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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

3 Ιουλίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 36524/Δ1. 12855
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 4718/
Δ1.1428/25-01-2018 κοινής υπουργικής απόφασης
με θέμα «Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου
21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), β) της προθεσμίας και
του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς
και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των εποπτευομένων
από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191)» (Β΄ 196).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017
«Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του
αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου
στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης
των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της
κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής
εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας
υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 191).
2. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων Διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
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5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. οικ.4761/47/25-01-2018 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 4718/
Δ1.1428/25-01-2018 απόφαση (Β΄ 196) ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 της αριθμ. 4718/Δ1.1428/25-01-2018
απόφασης μετά τη φράση «προσωπικού ειδικότητας ΔΕ
Προσωπικού Ασφαλείας» προστίθεται η φράση «και προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης».
2. Στην παρ. 5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 2 της
αριθμ. 4718/Δ1.1428/25-01-2018 απόφασης η φράση
«Για τη συμμετοχή των υποψηφίων» αντικαθίσταται από
τη φράση «Για τη συμμετοχή των υποψηφίων κατηγορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)».
3. Στην παρ. 5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 2 της
αριθμ. 4718/Δ1.1428/25-01-2018 απόφασης προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τη συμμετοχή των υποψηφίων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) απαιτείται απολυτήριος
τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι το 1980, απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής».
4. Στην παρ. 6 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 2 της
αριθμ. 4718/Δ1.1428/25-01-2018 απόφασης η φράση
«Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών» αντικαθίσταται από τη φράση «Για τους υποψήφιους κατηγορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών».
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5. Στην παρ. 6 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 2 της
αριθμ. 4718/Δ1.1428/25-01-2018 απόφασης προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τους υποψήφιους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) δεν προσμετράται ο βαθμός του βασικού
τίτλου σπουδών.».
6. Στο πρώτο εδάφιο της υποπεριπτ. α΄ της περιπτ.
2 της παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. 4718/Δ1.1428/
25-01-2018 απόφασης η φράση «Προκειμένου για Δευτεροβάθμια» αντικαθίσταται από τη φράση «Προκειμένου για Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4718/Δ1.1428/25-01-2018
απόφαση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 2576/03.07.2018

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται σε προκηρύξεις που
θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Οικονομικών
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