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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 770
(1)
Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητικής
και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματεί−
ας της Κυβέρνησης, του δικαιώματος υπογραφής με
Εντολή Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 74
και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, κωδικοποιητικού
π.δ 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ 311/25−2−2011
«Αποδοχή παραίτησης και πλήρωση θέσης Προϊστα−
μένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υπο−
στήριξης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης»
(ΥΟΔΔ 47/28−2−2011).
3. Το αριθ. 2/2011 π.δ. (Α΄ 5).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εκχωρούμε στην Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικη−
τικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμ−
ματείας της Κυβέρνησης, Ερμιόνη Μακρή−Παχάκη του
Δημητρίου, το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Γενικού
Γραμματέα της Κυβέρνησης:

1. Όλων των εγγράφων που αφορούν:
α) εκκαθάριση δαπανών για οδοιπορικά έξοδα και έξο−
δα κίνησης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας
της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται
στην περ. η΄ του άρθρου 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (κωδικοποι−
ητικού π.δ. 63/2005),
β) έκδοση και εκκαθάριση χρηματικών ενταλμάτων για
προμήθειες πάγιων και αναλώσιμων αγαθών και παρο−
χής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας
της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται
στην περ. η΄ του άρθρου 77 του εν λόγω Κώδικα,
γ) αποφάσεις αναλήψεως χρηματικών ποσών από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων των Πολιτικών
Γραφείων Πρωθυπουργού και Υπουργού Επικρατείας
και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των
υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. η΄ του άρθρου
77 του εν λόγω Κώδικα, καθώς και τα έγγραφα με−
ταφοράς πιστώσεων από ΚΑΕ σε ΚΑΕ του παραπάνω
προϋπολογισμού,
δ) πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο
77 του εν λόγω Κώδικα,
ε) δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
αποφάσεων διορισμών, αποσπάσεων και ανακλήσε−
ων αυτών του προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική
Γραμματεία της Κυβέρνησης και στις υπηρεσίες που
αναφέρονται στην περ. η΄ του άρθρου 77 του εν λόγω
Κώδικα, καθώς και τις ανακοινώσεις αυτών στους εν−
διαφερόμενους,
στ) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προσωπικού που
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο,
ζ) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αγοράς μηχανημά−
των εν γένει και συντήρησης αυτών, αγοράς επίπλων,
βιβλίων και αναλώσιμων ειδών μέχρι του ποσού των
είκοσι χιλιάδων ευρώ, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται
ο φόρος προστιθέμενης αξίας,
2. Τις αποφάσεις που αφορούν την έγκριση μετακί−
νησης εκτός έδρας:
α) των ανδρών ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του
Υπουργού Επικρατείας και του Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης,
β) των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων, των ειδι−
κών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών, των αποσπασμέ−
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νων και μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματεί−
ας Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
του Υπουργού Επικρατείας, της Γενικής Γραμματείας
της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται
στην περ. η΄ του άρθρου 77 του εν λόγω Κώδικα.
3. α) Τις μηνιαίες εγκρίσεις για τις δαπάνες δημοσίων
σχέσεων των υπηρεσιών του εδαφίου η του άρθρου 77
του εν λόγω Κώδικα,
β) τις μηνιαίες βεβαιώσεις ανελλιπούς υπηρεσίας των
υπηρετούντων στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
για την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης,
γ) τις εντολές μίσθωσης προς τον Ο.Τ.Ε. των τηλεπι−
κοινωνιακών κυκλωμάτων σχετικών με τις μετακινήσεις
του Πρωθυπουργού και τις αποφάσεις για την έγκριση
των αντίστοιχων δαπανών.
4. Τις ανανεώσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή
συντήρησης μηχανημάτων, για τις υπηρεσίες που αναφέ−
ρονται στο εδάφιο η του άρθρου 7 του π.δ. 32/2004 (Α΄28),
ύστερα από έγγραφη εντολή των Προϊσταμένων των γρα−
φείων αυτών και των Προέδρων των Επιτροπών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ
F
Αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573
(2)
Προτεραιότητες και κριτήρια κατανομής προσωπικού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/10 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3899/10 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής
οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17−12−2010).
2. Την ανάγκη για καθορισμό των προτεραιοτήτων και
των κριτηρίων για την ορθολογική κατανομή και αξιο−
ποίηση του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3812/2009, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις προτεραιότητες και τα κριτήρια για την
κατανομή του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του Ν. 3812/09 ή εγκρίνονται από την Τετραμελή Επιτροπή
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων, ως εξής:
Ι. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Προηγούνται οι τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Άμυνας,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, οι Υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία και ΣΕΠΕ), η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
οι ΟΤΑ, κυρίως οι τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
καθαριότητας, οι παιδικοί σταθμοί, καθώς και εξειδικευ−

μένο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό στους φορείς
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/09.
Οι ανάγκες των ως άνω φορέων καλύπτονται ιδίως
από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών:
− Αποφοίτους όλων των παραγωγικών σχολών του δη−
μοσίου, όπως, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δη−
μόσιας Διοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτι−
κών Δοκίμων), Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.
− Υπό μεταφορά προσωπικό των φορέων των περι−
πτώσεων στ΄ έως και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προς τους φορείς των περι−
πτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) (δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού)
σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτό θα
καλύψει, με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010.
− Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
και των φορέων που εκδόθηκαν μέχρι την 31−12−09.
− Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ
και των φορέων που εκδόθηκαν μετά την 01−01−2010.
− Διοριστέοι βάσει ειδικών διατάξεων.
− Αιτήματα των φορέων που υποβλήθηκαν για έγκριση
στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του
έτους 2011.
ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
− Αριθμός αποχωρήσεων εξειδικευμένου προσωπι−
κού της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή φορέα εντός του
προηγούμενου έτους (μονίμου και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), τα καθήκοντα του
οποίου είναι συναφή με τους τομείς προτεραιότητας.
− Νέες αρμοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα που
προέκυψαν από μεταγενέστερο του οργανισμού θεσμικό
πλαίσιο ή από μεταβίβασή τους από άλλο φορέα κα−
θώς και δράσεις για τις οποίες απαιτείται η πρόσληψη
εξειδικευμένου προσωπικού.
− Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδι−
κότητα που μετατάχθηκε σε υπηρεσίες και φορείς του
δημοσίου κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
− Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία κλάδο και ει−
δικότητα που μετατάχθηκε από υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά
το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
− Αριθμός προσωπικού της υπηρεσίας ή του φορέα
που υπηρετεί με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες ή φο−
ρείς, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις.
− Αρμοδιότητες υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε άλ−
λους φορείς.
ΙΙΙ. Για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας
απόφασης θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη από το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 όπως ισχύει,
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή των
θέσεων ανά υπηρεσία και φορέα προτεραιότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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