
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 
784/τ.Β’/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή 
του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως 
ισχύει.

2 Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

3 Τροποποίηση απόφασης κατανομής για το διορι-
σμό συγγενούς αποβιώσαντος σε εργατικό ατύ-
χημα, στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

4 Σύσταση - συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητι-
κό Κέντρο Λάρισας», εποπτευόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΕΑΠ2004980ΕΞ2018 (1)
  Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 

784/τ.Β’/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απο-

γραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του 

δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθ-

μού», όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α’/6-5-2010) 

«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του 
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, ιδίως το άρθρο δεύτερο.

2. Την αριθμ. 2/37345/0004/2010 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) «Απογραφή προσω-
πικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ 

βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» των 
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/
28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/
23-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

5. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ5/2015 (ΦΕΚ 204/τ.Β’/
27-1-2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/
23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/
9-10-2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α’/
04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/
29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Ι. Την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 10 της 
αριθμ. 2/37345/0004/2010 κοινής υπουργικής απόφα-
σης (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) ως εξής:

«Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, 
του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον τακτικό προϋπο-
λογισμό, διενεργείται μέσω της Διεύθυνσης Λογιστικής 
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Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ24), του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους».

II. Την προσθήκη παραγράφου (5) στο τέλος του άρ-
θρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/2010 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) ως εξής:

«5.Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφα-
σης, του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 
της παρούσης. Την κάλυψη της δαπάνης αμοιβής της 
ΔΙΑΣ ΑΕ αναλαμβάνει η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής 
Κυβέρνησης (πρώην Δ24), του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους».

III. Την αντικατάσταση του άρθρου 13 της αριθμ. 
2/37345/0004/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
784/τ.Β’/4-6-2010) ως εξής:

«Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε., μετά την εντολή 
κατάθεσης των σχετικών ποσών, από τη Διεύθυνση Λο-
γιστικής Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ24), στους λο-
γαριασμούς των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Τραπεζών, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 και από τα Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ. στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 12, φροντίζει, για την με-
ταφορά των ποσών της μισθοδοσίας στους ατομικούς 
λογαριασμούς των αμειβομένων.

Για τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., η μεταφορά των ποσών 
γίνεται μετά από εντολή πληρωμής των Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ., η οποία προκύπτει από την πάγια εξουσιοδό-
τηση που περιγράφεται στο άρθρο 12 και από τα αρχεία 
που αποστέλλονται στην ΕΑΠ από εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., για τις υπηρεσίες που παρέχει 
στα Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. και σε λοιπούς φορείς πλην Κεντρι-
κής Διοίκησης βαρύνει τον οικείο προϋπολογισμό του 
Φορέα».

IV. Την αντικατάσταση του 5ου, 6ου και 7ου εδαφίου 
του άρθρου 20 της αριθμ. 2/37345/0004/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) ως εξής:

«Κατά τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που 
υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με 
τη βάση δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής δεν 
θα δέχεται ηλεκτρονικά αρχεία μισθοδοσίας τα οποία θα 
εμπεριέχουν μη απογεγραμμένους μισθοδοτούμενους. 
Ειδικά για τους απογεγραμμένους (μη ενεργούς) που 
έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους θα επιτρέ-
πεται η πληρωμή τους για μια μόνο φορά μετά την απο-
χώρηση. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η καταβολή 
πάσης φύσεως αμοιβής, περισσότερων της μιας φοράς, 
εφόσον υπάρχουν οφειλές που σχετίζονται με την ενερ-
γό υπηρεσία, κατά τη διαδικασία υποβολής αρχείου στο 
σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ, θα εμφανίζεται ισχυρό μή-
νυμα αποτροπής υποβολής μη νόμιμων μελλοντικών 
πληρωμών. Οι εκκαθαριστές αποδοχών υποχρεούνται να 
ενημερώσουν με επαρκή αιτιολόγηση την ΕΑΠ για κάθε 
υποβολή αρχείου στο σύστημα πληρωμών της το οποίο 
θα περιλαμβάνει μη απογεγραμμένους (μη ενεργούς) 
μισθοδοτούμενους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης

 ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Γ2α/3574 Σχετ. 43109/18, 1259/17 (2)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α 236).

β) 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).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1η, περ. η) 
του π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(Α’70).

δ) Το αριθμ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’116).

2. Την αριθμ. Υ25/06-10-2015 απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’2144), όπως 
ισχύει.

3. Την αριθμ. Υ4α/οικ.123764/31-12-2012 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (Β’3485), όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. Υ4α/οικ.121820/21-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Παίδων Πεντέλης (Β’3428), όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 7707/16-02-2017 εισήγηση της Διοίκησης 
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

6. Το Απόσπασμα Πρακτικών της αριθμ. 26ης/
05-11-2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ. Ν. Παίδων Αθη-
νών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (θέμα 7).

7. Το Απόσπασμα Πρακτικών της αριθμ. 36ης/08-11-2017 
Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων 
Νοσοκομείων Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ 
ΦΛΕΜΙΓΚ» και του Γ. Ν. Παίδων Πεντέλης (θέμα 15ο ΕΗΔ).

8. Τις από 15-09-2014 και 31-07-2017 αιτήσεις του ια-
τρού Κράλλη Παναγιώτη.

9. Την αριθμ. 5555/08-08-2018 απόφαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από 
τον Αν. Υπουργό Υγείας.

10. Την απόφαση της 84ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 
κατά την 07-09-2018 (Θέμα 8).
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11. Το αριθμ. Β1α/οικ.77673/10-10-2018 έγγραφο του 
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατά-
ξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων 
ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ορθοπεδικής του Γ. Ν. Παίδων 
Πεντέλης, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της 
αριθμ. Υ4α/οικ.121820/21-12-2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’3428) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται 
με την παρούσα στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟ-
ΦΙΑ» και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής Υπηρε-
σίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ. 
Υ4α/οικ.123764/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’3485), με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που την 
κατέχει.

