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 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του δεκάτου τέταρτου (14ου) εδαφίου της περίπτω−

σης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012, όπως έχει αντικατασταθεί 
με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 
και την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν.4178/2013 (Α΄ 174), 
όπως ισχύει

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)

γ. του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…» (ΦΕΚ Α΄ 147)

δ. του π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134)

2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 1992) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε πρόσθετο ειδικό κριτήριο για την απο−
τίμηση προσόντων του προς μετάταξη/μεταφορά προ−
σωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του 
άρθρου 81 του ν.4172/2013, όπως ισχύει, ως εξής:
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Ειδικό Πρόσθετο Κριτήριο
Εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική και έλεγχος των διατάξεων που

αφορούν την καθαριότητα, τη στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την αποχέτευση,
τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Για υπαλλήλους που έχουν
συμπληρώσει 15 έτη σχετικής προϋπηρεσίας

(αποδεικνύεται από πρόσφατη βεβαίωση
προϋπηρεσίας έως 23−9−2013)

ΜΕΓΙΣΤΟ 30

Για 15−25 έτη
(αριθμός ετών x συντελεστή 1)

25

Για κάθε επιπλέον έτος πέραν της
συμπληρωμένης 25ετίας

(αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)

5

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   
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