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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Μοριοδότηση αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters) κατά τη
διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τα άρθρα 84 – 86 του Υ.Κ.»
Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη μοριοδότηση
των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που κατέχουν οι υπάλληλοι – υποψήφιοι κατά τη διαδικασία
επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 – 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.,
ν.3528/2007, όπως ισχύει), διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
Στις διατάξεις του αρ. 85 του Υ.Κ. προβλέπονται τα εξής: «α) Τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα
μοριοδοτούνται ως εξής: αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου
με 100 μόρια. αβ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 30 μόρια.
αγ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με 200 μόρια και μη
συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με 70 μόρια. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω μοριοδότηση ο
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια
των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), εφόσον είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με
150 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή
μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν συνολικά 50 μόρια.»
Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων προκύπτει ότι η νομοθεσία αναγνωρίζει και απαιτεί σε
κάθε περίπτωση ως μεταπτυχιακό τίτλο αυτόν που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών, ο οποίος, εφόσον κριθεί συναφής, μοριοδοτείται με 200 μόρια. Εισάγεται ωστόσο
περαιτέρω ειδικότερη ρύθμιση, κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης γενικής διατύπωσης που απαιτεί σε
κάθε περίπτωση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά τη λήψη του βασικού τίτλου, και προβλέπεται
μοριοδότηση με 150 μόρια του μεταπτυχιακού τίτλου που ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο
σπουδών, εφόσον κριθεί συναφής με την προκηρυσσόμενη θέση.
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Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που κρίνεται μη συναφής με την
προκηρυσσόμενη θέση, μοριοδοτείται με 70 μόρια, χωρίς να εξετάζεται εν προκειμένω αν ο τίτλος
αυτός έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών ή ενσωματώνεται σε αυτόν.
Επιπλέον, σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει περισσότερους του ενός μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών, για τους τίτλους αυτούς λαμβάνει αθροιστικά ανεξαρτήτως κρίσεως συνάφειας πλήθους
αυτών και ανεξαρτήτως εάν έχουν αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών ή
ενσωματώνονται σε αυτόν, με 50 μόρια.
Βάσει των ανωτέρω, ο μέγιστος αριθμός μορίων που δύναται να λάβει υποψήφιος από
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών κατά την διαδικασία μοριοδότησης σύμφωνα με το αρ. 85 του Υ.Κ.
είναι 250 μόρια, ενώ οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική προσέγγιση αντίκειται στη γραμματική
διατύπωση των εφαρμοστέων εν προκειμένω διατάξεων.
Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι η μοριοδότηση ενσωματωμένων στο βασικό τίτλο σπουδών
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αφορά αδιάσπαστους τίτλους σπουδών της ημεδαπής και όχι
εκείνους της αλλοδαπής [σχετική η αρ.226/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, σύμφωνα με την οποία (πηγή http://www.nsk.gr) “1) Υπό το
ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είναι δυνατή κατ’ αναλογίαν επέκταση των αποτελεσμάτων τα οποία
επέρχονται για τίτλους της ημεδαπής από την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017,
όπως ισχύει μετά το άρθρο 42 παρ.8 του ν. 4521/2018, περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα Τμήματος τουλάχιστον πενταετούς
φοίτησης ημεδαπών ΑΕΙ, επί τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι
έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμοι ή ως ισότιμοι και αντίστοιχοι
προς τους εν λόγω τίτλους της ημεδαπής (πλειοψ.). 2) Το ερώτημα το οποίο αφορά στην έκταση του
αναδρομικού αποτελέσματος της προαναφερόμενης διαπιστωτικής ΥΑ για αποφοιτήσαντες από το
οικείο Τμήμα ΑΕΙ πριν την ισχύ του ν. 4485/2017 και διατυπώνεται στη βάση ταύτισης ή
διαφοροποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση και
παρουσιάζει αοριστία και ελλείψεις ως προς το διδόμενο πραγματικό. Το χρονικό σημείο στο οποίο
ανατρέχει το παραπάνω αναδρομικό αποτέλεσμα συνδέεται με το νομικό πλαίσιο το οποίο εκάστοτε
διέπει τη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, με τις σχετικές προβλέψεις των κανονισμών των
οικείων ΑΕΙ, με το ποιες αναμορφώσεις επέφεραν διαφοροποίηση των προγραμμάτων και με το ίδιο
το περιεχόμενο των προγραμμάτων και, τελικώς, ανάγεται σε ζήτημα πραγματικού. Σε περιπτώσεις
αμφιβολιών, το χρονικό αυτό σημείο θα έπρεπε να προσδιορίζεται στην διαπιστωτική ΥΑ. Με βάση το
περιεχόμενο και τα στοιχεία του ερωτήματος δεν μπορεί να συναχθεί συνδρομή κενού νόμου ή
αδιαμφισβήτητης και ουσιώδους ομοιότητας καταστάσεων, ώστε να δύναται να τεθεί ζήτημα
αναλογικής εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προς εξέταση
προγραμμάτων σπουδών παρεχόμενων πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου και διαφορετικών
από εκείνο με βάση το οποίο εκδόθηκε η οικεία διαπιστωτική ΥΑ, αλλά θα απαιτείτο σχετική
νομοθετική ρύθμιση (πλειοψ.).”
Προς διευκόλυνση των αρμοδίων οργάνων, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:
Υποψήφιος/α που κατέχει έναν (1) ή περισσότερους αδιάσπαστους τίτλους σπουδών (integrated
masters) και έναν (1) ή περισσότερους μεταπτυχιακούς τίτλους τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας,
αποκτηθέντες μετά τη λήψη του βασικού τίτλου μοριοδοτείται κατά περίπτωση ως εξής:
1. Αν ένας ή όλοι οι κατεχόμενοι από τον υποψήφιο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών είτε
έχουν αποκτηθεί μετά το βασικό τίτλο σπουδών του υποψηφίου είτε ενσωματώνονται σε
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αυτόν, κριθούν συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, η μοριοδότηση
πραγματοποιείται ως εξής:
 200 μόρια για τον 1ο συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί μετά το βασικό
τίτλο σπουδών, καθώς αυτός προτάσσεται σε κάθε περίπτωση και
 50 μόρια για όλους τους άλλους αθροιστικά ανεξαρτήτως της συνάφειας των τίτλων αυτών ή
του εάν έχουν αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου ή ενσωματώνονται σε αυτόν.
Σύνολο: 250 μόρια
2. Αν κριθεί συναφής ένας ή όλοι οι ενσωματωμένοι στο βασικό τίτλο σπουδών
μεταπτυχιακοί τίτλοι που κατέχει ο υποψήφιος, και όλοι οι υπόλοιποι κριθούν μη συναφείς, η
μοριοδότηση πραγματοποιείται ως εξής:
 150 μόρια για τον συναφή ενσωματωμένο και
 50 μόρια για όλους τους άλλους αθροιστικά ανεξαρτήτως της συνάφειας των τίτλων αυτών ή
του εάν έχουν αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου ή ενσωματώνονται σε
αυτόν.
Σύνολο: 200 μόρια




