ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ’ ΑΙΘ. ……

«Κακοριςμόσ των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ των πινάκων κατάταξθσ του πλεονάηοντοσ
προςωπικοφ του άρκρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011»

Ζχοντασ υπόψθ:
1.

Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 37 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ

Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012-2015» (Αϋ 152).
2.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο

δθμόςιο τομζα και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 234).
3.

Τισ διατάξεισ των άρκρων 10 και 11 του ν. 3833/2010 «Ρροςταςία τθσ εκνικισ οικονομίασ -

Επείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» (Α’ 40).
4.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 66 του ν. 4002/2001 «Τροποποίθςθ τθσ ςυνταξιοδοτικισ νομοκεςίασ

του Δθμοςίου – υκμίςεισ για τθν ανάπτυξθ και τθ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ - Θζματα αρμοδιότθτασ
Υπουργείων Οικονομικϊν, Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ» (Αϋ
180).
5.

Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 «Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί (ΔΕΚΟ)»

( Α’ 314).
6.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κυρωκζντοσ με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005

«Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» (Αϋ 98).
7.

Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 65/2011 (Αϋ147) «Διάςπαςθ Υπουργείου. Εςωτερικϊν , Αποκζντρωςθσ και

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ»
8.

Τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/12995/1.7.2011 (Β’1587 και Β’1601) κοινι απόφαςθ του

Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
«Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των Υφυπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ Κ. όβλια και Ρ. Τηωρτηάκθ»
9.

Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ του παρόντοσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ

προχπολογιςμοφ.
10. Τθν υπ’ αρικμ. ……….. γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, μετά από πρόταςθ του
Υφυπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.

Αποφαςίηουμε

Άρκρο 1
Ρεδίο Εφαρμογισ

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ π.δ. αφοροφν ςτο πλεονάηον προςωπικό τθσ παρ. 7 του άρκρου 37 του ν.
3986/2011 «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ
2012-2015» (Α’152) των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Αϋ314).
2. Στισ ανωτζρω διατάξεισ δεν υπάγεται το προςωπικό που απαςχολείται με ςφμβαςθ μίςκωςθσ
ζργου, κακϊσ και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου.

Άρκρο 2
Κριτιρια Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ
1. Το προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου που προςδιορίηεται ωσ πλεονάηον,
εντάςςεται ςε πίνακεσ κατάταξθσ ανά κατθγορία και ειδικότθτα που καταρτίηονται χωριςτά για κάκε
νομικό πρόςωπο από το Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) ςφμφωνα με τα κριτιρια
και τθ διαδικαςία του παρόντοσ π.δ.
2. Το πλεονάηον προςωπικό των κατθγοριϊν πανεπιςτθμιακισ, τεχνολογικισ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ κατατάςςεται ανά κλάδο ι ειδικότθτα ςε πίνακεσ κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά
ςυνολικισ βακμολογίασ, όπωσ αυτι προκφπτει από τθ βακμολόγθςθ των ακόλουκων αντικειμενικϊν
κριτθρίων:

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ
Τίτλοσ ςπουδϊν που απαιτείται ςφμφωνα με τα προςόντα που κακορίηονται ςτο π.δ. 50/2001, για
κάκε κλάδο /ειδικότθτα: οι μονάδεσ του βακμοφ του τίτλου υπολογιηόμενεσ ςε δεκάβακμθ κλίμακα με
δφο δεκαδικά ψθφία και πολλαπλαςιαηόμενεσ με τον αρικμό είκοςι πζντε (25) για τισ κατθγορίεσ ΡΕ
και ΤΕ και με τον αρικμό είκοςι (20) για τθν κατθγορία ΔΕ.
Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν, εφόςον είναι τθσ ίδιασ εκπαιδευτικισ βακμίδασ με το βαςικό τίτλο
ςπουδϊν, ςφμφωνα με το ιςχφον εκπαιδευτικό ςφςτθμα: ςαράντα (40) μονάδεσ.
Για τισ κατθγορίεσ ΡΕ και ΤΕ λαμβάνεται υπόψθ ωσ δεφτεροσ τίτλοσ το δεφτερο πτυχίο είτε του
πανεπιςτθμιακοφ είτε του τεχνολογικοφ τομζα τθσ ανωτάτθσ εκπαίδευςθσ.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μόνο για τισ κατθγορίεσ ΡΕ και ΤΕ:
Διδακτορικό δίπλωμα: εκατόν πενιντα (150) μονάδεσ.
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ: εκατόν (100) μονάδεσ.

