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ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση 
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)»

Στην περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 2, μετά από τη φράση «Κεντρική Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)», η λέξη «και» αντικαθίσταται από το σημείο στίξης κόμμα «,».
Στην περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 2, μετά από τη φράση «Ένωση Περιφερειών Ελλάδος 
(ΕΝ.Π.Ε.)», προστίθεται η φράση «και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων»
Στην περ. η της παρ. 2 του άρθρου 2, μετά από τη φράση «σε συγχρηματοδοτούμενα 
έργα», προστίθεται η φράση «καθώς και το καλλιτεχνικό, τεχνικό ή βοηθητικό 
προσωπικό, πλην διοικητικού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για την προετοιμασία 
και την παρουσίαση των έργων ή συναυλιών στο πλαίσιο εγκεκριμένου καλλιτεχνικού 
προγράμματος σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 του ν. 1958/1991 (Α' 122), την παρ. 3 
του άρθρου 21 του ν. 2026/1992 (Α' 43) και την παρ. Δ3 του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 
(A ' 113)».

Στην περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 2, η φράση «καθώς και οι ειδικοί ερευνητές και 
επιστήμονες συνεργάτες της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α' 110)» 
αντικαθίσταται από τη φράση «καθώς και το προσωπικό του άρθρου 47 του ν. 
4484/2017( Α '110)».
Στο άρθρο 2, προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «5. Ειδικά για την επιλογή του μη πολιτικού 
προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, των Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, 
των Ειδικών Φρουρών, των Συνοριακών Φυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων 
ορισμένου χρόνου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του προσωπικού ασφαλείας 
του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α' 35), η ένσταση ασκείται ενώπιον του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με την τήρηση της διαδικασίας και των 
προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.».
Στην παρ. 3 του άρθρου 7, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά ανώτατα όρια 
ηλικίας σε προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού φορέων της παρ. 1 του 
άρθρου 2 που απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των 
προς πλήρωση θέσεων, μπορεί να καθορίζονται μόνον κατ' εξαίρεση και με ειδική 
αιτιολόγηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 και του 
άρθρου 6 του ν. 4443/2016 (Α' 232), μετά από αίτημα του οικείου φορέα και απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών.».
Στον τίτλο του άρθρου 10, η λέξη «Συνέντευξη» αντικαθίσταται από τη φράση 
«Δομημένη συνέντευξη».
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10, η φράση «ατομική συνέντευξη» 
αντικαθίσταται από τη φράση «ατομική δομημένη συνέντευξη».
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9. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10, η φράση «Με τη συνέντευξη» 
αντικαθίστανται από η φράση «Με τη δομημένη συνέντευξη».

10. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10, η φράση «Η συνέντευξη αφορά» 
αντικαθίστανται από τη φράση «Η δομημένη συνέντευξη αφορά».

11. Η παρ. 2 του άρθρου 10 διανράφεται και η παρ. 3 του άρθρου 10 αναριθμείται σε παρ. 
2 .

12. Στο τέλος της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 12, μετά από τη φράση «διδακτορικού 
διπλώματος» προστίθεται η φράση «σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως 
αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου 
Διδακτορικών Διατριβών».

13. Μετά από την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 12, προστίθενται νέες περιπτώσεις δ και ε 
ως ε ξή ς :
«δ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, 
γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιοσδήποτε άλλης ξένης 
γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., 
βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται 
στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται. 
ε. Βάσει εμπειρίας ως εξής:
εα) Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους.
εβ) Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών.
εγ) Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.
εδ) Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
εε) Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως 
αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο 
υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις 
οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας.
Για την απόδειξη του χρόνου της εμπειρίας ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά το κριτήριο βτης 
παρ. 1 και των παρ. 3-4 του άρθρου 29.».

14. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 και σε συνέχεια της προηγούμενης νομοτεχνικής 
βελτίωσης, οι περ. δ και ε του σχεδίου νόμου αναριθμούνται σε περ. στ. και ζ, 
αντιστοίχως.

15. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, οι υποπερ. δα), δβ), δγ), δδ) και εα), 
εβ), εγ) αναριθμούνται, σε συνέχεια της προηγούμενης νομοτεχνικής βελτίωσης, ως 
ακολούθως: στα), στβ), στγ), στδ) και ζα), ζβ), ζγ),αντιστοίχως.

16. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. εγ της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 12, η φράση 
«περιφερειακών ενοτήτων» αντικαθίσταται από τη λέξη «νομών».

17. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. εγ της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 12, η φράση «στις 
υποπερ. δδ) της περ. δ και εβ) της παρούσας περίπτωσης» αντικαθίστανται από τη 
φράση «στις υποπερ. στδ) της περ. στ και ζβ) της παρούσας περίπτωσης».
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18. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. εγ. της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 12, η φράση 
«στις ως άνω κατηγορίες των περ. δ και ε» αντικαθίστανται από τη φράση «στις ως άνω 
κατηγορίες των περ. στ' και ζ'».

19. Στην υποπερ. εγ. της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 12, προστίθενται νέα εδάφια ως 
εξής: «Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών ταξινομούνται οι δήμοι στις 
κατηγορίες των περ. στ' και ζ'. Οιαδήποτε μεταβολή στον πληθυσμό που επιδρά στην 
κατά τα ως άνω ταξινόμηση των δήμων συνεπάγεται την αμελλητί έκδοση νέας 
διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Εσωτερικών.».

20. Το τρίτο εδάφιο της υποπερ. εγ. της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 12, αντικαθίσταται 
ως εξής: «Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις περ. στ και ζ, εφόσον ως 
μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των ανωτέρω περιπτώσεων δηλώνουν ότι επιθυμούν τον 
διορισμό τους δεσμευόμενοι να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις 
που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1 του 
άρθρου 2 που εδρεύουν στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή δήμο ή νησί.».

21. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερ. εγ. της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 12, 
αντικαθίστανται ως εξής : «Για την εφαρμογή των περ. στ' και ζ' ως μόνιμη κατοικία 
νοείται η κατοικία, όπως ορίζεται και αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 
3463/2006 (Α' 114), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 188 του ν. 4674/2020 (Α' 
256).».

22. Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12, η λέξη «και» αντικαθίσταται από το σημείο στίξης 
κόμμα «,».

23. Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12, μετά από την περ. ε προστίθεται το σημείο στίξης 
κόμμα «,».

24. Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12, πριν από τη φράση «της παρ. 1» προστίθεται η 
φράση «στ και ζ».

25. Στην παρ. 3 του άρθρου 12, η φράση «εως γ της παρ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση 
«έως δ της παρ. 1.».

26. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14, η φράση «στην παρ. 3 του άρθρου 10» 
αντικαθίστανται από τη φράση «στην παρ. 2 του άρθρου 10»

27. Η παρ. 4 του άρθρου 14 διαγράφεται.
28. Στην παρ. 1 του άρθρου 15, η φράση «αθροιστικά στις περ. α, β και γ της παρ. 1 του 

άρθρου 12» αντικαθίστανται από τη φράση «αθροιστικά στις περ. α, β, γ, δ και ε της 
παρ. 1 του άρθρου 12».

29. Στην παρ. 1 του άρθρου 15, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Εάν εξακολουθεί να 
υφίσταται ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο 
πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.».

30. Η παρ. 2 του άρθρου 15 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
υποψηφίων της κατηγορίας Δ.Ε. στη συνολική βαθμολογία ανά κλάδο και ειδικότητα, 
προηγείται ο υποψήφιος που έχει τις περισσότερες μονάδες αθροιστικά στην περ. ατης 
παρ. 2 και τις περ. δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 12. Εάν εξακολουθεί να υφίσταται 
ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο 
κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.».

31. Μετά από την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 16, προστίθεται νέα περ. ι που έχει ως 
εξής: «ι. τα αποδεκτά επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού 
Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, προκειμένου για τα διδακτορικά διπλώματα.» .



32. Στην παρ. 2 του άρθρου 16, οι περ. ι έως και ιη αναριθμούνται σε ια, ιβ, ι\/, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, 
ιη, ιθ.

33. Στην παρ. 3 του άρθρου 22, η φράση «μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης ή 
πρακτικής δοκιμασίας κατά τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 23, όπου προβλέπονται» 
αντικαθίσταται από τη φράση «μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης ή της πρακτικής 
δοκιμασίας κατά τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 23, όπου προβλέπεται».

