
ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 55247/1294/
23-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απα-
σχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 
39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialization-
RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας» (Β’ 4800).

2 Καθορισμός ανώτατου ποσού για παροχές κινη-
τής τηλεφωνίας στελεχών του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

4 Κατανομή είκοσι οκτώ (28) ατόμων ως τακτικό 
προσωπικό Πανεπιστημιακής, Εκπαίδευσης, σύμ-
φωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της 9Κ/2018 
Προκήρυξης ΑΣΕΠ, στο Υπουργείο Μετανάστευ-
σης και Ασύλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 20938/406 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 55247/1294/

23-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρό-

γραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 

απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλι-

κίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης 

(Research and Innovation Strategies for Smart 

Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστη-

ριότητας» (Β' 4800). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-

νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α' 70),

2. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ 
και άλλες διατάξεις» (Α' 258),

3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

4. τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο-
νομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» 
(Α' 205),

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α' 133),

6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

7. τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L 352 της 24. 12.2013 σ. 1 έως 8),

8. τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

9. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145),

10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’168),

11. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

12. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123),

14. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α'181),

15. την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β' 3051),

16. την υπ’ αρ. 55247/1294/23-10-2018 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρή-
σεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων 
ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και 
παραγωγικής δραστηριότητας» (Β' 4800),

17. το υπ’ αρ. 16489/27-02-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ, με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 1347/19/25-02-2020 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
(ΑΔΑ: Ω6Π04691Ω2ΦΦ2),

18. την υπ’ αρ. 10683/253/20-3-2020 απόφαση Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποί-
ησης της έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:ΩΗΖΧ46ΜΤΛΚ-Τ5Θ),

19. την υπ’ αρ. 25345/23-4-2020 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ,

20. την υπ’ αρ. 16431/936/27-4-2020 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

21. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη ύψους έως πέντε εκατομμυρί-
ων ευρώ (5.000.000 €) πέραν αυτής που είχε προβλεφθεί 
με την υπ' αρ. 55247/1294/23-10-2018 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4800). 

Η συνολική δαπάνη ύψους έως εβδομήντα οκτώ εκα-
τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (78.500.000€), 
η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493) 
ανακατανέμεται κατ' έτος ως εξής:

για το 2019: έως 3.500.000 ευρώ, 
για το 2020: έως 25.000.000 ευρώ, 
για το 2021: έως 25.000.000 ευρώ και 
για το 2022: έως 25.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 55247/1294/

23-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4800) ως 
εξής:

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
«1. Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος 

προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των εβδομή-
ντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(78.500.000 €), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
(ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 

για το 2019: έως 3.500.000 ευρώ, 
για το 2020: έως 25.000.000 ευρώ, 
για το 2021: έως 25.000.000 ευρώ και 
για το 2022: έως 25.000.000 ευρώ.».

Β. Η παρ. 1 του άρθρου 3, τροποποιείται ως εξής:
«1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 
ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δρα-
στηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 
Ειδικότερα στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις 
με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

α. Μεταποίηση-Βιομηχανία: ΣΤΑΚΟΔ:10-20, 22-34.
β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ): 

ΣΤΑΚΟΔ: 61-63.
γ. Υλικά-Κατασκευές: ΣΤΑΚΟΔ: 41-43.
δ. Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics): 

ΣΤΑΚΟΔ: 49-53.
ε. Ενέργεια: ΣΤΑΚΟΔ: 35.
στ. Βιοεπιστήμες και Υγεία - φάρμακα: ΣΤΑΚΟΔ: 21 και 

86.
ζ. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη - Κλιματική Αλ-

λαγή: ΣΤΑΚΟΔ: 36-39.
η. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και δημιουργι-

κές βιομηχανίες (ΠΔΒ): ΣΤΑΚΟΔ: 55, 58-60, 72, 79 και 91.
θ. Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη: ΣΤΑΚΟΔ: 72.
Από τους ανωτέρω τομείς εξαιρούνται οι επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε τομείς που εξαιρούνται του 
πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Καν.1407/2013 (de 
minimis).

Επίσης, στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις 
που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικο-
τήτων πληροφορικής, με βάση την κατηγοριοποίηση 
κατά ΣΤΕΠ (επαγγέλματα): 213 (Πληροφορικάριοι). Στην 
περίπτωση αυτή οι άνεργοι θα πρέπει να διαθέτουν τίτλο 
σπουδών πληροφορικής και να προσληφθούν με την 
ειδικότητα αυτή. Οι ανωτέρω τομείς (από α έως θ) θα 
εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.».