Σε περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ κατζχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ι περιςςότερα
του ενόσ διδακτορικά διπλϊματα ι μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ , θ βακμολογία είναι ακροιςτικι, με
μζγιςτο όριο τισ διακόςεσ (200) μονάδεσ.
Για τισ κατθγορίεσ ΡΕ, ΤΕ και ΔΕ:
Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ)
υπθρεςιϊν διαδικτφου: είκοςι (20) μονάδεσ.

Γ. ΓΝΩΣΘ ΞΕΝΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
α) Για άριςτθ γνϊςθ οποιαςδιποτε ξζνθσ γλϊςςασ: ςαράντα (40) μονάδεσ, β) για πολφ καλι γνϊςθ
οποιαςδιποτε ξζνθσ γλϊςςασ: τριάντα (30) μονάδεσ, γ) για καλι γνϊςθ γλϊςςασ τθσ ευρωπαϊκισ
ζνωςθσ : είκοςι (20) μονάδεσ, δ) για μζτρια γνϊςθ γλϊςςασ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ: δζκα (10)
μονάδεσ.
Για τον υπάλλθλο που γνωρίηει περιςςότερεσ ξζνεσ γλϊςςεσ, θ βακμολογία είναι ακροιςτικι, με
μζγιςτο όριο τισ ςαράντα (40) μονάδεσ.

Δ. ΡΟΫΡΘΕΣΙΑ
Χρόνοσ προχπθρεςίασ ςτο φορζα από τον οποίο προζρχεται ο υπάλλθλοσ: είκοςι πζντε (25) μονάδεσ
ανά ζτοσ προχπθρεςίασ.

Ε. ΕΜΡΕΙΙΑ
Εμπειρία ςτον κλάδο/ειδικότθτα ζωσ πζντε (5) ζτθ: είκοςι (20) μονάδεσ ανά ζτοσ εμπειρίασ.
Ωσ εμπειρία νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςε φορείσ του
δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το
γνωςτικό αντικείμενο του τίτλου ςπουδϊν ι του κλάδου/ειδικότθτασ μετά τθν απόκτθςθ του βαςικοφ
τίτλου ςπουδϊν με τον οποίο ο υπάλλθλοσ κατατάςςεται ςτον πίνακα και ωσ προσ τισ περιπτϊςεισ για
τισ οποίεσ απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, μετά τθ λιψθ τθσ άδειασ.
Δεν υπολογίηεται ωσ χρόνοσ εμπειρίασ το χρονικό διάςτθμα που ζχει προςμετρθκεί ωσ προχπθρεςία
ςφμφωνα με το υπό ςτοιχείο Δϋ κριτιριο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του παρόντοσ.

ΣΤ. Θλικία: Για θλικία από 21 ζωσ 60 ετϊν: τζςςερισ (4) μονάδεσ ανά ζτοσ

Η. Οικογενειακι Κατάςταςθ:
Γονζασ ι τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ: εβδομιντα (70) μονάδεσ για κάκε τζκνο, προκειμζνου για
υπάλλθλο που ζχει τθν ιδιότθτα γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ ι εβδομιντα (70) μονάδεσ για κάκε

τζκνο τθσ οικογζνειασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του, προκειμζνου για υπάλλθλο που
ζχει τθν ιδιότθτα τζκνου μονογονεϊκισ οικογζνειασ
Γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ νοείται ο γονζασ εκείνοσ ο οποίοσ, κατά τθν θμερομθνία ζνταξθσ
ςτον πίνακα αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι
μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Το δικαίωμα αυτό αςκείται από τον γονζα και μετά
τθν ενθλικίωςθ των τζκνων και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ.
Τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ είναι εκείνο το οποίο μζχρι τθν ενθλικίωςι του ςτερικθκε ζναν από
τουσ γονείσ λόγω κανάτου ι κθρφξεωσ αυτοφ ςε αφάνεια, κακϊσ και εκείνο που είχε ζνα μόνο γονζα.
Το δικαίωμα αυτό αςκείται από το τζκνο μζχρι και τθ ςυμπλιρωςθ του 30οφ ζτουσ τθσ θλικίασ του.
Για τον υπάλλθλο που είναι ταυτόχρονα γονζασ και τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ δεν ιςχφει θ
ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω κριτθρίων, αλλά δικαιοφται να κάνει χριςθ τθσ
προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο ιδιότθτεσ.

