. και κατζχει ςυναφζσ 

διδακτορικό δίπλωμα ι ςυναφι μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται ακροιςτικά.  

Δεν μοριοδοτοφνται περιςςότεροι του ενόσ μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν ι διδακτορικά 

διπλϊματα. 

Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ι διδακτορικό δίπλωμα κεωρείται αυτό που ζχει 

κρικεί ωσ ςυναφζσ από το αρμόδιο όργανο του φορζα προζλευςθσ τόςο για τθ κζςθ του ςε 

διακεςιμότθτα όςο και για τθ μετάταξθ/μεταφορά. 

 

 

 

Στο ςθμείο αυτό διευκρινίηονται τα εξισ: 

Κ  Ι Τ Θ  Ι Α Μ Ο  Ι Α 

2. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ  ΜΕΓΙΣΤΟ  30 

ΕΤΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ  
 
 

Για τα πρϊτα 5 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x συντελεστή 1) 

 

5 

Για τα επόμενα 10 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x συντελεστή 

0,5) 
 

5 

Για τα επόμενα 20 ζτθ 
(αρικμόσ ετϊν x συντελεστή 

0,25) 
 

5 

ΧΟΝΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΘ 
ΕΥΘΥΝΘΣ  

 
 

προϊςταμζνου Γενικισ 
Διεφκυνςθσ  

(max  5 έτη  x 1,5  μόριο για 
κάθε έτος) 

7,5 

προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(max  5 έτη  x 1 μόριο για κάθε 

έτος) 

5 

προϊςταμζνου Τμιματοσ  
(max  5 έτη  x 0,5 μόριο για κάθε 

έτος) 

2,5 
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Ο χρόνοσ υπθρεςίασ του υπαλλιλου υπολογίηεται μζχρι τθν θμζρα κατάργθςθσ τθσ κζςθσ 

ςτθν οποία ανικει ο υπάλλθλοσ. Από το χρόνο αυτό κα αφαιρεκεί και δεν κα μοριοδοτθκεί  ο 

χρόνοσ που δεν υπολογίηεται για τθν προαγωγι του υπαλλιλου (άρκρο 89 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφει). 

Χρόνοσ μεγαλφτεροσ του εξαμινου λαμβάνεται ωσ πλιρεσ ζτοσ. 

Στο χρόνο υπθρεςίασ ςε κζςθ προϊςτάμενου οργανικισ μονάδασ  δεν  υπολογίηονται μόνο 

τα χρονικά διαςτιματα που ο υπάλλθλοσ άςκθςε τα εν λόγω κακικοντα φςτερα από επιλογι από 

το οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, αλλά και τα χρονικά διαςτιματα που αφοροφν τθν με 

οιονδιποτε νόμιμο τρόπο άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν, θ οποία βζβαια κα πρζπει να 

προκφπτει από ςχετικι πράξθ του αρμοδίου οργάνου.  Χρόνοσ μεγαλφτεροσ του εξαμινου 

λαμβάνεται ωσ πλιρεσ ζτοσ. 

Ο χρόνοσ υπθρεςίασ, ο οποίοσ βάςει ειδικϊν διατάξεων, λογίηεται ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ ςε 

κζςθ προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ, λαμβάνεται υπόψθ  κατά τθ μοριοδότθςθ.  

 

 

 

 

 

 

Στο ςθμείο αυτό διευκρινίηονται τα εξισ: 

 

Κ  Ι Τ Θ  Ι Α Μ Ο  Ι Α 3. ΤΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘ 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

 ΜΕΓΙΣΤΟ  30 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΣΤΘΝ ΕΣΔΔ ι ΣΤΘΝ ΕΣΤΑ 

 30 

ΓΑΡΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΡ  
 

30 

ΚΑΤΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑ ΜΕΣΩ 
ΑΣΕΡ  ΜΕ ΚΙΤΘΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Α.18 ΤΟΥ 
Ν.2190/1994 

 25 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΡΟ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΡ 

 20 

ΡΟΣΛΘΨΘ ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 
ι 
Ν.2643/1998 

 15 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΘ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΡ ΣΕ ΕΡΙΤΟΡΘ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

 15 

ΓΑΡΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟ 
ΑΣΕΡ 

 2Ο 

ΕΡΕΤΘΙΔΑ  5 



7 

 

Ο τρόποσ ειςαγωγισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ ορίηεται με βάςθ το νομοκετικό πλαίςιο τθσ 

διαδικαςίασ με τθν οποία ο υπάλλθλοσ διορίςτθκε ι προςλιφκθκε με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου 

δικαίου ι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ι ςε φορείσ του άρκρου 1 παρ.1 του ν.3812/2009 

και όχι των διαδικαςιϊν με τισ οποίεσ ο υπάλλθλοσ μετζτρεψε τθ ςχζςθ εργαςίασ οριςμζνου 

χρόνου ςε αορίςτου χρόνου. 

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΜΕ ΓΑΡΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΡ  

Διακρίνονται οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ: 

α) Διεξαγωγι γραπτοφ διαγωνιςμοφ κατϋ εφαρμογι του άρκρου 17 του ν.2190/1994 για τθν 

πλιρωςθ κζςεων ι τθν πρόςλθψθ μονίμων υπαλλιλων ι υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου αορίςτου χρόνου. Το ΑΣΕΡ εκδίδει τθν προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων ι πρόςλθψθσ 

προςωπικοφ, ςυγκροτεί τισ απαιτοφμενεσ επιτροπζσ και αςκεί όλεσ τισ προβλεπόμενεσ 

αρμοδιότθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν διαγωνιςμϊν ζωσ τον κακοριςμό των 

διοριςτζων και τθ δθμοςίευςθ των οικείων πινάκων ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

(Αναφζρονται ενδεικτικά οι προκθρφξεισ γραπτϊν διαγωνιςμϊν: 2/1998, 7/2Γ/1999, 6/1Ρ/2000, 

22/2Γ/2001, 24/3Γ/2002, 22/1Γ/2003, 2/1Γ/2004).  

β) Διεξαγωγι γραπτοφ διαγωνιςμοφ εκπαιδευτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 6 του 

ν.2525/1997. Το ΑΣΕΡ εκδίδει τθν προκιρυξθ, διενεργεί το διαγωνιςμό και αςκεί όλεσ τισ 

προβλεπόμενεσ αρμοδιότθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ των πινάκων 

διοριςτζων εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

(Αναφζρονται ενδεικτικά οι προκθρφξεισ: 7/1Ρ/2000, 9/1Ρ/2001, 25/1Ρ/2004, 1Ρ/2005,10Ρ/2006, 

1Ρ/2008). 

 

 2.  ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΤΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΡ ΜΕ ΚΙΤΘΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Α.18 

ΤΟΥ Ν.2190/1994 

Διακρίνονται οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ:  

α)  Διεξαγωγι διαδικαςίασ επιλογισ με ςειρά προτεραιότθτασ κατϋ εφαρμογι του άρκρου 

18 του ν. 2190/1994 για τθν πλιρωςθ κζςεων ι τθν πρόςλθψθ μονίμων υπαλλιλων ι υπαλλιλων 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου. Το ΑΣΕΡ εκδίδει τθν προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων ι 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ, ςυγκροτεί τισ απαιτοφμενεσ επιτροπζσ και αςκεί όλεσ τισ προβλεπόμενεσ 

αρμοδιότθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ζωσ τον κακοριςμό των 

διοριςτζων και τθ δθμοςίευςθ των οικείων πινάκων ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
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(Αναφζρονται ενδεικτικά οι προκθρφξεισ: 9/1997, 1/1998, 1Κ/1999, 4/4Κ/2000, 7/6Κ/2001, 

34/19Κ/2002,16/13Κ/2003, 5Κ/2007, 1Κ/2013). 

β)  Διεξαγωγι διαδικαςίασ επιλογισ με ςειρά προτεραιότθτασ από τουσ φορείσ ςφμφωνα 

με τα κριτιρια και τθ διαδικαςία του άρκρου 18 του ν. 2190/1994 για τθν πλιρωςθ κζςεων ι τθν 

πρόςλθψθ μονίμων υπαλλιλων ι υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου. Το ΑΣΕΡ εγκρίνει τθν προκιρυξθ και ελζγχει τθ διαδικαςία: ο οικείοσ φορζασ καταρτίηει 

τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ τουσ οποίουσ αποςτζλλει ςτο ΑΣΕΡ το οποίο αςκεί  ζλεγχο 

αυτεπαγγζλτωσ ι κατϋ ζνςταςθ υποψθφίων. Μετά τον ζλεγχο θ επιτροπι του οικείου φορζα 

καταρτίηει τουσ οριςτικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ, κακϊσ και τουσ πίνακεσ διοριςτζων, τουσ οποίουσ  

και αποςτζλλει  για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  (Αναφζρονται ενδεικτικά οι 

προκθρφξεισ: 1/316Μ/2009, 1/209Μ/2005, 1/233Μ/2006, 1/270Μ/2007, 1/488Μ/2008).  

