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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός οργανωτικής δομής Τομέα Μακεδονίας
και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας
ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών
του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016.

2

Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β’1932).

3

Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013
κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010
(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική
Ενημερότητα» (Β’ 1239).

4

Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2395
(1)
Ορισμός οργανωτικής δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη
συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του
ν. 4412/2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της
παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και

Αρ. Φύλλου 2180

ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017
(ΦΕΚ 61Α'),
β. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
γ. του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,
δ. του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
2. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α').
3. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α').
4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α').
5. Το π.δ. 125/2016 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ 210 Α')
6. Την υπ' αριθ. 39324/6-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Μαρία
Κόλλια -Τσαρουχά» (ΦΕΚ 3959 Β').
7. Την υπ' αριθ. 75555/289/06-07-2017 (ΦΕΚ 2336Β')
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυ-
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νης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων
κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του
ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθ.
25/2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
8. Τη με αρ. 241/16.01.2018 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τομέα
Μακεδονίας και Θράκης που εκδόθηκε βάσει της παρ.
5ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
9. Την ανάγκη εφαρμογής της αριθ. 75555/289/06-07-2017
(ΦΕΚ 2336Β') κοινής υπουργικής απόφασης.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
ότι συντρέχουν οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις
εφαρμογής, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθ. 75555/289/16-07-2017 κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 2336) στον
Τομέα Μακεδονίας και Θράκης (Τομέας) του Υπουργείου
Εσωτερικών, ο οποίος ορίζεται ως χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνος για τη σύναψη
συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
5 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, ο Τομέας
πληροί τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις
των άρθρων 3 και 4 αυτής και αποτελεί χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της, κατά την έννοια
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 4412/2016, αναφορικά με τις συμβάσεις του Βιβλίου Ι
του ίδιου νόμου και τα αντίστοιχα CPV, κατά λόγο αρμοδιότητας.
Ειδικότερα, ο Τομέας, διαθέτει σωρευτικά σημαντικό
βαθμό αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας και σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, οι οποίες τεκμαίρονται από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
1. Ο σημαντικός βαθμός αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας τεκμαίρεται βάσει των οργανικών διατάξεων του
Τομέα από το Μέρος Τρίτο του π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180Α’)
με το οποίο προβλέπεται ότι λειτουργούν εντός του Τομέα
μονάδες με αρμοδιότητες διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων προς
κάλυψη των αναγκών του.
2. Ο σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας
του Τομέα τεκμαίρεται καθώς αποτελεί τον Ειδικό Φορέα
07-210 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Τεύχος Β’ 2180/12.06.2018

Αριθμ. 2/45123/ΔΠΓΚ
(2)
Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων" (Β'1932).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις» (Α' 160).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α' 143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98).
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α'145).
5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α'116).
6. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
7. Την ανάγκη διευκρίνισης της διαδικασίας χρηματοδότησης και εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και την ανάγκη παράτασης του προγράμματος
έκτακτης χρηματοδότησης και επιχορήγησης για την
εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Η περίπτωση δ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου A3 του μέρους Α της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016
(Β' 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/
ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:
«Έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ για
την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων
περί αναλήψεως υποχρεώσεων και τη λήψη μέτρων για
την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».
2. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3 της
παραγράφου A3 του μέρους Α της αριθ. 2/57103/
ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932) απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την
αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τα αιτήματα με βάση το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες».
3. Η περίπτωση β της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου
Β3 του μέρους Β της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως
έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017
(Β' 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου Οικονομικών
Υπηρεσιών για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των
διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων και τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».
4. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 5 της
παραγράφου Β3 του μέρους Β της αριθ. 2/57103/
ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932) απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την
αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης με βάση το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές
συνθήκες».
5. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 10
της παραγράφου Β3 του μέρους Β της αριθ. 2/57103/
ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β' 1932) απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την
αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται την 31.8.2018».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί και ισχύει η αριθ. 2/57103/
ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β' 1932), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ.
2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β' 2195) όμοια απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1441/80504
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013
κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010
(Α' 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β' 1239).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α'160).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
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2. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
3. Την αριθμ. 46/27-03-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
4. Την αριθμ. 201/59539/24-04-2018 εισήγηση του
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ' αριθ. 425/42522/20-5-2013 (Β' 1239) απόφαση
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε
με τις αριθ. 915/91988/1-8-2013 (Β'1957), 384/52287/
17-4-2014 (Β' 1031), 603/83797/27-6-2014 (Β' 1731),
706/96129/6-8-2014 (Β' 2258), 2042/29553/29-5-2015
(Β' 1065), 6655/82133/23-7-2015 (Β' 1572), 5435/
72617/24-6-2016 (Β' 1931), 4332/48587/23-5-2017
(Β' 1916), 7852/88393/22-08-2017(Β' 2960) και 1117/
52284/18-04-2018 (Β' 1327) αποφάσεις, τροποποιείται
ως ακολούθως:
Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017, σε 29-06-2018.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ.1675/80423
(4)
Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
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λων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια -αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις» (Α' 33), όπως ισχύει,
β) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις»
(Α' 45),
γ) 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),
δ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει (Α' 138).
2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/31.05.2018
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
«Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης
επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύστασης Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ)».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
(ΣΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και συγκροτείται από:
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α) Δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), εκ των οποίων, ο ένας ορίζεται ως
Πρόεδρος.
β) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ) Έναν Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους,
δ) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους
αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα
με τα τακτικά.
3. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και ο νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α', του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Έργο του Συμβουλίου είναι η επιλογή Προϊσταμένων
Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του
ν.3528/2007, όπως ισχύει, για την επιλογή των Προϊσταμένων
Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.
5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων είναι τριετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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