Ρολφτεκνοσ ι Τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ: εξιντα (60) μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο του ι εξιντα
(60) μονάδεσ για κάκε τζκνο τθσ οικογζνειασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του.
Το δικαίωμα αυτό αςκείται από τον πολφτεκνο ι το τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ και μετά τθν
ενθλικίωςθ των τζκνων και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ.
Για τον υπάλλθλο που είναι ταυτόχρονα πολφτεκνοσ και τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ δεν ιςχφει θ
ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω κριτθρίων, αλλά δικαιοφται να κάνει χριςθ τθσ
προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο ιδιότθτεσ
Στθν περίπτωςθ υπαλλιλου που είναι ταυτόχρονα πολφτεκνοσ ι τζκνο πολυτζκνου και γονζασ ι τζκνο
μονογονεϊκισ οικογζνειασ, θ βακμολογία των κριτθρίων είναι ακροιςτικι.

Αρικμόσ τζκνων:
Τριάντα (30) μονάδεσ για κακζνα από τα δφο (2) πρϊτα τζκνα του και με πενιντα (50) μονάδεσ για το
τρίτο τζκνο.
Το δικαίωμα αυτό αςκείται από τον γονζα και μετά τθν ενθλικίωςθ των τζκνων και μζχρι τθ
ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ.

Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, θ βακμολογία υπολογίηεται μόνο για τα ηϊντα μζλθ τθσ
οικογζνειασ.

Θ. Χρόνοσ ζνταξθσ ςτον πίνακα κατάταξθσ πλεονάηοντοσ προςωπικοφ: Για κάκε ζξι (6) μινεσ
παραμονισ ςτον πίνακα μετά το πρϊτο ζτοσ: εβδομιντα (70) μονάδεσ ανά ζξι (6) μινεσ.

Επί ιςοβακμίασ ςτθ ςυνολικι βακμολογία λαμβάνονται υπόψθ τα υπό ςτοιχεία ΣΤ και Η κριτιρια.

3. Το πλεονάηον προςωπικό κατθγορίασ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ κατατάςςεται ανά κλάδο ι
ειδικότθτα ςε πίνακεσ κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ βακμολογίασ, όπωσ αυτι προκφπτει
από τθ βακμολόγθςθ των ακολοφκων αντικειμενικϊν κριτθρίων:

Α. ΡΟΫΡΘΕΣΙΑ
Χρόνοσ προχπθρεςίασ ςτο φορζα από τον οποίο προζρχεται ο υπάλλθλοσ : τριάντα (30) μονάδεσ ανά
ζτοσ προχπθρεςίασ.

Β.ΕΜΡΕΙΙΑ
Εμπειρία ςε οποιονδιποτε αντικείμενο ζωσ πζντε (5) ζτθ: είκοςι (20) μονάδεσ ανά ζτοσ εμπειρίασ.

Ωσ εμπειρία νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό
τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε οποιονδιποτε αντικείμενο.
Δεν υπολογίηεται ωσ χρόνοσ εμπειρίασ χρονικό διάςτθμα που ζχει προςμετρθκεί ωσ προχπθρεςία
βάςει του προθγουμζνου (Α) εδαφίου.
Γ. Θλικία: Για θλικία από 21 ζωσ 60 ετϊν: πζντε (5) μονάδεσ ανά ζτοσ.

Δ. Οικογενειακι Κατάςταςθ:
Γονζασ ι τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ: εβδομιντα (70) μονάδεσ για κάκε τζκνο, προκειμζνου για
υπάλλθλο που ζχει τθν ιδιότθτα γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ ι εβδομιντα (70) μονάδεσ για κάκε
τζκνο τθσ οικογζνειασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του, προκειμζνου για υπάλλθλο που
ζχει τθν ιδιότθτα τζκνου μονογονεϊκισ οικογζνειασ
Γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ νοείται ο γονζασ εκείνοσ ο οποίοσ, κατά τθν θμερομθνία ζνταξθσ
ςτον πίνακα αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι
μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Το δικαίωμα αυτό αςκείται από τον γονζα και μετά
τθν ενθλικίωςθ των τζκνων και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ.
Τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ είναι εκείνο το οποίο μζχρι τθν ενθλικίωςι του ςτερικθκε ζναν από
τουσ γονείσ λόγω κανάτου ι κθρφξεωσ αυτοφ ςε αφάνεια, κακϊσ και εκείνο που είχε ζνα μόνο γονζα.
Το δικαίωμα αυτό αςκείται από το τζκνο μζχρι και τθ ςυμπλιρωςθ του 30οφ ζτουσ τθσ θλικίασ του.
Για τον υπάλλθλο που είναι ταυτόχρονα γονζασ και τζκνο μονογονεϊκισ οικογζνειασ δεν ιςχφει θ
ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω κριτθρίων, αλλά δικαιοφται να κάνει χριςθ τθσ
προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο ιδιότθτεσ.