γ) Διαδικαςία επιλογισ με ςειρά προτεραιότθτασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν.3320/2005 

μζςω του κυλιόμενου πίνακα επιλαχόντων για τθν πλιρωςθ κζςεων ι τθν πρόςλθψθ μονίμων 

υπαλλιλων ι υπαλλιλων ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου. Θ διαδικαςία διενεργείται από το 

ΑΣΕΡ, χωρίσ τθν ζκδοςθ προκιρυξθσ. 

 

3. ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΡΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΡ 

Διακρίνονται οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ:  

α) Διεξαγωγι διαδικαςίασ επιλογισ με τα κριτιρια και τθ διαδικαςία του άρκρου 19 του 

Ν.2190/1994 για τθν πλιρωςθ κζςεων ι τθν πρόςλθψθ ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και 

υπαλλιλων επί κθτεία. Το ΑΣΕΡ εκδίδει ι εγκρίνει τθν προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων ειδικοφ 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, ςυγκροτεί τισ απαιτοφμενεσ επιτροπζσ επιλογισ οι οποίεσ κρίνουν και 

κακορίηουν τθ ςειρά προτεραιότθτασ των υποψθφίων και αςκεί όλεσ τισ προβλεπόμενεσ 

αρμοδιότθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ζωσ τον κακοριςμό των 

διοριςτζων και τθ δθμοςίευςθ των οικείων πινάκων ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

(Αναφζρονται ενδεικτικά οι προκθρφξεισ: 1Ε/2009, 1Ε/2008, 1Ε/2007, 4Ε/2005, 12Ε/2005, 

5/1Ε/2004,1/2009, 1/2008, 1/2007). 

β)  Διεξαγωγι διαδικαςίασ επιλογισ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου για τθν πλιρωςθ κζςεων ςε δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ και εταιρείεσ 

του  Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005 (ενδεικτικά αναφζρονται ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, ΕΛΛΘΝΙΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΚΕΝΤΙΚΘ ΑΓΟΑ ΑΘΘΝΩΝ, EAB AE) και ςε δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ και 

εταιρείεσ του Κεφαλαίου Βϋ του ν.3429/2005 (ενδεικτικά αναφζρονται ΟΛΘ Α.Ε, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΡ, 
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ΔΕΘ).  Το ΑΣΕΡ εγκρίνει τθν προκιρυξθ ςτθν οποία κακορίηονται τα κριτιρια πρόςλθψθσ και 

ακολουκείται θ προβλεπόμενθ από το άρκρο 13 του ωσ άνω νόμου διαδικαςία ελζγχου των 

ςυγκεκριμζνων προςλιψεων από το ΑΣΕΡ.  

γ) Διεξαγωγι διαδικαςίασ πλιρωςθσ κζςεων ι πρόςλθψθσ μονίμων υπαλλιλων ι 

υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ι υπαλλιλων επί κθτεία που 

διενεργείται από τουσ φορείσ βάςει ειδικϊν διατάξεων και το ΑΣΕΡ αςκεί τον προβλεπόμενο από 

τισ οικείεσ διατάξεισ ζλεγχο.  

4. ΡΟΣΛΘΨΘ ΒΑΣΕΙ Ν. 1648/1986 ι Ν. 2643/1998 

Διεξαγωγι από τον ΟΑΕΔ τθσ διαδικαςίασ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ  των προςτατευομζνων 

από τισ οικείεσ διατάξεισ προςϊπων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 3 και 4 του ν. 

2643/1998. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΡ ΣΕ ΕΡΙΤΟΡΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Διεξαγωγι διαδικαςίασ επιλογισ τακτικοφ προςωπικοφ με ειδικζσ διατάξεισ ςφμφωνα με τισ 

οποίεσ ςυγκροτείται επιτροπι από τον εκάςτοτε αρμόδιο φορζα, ςτθν οποία ςυμμετζχει 

Σφμβουλοσ του ΑΣΕΡ  που ορίηεται μετά από κλιρωςθ μεταξφ των μελϊν τθσ ανεξάρτθτθσ αρχισ ι 

από τον Ρρόεδρο αυτισ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ 

Σθμειϊνεται ότι, ςτθν περίπτωςθ που υπάλλθλοσ,  μετά το διοριςμό του ςτο δθμόςιο με 

ζναν εκ των ωσ άνω τρόπων,  ςυμμετείχε εκ νζου ςε διαδικαςία πρόςλθψθσ, από τισ 

προαναφερόμενεσ, και διορίςτθκε ςε άλλον φορζα του δθμοςίου, θ μοριοδότθςθ που κα 

λθφκεί υπόψθ αντιςτοιχείται με τον αυςτθρότερο τρόπο ειςαγωγισ που είναι και ο 

ευνοϊκότεροσ για τον υπάλλθλο. Για παράδειγμα, υπάλλθλοσ ο οποίοσ αρχικά είχε 

διοριςτεί ςτο Δθμόςιο με γραπτό διαγωνιςμό και ςτθ ςυνζχεια διορίςτθκε εκ νζου ςε άλλθ 

κζςθ του Δθμοςίου με διαδικαςία επιλογισ με ςειρά προτεραιότθτασ κατϋ εφαρμογι του 

άρκρου 18 του ν. 2190/1994, θ μοριοδότθςθ που κα λθφκεί υπόψθ αντιςτοιχείται με τον 

αυςτθρότερο τρόπο ειςαγωγισ που είναι ο γραπτόσ διαγωνιςμόσ. 

Επίςθσ, π.χ. ςε περίπτωςθ υπαλλιλου που αρχικά διορίςτθκε με ςειρά προτεραιότθτασ 

κατϋ εφαρμογι του άρκρου 18 του ν. 2190/1994 ςε ζναν φορζα και ςτθ ςυνζχεια 

αποφοίτθςε από τθν ΕΣΔΔ και επζλεξε να παραμείνει ςτον ίδιο αρχικό φορζα, λαμβάνεται 

υπόψθ θ ευνοϊκότερθ για αυτόν μοριοδότθςθ, δθλ. θ ειςαγωγι με γραπτό διαγωνιςμό 

ςτθν ΕΣΔΔ. 
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6. Γραπτόσ Διαγωνιςμόσ προ ΑΣΕΡ 

Διαδικαςίεσ επιλογισ που περιβάλλονται με αυξθμζνεσ εγγυιςεισ διαφάνειασ και 

αξιοκρατίασ. Ενδεικτικά αναφζρονται τα άρκρα 28-29 του π.δ. 611/1977,το άρκρο 12 παρ. 1 του ν. 

993/1979 και το  άρκρο 3 παρ. 2 του ν.1057/1980. 

Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου του τρόπου ειςαγωγισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, 

λαμβάνεται υπόψθ θ ατομικι πράξθ διοριςμοφ ι απόφαςθ πρόςλθψθσ του υπαλλιλου που 

δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, όπου απαιτείται, ι οποιαδιποτε απόφαςθ 

διοριςμοφ βάςει ειδικϊν διατάξεων. Αν από το περιεχόμενο τθσ κατά τα ανωτζρω πράξθσ δεν 

προκφπτει θ διαδικαςία βάςει τθσ οποίασ πραγματοποιικθκε ο διοριςμόσ ι πρόςλθψθ, πρζπει να 

αναηθτθκεί θ ςχετικι πράξθ διάκεςθσ που δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου του τρόπου ειςαγωγισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ κατόπιν  

αντικατάςταςθσ – αναπλιρωςθσ διοριςτζου, λαμβάνεται υπόψθ θ απόφαςθ διάκεςθσ/ 

αναπλιρωςθσ του ΑΣΕΡ (Τμιμα), για τισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ δεν απαιτείτο πλζον θ 

δθμοςίευςθ των αναπλθρϊςεων ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΙΤΘΙΑ 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΔΕ 

 

Κ  Ι Τ Θ  Ι Α Μ Ο  Ι Α 

1. ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ  ΜΕΓΙΣΤΟ  30 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ  βακμόσ επί 1 

 

ζωσ 20 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΣΡΟΥΔΕΣ 

 

 4 

ΓΝΩΣΘ ΞΕΝΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
(μοριοδοτοφνται μζχρι 2 ξζνεσ 
γλώςςεσ) 

άριςτθ γνϊςθ  3 

πολφ καλι γνϊςθ 2 

 καλι γνϊςθ 1 

 

Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου  «μεταλυκειακζσ ςπουδζσ», γίνονται δεκτοί  όλοι οι 

τίτλοι ςπουδϊν μεταδευτεροβάκμιασ (ΙΕΚ) ι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ, ΤΕΙ), υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι είτε φζρουν τισ απαιτοφμενεσ πιςτοποιιςεισ (για τουσ αποφοίτουσ ΙΕΚ, απαιτείται 

δίπλωμα μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Ο.Ε.Ε.Κ. ι Ε.Ο.Ρ.Ρ. ι Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. δωδεκάμθνθσ 

τουλάχιςτον φοίτθςθσ) είτε χορθγοφνται από αναγνωριςμζνα ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ (για τουσ τίτλουσ ΑΕΙ, ΤΕΙ). Το κριτιριο βακμολογείται μόνο ςτθν 
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περίπτωςθ που ο μεταλυκειακόσ τίτλοσ ςπουδϊν υφίςταται ωσ δεφτεροσ (πζραν του βαςικοφ) 

τίτλοσ και όχι όταν αυτόσ ςυνιςτά τον βαςικό για διοριςμό τίτλο (αφορά μόνο τισ περιπτϊςεισ 

διοριςμϊν ςτθν κατθγορία ΔΕ με βαςικό τίτλο το δίπλωμα ΙΕΚ). 