2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ορθοπεδικής του Γ. Ν. 
Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», όπως αυτή προβλέπε-
ται στις διατάξεις της αριθμ. Υ4α/οικ.123764/31-12-2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’3485) και όπως αυτή 
ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα στο Γ. Ν. Παίδων 
Πεντέλης και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής υπη-
ρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ. 
Υ4α/οικ.121820/21-12-2012 (Β’3428), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργος

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./141/36091 (3)
Τροποποίηση απόφασης κατανομής για το διορι-

σμό συγγενούς αποβιώσαντος σε εργατικό ατύ-

χημα, στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11, παρ. 5, του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), 
όπως ισχύουν και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 
104 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Τις διατάξεις του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β’/1-3-2011) κοινή των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./117/25865/7.8.2018 από-
φασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα: «Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσα-
ντος σε εργατικό ατύχημα, στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

6. Το αριθμ. ΔΑΝΠ/17810/08-10-2018 έγγραφο του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./117/25865/
7.8.2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης με θέμα: «Κατανομή για το διορισμό συγγε-
νούς αποβιώσαντος σε εργατικό ατύχημα, στο ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.» (ΦΕΚ 3603/Β’/24.8.2018, ΑΔΑ:6ΦΙΙ465ΧΘΨ-ΠΧΚ) 
και όσον αφορά στο όνομα του δικαιούχου αντί για το 
εσφαλμένο «κ. Παπαδόπουλου Γεώργιου του Ιωάννη» 
ισχύει το ορθό όνομα «κ. Παπαδόπουλου Γεώργιου-Κων-
σταντίνου του Ιωάννη» όπως προκύπτει από τα δικαιο-
λογητικά που προσκόμισε ο ως άνω ενδιαφερόμενος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018

Η Υπουργος

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/ 
530765/21401/3665/372 (4)
Σύσταση - συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλο-

γής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό 

Αθλητικό Κέντρο Λάρισας», εποπτευόμενο από 

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007«Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ Α’ 26), 
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 29 του ν. 4369/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α’) και ισχύουν.
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β) Του άρθρου 121 του ν. 4549/2018» Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις.

γ) Των άρθρων 13,14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύουν.

δ) Το π.δ. 208/1984 «Ίδρυση Εθνικού Αθλητικού Κέ-
ντρου Λάρισας και κατάργηση Εθνικού Σταδίου Λαρίσης 
και Εθνικού Κολυμβητηρίου Λαρίσης» (ΦΕΚ 72 Α΄).

ε) Το π.δ. 53/1998 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από 
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 53 Α΄).

στ) Το π.δ. 456/1988 «Οργάνωση και Λειτουργία των 
γυμναστηρίων» (ΦΕΚ 209 Α΄).

ζ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

η) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού..», (ΦΕΚ 114 Α 2015).

θ) Του π.δ. 125/2016 « Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » (ΦΕΚ 210/Α΄/
05-11-2016).

ι) Του π.δ. 4/2018 « Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού», (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018).

ια) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (160 Α΄).

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
(Β’ 3672) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώρ-
γιο Βασιλειάδη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/
28-02-2018 (Β’ 852) απόφαση.

3. Τις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ. 17520/29.05.2017 
(ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ), ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2403/οικ. 
19403/31.05.2018 (ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ), ΔΙΔΑΔ/
Φ.35.51/2426/οικ.26024/18.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΦΝΣ465Χ
ΘΨ-ΑΡΛ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2445/οικ. 33772/21.09.2018 
(ΑΔΑ: ΨΥΥΒ465ΧΘΨ-598) εγκυκλίους του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4. Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2456/27016/03.10.2018 
έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, σχετικά με τη «Σύσταση Σ.Ε.Π. των εποπτευόμενων 
Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

5. Την ανάγκη Σύστασης Συμβουλίου Επιλογής Προϊ-
σταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 
Λάρισας» εποπτευόμενο φορέα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντιστοί-
χου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) 
επιπέδου οργανικής μονάδας και για τη διεξαγωγή των 
δομημένων συνεντεύξεων του άρθ. 85 του Υπαλληλικού 
Κώδικα, όπως ισχύει, για την επιλογή των προϊσταμένων 
Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας.

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

1. Συνιστάται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 
Λάρισας» εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το 
οποίο είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή προϊσταμένων 
Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύ-
θυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και 
β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του 
άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή 
των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικής μονάδας, όπως ισχύει.

2. Το Σ.Ε.Π είναι πενταμελές και συγκροτείται από:
α) Έναν Γενικό Γραμματέα του εποπτεύοντος το 

Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου, με αναπληρωτή του Γενικό Γραμ-
ματέα από τον ίδιο φορέα και εάν δεν υφίσταται, από 
Γενικό Γραμματέα άλλου φορέα.

β) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του επο-
πτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. φορέα, με αναπληρωτή άλλον 
προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του ιδίου φορέα, εφ 
όσον δεν υπάρχουν στο Ν.Π.Δ.Δ. προϊστάμενοι Γενικής 
Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας.

γ) Ένα Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους, με έναν αναπληρωτή του με την 
ίδια ιδιότητα.

δ) Δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), με ισάριθμους αναπληρωτές με 
την ίδια ιδιότητα. Ένα από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π. ορί-
ζεται ως Πρόεδρος.

3. Γραμματέας του Σ.Ε.Π. και ο νόμιμος αναπληρωτής 
του ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ 
του οικείου φορέα.

4. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προ-
ϊσταμένων είναι τριετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2018

Η Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  

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