Ρολφτεκνοσ ι Τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ : εξιντα (60) μονάδεσ για κάκε ζνα (1) τζκνο του ι εξιντα
(60) μονάδεσ για κάκε τζκνο τθσ οικογζνειασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του εαυτοφ του
Το δικαίωμα αυτό αςκείται από τον πολφτεκνο ι το τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ και μετά τθν
ενθλικίωςθ των τζκνων και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ.
Για τον υπάλλθλο που είναι ταυτόχρονα πολφτεκνοσ και τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ δεν ιςχφει θ
ακροιςτικι βακμολόγθςθ των παραπάνω κριτθρίων, αλλά δικαιοφται να κάνει χριςθ τθσ
προςφορότερθσ βακμολογικά από τισ δφο ιδιότθτεσ
Στθν περίπτωςθ υπαλλιλου που είναι ταυτόχρονα πολφτεκνοσ ι τζκνο πολυτζκνου και γονζασ ι τζκνο
μονογονεϊκισ οικογζνειασ, θ βακμολογία των κριτθρίων είναι ακροιςτικι.

Αρικμόσ τζκνων
Τριάντα (30) μονάδεσ για κακζνα από τα δφο (2) πρϊτα τζκνα του και με πενιντα (50) μονάδεσ για το
τρίτο τζκνο.
Το δικαίωμα αυτό αςκείται από τον γονζα και μετά τθν ενθλικίωςθ των τζκνων και μζχρι τθ
ςυμπλιρωςθ του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ.

Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, θ βακμολογία υπολογίηεται μόνο για τα ηϊντα μζλθ τθσ
οικογζνειασ.

Ε. Χρόνοσ ζνταξθσ ςτον πίνακα κατάταξθσ πλεονάηοντοσ προςωπικοφ: Για κάκε ζξι (6) μινεσ
παραμονισ ςτον πίνακα μετά το πρϊτο ζτοσ: εβδομιντα (70) μονάδεσ ανά ζξι (6) μινεσ.

Επί ιςοβακμίασ ςτθ ςυνολικι βακμολογία λαμβάνονται υπόψθ τα υπό ςτοιχείο Γ και Δ κριτιρια.

4. Σε κάκε περίπτωςθ, προθγοφνται του λοιποφ πλεονάηοντοσ προςωπικοφ όλων των
προαναφερκειςϊν κατθγοριϊν ανεξαρτιτωσ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ τουσ, κατά ςειρά
προτεραιότθτασ: (α) τα άτομα με αναπθρία 50% και άνω, (β) οι ζχοντεσ ςφηυγο ι τθν επιμζλεια τζκνου
με αναπθρία τουλάχιςτον 67% και (γ) ο ζνασ εκ των δφο ςυηφγων εφόςον και οι δφο χαρακτθρίηονται
ωσ πλεονάηον προςωπικό.

Άρκρο 3
Διαδικαςία Κατάρτιςθσ του Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ ανά φορζα
1. Για τθν κατάρτιςθ του πίνακα κατάταξθσ του πλεονάηοντοσ προςωπικοφ ο διάδοχοσ ι ο
υφιςτάμενοσ φορζασ (όταν δεν υφίςταται διάδοχοσ) αποςτζλλει ςτο ΑΣΕΡ πίνακα του προςωπικοφ
που προςδιορίςτθκε ωσ πλεονάηον, αμζςωσ μετά από τον προςδιοριςμό του, και όχι πζραν του ενόσ

