
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Γ4β/Γ.Π.οικ. 10394 
Τροποποίηση της κοινής απόφασης Γ4β/Γ.Π.

οικ.7980/7-2-2020 «Καθορισμός της διαδικα-

σίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επι-

κουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τή-

ρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής 

αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των 

κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσό-

ντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (Β’ 460), όπως 

αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ.

39470/23.6.2020 (Β’ 2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/

25.11.2020 (Β’ 5227). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 10 

του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), όπως 
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4633/2019 (Α’ 161),

- του άρθρου 57 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: 
α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α’ 90) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 104),

- του άρθρου τεσσερακοστού έκτου του ν. 4771/2021 
«Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς με-
ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύμα-
τος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λά-
τση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
“Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης 
Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομεί-
ου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουί-

ζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας (Α’ 16),

- του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 47), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου-
στεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ-
πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμί-
σεις» (Α’ 74 -Διορθ. σφαλμ. Στο Α’ 111), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

- του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

- του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 133),

- του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- Των π.δ. 83/2019 (Α’ 121) και 2/2021 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-

ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
- του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 

των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν 
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί-
ου (Α’ 191), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3801/2009 
«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 163), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Υ4/08.1.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμά-
νη»(Β’ 32).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 
Β2α/οικ. 5119/28-02-20, Β2α/οικ.35684/10-6-2020 και 
Β2α,Β1α/6799/29.1.2021 βεβαιώσεις της Γ.Δ.Ο.Υ., απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την κοινή απόφα-
ση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β’ 460), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε εκ νέου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 
(Β’  2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’  5227), 
ως εξής:

Στο άρθρο 1 «Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προ-
σωπικού», η περίπτωση β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

β. Οι Δ.Υ.ΠΕ. (για την κεντρική υπηρεσία, τις αποκε-
ντρωμένες μονάδες τους, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κ.Υ.Τ.), τις Δομές Προσω-
ρινής Υποδοχής, Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο 
και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 
(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) από τους καταλόγους της έδρας τους.

Στο άρθρο 5 «Απαιτούμενα Προσόντα», στο Α. «Τίτ-
λοι σπουδών» αντικαθιστούμε την περίπτωση «Προς 
απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να 
προσκομίσουν» ως εξής:

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, 
πρέπει να προσκομίσουν:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

β) Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από 
την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας 
τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης 
και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερό-
μενος κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώμα-
τος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό 
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος 
σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. 
ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά 
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Σε περίπτωση που υποβληθεί μόνο η πιστοποίηση ή 
μόνο δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο υποψή-
φιος δεν ακυρώνεται και μπορεί να προσκομίσει το δί-
πλωμα ή την πιστοποίηση στο φορέα που θα συναφθεί 
η σύμβαση πρόσληψής του.

Στο άρθρο 5 «Απαιτούμενα Προσόντα», το Β. Άδειες 
άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, 
βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά, αντικαθίσταται ως εξής:

Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελμα-
τικές άδειες, βεβαιώσεις- Πιστοποιητικά.

Τα κατωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ 
έως και την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά 
περίπτωση σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος 
της παρούσας) ή

-Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκη-
ση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως 
ισχύει) ή

- Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, όπως ισχύει) ή

- Άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Α’ Κατηγο-
ρίας ή

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοι-
χης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ή

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλε-
κτρολόγου Β’ Τάξεως ή Α’ Τάξεως ή Τεχνολόγου Ηλεκτρο-
λόγου-Μηχανικού Β’ ή Α’ τάξης.

- Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού 
Α’ ή Β’ τάξης, η οποία αποδεικνύεται μόνο με την υπο-
βολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ, που 
εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι 
κάτοχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟ-
ΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ (π.δ. 340/1998/Α/ΦΕΚ 228/6.10.1998, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει). Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4152/2013 (Α’ 107), οι λογιστές φοροτεχνικοί που 
κατείχαν κατά τη δημοσίευση του προαναφερόμενου 
νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ’ ή Γ’ τάξης, αποκτούν 
επαγγελματική ταυτότητα Β’ τάξης. Με την υποβολή της 
Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’, 
τεκμαίρεται ότι οι εν λόγω λογιστές φοροτεχνικοί διαθέ-
τουν τριετή (3η) εμπειρία, καθώς η έκδοση της ταυτότη-
τας απαιτεί άσκηση επί τριετία του επαγγέλματος του 
Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξης. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος κατέχει ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ 
τάξης πάνω από τρία έτη από την έκδοση της ταυτότητας 
Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’, θα πρέπει να υποβάλλει και 
την ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ για να υπολο-
γιστεί ο χρόνος εμπειρίας.

- Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων 
Ανώτερων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.

- Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα πτυχιούχων Μέσων 
Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα ή Βεβαίω-
ση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του 
π.δ. 115/2012.

Επισημαίνεται ότι Υποψήφιοι/υποψήφιες που κατείχαν 
άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 1/2013 
(ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ψυκτικών) ή του π.δ. 108/2013 
(ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτροτε-
χνιτών) ή του π.δ. 112/2012 (ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας 
Υδραυλικών, Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών Αερίων, 
Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών) ή του π.δ. 115/2012 
(ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Θερμαστών, Μηχανολόγων, 
Μηχανοτεχνιτών), εφόσον στη νέα αυτή άδεια ή βεβαί-
ωση δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονο-
λογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση 
απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο 
της εμπειρίας.

- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C, Δ’ ή D κατηγο-
ρίας.

Για τις άδειες των Οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν προ-
κύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης της απαιτούμε-
νης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας 
ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι/
υποψήφιες να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της 
οικείας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμό-
διας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω 
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
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- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής 
στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 
του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει 
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ορίζεται με την 
παρούσα.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κρά-
τος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, 
ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί 
να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρού-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντί-
στοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, 
όπως ισχύει (παρ.  6, άρθρο τρίτο, ν. 4383/2016 ΦΕΚ 
72/20.4.2016/τ.Α’).

Στην περίπτωση που oι υποψήφιοι/υποψήφιες είναι 
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
(εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να 
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 
άδειες οδήγησης ημεδαπής.

Επισημαίνεται ότι:
- Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ’ ή D κατη-

γορίας από 10 Μαρτίου 2014 απαιτείται υποχρεω-
τικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελμα-
τικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
π.δ. 74/2008 (Α’ 112). Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
Γ’ ή C κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται 
υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγ-
γελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
π.δ. 74/2008 (Α’ 112). Για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ-
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟ-
ΦΟΡΟΥ, δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγ-
γελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

- είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το 
οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 
Υπηρεσία Υποδομών και Μεταφορών της Περιφερειακής 

Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία 
του ενδιαφερομένου,

- είτε η καταχώριση επί του εντύπου της άδειας οδήγη-
σης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσό-
τερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει 
ο/η υποψήφιος/υποψήφια και απαιτούνται.

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελ-
ματική ταυτότητα, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ κατά 
τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως, ώστε 
να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερό-
μενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση ή επαγγελμα-
τική ταυτότητα που απαιτείται, προκειμένου να προσμε-
τρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών. Σε 
περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου του οποίου κατά τη 
διάρκεια παραμονής του στους ηλεκτρονικούς καταλό-
γους έχουν λήξει οι ανωτέρω άδειες ή οι βεβαιώσεις ή 
οι επαγγελματικές ταυτότητες, δεν μπορεί να συναφθεί 
σύμβαση εάν δεν προσκομιστούν οι νέες σε ισχύ.

Στο άρθρο 5 «Απαιτούμενα Προσόντα», στο Γ. «Πιστο-
ποιητικά - Βεβαιώσεις» αντικαθιστούμε την περίπτωση 
«Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ)», ως εξής:

Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ):
- Ταυτότητα μέλους (δύο όψεις) της Ένωσης Νοση-

λευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η οποία να είναι σε ισχύ 
ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέ-
χοντος έτους ή

- Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφο-
νται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδο-
σή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 
του ν. 3252/2004 (για τους Νοσηλευτές των κατηγοριών 
ΠΕ ή ΤΕ).

Αντικαθιστούμε το άρθρο 6 «Κριτήρια και Πίνακας 
Μοριοδότησης», ως εξής:

Άρθρο 6
Κριτήρια και Πίνακας Μοριοδότησης

Τα κριτήρια για την πρόσληψη επικουρικού προσω-
πικού και η μοριοδότησή τους αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα:
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Κριτήρια επί ισοβαθμίας
Για τους υποψηφίους/υποψήφιες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προ-

ηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότε-
ρες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (προϋπηρεσία) και 
αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω 
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να κα-
ταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των 
ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαι-
ότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του 
και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην 
ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν 
εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους 
σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστη-
μιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας 
(Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση.