Κ  Ι Τ Θ  Ι Α Μ Ο  Ι Α 

4. ΥΡΘΕΣΙΑΚΘ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ(Μ.Ο. βακμολογίασ 
εκκζςεων τελευταίων 8 ετϊν) 

 ΜΕΓΙΣΤΟ  10 

Μ.Ο. βακμολογίασ ζωσ και 8,00  2 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 8,01 - 9,00  4 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,01 – 9,50  6 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,51 – 9,80  8 

Μ.Ο. βακμολογίασ: 9,81 – 10,00  10 

 

Στο ςθμείο αυτό διευκρινίηονται τα εξισ: 

Για τθν υπθρεςιακι αξιολόγθςθ λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ τθσ τελικισ βακμολογίασ 

των εκκζςεων αξιολόγθςθσ τθσ τελευταίασ οκταετίασ, κακϊσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 

περ. ε του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 178/2004 (ΦΕΚ 154/Α/16-8-2004) «Τρόποσ τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ 

του προςωπικοφ μθτρϊου των δθμοςίων υπαλλιλων και των υπαλλιλων Ν.ΡΔ.Δ. που υπάγονται 

ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και 

Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ.» ςτο προςωπικό μθτρϊο του υπαλλιλου περιλαμβάνονται οι εκκζςεισ 

αξιολόγθςθσ του υπαλλιλου των τελευταίων οκτϊ (8) ετϊν.  

Στθν περίπτωςθ που οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ που υπάρχουν ςτο προςωπικό μθτρϊο του 

υπαλλιλου δεν καλφπτουν πλιρθ οκταετία, θ βακμολογία του κριτθρίου αυτοφ εξάγεται με βάςθ 

τισ εκκζςεισ που υπάρχουν.  

 Επιςθμαίνεται ότι για τθν εξαγωγι του μζςου όρου διαιροφμε το άκροιςμα τθσ τελικισ 

βακμολογίασ των εκκζςεων που υπάρχουν με τον αρικμό των εκκζςεων αυτϊν. Δθλαδι, όταν 

υπάρχουν δφο (2) εκκζςεισ διαιροφμε το άκροιςμα του βακμοφ των δφο εκκζςεων δια του 

αρικμοφ 2. 

Επιπροςκζτωσ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτo εξισ: 

 Σφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 13 του ιςχφοντοσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτό 

οριοκετείται από το  Ρ.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Βϋ/25-9-1992), όλεσ οι εκκζςεισ που διαλαμβάνουν 

ειδικι αιτιολογία 9 ι 10 κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 8 ειςάγονται υποχρεωτικά ςτθν 

κατά το άρκρο 54 παρ. 4 του Ν. 1943/1991 Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προκειμζνου θ επιτροπι 

αυτι να κρίνει εάν θ παρατικζμενθ αιτιολογία κεμελιϊνεται ςε πραγματικά ςτοιχεία ι γεγονότα 
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…». Ωσ εκ τοφτου, οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ οι οποίεσ διαλαμβάνουν ειδικι αιτιολογία για 

βακμολογία 9 ι 10 και δεν ζχουν ειςαχκεί ςτθν Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δεν μποροφν να 

λθφκοφν υπόψθ και να μοριοδοτθκοφν. 

 

 

Κ  Ι Τ Θ  Ι Α Μ Ο  Ι Α 

5. ΡΕΙΘΑΧΙΚΕΣ  ΡΟΙΝΕΣ  ΜΕΓΙΣΤΟ -30 

Ρρόςτιμο ζωσ τισ αποδοχζσ 12 
μθνϊν 

 -10 

 Στζρθςθ δικαιϊματοσ 
προαγωγισ από 1 ζωσ 5 ζτθ  

 Στζρθςθ δικαιϊματοσ 
ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία 
επιλογισ Ρροϊςτάμενου 
οργανικισ μονάδασ 
οποιουδιποτε επιπζδου από 
1 ζωσ 5 ζτθ  

 Αφαίρεςθ τθσ άςκθςθσ 
των κακθκόντων 
προϊςταμζνου οργανικισ 
μονάδασ οποιουδιποτε 
επιπζδου για τθ κθτεία ι το 
υπόλοιπό τθσ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

-20 

 Υποβιβαςμόσ ζωσ 2 
βακμοφσ  

 Ρροςωρινι παφςθ από 3 
ζωσ 12 μινεσ με πλιρθ 
ςτζρθςθ αποδοχϊν 

 -30 

 

 Λαμβάνονται υπόψθ οι πεικαρχικζσ ποινζσ για τισ οποίεσ ζχουν εκδοκεί τελεςίδικεσ 

πεικαρχικζσ αποφάςεισ (όπωσ αποφάςεισ Δευτεροβάκμιου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου κατόπιν 

ζνςταςθσ κατά απόφαςθσ του αρμόδιου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, αποφάςεισ Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου κατόπιν ζνςταςθσ κατά απόφαςθσ πεικαρχικοφ προϊςταμζνου,  οριςτικζσ αποφάςεισ 

κατά των οποίων δεν αςκικθκε θ προβλεπόμενθ από το νόμο ζνςταςθ) υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

δεν ζχουν διαγραφεί από το προςωπικό μθτρϊο των υπαλλιλων ςφμφωνα με τισ οικείεσ 

διατάξεισ.  

 Στθν περίπτωςθ επιβολισ δφο  ι και περιςςότερων πεικαρχικϊν ποινϊν ςτον ίδιο 

υπάλλθλο, αφαιροφνται από τον θπάλλθλο ζωσ 30 μόρια. 
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Κ  Ι Τ Θ  Ι Α Μ Ο  Ι Α 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ    

ΕΓΓΑΜΟΣ  2 

ΑΙΘΜΟΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΤΕΚΝΩΝ 

Για κάκε τζκνο x 4  

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ εκ νζου 

λαμβάνονται υπόψθ ειςοδθματικά 

κριτιρια   

…… …… 

 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, ωσ προςτατευόμενα τζκνα νοοφνται τα 

εξαρτϊμενα τζκνα, όπωσ αυτά ορίηονται από τον Κ.Φ.Ε., όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.  

Για τθν απόδειξθ των ειςοδθματικϊν κριτθρίων, λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό δθλωκζν 

ειςόδθμα του υπαλλιλου όπωσ προκφπτει από το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ εφορίασ για το 

τρζχον (ι ελλείψει αυτοφ, για το προθγοφμενο) οικονομικό ζτοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ ΑΡΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΘΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑΣ 

 

Δεν τίκεται ςε διακεςιμότθτα: 

αα) υπάλλθλοσ που είναι ανάπθροσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67% ι πολφτεκνοσ κατά τθν 

ζννοια των παραγράφων 1 ζωσ 3 του άρκρου πρϊτου του ν. 1910/1944 (Α` 229), όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 6 του ν. 3454/2006 (Α` 75), εφόςον τα τζκνα, που ορίηονται ςτισ 

προαναφερόμενεσ διατάξεισ του ν. 1910/1944, ςυνοικοφν με αυτόν και ανικουν ςτθν κατθγορία 

των εξαρτϊμενων μελϊν ςφμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπωσ ιςχφει, 

 ββ) υπάλλθλοσ του οποίου ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ ι τζκνο που ανικει ςτθν κατθγορία των 

εξαρτϊμενων μελϊν ςφμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και ζχει ετιςια ειςοδιματα χαμθλότερα των 12.000 

ευρϊ, και ςυνοικεί με αυτόν, ζχει αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67%, 

 γγ) υπάλλθλοσ ο οποίοσ, δυνάμει νόμου ι δικαςτικισ αποφάςεωσ, αςκεί κατ` 

αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα τζκνου, που ςυνοικεί με αυτόν και ανικει ςτθν κατθγορία 

των εξαρτϊμενων μελϊν ςφμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπωσ ιςχφει, και ζχει ετιςια ειςοδιματα 

χαμθλότερα των 12.000 ευρϊ, 

 δδ) υπάλλθλοσ του οποίου ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ τίκεται ςε διακεςιμότθτα βάςθ των 

διατάξεων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.7.2013). 