(1) μθνόσ. Ο πίνακασ περιλαμβάνει το εν λόγω προςωπικό κατά αλφαβθτικι ςειρά, με αναφορά
απαραιτιτωσ του ονοματεπϊνυμου, του πατρϊνυμου, των ςτοιχείων ταυτότθτασ, τθσ θμερομθνίασ
πρόςλθψθσ ςτο φορζα και του κλάδου-ειδικότθτασ αυτοφ. Ο πίνακασ ςυνοδεφεται από ζντυπο με τισ
υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, τα προςόντα και τισ ιδιότθτεσ εκάςτου εκ των αναγραφομζνων ςτον πίνακα
υπαλλιλου. Ο πίνακασ (και το ζντυπο υπθρεςιακϊν μεταβολϊν) αποςτζλλεται ςτο ΑΣΕΡ και ςε
θλεκτρονικι μορφι.
2. Ο πίνακασ κακϊσ και το ςχετικό ζντυπο κοινοποιοφνται από τον οικείο φορζα ταυτοχρόνωσ ςτουσ
ενδιαφερομζνουσ, οι οποίοι εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ του πίνακα υποβάλλουν ςτο ΑΣΕΡ αίτθςθ με ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά, που
αποδεικνφουν τα τυπικά προςόντα και τισ ιδιότθτεσ, από τθ βακμολόγθςθ των οποίων προκφπτει θ
ςειρά κατάταξισ τουσ ςτον Ρίνακα.
3. Θ υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. μπορεί να γίνεται είτε ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι
είτε με θλεκτρονικά μζςα. Θ αίτθςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α'75), για τα ςτοιχεία που περιζχονται ς’ αυτι.
4. Τα δικαιολογθτικά που, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του άρκρου 10 του παρόντοσ π.δ., αποδεικνφουν τα προςόντα και τισ
ιδιότθτεσ του ενδιαφερόμενου πρζπει να επιςυνάπτονται ς' αυτιν, άλλωσ δεν λαμβάνονται υπόψθ.
5. Θ διαδικαςία κατάρτιςθσ του Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ διενεργείται από ειδικι
τριμελι Κεντρικι Επιτροπι που ςυγκροτεί το Α.Σ.Ε.Ρ. από μζλθ του ι πρϊθν μζλθ του. Θ υποβοικθςθ
του ζργου τθσ ειδικισ Κεντρικισ Επιτροπισ, θ προετοιμαςία των ςτοιχείων και οι λοιπζσ
προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ, θ παραλαβι, ο ζλεγχοσ, θ πρωτοκόλλθςθ, θ κωδικοποίθςθ και οπτικι
παραβολι και κάκε άλλθ εργαςία για τθν προετοιμαςία, διεξαγωγι και ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν
διαδικαςιϊν διενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΑΣΕΡ.
6. Θ Κεντρικι Επιτροπι τθσ Διαδικαςίασ Κατάρτιςθσ του Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ,
επεξεργάηεται τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται και κατατάςςει το πλεονάηον προςωπικό ςε πίνακεσ ανά
κατθγορία κλάδο και ειδικότθτα βάςει τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ κάκε καταταςςόμενου ςφμφωνα
με τα κριτιρια του άρκρου 2 του παρόντοσ π.δ. Ο ενδιαφερόμενοσ που είτε δεν υποβάλλει τθν αίτθςθ
και τα ςυνθμμζνα ςε αυτι δικαιολογθτικά είτε τθν υποβάλλει εκπρόκεςμα εντάςςεται ςτον πίνακα
τθσ ειδικότθτάσ του χωρίσ μόρια και δεν δφναται να ςυμμετζχει ςε καμία διαδικαςία διάκεςθσ ι
απαςχόλθςθσ .
7. Ο ενδιαφερόμενοσ εντάςςεται ςτθν κατθγορία εκπαίδευςθσ και ειδικότθτα με τθν οποία
χαρακτθρίςτθκε ωσ πλεονάηον προςωπικό. Στθν περίπτωςθ που δεν διακζτει τα τυπικά προςόντα για
τθν κατάταξι του ςτθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα, κατατάςςεται ςε πίνακα τθσ ίδιασ κατθγορίασ και ςε
ειδικότθτα των τυπικϊν του προςόντων.

8. Ειδικά για τθν εφαρμογι του παρόντοσ π.δ., επικουρικοί πίνακεσ τυπικϊν προςόντων, όπωσ
προβλζπονται ςτο π.δ. 50/2001, δεν καταρτίηονται, αλλά δθμιουργείται πίνακασ κατάταξθσ τθσ
ειδικότθτασ, ςτον οποίο εντάςςονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα κφρια
και επικουρικά προςόντα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ και με τθ ςειρά που προκφπτει από
βακμολόγθςθ των κριτθρίων του παρόντοσ π.δ.
9. Ο πίνακασ κατάταξθσ ςυντάςςεται κατά κατθγορία, κλάδο, ειδικότθτα και φορζα, υπογράφεται από
τον πρόεδρο τθσ κεντρικισ επιτροπισ και τα μζλθ αυτισ και περιλαμβάνει όλο το πλεονάηον
προςωπικό κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ με αναφορά των κριτθρίων που λιφκθκαν υπόψθ για
κάκε καταταςςόμενο και τθσ βακμολογίασ που αντιςτοιχεί ςε κάκε κριτιριο.
10. Ο προςωρινόσ Ρίνακασ Κατάταξθσ του Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ του φορζα δθμοςιοποιείται, με
τθν επιφφλαξθ τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, με ανάρτθςι του ςτο διαδικτυακό τόπο
του Α.Σ.Ε.Ρ. Ραράλλθλα το Α.Σ.Ε.Ρ. αποςτζλλει για δθμοςίευςθ ςτον τφπο ανακοίνωςθ με τθν οποία
γνωςτοποιείται θ ςχετικι καταχϊριςθ.