3. Αν όλοι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που κατέχει ο υποψήφιος κριθούν μη συναφείς με βάση
το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, η μοριοδότηση πραγματοποιείται ως εξής:
70 μόρια για τον πρώτο τίτλο ανεξαρτήτως εάν έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του
βασικού τίτλου ή ενσωματώνεται σε αυτόν.
50 μόρια για όλους τους άλλους αθροιστικά ανεξαρτήτως εάν έχει αποκτηθεί μετά την
απόκτηση του βασικού τίτλου ή ενσωματώνεται σε αυτόν.
Σύνολο: 120 μόρια

Προς επίρρωση των ανωτέρω, αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α΄6)
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες: «1. Οι
υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών
τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) κατατάσσονται σε πίνακες
κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αυτή
προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: α. Τίτλοι σπουδών: ……Μόνο για τις
κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε.:
αα. διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη
σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών: τετρακόσιες (400)
μονάδες,
αβ. αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός
στην προκήρυξη: εκατόν ογδόντα (180) μονάδες,
αγ. ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master): ενενήντα
(90) μονάδες.
Οι μονάδες των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού
και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου (integrated master). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών
διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή/και
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master),
βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους
τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των
μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.»
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Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, που εφαρμόζονται αποκλειστικά για τις προσλήψεις και όχι
κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, προκύπτει και πάλι η ρητή βούληση του νομοθέτη για
μοριοδότηση διακριτή των ενσωματωμένων τίτλων σπουδών, και σε κάθε περίπτωση η μοριοδότηση
των τίτλων αυτών δεν πραγματοποιείται αυτοτελώς και αδιακρίτως από τη μοριοδότηση των λοιπών
τυπικών ομοίων προσόντων.
Επιπλέον και στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας προκειμένου να καθίσταται
ουσιαστική και αποτελεσματική η κρίση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
(ενσωματωμένων στο βασικό τίτλο σπουδών ή αποκτηθέντων μετά από αυτόν, ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας), συνιστάται στους υπαλλήλους – υποψηφίους να προσκομίζουν αναλυτική βαθμολογία
προκειμένου να στοιχειοθετείται κατά το δυνατόν αδιαμφισβήτητα η ειδίκευση, η εμβάθυνση και η
εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων του υπαλλήλου βάσει των μεταπτυχιακών του σπουδών,
ήτοι εάν έχει παρακολουθήσει μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται η θεμελίωση στις βασικές
επιστήμες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων σε συγκεκριμένη θέση
ευθύνης.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται
από αυτούς.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Επιπλέον,
παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος να ενημερώσουν κατά λόγο αρμοδιότητας τα αρμόδια
συλλογικά όργανα επιλογής προϊσταμένων του αρ. 86 του Υ.Κ. (ΕΙΣΕΠ, ΣΕΠ και υπηρεσιακά
συμβούλια).
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr,
στη διαδρομή https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--anthropinodynamiko.

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα

Πίνακας Αποδεκτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση
να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους
αρμοδιότητας)
5. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, gdfas@government.gov.gr
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, info@nsk.gr
8. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να
κοινοποιήσουν την παρούσα στους εποπτευόμενους φορείς της αρμοδιότητάς τους)
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9.

ΑΔΕΔΥ

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6.web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή
https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--anthropino-dynamiko.

5