 εε) υπάλλθλοσ ο οποίοσ ζχει οριςκεί δικαςτικόσ ςυμπαραςτάτθσ δυνάμει δικαςτικισ 

αποφάςεωσ και ςυνοικεί με τον ςυμπαραςτατοφμενο ο οποίοσ ζχει ετιςια ειςοδιματα 

χαμθλότερα των 12.000 ευρϊ. 

  

Οι ανωτζρω προχποκζςεισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4172/2013, 

δθλ. τθν 23θ Ιουλίου 2013. Τα απαραίτθτα επικυρωμζνα δικαιολογθτικά με τα οποία 

αποδεικνφεται θ αλικεια και θ ακρίβεια των ιδιοτιτων για τθν εξαίρεςθ από το κακεςτϊσ τθσ 

διακεςιμότθτασ περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα Βϋ τθσ υπ’ αρικμ. 

ΔΙΡΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 υπουργικισ απόφαςθσ.  

 

Διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 
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Στθν περίπτωςθ που εκκρεμεί θ ζκδοςθ ι ανανζωςθ πιςτοποιθτικοφ αναπθρίασ από τα 

Κζντρα Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α), ο υπάλλθλοσ τίκεται ςε διακεςιμότθτα και εξαιρείται 

αναδρομικά μετά τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ δικαιολογθτικοφ . 

Στθν περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ προςκομίςει πιςτοποιθτικό αναπθρίασ ςε ιςχφ που 

ζχει εκδοκεί, από τισ τζωσ υγειονομικζσ επιτροπζσ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ, μεταξφ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ 1/1/2011 (θμερομθνία ςφςταςθσ των ΚΕΡΑ) και 1/9/2011(θμερομθνία 

κατάργθςθσ των υγειονομικϊν επιτροπϊν πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ  που λειτουργοφςαν ςτουσ 

Φ.Κ.Α., ςτισ Νομαρχίεσ και το Δθμόςιο), το ςχετικό πιςτοποιθτικό γίνεται δεκτό από τισ αρμόδιεσ 

Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ και ο υπάλλθλοσ εξαιρείται από τθ διακεςιμότθτα.  

Στθν περίπτωςθ τθσ δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ, θ δικαςτικι απόφαςθ που ορίηει τον 

δικαςτικό ςυμπαραςτάτθ πρζπει να είναι τελεςίδικθ για να εξαιρεκεί ο υπάλλθλοσ από το 

κακεςτϊσ τθσ διακεςιμότθτασ. Υπάλλθλοσ ο οποίοσ ζχει διοριςτεί ειδικόσ επίτροποσ τζκνου δεν 

εξαιρείται.  

Θ υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ από τα πρόςωπα τα οποία βαρφνουν τον  

υπάλλθλο, δεν αναιρεί τθν ιδιότθτά τουσ ωσ προςϊπων που τον βαρφνουν.  

 Σε περιπτϊςεισ εξαιρζςεων όπου απαιτείται ωσ μία εκ των προχποκζςεων  το ετιςιο 

ειςόδθμα να είναι χαμθλότερο των 12.000 ευρϊ, νοείται το ειςόδθμα  του/τθσ ςυηφγου ι του 

εξαρτϊμενου μζλουσ του  υπαλλιλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΧΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑΣ 

 

Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 90 του ν. 4172/2013 θ διάρκεια τθσ 

διακεςιμότθτασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ οκτϊ (8) μινεσ.  

Στον υπάλλθλο ςε διακεςιμότθτα καταβάλλονται τα τρία τζταρτα των αποδοχϊν που 

ελάμβανε  πριν τεκεί ςε διακεςιμότθτα.  

Στθν ζννοια των αποδοχϊν δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα των άρκρων 15 και 18 του 

ν. 4024/2011, τα οποία απαιτοφν τθν πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ του υπαλλιλου με τα 

αντίςτοιχα κακικοντα και ςυνεπϊσ παφουν να καταβάλλονται ςτο ςφνολο τουσ μετά τθν 

απομάκρυνςθ του από αυτά. 

Επί των ανωτζρω αποδοχϊν εξακολουκοφν να διενεργοφνται και οι κρατιςεισ που 

προβλζπονται ςτθν παρ. 2α του άρκρου 38 του ν.3986/2011 (ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ 2% για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ) και ςτθν παρ. 2β του ίδιου άρκρου για όςουσ κατά το χρόνο 

ζνταξισ τουσ ςε διακεςιμότθτα υπάγονταν ςτο ΤΡΔΥ.  

Για το προςωπικό που εντάςςεται ςε διακεςιμότθτα, εξακολουκοφν να καταβάλλονται οι 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, αςφαλιςμζνου και εργοδότθ, για κφρια ςφνταξθ, επικουρικι αςφάλιςθ, 

πρόνοια και υγειονομικι περίκαλψθ, οι οποίεσ υπολογίηονται επί των αποδοχϊν που 

καταβάλλονται ςε αυτό κατά τθ διάρκεια τθσ διακεςιμότθτασ. Θ ειςφορά εργοδότθ βαρφνει το 

φορζα προζλευςθσ και θ ειςφορά του αςφαλιςμζνου βαρφνει τον ίδιο. Ο φορζασ προζλευςθσ 

παρακρατεί τθν ειςφορά του αςφαλιςμζνου και τθν αποδίδει μαηί με τθν εργοδοτικι ειςφορά 

ςτουσ οικείουσ φορείσ εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται από τθ νομοκεςία των φορζων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Ενζργειεσ τθσ Διοίκθςθσ 

 

1. Σφςταςθ των Τριμελϊν ανά φορζα Ειδικϊν Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων  

Οι αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ καλοφνται να προχωριςουν άμεςα ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ ςφςταςθ των Τριμελϊν Ειδικϊν Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων 

κατ’εφαρμογι των διατάξεων τθσ περ.Γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 90 του ν.4172/2013. Επιςθμαίνεται 

ότι Τριμελι Ειδικά Υπθρεςιακά Συμβοφλια  ςυςτινονται τόςο ςε φορείσ προζλευςθσ (δθλ. ςε 

φορείσ με πλεονάηον προςωπικό) όςο και ςε φορείσ υποδοχισ (δθλ. ςε φορείσ ςτουσ οποίουσ 

μπορεί να μεταταγεί/μεταφερκεί). 

 

Φορζασ Πργανο  Συγκρότθςθ 

Α.Υπουργείο/ 
ΝΡΔΔ Υπουργείου/ 
ομάδα ΝΡΔΔ Υπουργείου 

Τριμελζσ Ειδικό 
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 
του Υπουργείου/ 
Κοινό Ειδικό Υπθρεςιακό 
Συμβοφλιο για ομάδα 
ΝΡΔΔ ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ 

Ρρόεδροσ: μζλοσ του 
ΑΣΕΡ 
Μζλοσ-Ειςθγθτισ: 
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ι τθσ 
Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ/ 
Ρροςωπικοφ του 
Υπουργείου Θϋ του 
μεγαλφτερου ςε αρικμό 
προςωπικοφ ΝΡΔΔ (για 
ομάδα ΝΡΔΔ) 
Μζλοσ: Ρροϊςτάμενοσ 
άλλθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
ι Διεφκυνςθσ του 
Υπουργείου 

Β. Αποκεντρωμζνεσ 
Διοικιςεισ/ 
ΝΡΔΔ ΟΤΑ Αϋκαι 
ΒϋΒακμοφ 

Τριμελζσ Ειδικό 
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο  
τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ 
 

Ρρόεδροσ: μζλοσ του 
ΑΣΕΡ 
Μζλοσ-Ειςθγθτισ: 
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ι τθσ 
Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ/ 
Ρροςωπικοφ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ 
Μζλοσ: Ρροϊςτάμενοσ 
άλλθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ι Διεφκυνςθσ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ 

Γ. ΟΤΑ Αϋκαι ΒϋΒακμοφ Θϋ 
Ομάδα ΟΤΑ Αϋκαι 
ΒϋΒακμοφ  

Τριμελζσ Ειδικό 
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο  
τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ που 
ανικουν/Θϋ 
Διακριτό Ειδικό 
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο  
με απόφαςθ του 
Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
 
 

Ρρόεδροσ: μζλοσ του 
ΑΣΕΡ 
Μζλοσ-Ειςθγθτισ: 
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ι τθσ 
Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ/ 
Ρροςωπικοφ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θϋ 
Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ι τθσ 
Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ/ 
Ρροςωπικοφ του 
μεγαλφτερου ςε αρικμό 
προςωπικοφ ΟΤΑ (για 
ομάδα ΟΤΑ) 
Μζλοσ: Ρροϊςτάμενοσ 
άλλθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
ι Διεφκυνςθσ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ/ 
 

Δ.Γενικι Γραμματεία τθσ 
Κυβζρνθςθσ/ 
Γενικι Γραμματεία του 
Ρρωκυπουργοφ/ 
Γενικι Γραμματεία 
Συντονιςμοφ 
 

Τριμελζσ Ειδικό 
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ  

Ρρόεδροσ: μζλοσ του 
ΑΣΕΡ 
Μζλθ: Ρροϊςτάμενοι  των 
οικείων οργανικϊν  
μονάδων 

 

 

 

2. Ζκδοςθ ΚΥΑ ςφςταςθσ ι /και κατάργθςθσ κζςεων 

Βάςει των ςχετικϊν αποφάςεων του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου Μεταρρφκμιςθσ, μετά από 

τεκμθρίωςθ που ςτθρίηεται ςε εκκζςεισ αξιολόγθςθσ δομϊν και ςχζδια ςτελζχωςθσ, εκδίδεται θ 

απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του 

οικείου κατά περίπτωςθ Υπουργοφ-μετά από πρωτοβουλία του τελευταίου- για τθν κατάργθςθ 

πλεοναηουςϊν κζςεων ανά κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα κακϊσ και θ απόφαςθ των 
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Υπουργϊν Οικονομικϊν, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του 

οικείου Υπουργοφ για τθ ςφςταςθ κζςεων ανά κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα.  