Άρκρο 4
Ενςτάςεισ – Κφρωςθ πινάκων
1. Κατά του προςωρινοφ Ρίνακα Κατάταξθσ ανά φορζα επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ μζςα ςε
αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των πινάκων
αυτϊν ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Ρ. Θ δυνατότθτα και θ προκεςμία άςκθςθσ ζνςταςθσ
αναφζρονται ρθτά ςε ςχετικι καταχϊριςθ ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Ρ και ςε ανακοίνωςθ ςτον
τφπο.
2. Θ ζνςταςθ είναι ζγγραφθ και πρζπει να περιζχει ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ ακυρότθτασ κατά
οριςμζνθσ πράξθσ ι παράλειψθσ. Θ άςκθςι τθσ γίνεται με κατάκεςθ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ
επιςτολισ απευκείασ ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. Στθν ζνςταςθ επιςυνάπτεται το από το νόμο οριηόμενο παράβολο,
το οποίο εκδίδεται από δθμόςιο ταμείο, άλλωσ δεν εξετάηεται.
3. Το Α.Σ.Ε.Ρ., αφοφ ολοκλθρϊςει τθν εξζταςθ των ενςτάςεων που τυχόν ζχουν υποβλθκεί, προβαίνει,
ςτθν κατάρτιςθ και κφρωςθ του οριςτικοφ Ρίνακα Κατάταξθσ του Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ ανά
φορζα, τον οποίο ςτθ ςυνζχεια καταχωρίηει ςτο διαδικτυακό του τόπο, με τθν επιφφλαξθ τθσ
προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων.

Άρκρο 5
Ενοποίθςθ - Επικαιροποίθςθ του πίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ

1.

Τον Μάρτιο και Σεπτζμβριο εκάςτου ζτουσ το ΑΣΕΡ προβαίνει ςε ενοποίθςθ των

οριςτικοποιθμζνων πινάκων των φορζων ανά κατθγορία και κλάδο/ειδικότθτα. Ο Ενοποιθμζνοσ

Ρίνακασ Κατάταξθσ του Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ ανά κατθγορία και κλάδο/ειδικότθτα
καταχωρίηεται ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Ρ. (www.asep.gr) και αποςτζλλεται για δθμοςίευςθ
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Τεφχοσ Γϋ).
2.

Το ΑΣΕΡ πριν τθ δθμοςίευςθ του ενοποιθμζνου πίνακα κατάταξθσ πλεονάηοντοσ προςωπικοφ τον

Μάρτιο μινα, εκδίδει πρόςκλθςθ επικαιροποίθςθσ των προςόντων ι/και ιδιοτιτων των
εγγεγραμμζνων ςτουσ οικείουσ πίνακεσ κατάταξθσ πλεονάηοντοσ προςωπικοφ. Με τθν εν λόγω
πρόςκλθςθ καλοφνται οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ ανωτζρω Ρίνακεσ να υποβάλουν ςτο ΑΣΕΡ αίτθςθ για
τθν επικαιροποίθςθ προςόντων ι/και ιδιοτιτων τουσ (όπωσ πολυτεκνία), κατά τθ διαδικαςία που
κακορίηεται ςτθν Απόφαςθ του άρκρου 10 του παρόντοσ π.δ.
3.

Σε κάκε περίπτωςθ, οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, άλλωσ τα

ανωτζρω προςόντα ι ιδιότθτεσ δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν κατάταξι τουσ. Οι εγγεγραμμζνοι
ςτουσ εν λόγω Ρίνακεσ, των οποίων δεν ζχουν μεταβλθκεί τα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ πρζπει να το
δθλϊνουν ςε κάκε υποβαλλόμενθ αίτθςθ.

Άρκρο 6
Διαδικαςία μεταφοράσ για πλιρωςθ κζςεων τακτικοφ προςωπικοφ

1.