Γ. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 
Διάρκεια προγράμματος και ποσό επιχορήγησης

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος 
ορίζεται στους δεκαπέντε (15) μήνες.

2. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που 
υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσλη-
ψής του.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 60% του μηνιαίου 
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφε-
λούμενου με ανώτατο όριο ως εξής:

α. το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ μηνιαίως για 
τους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β. το ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ για 
τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου,

γ. το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ για κατόχους 
διδακτορικού τίτλου.

Για κάθε μέρα απασχόλησης που υπολείπεται των 25 
ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως 
διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

3. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπε-
ριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές 
μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που 
βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστου-
γέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας».
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Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
οικ. 55247/1294/23-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β' 4800).

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Εργασίας και 
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 31509 (2)
Καθορισμός ανώτατου ποσού για παροχές κινη-

τής τηλεφωνίας στελεχών του Εθνικού Οργανι-

σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α’ 31) «Διαρθρωτι-
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 
3918/2011 (Α’ 31), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α’ 38), «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και 
άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), «Κώδικας Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
να» σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄128) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α’ 121), «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το υπ’ αρ. ΔΑ5Α/100/4/ΟΙΚ. 13057/20-05-2020 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών «Υπηρεσίες κινη-
τής τηλεφωνίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του 
Οργανισμού».

8. Την υπ’ αρ. Β2β/Γ.Π.οικ. 33066/28-05-2020 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, σύμφωνα 
με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ούτε 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το ανώτατο μηνιαίο ύψος του ποσού για 
τις παροχές της κινητής τηλεφωνίας του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών και την απρόσκοπτη λειτουργία 
του Οργανισμού, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ/ΘΕΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 40€
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Υπ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α./
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

30€

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 30€
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ

30€

Στα ανωτέρω όρια δαπάνης δεν περιλαμβάνονται τέλη 
κινητής τηλεφωνίας και φόρος προστιθέμενης αξίας.

Σε περίπτωση υπέρβασης του προαναφερόμενου 
ανώτατου ποσού μηνιαίας δαπάνης, η διαφορά κατα-
βάλλεται από τον χρήστη της σύνδεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./37/9443 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

(Α’ 105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επεί-
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης» (Α’ 40), όπως ισχύουν και τις διατάξεις της παρ. 
21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).

2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το 
π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (Β’ 
323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-
νομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των 
κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ’ αρ. Φ1/48848/Ζ2/27-4-2020 αίτημα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μέλους ΔΕΠ, 
βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικεί-
μενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική στην Άμυνα και 
την Ασφάλεια», στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, της 
Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./36/9451 (4)
Κατανομή είκοσι οκτώ (28) ατόμων ως τακτικό 

προσωπικό Πανεπιστημιακής, Εκπαίδευσης, σύμ-

φωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της 9Κ/2018 

Προκήρυξης ΑΣΕΠ, στο Υπουργείο Μετανάστευ-

σης και Ασύλου. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 (Α’ 

105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επεί-
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικήs 
κρίσης» (Α’ 40), όπως ισχύουν και τις διατάξεις της παρ. 
21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54),

2. το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγ-

χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.», το 
π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (Β’ 
323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-
νομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των 
κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/177/35597/7.12.2017 
(ορθή επανάληψη 14-12-2017) απόφαση της Επιτροπής 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

5. Το υπ’ αρ. οικ. 3814/23-04-2020 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή είκοσι οκτώ (28) ατόμων ως τακτικό 
προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων και ειδικο-
τήτων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού [κωδ. 401], ΠΕ Διοι-
κητικού- Οικονομικού [κωδ. 402], ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) [κωδ. 403], ΠΕ Μηχανικών 
(Ειδ. Μηχανικών Η/Υ) [κωδ. 404] και ΠΕ Πληροφορικής 
[κωδ. 405], σύμφωνα με τους πίνακες διοριστέων, όπως 
αυτοί δημοσιεύθηκαν στο Γ’ 437/2020, βάσει της προκή-
ρυξης 9Κ/2018 (ΑΣΕΠ 20) στο πρώην Υπουργείο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και νυν Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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