 

 

3. Ρροςδιοριςμόσ πλεονάηοντοσ προςωπικοφ   

Θ ζκδοςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (ΚΥΑ) κατάργθςθσ πλεοναηουςϊν κζςεων 

ςυνεπάγεται τθν αξιολόγθςθ, μζςω τθσ αποτίμθςθσ προςόντων, των υπαλλιλων του κλάδου ι και 

τθσ ειδικότθτασ που ανικουν οι υπό κατάργθςθ κζςεισ του φορζα.  

Στθν περίπτωςθ που καταργοφνται όλεσ οι κζςεισ του κλάδου/ειδικότθτασ δεν τίκεται 

ηιτθμα αξιολόγθςθσ αφοφ όλοι οι υπάλλθλοι που ανικουν ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο/ειδικότθτα 

εντάςςονται ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ μζςω τθσ διακεςιμότθτασ. Στθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ ΚΥΑ κατάργθςθσ ολόκλθρου κλάδου/ειδικότθτασ, εκδίδεται 

διαπιςτωτικι πράξθ κζςθσ ςε διακεςιμότθτα όλων των υπαλλιλων που ανικουν ςτον 

κατθργθμζνο κλάδο/ειδικότθτα.  

 Ρχ. Ζςτω ότι ςτο Υπουργείο Χ μετά τθν κατανομι των κζςεων προςωπικοφ ςε οργανικζσ 

μονάδεσ προκφπτει θ αναγκαιότθτα κατάργθςθσ 20 κζςεων ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων και 10 

κζςεων ΔΕ Οδθγϊν. Με δεδομζνο ότι ςτισ προχφιςτάμενεσ οργανικζσ μονάδεσ υπθρετοφν 30 

υπάλλθλοι που ανικουν ςτον κλάδο ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων και 10 υπάλλθλοι ςτον κλάδο ΔΕ 

Οδθγϊν, ςυνάγεται ότι κα πρζπει να αξιολογθκοφν όλοι οι υπάλλθλοι που ανικουν ςτον 

κλάδο/ειδικότθτα ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων και κανζνασ υπάλλθλοσ ςτον κλάδο/ειδικότθτα ΔΕ 

Οδθγϊν ο οποίοσ καταργείται ςτο ςφνολό του. 

Σθμειϊνεται ότι ςτο προςωπικό που πρόκειται να αξιολογθκεί  ςυμπεριλαμβάνονται και οι 

υπάλλθλοι τθσ Υπθρεςίασ οι οποίοι υπθρετοφν ωσ αποςπαςμζνοι ςε άλλεσ Υπθρεςίεσ. 

 

Σε χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ ΚΥΑ κατάργθςθσ 

κζςεων, οι Δ/νςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ κα πρζπει: 

- να  ςυμπλθρϊςουν τουσ ψθφιακοφσ πίνακεσ ςυνδρομισ κριτθρίων για όλουσ τουσ 

υπαλλιλουσ του κλάδου ι και τθσ ειδικότθτασ που ανικουν οι υπό κατάργθςθ κζςεισ του φορζα 

και  

-να τουσ αποςτείλουν ςτο ΑΣΕΡ το οποίο κα  καταρτίςει Ρίνακα Κατάταξθσ υπαλλιλων 

κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ, ανά φορζα, κατθγορία, κλάδο ι/και ειδικότθτα.  
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Μετά τθ μοριοδότθςθ βάςει ενιαίου λογιςμικοφ από το ΑΣΕΡ, ο ανωτζρω Ρίνακασ 

Κατάταξθσ υπαλλιλων διαβιβάηεται ςτο Τριμελζσ Ειδικό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο του Φορζα 

προζλευςθσ το οποίο και εκδίδει τον Τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ υπαλλιλων κατά φκίνουςα ςειρά 

βακμολογίασ, ανά φορζα, κατθγορία, κλάδο ι και ειδικότθτα. 

Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ κα πρζπει να μεριμνιςουν για τθν ανάρτθςθ του 

τελικοφ Ρίνακα ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων του Φορζα κακϊσ και για τθν θλεκτρονικι αποςτολι 

αυτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ webupload@ydmed.gov.gr και mob@asep.gr  προκειμζνου 

να αναρτθκοφν ςτουσ επίςθμουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ τόςο του Υπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ όςο και του ΑΣΕΡ. 

 

4. Γνωςτοποίθςθ κενϊν κζςεων και πλεονάηοντοσ προςωπικοφ ςτο Τριμελζσ  Συμβοφλιο 

του άρκρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11 

 

Ο αρμόδιοσ Υπουργόσ ι ο Ρρόεδροσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ, ςφμφωνα με παρ.2 του αρ. 91 του 

ν.4172/201, γνωςτοποιεί τισ κενζσ κζςεισ κατά κατθγορίεσ, κλάδουσ ι και ειδικότθτεσ και το 

πλεονάηον προςωπικό, όπωσ προκφπτουν από τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ και τα ςχζδια ςτελζχωςθσ 

των φορζων ςτο Τριμελζσ Συμβοφλιο του άρκρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Εντόσ δζκα θμερϊν 

από τθ ςχετικι εντολι του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ το Τριμελζσ Συμβοφλιο του άρκρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον 

αρικμό και τα απαιτοφμενα προςόντα των υπαλλιλων κατά κατθγορίεσ, κλάδουσ ι και ειδικότθτεσ 

που κα μετακινθκοφν ςτουσ φορείσ υποδοχισ κατά ςειρά προτεραιότθτασ .  

Το αίτθμα για τθν πλιρωςθ των κζςεων αυτϊν ςυνοδευόμενο από αιτιολογικι ζκκεςθ 

τεκμθρίωςθσ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν κακϊσ και ο αρικμόσ του πλεονάηοντοσ προςωπικοφ 

κατά κατθγορία, κλάδο ι/και ειδικότθτα αποςτζλλονται ςτο Τριμελζσ Συμβοφλιο του άρκρου 5 

παρ.3 του ν.4024/11. 

Σθμειϊνεται ότι τα αιτιματα των Νομικϊν Ρροςϊπων οποιαςδιποτε μορφισ 

αποςτζλλονται κεντρικά από το εποπτεφον Υπουργείο.   

 

5. Ανακοίνωςθ Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Εντόσ δζκα θμερϊν από τθ ςχετικι εντολι του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, το Τριμελζσ Συμβοφλιο του άρκρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 

γνωμοδοτεί για τον αρικμό και τα απαιτοφμενα προςόντα των υπαλλιλων κατά κατθγορία, κλάδο 

mailto:webupload@ydmed.gov.gr
mailto:mob@asep.gr
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ι και ειδικότθτα που κα μετακινθκοφν ςτουσ  φορείσ υποδοχισ κακϊσ και τθ ςειρά 

προτεραιότθτασ ανά φορζα υποδοχισ. 

Στθ ςυνζχεια, ο Υπουργόσ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

εκδίδει ςχετικι ανακοίνωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γνωμοδότθςθ του Τριμελοφσ Συμβουλίου, τισ 

ανάγκεσ των φορζων και τισ προτεραιότθτεσ πολιτικισ ςτελζχωςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται  ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και  με τθν οποία κακορίηονται α) θ ςειρά προτεραιότθτασ των 

φορζων υποδοχισ, β) ο αρικμόσ των υπαλλιλων που κα διατεκεί ςε κάκε φορζα ανά κατθγορία, 

κλάδο ι και ειδικότθτα, ςφμφωνα με τα οικεία περιγράμματα κζςεων εφόςον υπάρχουν, γ) τα 

απαιτοφμενα προςόντα. Θ Ανακοίνωςθ μπορεί να απευκφνεται ςτο ςφνολο ι ςε μζροσ των 

φορζων τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ υποπαραγράφου Η.1  τθσ παραγράφου Η του ν.4093/2012, όπωσ 

ζχει αντικαταςτακεί από τθν παράγραφο 1 του άρκρου 91 του ν. 4172/2013.  