Το ΑΣΕΡ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Κατανομισ του ποςοςτοφ 10% των ετιςιων

προςλιψεων του Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ ανά φορζα, κατθγορία, κλάδο/ειδικότθτα, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 11 του ν.3833/2010 (Αϋ 40), όπωσ
αναρικμικθκε με τθν παρ. 4 γ του άρκρου 3 του ν. 3899/2010 (Αϋ 212), εκδίδει μία φορά το ζτοσ
προκιρυξθ για μεταφορά του ανωτζρω προςωπικοφ με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ ςε φορείσ του
δθμόςιου τομζα του άρκρου 1 του ν. 3812/2009 (234 Α’).
2.

Με τθν εν λόγω προκιρυξθ καλοφνται οι εγγεγραμμζνοι ςτον Ενοποιθμζνο Ρίνακα Κατάταξθσ του

Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ να υποβάλουν ςτο ΑΣΕΡ αίτθςθ διλωςθσ προτιμιςεων, προκειμζνου να
διατεκοφν για μεταφορά ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα του άρκρου 1 του ν.3812/2009.
3.

Θ μεταφορά του ανωτζρω προςωπικοφ γίνεται με κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, του Υπουργοφ Οικονομικϊν, του
εποπτεφοντοσ το νομικό πρόςωπο Υπουργοφ και των άλλων ςυναρμόδιων Υπουργϊν. Θ ολοκλιρωςθ
τθσ μεταφοράσ ςυνεπάγεται τθ διαγραφι του ενδιαφερόμενου από τον ανωτζρω Ρίνακα.

Άρκρο 7
Διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ για απαςχόλθςθ οριςμζνου χρόνου

1.

Οι κζςεισ που αναλογοφν ςτο ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) επί του ςυνόλου των εκάςτοτε

κζςεων που προκθρφςςονται για τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου ςε υπθρεςίεσ και
φορείσ του δθμόςιου τομζα καλφπτονται κατά προτεραιότθτα από το προςωπικό που ζχει ενταχκεί
ςτον εκάςτοτε ιςχφοντα Ενοποιθμζνο Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ.
Θ διαδικαςία επιλογισ του ανωτζρω προςωπικοφ είναι θ ακόλουκθ:
Ο οικείοσ φορζασ αποςτζλλει ςτο ΑΣΕΡ ανακοίνωςθ ςτθν οποία περιλαμβάνονται:
α) Ο αρικμόσ κατά ειδικότθτα του προσ πρόςλθψθ προςωπικοφ,
β) Τα απαιτοφμενα προςόντα
γ) Θ υπθρεςία ςτθν οποία κα υποβλθκοφν οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων
δ) Θ προκεςμία μζςα ςτθν οποία κα υποβλθκοφν οι αιτιςεισ
ε) Ο υπολογιςμόσ του ποςοςτοφ τριάντα τοισ εκατό (30%) επί του ςυνόλου των προκθρυςςόμενων
κζςεων και θ κατανομι αυτοφ μεταξφ των κλάδων- ειδικοτιτων που περιλαμβάνονται ςτον
Ενοποιθμζνο Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ.
Το ΑΣΕΡ, εφαρμόηοντασ κατϋ αναλογία τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν. 2190/1994, προβαίνει ςτον
ζλεγχο τθσ ανακοίνωςθσ και ςτθν ζγκριςθ τθσ κατανομισ των κζςεων ανά κλάδο και ειδικότθτα.
2.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμζνου να διεκδικιςουν κζςεισ του ποςοςτοφ τριάντα τοισ εκατό (30%)

υποβάλλουν αίτθςθ ςτον εκάςτοτε φορζα, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του άρκρου 10 του παρόντοσ
π.δ.
3.

Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι κατατάςςονται από τουσ φορείσ ςτουσ πίνακεσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ,

ςφμφωνα με τθ βακμολογία τουσ ςτον Ενοποιθμζνο Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ, θ
οποία προκφπτει από τθ μοριοδότθςθ των αντικειμενικϊν κριτθρίων του άρκρου 2 του παρόντοσ π.δ.
και δεν απαιτείται να κατζχουν τα τυχόν προβλεπόμενα, από τθν ανακοίνωςθ, πρόςκετα προςόντα.
Για τθν πρόςλθψθ του προςωπικοφ αυτοφ ιςχφουν τα κωλφματα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 21
του ν. 2190/1994, κακϊσ και του π.δ. 164/2004.
4.

Σε περίπτωςθ που δεν καλυφκοφν οι κζςεισ του ποςοςτοφ τριάντα τοισ εκατό (30%) από το

προςωπικό τθσ κατθγορίασ αυτισ, κα καλυφκοφν από τουσ λοιποφσ υποψθφίουσ, εφόςον ζχουν
ςυμπεριλάβει ςτισ προτιμιςεισ τουσ τισ κζςεισ αυτζσ και κατζχουν τα απαιτοφμενα από τθν
Ανακοίνωςθ προςόντα.

