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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./57/25835 (1)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2015. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά−
του του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το Π.δ. 24/27−1−2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και το Π.δ. 70/22−9−2015 
(ΦΕΚ 114/Α΄/2015).

3. Την απόφαση Υ21/6−10−15 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το υπ’ αριθμ. 121428/Γ1/29−7−2015 έγγραφο του πρώ−
ην Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Τις αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/170/30061/23−12−2013 και 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/112/17770/23−7−2014 εγκριτικές αποφάσεις.

7. 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.

8. Το γεγονός ότι η έγκριση πρόσληψης πραγματοποι−
ήθηκε στο πλαίσιο στελέχωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
με προσωπικό βάσει υποχρέωσης που συμπεριλαμβάνεται 
στη Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν. 3785/2009 «Κύρωση 
της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος", του Ελληνικού Δημοσίου, του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά−
δος" .... και ρύθμιση θεμάτων συναφών με την υλοποίηση 
του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία 
"Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος"», όπως ανα−
φέρεται και στο υπό στοιχείο 5 της παρούσας έγγραφο.

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

Την κατανομή στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
τριάντα έξι (36) ατόμων, διαφόρων κλάδων και ειδικο−
τήτων, της 4Κ/2014 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, τα οριστικά 
αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 
571/Γ΄/18−6−2015, (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων), ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ
Βιβλιοθηκονόμων 14
Διοικητικού Οικονομικού 2
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης

2

Ιστορικών 1
Πληροφορικής 2
Φιλοσοφικών Σχολών 2
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 1
ΣΥΝΟΛΟ 24

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ
Βιβλιοθηκονόμων 6
Διοικητικού Λογιστικού 3
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης

3

ΣΥΝΟΛΟ 12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 171088/Ζ1 (2)
Τροποποίηση της με αρ. 143456/Ζ1/14−09−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) 

υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων 
Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώ−
τερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης».

   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροποποίηση 

διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ... και άλλες 
διατάξεις».

2) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

3) Του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση 
και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

4) Της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 
«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι−
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6) Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... και Τουρισμού».

7) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

8) Της με αρ. Φ.151/17475/Β6/2014 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 358 Β΄) «Ειδικές Εξετάσεις περί εισα−
γωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο 
έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ’ υπέρβαση του 
αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)».

9) Της με αρ. Υ27/9−10−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου».

10) Της με αρ. 140277/Ε5/5.9.2014 (ΦΕΚ 2435 Β΄) υπουρ−
γικής απόφασης «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ που αφο−
ρούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσης εισαγωγής στα 
ΑΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11) Της με αρ. 139804/Β1/4.9.2014 (ΦΕΚ Β΄2492) υπουργι−
κής απόφασης «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» 
καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκ−
κλησιαστικές Ακαδημίες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της με 
αρ. 143456/Ζ1/14−09−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφα−
σης ως ακολούθως: «1. Οι διατάξεις της παρούσας από−

φασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., των 
Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων 
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί:

α) μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδι−
κού επιπέδου Μαΐου − Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, 
Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή 
εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, 

β) μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρό−
σβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε 
Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς 
νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας 
εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήμα−
τα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) και

γ) μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πά−
σχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό 
απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση 
του αριθμού εισακτέων.

Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντί−
στοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 5, 7 και 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 
(Α΄ 76). Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή 
Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχο−
λών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, 
από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. 
και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδο−
χής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση 
δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο 
Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ».

2. Τροποποιούμε την περίπτωση δ της παραγράφου 2 
του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, κα−
ταργούμε την υποπερίπτωση (vi) και την αντικαθιστούμε 
ως εξής: «(νi) αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του 
Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

3. Τροποποιούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της 
ανωτέρω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: «2. Οι 
δικαιούχοι μετεγγραφής που υπάγονται στα στοιχεία α και 
β της παραγράφου 2, του άρθρου 2 της παρούσης από−
φασης και μετεγγράφονται εκτός του ποσοστού 15% του 
συνολικού αριθμού των εισακτέων, υποβάλουν ηλεκτρο−
νική αίτηση εντός της ίδιας ή άλλης συμπληρωματικής 
προθεσμίας, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παι−
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία δηλώνουν 
τη Σχολή ή το Τμήμα, που επιθυμούν να μετεγγραφούν».

4. Τροποποιούμε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 της 
ανωτέρω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: «Βεβαί−
ωση πρόσβασης για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ 
και βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 
για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ Α΄, στην περίπτωση που 
ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία 
πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό 
έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις». 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2015 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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