 

6.Ενζργειεσ των προσ μετάταξθ /μεταφορά υπαλλιλων και των υπθρεςιϊν προζλευςθσ  

 Οι υπάλλθλοι που ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, καλοφνται, ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ  Ανακοίνωςθσ του 

Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ να υποβάλουν τθν αίτθςθ 

προτίμθςισ τουσ ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ των φορζων προζλευςθσ 

κακϊσ και κάκε δικαιολογθτικό απαραίτθτο για τθ βακμολόγθςθ των ςχετικϊν κριτθρίων, ιδίωσ 

όταν αυτό δεν περιλαμβάνεται ιδθ ςτον υπθρεςιακό του φάκελο. 

 

7.Ενζργειεσ φορζων προζλευςθσ    

Μζςα ςε  προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, 

οι φορείσ προζλευςθσ και ςυγκεκριμζνα οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ αυτϊν, κα 

πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

α. ζλεγχοσ νομιμότθτασ πρόςλθψθσ και προςωπικοφ μθτρϊου του υπαλλιλου που 

υποβάλει αίτθςθ μετάταξθσ/μεταφοράσ 

β. ςφνταξθ  των πινάκων ςυνδρομισ κριτθρίων για όλουσ τουσ αιτοφντεσ υπαλλιλουσ  

γ. ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ για τον ενδιαφερόμενο υπάλλθλο  

δ. αποςτολι των αιτιςεων, των πινάκων ςυνδρομισ κριτθρίων και των ςχετικϊν 

πιςτοποιθτικϊν ςτο Τριμελζσ Ειδικό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο του φορζα υποδοχισ ςτον οποίο και 

απευκφνεται θ αίτθςθ κακϊσ και ςτο ΑΣΕΡ. 
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8. Ενζργειεσ φορζων υποδοχισ  

 Τα αρμόδια Τριμελι Ειδικά Υπθρεςιακά Συμβοφλια των φορζων υποδοχισ, τα οποία 

ςυνεδριάηουν εκ παραλλιλου γνωμοδοτοφν εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 

περιζλευςθ ςε αυτά των πινάκων βακμολογικισ κατάταξθσ του ΑΣΕΡ για τθ ςειρά 

προτεραιότθτασ με τθν οποία οι ωσ άνω υπάλλθλοι των πινάκων μπορεί να μεταταχκοφν ι 

μεταφερκοφν και εκδίδουν τουσ Τελικοφσ Ρίνακεσ Διάκεςθσ.  

Για τθ γνωμοδότθςθ τουσ, τα Τριμελι Ειδικά Υπθρεςιακά Συμβοφλια λαμβάνουν υπόψθ 

τθν κατάταξθ των υπαλλιλων που μπορεί να μεταταχκοφν /μεταφερκοφν με βάςθ τα γενικά 

κριτιρια επιλογισ του Ραραρτιματοσ Αϋ τθσ παροφςθσ και τα τυχόν πρόςκετα ειδικά κριτιρια 

που ζχουν κακοριςτεί με ςχετικι Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ. 

 

9.Ενζργειεσ Τριμελοφσ Συμβουλίου άρκρου 5 παρ.3 του ν.4024/11 

Στθν περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ ζχει υποβάλει περιςςότερεσ από μία αιτιςεισ και 

τελικά διατίκεται ςε περιςςότερουσ του ενόσ φορείσ, τα Τριμελι Ειδικά Υπθρεςιακά 

Συμβοφλια των φορζων υποδοχισ, εντόσ τθσ προκεςμίασ των δεκαπζντε (15) θμερϊν, 

διαβιβάηουν τουσ πίνακεσ βακμολογικισ κατάταξθσ ςτο ΑΣΕΡ, το οποίο καταρτίηει για όλουσ 

τουσ φορείσ υποδοχισ Ενιαίο Ρίνακα Διάκεςθσ ανά κατθγορία, κλάδο ι και ειδικότθτα 

προςωπικοφ.  Για τθν κατάρτιςθ του Ενιαίου Ρίνακα Διάκεςθσ, το ΑΣΕΡ λαμβάνει υπόψθ τθ 

βακμολογικι κατάταξθ των υπαλλιλων, τθ ςειρά προτίμθςθσ ςε φορείσ υποδοχισ, κακϊσ και 

τθ ςειρά προτεραιότθτασ των φορζων υποδοχισ όπωσ ζχει κακοριςτεί με τθν Ανακοίνωςθ του 

Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Στθ ςυνζχεια, ο 

Ενιαίοσ Ρίνακασ Διάκεςθσ διαβιβάηεται από το ΑΣΕΡ ςτο Τριμελζσ Συμβοφλιο του άρκρου 5 

παρ. 3 του ν. 4024/2011 το οποίο και εκδίδει τον τελικό πίνακα ςτο πλαίςιο τθσ αρμοδιότθτάσ 

του, ςφμφωνα με το δζκατο τζταρτο  εδάφιο τθσ παρ.2 του άρκρου 91 του ν.4172/2013.  
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10.Υπουργικι Απόφαςθ μετάταξθσ/μεταφοράσ 

Για τθ μετάταξθ ι μεταφορά των υπάλλθλων εκδίδεται απόφαςθ του  οικείου οργάνου 

διοίκθςθσ του φορζα υποδοχισ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 
 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ  

ΚΑΙ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΣΘΣ 

 

ΚΥΙΑΚΟΣ ΜΘΤΣΟΤΑΚΘΣ 

 

 

 

  

Κατόπιν των ανωτζρω, κζτουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα: 

 

Με τισ διατάξεισ των άρκρων 80, 82 και 93 του ν. 4172/2013 τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα: 

α) υπάλλθλοι ειδικότθτασ ςχολικϊν φυλάκων ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ εκπαίδευςθσ με 

ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ 

β) προςωπικό δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των ειδικοτιτων κατά κλάδο και κατθγορία 

όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 82 του ν.4172/13  

γ) μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ Οδθγοί  και Τεχνικό Ρροςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ 

Κρατικϊν Αυτοκινιτων του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 81 του ιδίου ωσ άνω νόμου τίκενται από 23.9.2013 

υπάλλθλοι ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα τυπικά προςόντα των ωσ άνω υπαλλιλων, παρακαλοφνται οι 

φορείσ να αποςτείλουν ςχετικό τεκμθριωμζνο ωσ προσ τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ 

αίτθμα προσ το Τριμελζσ Συμβοφλιο του άρκρου 5 παρ.3 του ν.4024/11 και ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ trimeles@ydmed.gov.gr ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό ςυνθμμζνο 

υπόδειγμα. 

 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 

Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γιϊργοσ Μπάμπαλθσ 

mailto:trimeles@ydmed.gov.gr
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ  

(με θλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

 

  1.Πλα τα Υπουργεία, Γενικζσ ι Ειδικζσ Γραμματείεσ 

-Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ 

-Δ/νςεισ εποπτείασ ν.π.δ.δ 

-Δ/νςεισ εποπτείασ ν.π.ι.δ. 

(με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν αυκθμερόν το παρόν ςτα νομικά πρόςωπα τθσ 

εποπτείασ τουσ) 

 

2.Πλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

Δ/νςεισ Διοικθτικοφ 

(με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν αυκθμερόν το παρόν ςτουσ ΟΤΑ Αϋ και Β’ βακμοφ 

τθσ εποπτείασ τουσ κακϊσ και ςτα νομικά πρόςωπα αυτϊν) 

 

3. Πλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 

Δ/νςεισ  Διοικθτικοφ 

 

ΚΟΙΝ. 

1. Γραφείο Ρρωκυπουργοφ 

2. Πλα τα Υπουργεία 

-Γραφεία Υπουργϊν 

-Γραφεία κ.κ. Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων 

3. Πλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

-Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 

4. Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ 

5. Ελεγκτικό Συνζδριο 

6. Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

7. Σϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

8. Γραμματεία Δευτεροβάκμιου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου 

9. ΑΔΕΔΥ 

               Φιλελλινων & Ψφλλα 2, 105 57 Ακινα 
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ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργοφ  

2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ 

3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματζα  

4. Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων  

5. Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων  

6. Δ/νςθ Διοικθτικοφ 

7. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Επεξεργαςίασ Στοιχείων 

(Αποςτολι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ webupload@ydmed.gov.gr για τθν ανάρτθςθ ςτθν 

ιςτοςελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) ςτθ διαδρομι Υπθρεςιακζσ Ανακοινϊςεισ- 

Εγκφκλιοι και ςτο Ρρόγραμμα Κινθτικότθτασ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:webupload@ydmed.gov.gr
http://www.ydmed.gov.gr/
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                 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΚΑΤΑΓΘΣΘΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ……. 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ …… 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ……. 

ΣΜΗΜΑ ……….. 

 

Ταχ. Δ/νση 
Πληροφορίες 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail                   

ΑΝΑΤΘΤΕΑ 
 

Ακινα,              2013 
                           Αρ. πρωτ.:  
 
 
 
 
 
 
 
              

 

ΚΟΙΝΘ ΥΡΟΥΓΙΚΘ ΑΡΟΦΑΣΘ 

Θζμα:   Κατάργθςθ (ςφνολο……..) οργανικϊν και προςωποπαγϊν κζςεων μόνιμου και με ςχζςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικοφ κατ’ εφαρμογι  τθσ παρ.   1  του άρκρου 90 του 

νόμου 4172/2013 (Α’ 167).  

ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ  

ΟΙΚΕΙΟΣ ΥΡΟΥΓΟΣ*           ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  

 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 Α. Τισ διατάξεισ: 
α) Τθσ παρ. 1 του άρκρου 90 του νόμου 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Αϋ/23.07.2013), 

β) του Ρ.Δ.  «Οργανιςμόσ ………», και ιδίωσ το άρκρο ….αυτοφ με το οποίο ςυςτάκθκαν ……κζςεισ μόνιμου 
προςωπικοφ κατθγορίασ …. Κλάδου…../……κζςεισ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου/αορίςτου χρόνου, 
εκπαιδευτικισ βακμίδασ ….., ειδικότθτασ ………, 
 
Β. Τισ αποφάςεισ*: 

1. τθν αρ. …………. (ΦΕΚ …./…./…..2005) απόφαςθ, με τθν οποία ςυςτάκθκε μια (1) προςωποπαγισ 
κζςθ  ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, εκπαιδευτικισ βακμίδασ ….., ειδικότθτασ ………, 

 

 
2. τθν αρ. …………. (ΦΕΚ …./…./…..2005) απόφαςθ, με τθν οποία ςυςτάκθκαν τρεισ (3) προςωποπαγείσ 

κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ, κατθγορίασ … κλάδου ……., ειδικότθτασ ……., 
3. ……… 
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Γ.  Τθν από ……ςχετικι απόφαςθ του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου Μεταρρφκμιςθσ, ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ δομϊν και τθ ςτελζχωςθ του …….(οικείοσ φορζασ)  

 
 

Αποφαςίηουμε  
 

Τθν  κατάργθςθ οργανικϊν και προςωποπαγϊν κζςεων του μόνιμου και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικοφ  του …….  ( οικείοσ φορζασ), όπωσ αναλυτικά προςδιορίηονται ωσ 
ακολοφκωσ: 
 

1. ……… (  ) οργανικζσ κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ κατθγορίασ ……. Κλάδου …… ειδικότθτασ …….. 
2. ……….(  ) προςωποπαγείσ  κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ κατθγορίασ …..κλάδου ……..ειδικότθτασ …….. 
3. ……… (  ) οργανικζσ  κζςεισ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου      

κατθγορίασ……. Κλάδου…..…. ειδικότθτασ …… 
4. ……. ( ) προςωποπαγείσ κζςεισ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου  

κατθγορίασ..…. κλάδου…….. ειδικότθτασ …… 
 

                                                                                           

Ο οικείοσ Υπουργόσ** 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ 

ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 

  

 

 

                                        

* ςθμειϊνονται τυχόν αποφάςεισ ςφςταςθσ προςωποπαγϊν κζςεων                                                                                                                     

**Θ ςειρά υπογραφισ εξαρτάται από τθ ςειρά τάξθσ των Υπουργείων                                                                                                                    

 
Κοινοποίθςθ: 
 1. Υπάλλθλοι των οποίων οι κζςεισ καταργοφνται  
 2. Υ.Δ.Ε. 
 3. Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Κατάςταςθσ Ρροςωπικοφ, ΥΔΙΜΘΔ 
 
 
Εςωτερικι Διανομι  
1.Γραφείο Υπουργοφ 
2.Γραφείο Υφυπουργοφ 
3.Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
4.Δ/νςθ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ 
5. Διεφκυνςθ Οικονομικοφ 
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                 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΣΥΣΤΑΣΘΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ……. 

 

 ΔΙΕΤΘΤΝΗ …… 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ……. 

 ΣΜΗΜΑ ……….. 

 

Ταχ. Δ/νση         
Πληροφορίες      
Ταχ. Κώδικας     
Τηλέφωνο           
Fax                       
e-mail                   

ΑΝΑΤΘΤΕΑ 
 

Ακινα,              2013 
         Αρ. πρωτ.:  
 
 
 
 
 
 
 
              

 

 

ΚΟΙΝΘ ΥΡΟΥΓΙΚΘ ΑΡΟΦΑΣΘ 

Θζμα:  Σφςταςθ  ( ςφνολο ……….) οργανικϊν κζςεων μόνιμου και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου προςωπικοφ κατ’ εφαρμογι  τθσ παρ.   1  του άρκρου 90 του νόμου 4172/2013 

(Α’ 167).  

 

                                                               ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          ΟΙΚΕΙΟΣ ΥΡΟΥΓΟΣ*            ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ 

ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 Α. Τισ διατάξεισ: 
α) Τθσ παρ. 1 του άρκρου 90 του νόμου 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Αϋ/23.07.2013), 

β) του Ρ.Δ.  «Οργανιςμόσ ………» (του οικείου φορζα) 

 
**γ) τθσ με (αρικ. πρωτ………. θμερομθνία…..) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ περί κατάργθςθσ οργανικϊν 
και προςωποπαγϊν κζςεων………………………………………….. κατϋ εφαρμογι τθσ παρ.1 του αρ.90 του 
ν.4172/2013 (Αϋ167)   
 
Β.  Τθν από …..…ςχετικι απόφαςθ του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου Μεταρρφκμιςθσ, ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ δομϊν και τθ ςτελζχωςθ του …….(οικείοσ φορζασ) 
 
Γ. Τθν πρόβλεψθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ……. 

 



29 

 

 
 
 
 

Αποφαςίηουμε  
 

Τθ ςφςταςθ οργανικϊν κζςεων του μόνιμου και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου 
προςωπικοφ  του …….  ( οικείοσ φορζασ), όπωσ αναλυτικά προςδιορίηονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

1. ……………. (  ) οργανικζσ κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ κατθγορίασ ……. κλάδου …… ειδικότθτασ …….. 
2. ……….….. (    ) οργανικζσ  κζςεισ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου      

κατθγορίασ……. κλάδου…..…. ειδικότθτασ …… 
 

                                                                                           

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          ΟΙΚΕΙΟΣ ΥΡΟΥΓΟΣ*            ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ 

ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  

 

 

                                        

                                                                                                                     

*Θ ςειρά υπογραφισ εξαρτάται από τθ ςειρά τάξθσ των Υπουργείων       

** Ρροαιρετικά (ςτθν περίπτωςθ που ο οικείοσ φορζασ ζχει ιδθ προβεί ςε κατάργθςθ κζςεων)                                                                                                              

 
Κοινοποίθςθ: 
 1. Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Κατάςταςθσ Ρροςωπικοφ (οικείου φορζα)  
 2. Υ.Δ.Ε. 
 3. Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Κατάςταςθσ Ρροςωπικοφ, ΥΔΙΜΘΔ 
 
 
Εςωτερικι Διανομι  
1.Γραφείο Υπουργοφ 
2.Γραφείο Υφυπουργοφ 
3.Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
4.Δ/νςθ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ 
5. Διεφκυνςθ Οικονομικοφ 
 

 

 

 

 

  

                                                        ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΟΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΙΜΕΛΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΡΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ . . . 

 

Ακινα,                     2013     

  

Α.Ρ.:  

 

 

Ταχ. Δ/νςθ:  

Ρλθροφορίεσ:  

Τθλζφωνο :  

Fax                :  

E-mail           :  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Οριςμόσ Μελϊν του Τριμελοφσ Ειδικοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου του …..(ονομαςία Φορζα) 

κατ’ εφαρμογι  του αρ. 90 του ν. 4172/2013. 

  

ΥΡΟΥΓΙΚΘ ΑΡΟΦΑΣΘ  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τισ διατάξεισ : 

α) Τισ διατάξεισ τθσ περ. Γ τθσ παρ. 2 του αρ. 90 του ν.4172/2013 (Α’ 167). 

β) των υποπαραγράφων Η.1 και Η.2  τθσ παραγράφου Η του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012  
     (Αϋ 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ …. 2013-2016», 
γ) των άρκρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ    
    και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

2. Τθν αρικμ. ΔΙΡΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634 (Β’ 1914) Απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των υπαλλιλων που τίκενται ςε 

διακεςιμότθτα, των κριτθρίων επιλογισ και κατάταξισ τουσ, τον τρόπο μοριοδότθςισ τουσ και ρφκμιςθ 

ηθτθμάτων λειτουργίασ του Τριμελοφσ Συμβουλίου του άρκρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελϊν 

Ειδικϊν Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων». 

3. Τθν αρικμ. ΔΙΡΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013(ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013)   (Β’ 1992 )  Απόφαςθ του 

Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ 

επιλογισ των προσ μετάταξθ ι μεταφορά υπαλλιλων, των κριτθρίων επιλογισ και κατάταξισ τουσ κακϊσ 

και του τρόπου μοριοδότθςισ τουσ». 