Άρκρο 8
Επιλογι προςωπικοφ για μερικι απαςχόλθςθ
1.

Το προςωπικό που ζχει ενταχκεί ςτον Ενοποιθμζνο Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ

Ρροςωπικοφ, εφόςον υποβάλλει αίτθςθ, προθγείται ζναντι όλων των λοιπϊν κατθγοριϊν για τθν
επιλογι υποψθφίων για μερικι απαςχόλθςθ, ςφμφωνα με το ν. 3250/2004. Ο ενδιαφερόμενοσ,

προκειμζνου να διεκδικιςει κζςθ μερικισ απαςχόλθςθσ υποβάλλει ςτον εκάςτοτε οικείο φορζα
αίτθςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του άρκρου 10 του παρόντοσ π.δ.

2.

Για τθν επιλογι του προςωπικοφ για μερικι απαςχόλθςθ από τον Ενοποιθμζνο Ρίνακα Κατάταξθσ

του Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ δεν εφαρμόηονται τα κριτιρια για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με
ςχζςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου μερικισ απαςχόλθςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 4 του
ν. 3250/2004 και του ν. 3448/2006, οφτε απαιτείται το προςωπικό αυτό να κατζχει τυχόν
προβλεπόμενα από τθν ανακοίνωςθ πρόςκετα πάςθσ φφςεωσ προςόντα. Αντικζτωσ, ιςχφουν τα
κωλφματα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 21 του ν. 2190/1994, κακϊσ και των άρκρων 5 και 6 του π.δ.
164/2004.

Άρκρο 9
Ραραμονι ςτον Ενοποιθμζνο Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ
Το προςωπικό του Ενοποιθμζνου Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ, το οποίο
απαςχολείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7 και 8 του παρόντοσ π.δ., δεν διαγράφεται από
τον ανωτζρω πίνακα, ο δε χρόνοσ απαςχόλθςθσ δεν προςμετράται ωσ χρόνοσ παραμονισ ςϋ αυτόν.

Άρκρο 10
Εξουςιοδοτικι Διάταξθ
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ που
εκδίδεται μετά από πρόταςθ του ΑΣΕΡ ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία τθσ
Κεντρικισ Επιτροπι τθσ Διαδικαςίασ Κατάρτιςθσ του Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ,
ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ κατάταξθσ ςτον προςωρινό Ρίνακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ
Ρροςωπικοφ, ςτον τφπο και το περιεχόμενο του εντφπου υπθρεςιακϊν μεταβολϊν και τθσ αίτθςθσ των
ενδιαφερομζνων για τθν ζνταξθ ςτον πίνακα και τθν επικαιροποίθςθ των προςόντων και ιδιοτιτων
τουσ, ςτον τρόπο απόδειξθσ των προςόντων και ιδιοτιτων του άρκρου 2 του παρόντοσ, ςτθ
διαςφάλιςθ του αδιάβλθτου τθσ όλθσ διαδικαςίασ Κατάρτιςθσ των Ρροςωρινϊν και του Ενοποιθμζνου
Ρίνακα, κακϊσ και ςτθ διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ για τθν κατάλθψθ κζςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα
6, 7 και 8 και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.

Άρκρο 11
Μεταβατικζσ Διατάξεισ
Κατά το πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ του παρόντοσ Ρ.Δ., θ ενοποίθςθ των πινάκων κατάταξθσ πλεονάηοντοσ
προςωπικοφ τθσ παρ. 6 του άρκρου 3 του παρόντοσ Ρ.Δ. κα διενεργείται ανά τρίμθνο. Εφόςον κατά το
ωσ άνω χρονικό διάςτθμα ζχει κυρωκεί πίνακασ κατάταξθσ πλεονάηοντοσ προςωπικοφ ενόσ μόνο

φορζα, κα αποςτζλλεται για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και κα ζχει τθν ιςχφ του
Ενοποιθμζνου Ρίνακακα Κατάταξθσ Ρλεονάηοντοσ Ρροςωπικοφ για τθν εφαρμογι των διατάξεων των
άρκρων 6, 7 και 8 του παρόντοσ π.δ.

Άρκρο 12
Ζναρξθ Ιςχφοσ
Θ ιςχφσ του παρόντοσ Ρ.Δ. αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Στον Υπουργό Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ανακζτουμε τθ
δθμοςίευςθ και εκτζλεςθ του παρόντοσ π.δ.

