
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Κα-
θορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοι-
τητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

2 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επι-
λογής και τοποθέτησης του/της Προϊσταμένου/ης 
Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερει-
ακής Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

3 Τροποποίηση της 1675/80423/07.06.2018 απόφα-
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄ 2180).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 72647/Ζ1 (1)
Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) 

απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Κα-

θορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για 

τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους 

φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαί-

δευσης». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’15), «Μέτρα ανα-

πτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χο-
ρήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του ν. 3255/2004 
(Α’ 138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α’ 253),

β) της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) 
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-
σομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

δ) του άρθρου 91 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις»,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

στ) την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 
του ν. 4415/2016 (Α’ 159).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το π.δ. 18/ 2018 (31 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Την Υ29/9.10.2015 (Β’2168) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με το με αριθμ.  Φ.1/Γ/194/69822/Β1/7-5-2019 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του 
στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) δεν 
προσμετρώνται τα ημιτελή κτίσματα».

2. Στο τέλος της περίπτ. ζ’ της παρ. Β του άρθρου 5 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) δεν 
προσμετρώνται κτίσματα που έχουν δηλωθεί στη δή-
λωση Ε9 ως ημιτελή».

3. Στο παράρτημα Β’ στην «Εφαρμογή Διαλειτουργικό-
τητας» αριθμ. 6 (ΕΔ-6) στο τέλος του τελευταίου εδαφίου 
μετά τις λέξεις «πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α’ 244)» 
προστίθενται οι λέξεις «και με εξαίρεση τα δηλωμένα ως 
ημιτελή κτίσματα στη δήλωση Ε9».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 10 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.353.1/13/70066/E3 (2)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επι-

λογής και τοποθέτησης του/της Προϊσταμένου/

ης Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περι-

φερειακής Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονί-

ας-Θράκης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 και των 

άρθρων 2,21 παρ. 3 περ. ιστ) και 35 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις»,

β) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

δ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) περί διορισμού Υπουργών.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27-4-2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. (Γενικός Κανονι-
σμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 
4.5.2016).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/166/57835/

Β1/11-4-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΕ.Θ.), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις προθεσμίες και τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδι-
κασία επιλογής και τοποθέτησης του/της Προϊσταμένου/
ης Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ως εξής:

Άρθρο 1 
Προκήρυξη - υποβολή αιτήσεων

1. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητεί-
ας του/της Προϊσταμένου/ης του Γραφείου Μειονοτικής 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας-Θράκης, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση της 
θέσης του/της Προϊσταμένου/ης Γραφείου Μειονοτικής 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία προσκαλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδι-
κασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται 
από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας 
που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και διαβι-
βάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υπο-
ψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι/ες 
Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση ή στην Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, αν έχουν οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιό-
τητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων 
των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως 
αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος 
περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πλη-

ροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώ-
σης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
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στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν 

στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο καθώς και στη δι-
οικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να 
αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του/
της υποψηφίου/ας μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση 
της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας 
και της γενικής συγκρότησης του/της, καθώς και περί 
της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του 
άρθρου 23 του ν. 4547/2018. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την 
οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τε-
λεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της 
προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 109 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπου-
δών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα 
καθήκοντα του/της ως στέλεχος της εκπαίδευσης για 
σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπη-
ρεσιακών του/της καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύμα-
τα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής πρέπει να εί-
ναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστι-
τούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες 
βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να 
έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρε-
σία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά 
νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δι-
καιολογητικά.

3. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευ-
τικοί, οι οποίοι/ες αποχωρούν υποχρεωτικά από την 
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των υποψηφιοτήτων. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια 
επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα 
κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά 
τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 
υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από 
το αρμόδιο όργανο.

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρ-
μόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων και των φακέ-
λων υποψηφιότητας των υποψηφίων. Κατά την κατάθεση 
των φακέλων υποψηφιότητας, πέραν της έκδοσης του 
πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο δια-
τυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπι-
στώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων 
της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία, 
καλούνται να προβούν και σε έλεγχο πληρότητας του 
φακέλου σε ό,τι αφορά τα υποβληθέντα δικαιολογητι-
κά. Για το λόγο αυτό, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα συ-

ντάσσει πίνακα στον οποίο θα καταγράφονται με ενιαία 
αρίθμηση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον/
την υποψήφιο/α στο φάκελο της υποψηφιότητας του/
της. Αντίστοιχη με τον πίνακα αρίθμηση θα σημειώνεται 
και στα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας. Ο 
πίνακας αυτός θα υπογράφεται από τον/την Διευθυντή/
τρια Εκπαίδευσης και τον/την υποψήφιο/α.

Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στην Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβολής. Η πρωτότυπη 
αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, το πιστοποι-
ητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τον πίνακα καταγραφής 
δικαιολογητικών και όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητι-
κά διαβιβάζονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημε-
ρών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε-
ων. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρού-
νται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του/της 
Προϊσταμένου/ης Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 
Τοποθέτηση

Ο/Η Προϊστάμενος/η Γραφείου Μειονοτικής Εκπαί-
δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης ορίζεται και τοποθετείται με απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας-Θράκης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.). Η απόφαση 
τοποθέτησης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
Προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή του, το συμ-
βούλιο λαμβάνει υπόψη του τα κριτήρια της παρ. 2 του 
άρθρου 23 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

Άρθρο 4 
Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση του/της Προϊσταμένου/
ης Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης γίνεται 
για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση 
του/της και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που 
ακολουθεί την επιλογή του/της. Η επιλογή και τοποθέ-
τηση στην κενούμενη θέση γίνεται για το υπόλοιπο της 
θητείας αυτής. Ο/Η τοποθετούμενος/η σε κενή ή κενού-
μενη θέση εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της 
και μετά τη λήξη της θητείας του/της μέχρι την ανάληψη 
της υπηρεσίας του/της νέου/ας.

Άρθρο 5 
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:
α) η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται 

εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
β) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλο-

γής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, 
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εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής 
προκήρυξης και

γ) η ανάληψη υπηρεσίας του/της Προϊσταμένου/ης 
Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης πραγμα-
τοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 1225/96768 (3)
Τροποποίηση της 1675/80423/07.06.2018 από-

φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Σύσταση και συγκρότηση του Συμ-

βουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων» (Β΄ 2180). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-

σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 14 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), 
ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄17),

γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 
(Α΄45),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98),

ε) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει (Α΄138),

2. Την 1675/80423/7.06.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση και 
συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΣΕΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων» (Β΄2180).

3. α) Το αριθμ. 1752/03.04.2019 έγγραφο του Γεωτε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) «Σύσταση και 
Συγκρότηση ΣΕΠ».

β) Το αριθμ. 217/10.04.2019 έγγραφο του Ινστιτούτου 
Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) «Σύσταση και Συγκρότηση 
ΣΕΠ».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 1675/80423/7.06.2018 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Β΄2180) ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 1 
προσθέτουμε δεύτερο εδάφιο το κείμενο του οποίου 
έχει ως εξής:

«Τον Πρόεδρο αναπληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθ-
μιση μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και μεταξύ πλειόνων μελών της 
ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόμενα στον 
ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π.».

2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 ως εξής:
«4. Έργο του Συμβουλίου είναι η επιλογή Προϊσταμέ-

νων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ 
Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας 
και η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρ-
θρου 85 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, για την επιλογή 
των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικής μονάδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, καθώς και του Γεωτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και του Ινστιτούτου Γεωπονικών 
Επιστημών (ΙΓΕ), Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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