4.  Τθν αρικ. ……..απόφαςθ ςυγκρότθςθσ Τριμελοφσ Ειδικοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου ςτο ……(φορζασ) 

5. Το υπ’ αρικ. πρωτ. …………….ζγγραφο του Ρροζδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ 

(Α.Σ.Ε.Ρ.). περί οριςμοφ Ρροζδρου  
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6. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

 

 

 

 

 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Ι Η Ο Υ Μ Ε 

 

 

 

Α. Ορίηουμε τον Ρρόεδρο και τα Μζλθ του Τριμελοφσ Ειδικοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου τθσ περ. Γ τθσ παρ. 

2 του αρ. 90 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 91 του ν. 4172/2013 του …..(φορζα), ωσ εξισ: 

1. ……………………, ωσ Ρρόεδροσ, με αναπλθρωτι…. 

2. ………………….., ωσ Ειςθγθτισ , με αναπλθρωτι… 

3. ……………………, ωσ μζλοσ, με αναπλθρωτι…. 

 

Β. Γραμματζασ του Τριμελοφσ Ειδικοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου ορίηεται . . .με αναπλθρωτι……… 

 

Γ. Ζργο του Τριμελοφσ Ειδικοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου είναι θ αποτίμθςθ των προςόντων των  

υπαλλιλων και θ κατάρτιςθ βακμολογικϊν πινάκων κατά κατθγορία, κλάδο ι και ειδικότθτα, με τθ 

λειτουργικι, διοικθτικι και μθχανογραφικι υποςτιριξθ του ΑΣΕΡ, τόςο για τθ κζςθ τουσ ςε διακεςιμότθτα 

όςο και για τθ μετάταξθ/μεταφορά τουσ ςε φορείσ του Δθμοςίου.  

 

Δ. Θ κθτεία του Τριμελϊν Ειδικϊν Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων είναι τετραετισ και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 

του τζταρτου ζτουσ τθσ κθτείασ αυτϊν. Θ κθτεία αυτι μπορεί να παρατείνεται για δφο ακόμθ χρόνια με 

απόφαςθ του οικείου Υπουργοφ. 

 

Ε. Για τθ ςυγκρότθςθ, τθ ςφνκεςθ, τισ ςυνεδριάςεισ, τθ λειτουργία και τισ πράξεισ των Τριμελϊν Ειδικϊν 

Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων εφαρμόηονται κατά τα λοιπά οι διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 

2690/1999). 

 

 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ /ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΩΘΥΡΟΥΓΟΥ/ΓΕΝΙΚOΣ 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ/  

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ  

                                     

Κοινοποίθςθ: 

1. Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  

2. Α.Σ.Ε.Ρ., Γραφείο Ρροζδρου 

3. Οριηόμενοι (…..) 

 

Εςωτερικι Διανομι: 
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Συνεδρίαςθ εντόσ 10 θμερϊν
 από εντολι

Εντόσ 15 θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ

Σε περίπτωςθ επιλογισ του υπαλλιλου ςε περιςςότερουσ 
από ζναν φορζα υποδοχισ, τα αποτελζςματα 

αποςτζλλονται ςτο Κεντρικό Τριμελζσ Συμβοφλιο

Ταυτοποίθςθ υπαλλιλων 
που κα τεκοφν ςε 
διακεςιμότθτα βάςει 
αποτίμθςθσ προςόντων 

Ρροςδιοριςμόσ αρικμοφ 
κενϊν κζςεων ανά 
κατθγορία, κλάδο ι/και 
ειδικότθτα

Κυβερνθτικό
Συμβοφλιο 

Μεταρρφκμιςθσ

Ζκδοςθ Κ.Υ.Α. κατάργθςθσ 
κζςεων 

Ζκδοςθ Κ.Υ.Α. ςφςταςθσ κζςεων 

Υπουργόσ Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ & Θ.Δ.

Κεντρικό Τριμελζσ 
Συμβοφλιο

ΟΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
Υπουργόσ
Ρρόεδροι 
Ανεξάρτθτων Αρχϊν

1

2

4

5

9

6

Υπουργόσ Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ & Θ.Δ.

Ανακοίνωςθ ςε Φ.Ε.Κ.:
1. Αρικμό υπαλλιλων που κα 
μετακινθκοφν 
2. Απαιτοφμενα προςόντα κατά 
κατθγορία κλάδο θ/και 
ειδικότθτα 
3. Σειρά προτεραιότθτασ φορζων 
υποδοχισ 
4. Αρικμόσ προςωπικοφ ανά 
φορζα υποδοχισ 

7

8

Φορζασ προζλευςθσ

Γνωςτοποίθςθ 
ανακοίνωςθσ

Τριμελζσ Ειδικό 
Υπθρεςιακό 

Συμβοφλιο φορζα 
υποδοχισ «Α»

Εντόσ 15 θμερϊν από τθ λιξθ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων

Εντόσ 15 θμερϊν από τθ λιξθ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων

Τριμελζσ Ειδικό 
Υπθρεςιακό 

Συμβοφλιο φορζα 
υποδοχισ «Β»

Τριμελζσ Ειδικό 
Υπθρεςιακό 

Συμβοφλιο φορζα 
υποδοχισ «ν»

Κεντρικό Τριμελζσ 
Συμβοφλιο

1. Κατάρτιςθ ενιαίου πίνακα 
διάκεςθσ υπαλλιλων.
2. Κακοριςμόσ τελικισ ςειράσ 
προτεραιότθτασ υπαλλιλων 

10

Φορζασ υποδοχισ
Φορζασ προζλευςθσ
Ενδιαφερόμενοσ 
υπάλλθλοσ

1. Ζκδοςθ ΥΑ μετάταξθσ / 
μεταφοράσ
2. Δθμοςίευςθ ςε Φ.Ε.Κ.
3. Κοινοποίθςθ ςτο 
μεταταςςόμενο / μεταφερόμενο 
υπάλλθλο

13

Γνωςτοποίθςθ 
αποτελεςμάτων 

επιλογισ

12
Τριμελζσ Ειδικό 

Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 
Φορζα Ρροζλευςθσ

-
AΣΕΡ

3

2

Υπουργείο

Εντολι για 
γνωμοδότθςθ

Φορζασ υποδοχισ
Γνωςτοποίθςθ 
ανακοίνωςθσ

αποφάςεισ Επιλογι υπαλλιλων προσ 
μετάταξθ ι μεταφορά βάςει 
αξιολόγθςθσ και περιγραμμάτων 
κζςεων εργαςίασ και 
κακοριςμόσ τθσ ςειράσ 
προτεραιότθτασ αυτϊν.

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

Γνωςτοποίθςθ 
αποτελεςμάτων

 επιλογισ

11

ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΡΟΣΟΝΤΩΝΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΡΟΣΟΝΤΩΝ

Γνωςτοποίθςθ κενϊν κζςεων 
και πλεονάηοντοσ προςωπικοφ 

ςε διαρκι βάςθ

Απλι γνϊμθ για: 

1. Αρικμό υπαλλιλων που κα 
μετακινθκοφν 
2. Απαιτοφμενα προςόντα κατά 
κατθγορία κλάδο θ/και 
ειδικότθτα 
3. Σειρά προτεραιότθτασ φορζων 
υποδοχισ 
4. Αρικμόσ προςωπικοφ ανά 
φορζα υποδοχισ 

1. Συμπλιρωςθ αίτθςθσ 
μετάταξθσ - μεταφοράσ από τον 
ενδιαφερόμενο με τθ 
ςυνεργαςία τθσ οικείασ Δ/νςθσ 
Διοικθτικοφ
2. Ζλεγχοσ νομιμότθτασ 
πρόςλθψθσ και προςωπικοφ 
μθτρϊου του υπαλλιλου από 
τθν οικεία Δ/νςθ Διοικθτικοφ
3. Σφνταξθ των πινάκων 
ςυνδρομισ κριτθρίων
4. Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ 
Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ από 
τθν οικεία Δ/νςθ Διοικθτικοφ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ

Αποφάσεις ΚΜ για 

οργανογράμματα & 

στελέχωση

Τπουργεία - Ανεξάρτητες Αρχές 

συστήνουν και καταργούν θέσεις. 

Ενημερώνουν ΤΔΜΔΗΔ για ανάγκες

ΥΑΗ 1

ΑΥΕΣΗΡΙΑ ΣΕΛΟ

ΤΔΜΗΔ αποφασίζει για αριθμό και 

προσόντα υπαλλήλων που θα 

μετακινηθούν ανά φορέα υποδοχής 

ΥΑΗ 2

Τπουργεία - Υορείς προέλευσης 

υπαλλήλων δέχονται αιτήσεις & 

ελέγχουν πιστοποιητικά

ΥΑΗ 3

Τπουργεία - Υορείς υποδοχής 

επιλέγουν υπαλλήλους και 

καθορίζουν σειρά προτεραιότητας 

ΥΑΗ 4

Τπουργεία - Υορείς 

υποδοχής εκδίδουν ΤΑ 

μετάταξης/μεταφοράς 

Διαβίβαςθ 

ΑΣΕΡ

Μοριοδότθςθ
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