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες Υ.Ε., Δ.Μ.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προη-

γείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότερες 
μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν 
στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν 
όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορι-
σμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγεί-
ται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που είναι κάτοχος απο-
λυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο/η 
υποψήφιος/υποψήφια που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό. 
Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια και για την 
κατηγορία και κλάδο που δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997), η μεταξύ 
τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση.

Αντικαθιστούμε το άρθρο 10 «Πρόσληψη-Διάρκεια 
σύμβασης», ως εξής:

Άρθρο 10
Πρόσληψη-Διάρκεια σύμβασης

Μετά την έγκριση του Υπουργού Υγείας για την πρό-
σληψη επικουρικού προσωπικού, ο Διοικητής της οικείας 
Υ.ΠΕ. εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του προσλαμβα-
νόμενου προσώπου, το οποίο υποχρεούται εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, να πα-
ρουσιαστεί στο φορέα τοποθέτησής του για τη σύναψη 
σύμβασης.

Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους από 
τον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, οι υποψήφιοι/υποψή-
φιες διαγράφονται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους 
και έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής 
μετά τη λήξη της σύμβασής τους.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, δεν 
έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε τυχόν 
συμπληρωματικά ανοίγματα της πλατφόρμας εντός του 
τρέχοντος έτους κατά το οποίο δεν αποδέχθηκαν την 

τοποθέτηση τους, όπως επίσης και για το επόμενο έτος 
για όλες τις ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, είτε πρό-
κειται για την τακτική ή τυχόν συμπληρωματικές και όταν 
ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή οι κωδικοί taxis 
των υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

Σε περίπτωση παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμ-
βασής τους, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης 
εγγραφής σε τυχόν συμπληρωματική ενεργοποίηση της 
πλατφόρμας εντός του τρέχοντος έτους κατά το οποίο 
παραιτήθηκαν, όπως επίσης και για τα δύο (2) επόμενα 
έτη για όλες τις ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, είτε 
πρόκειται για την τακτική ή τυχόν συμπληρωματικές και 
όταν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή οι κωδικοί 
taxis των υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

Για παράδειγμα οι υποψήφιοι που δεν αποδέχτηκαν 
την τοποθέτηση τους στα ανοίγματα της πλατφόρμας το 
2020, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ανοίγματα 
της πλατφόρμας το 2021, καθώς και σε πιθανά συμπλη-
ρωματικά ανοίγματα λόγω εξάντλησης των υποψηφίων, 
και θα μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση στην τακτι-
κή ενεργοποίηση της πλατφόρμας το 2022. Αυτοί που 
παραιτήθηκαν εντός του 2020, δεν θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής το 2021 και το 2022 και θα μπορέσουν να 
υποβάλουν αίτηση στην τακτική ενεργοποίηση της πλατ-
φόρμας το 2023.

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμ-
βαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η 
διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την 
εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης 
του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ και στη σύμβαση εργα-
σίας που συνάπτεται. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης 
εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους 
και μεγαλύτερη των δύο ετών. Όταν η δαπάνη για την 
αμοιβή του προσωπικού καλύπτεται από ενωσιακούς πό-
ρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δύναται 
να ανανεώνεται πέραν της διετίας, μετά από έγκριση του 
Υπουργού, και μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων.

Ο χρόνος εργασίας του επικουρικού προσωπικού 
στους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας, υπολογίζε-
ται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για 
την κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλάδου στο 
δημόσιο τομέα.

Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο εργασίας 
του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για 
το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
του φορέα στον οποίο υπηρετεί. Οι διατάξεις της εργατι-
κής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομέ-
νων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν 
και εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7378 Τεύχος B’ 698/22.02.2021

6   –  

  
 

(  
 / 
 / 

) 

)       
     

      
       

    :   
    
  ’  ’  

      
     

    
     

     
   . 1346/1983  . 3475/2006   

       
,   

)     ( .3707/08 .  ) 
       

       
   (  ). 

2 

6   

 
 

(  
 / 
 / 

) 

       
       

         
     

/  6 - -    
(  /  / )  

)       
    

       
 ,  . 

)     ( .3707/08 .  ) 
       

       
   (  ). 

 
 
 
 
 
 

2 

Αντικαθιστούμε τον αύξοντα αριθμό έξι (6) κλάδο/ειδικότητα του Πίνακα 3 με τίτλο: «ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΑ», ως εξής:
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Αντικαθιστούμε τον αύξοντα αριθμό δώδεκα (12) κλάδο/ειδικότητα του Πίνακα 3 με τίτλο: «ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ», ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β’ 460) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β’ 2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/
25.11.2020 (Β’ 5227).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών Υγείας Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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