34. Η παρ. 4 του άρθρου 23 διαγράφεται.
35. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24, η φράση «μετά από τις πρόσθετες 

διαγωνιστικές διαδικασίες των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 23» αντικαθίσταται από τη 
φράση «μετά από τις πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες της παρ. 1 του άρθρου 23,»

36. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 25, η φράση «από τους αδιάθετους 
υποψηφίους» αντικαθίσταται από τη φράση «από τους υποψηφίους που δεν έχουν 
διατεθεί».

37. Η παρ. 8 του άρθρου 27 διαγράφεται.
38. Στην υποπερ. αα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 29, μετά από τις λέξεις «διδακτορικό 

δίπλωμα» και πριν από το σημείο στίξης άνω και κάτω τελεία, προστίθεται η φράση «σε 
επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την 
ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών».

39. Τα τρία πρώτα εδάφια της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 29 αντικαθίστανται ως εξής : 
«δ. Εντοπιότητα: Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, 
ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια 
της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των περ. στ' και ζ' της παρ. 1 του 
άρθρου 12, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των 
φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και 
δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία στις θέσεις αυτές και 
εφόσον αυτές αφορούν υπηρεσίες που εδρεύουν στην αντίστοιχη περιφερειακή 
ενότητα ή δήμο ή νησί. Για την εφαρμογή του παρόντος ως μόνιμη κατοικία νοείται η 
κατοικία, όπως ορίζεται και αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 
(Α' 114), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 188 του ν. 4674/2020 (Α' 256).».

40. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30, η λέξη «διαδικαστικά» διαγράφεται.
41. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30, η φράση «αναλογικά τα άρθρα 10 και 

16-27» αντικαθίστανται από τη φράση «αναλογικά τα άρθρα 6 ,10 και 16-27».
42. Στην παρ. 5 του άρθρου 35, η λέξη «διαδικαστικά» διαγράφεται.
43. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 40 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Σε κάθε 

περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των 
μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι 
μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των περ. στ' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 12, εφόσον όλοι 
οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 
2 που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία 
τουλάχιστον δεκαετία στις θέσεις αυτές και εφόσον αυτές αφορούν υπηρεσίες που 
εδρεύουν στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή δήμο ή νησί. Για την εφαρμογή του 
παρόντος ως μόνιμη κατοικία νοείται η κατοικία, όπως ορίζεται και αποδεικνύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α' 114), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 188 του ν. 4674/2020 (Α' 256).».



44. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 43, η φράση «από τους αδιάθετους 
υποψηφίους» αντικαθίσταται από τη φράση «από τους υποψηφίους που δεν έχουν 
διατεθεί».

45. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 43, η λέξη «διαδικαστικά» διανράφεται.
46. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 43, η φράση «εφαρμόζονται αναλογικά τα 

άρθρα 10 και 16 έως 27» αντικαθίστανται από τη φράση «εφαρμόζονται αναλογικά τα 
άρθρα 6,10 και 16 έως 27».

47. Στην παρ. 1 του άρθρου 53, μετά από τη λέξη «υποβάλλει» προστίθεται η φράση «κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 47 και».

48. Στο άρθρο 58, προστίθεται παρ. 9 ως εξής: «9. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, 
η διαπιστωτική πράξη της παρ. 1 του άρθρου 12 εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος.».

49. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 60, μετά από τη φράση «από τα 
καταβληθέντα», προστίθεται η φράση «κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος».

50. Η παρ. 9 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Για την οργάνωση των υπηρεσιών 
της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαρθρώνεται σε Γενικές Διευθύνσεις και 
Αυτοτελείς Υπηρεσίες, τη σύσταση και τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού, την 
κατανομή του σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα εκδίδεται 
Οργανισμός κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 
4622/2019.».

51. Στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 61, μετά από τη φράση «οι παρ. 1-6, 8-10,»και πριν 
από τον αριθμό «13» προστίθεται η φράση «το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11, οι παρ.».

52. Στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 61, μετά από τη φράση «δ. οι παρ.» και πριν από τη 
φράση «5 και 6 του άρθρου 2» προστίθενται οι λέξεις «2, 3, ».

53. Στην παρ. 1 του άρθρου 61, προστίθεται περ. στ ως εξής: «στ. τα άρθρα 5 και 6 του ν. 
4590/2019 (Α' 17).».

Αθήνα, 11 Ιανουάριου 2021
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