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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Οκτωβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016
(Β΄3377) απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

2

Αποδοχή δωρεάς της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Υπουργείο Οικονομικών - Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος).

3

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
88/20309/20-7-2017 απόφασης (ΦΕΚ 2562/Β΄/
25-7-2017).

4

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
ν. 4369/2016 του Υπουργείου Τουρισμού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην 146262/Ν1/05-09-2017
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3218/
14-09-2017 (τ. Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 111072
(1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108644/17-10-2016
(Β΄3377) απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος
ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες

Αρ. Φύλλου 3660

διατάξεις» (Α΄ 117),όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και του ν. 4479/2017 (Α΄ 94), και
ιδίως των άρθρων 29 και 37 έως 41 αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων
με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
4. Την υπ' αρ. 106688/13-10-2016 (Β΄ 3315) κοινή
υπουργική απόφαση "Καθορισμός του ποσού, κατά είδος
ενισχύσεων, για τα επενδυτικό σχέδια που υπάγονται στα
καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»,
«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού
εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του
αναπτυξιακού ν. 4399/2016".
5. Την υπ' αρ. 108644/17.10.2016 υπουργική απόφαση
«Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», (Β΄ 3377),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 136941/20.12.2016
(Β΄4117), 23244/23.2.2017 (Β΄616) και 84963/31-7-2017
(Β΄ 2751) υπουργικές αποφάσεις.
6. Την υπ' αριθμ. 108612/17-10-2016 (Α΄ 3410) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή
των ενισχύσεων σε επενδυτικό σχέδια του τομέα αυτού.».
7. Την υπ' αριθμ 108621/17-10-2016 (Α΄ 3410) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την
υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
(Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο
σημείο 10 του όρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014
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της επιτροπής, αποκλειστικό στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με
βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.»
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄
185), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του 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» (Α΄ 208).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση.» (Β΄ 3722), όπως ισχύει.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αντικαθίσταται η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της υπ' αρ. 108644/17.10.2016
Υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ "του αναπτυξιακού
ν. 4399/2016», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται
να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική
χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από
τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από
την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό
σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας σε
άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος πληρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστημα
ελέγχου πληρότητας. Κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν
δίδεται η δυνατότητα συμπλήρωσης δικαιολογητικών
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών
συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως
αυτό ορίζονται στο Παράρτημα 1. Ειδικά τα δικαιολογητικά των περ. i και ii της παρ. 4 του σημείου Δ του Παραρτήματος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι προϋποθέσεις
έκδοσης τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης ή του ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης.
Η υποβολή τους πραγματοποιείται εντός προθεσμίας
δέκα εργάσιμων (10) ημερών από τη σχετική ενημέρω-
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ση της αρμόδιας Υπηρεσίας προς το φορέα του επενδυτικού σχεδίου και ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η
έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Στην κατηγορία
αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις χρήσης ή μη
της ψηφιακής υπογραφής και εσφαλμένου υπολογισμού
του αναλογούντος παραβόλου, για το οποίο απαιτείται
συμπλήρωση. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει
διευκρινιστικό ή συμπληρωματικό στοιχεία οικειοθελώς, αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν δεν
έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση
κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικό και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου
ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει
ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το
επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν το επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας της
αίτησης υπαγωγής, ο φορέας υποδοχής επανεξετάζει την
πληρότητα της αίτησης ως προς τα σημεία για τα οποία
κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο φορέας υποδοχής διαπιστώσει
ότι η αίτηση είναι πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου
υποβάλλεται ηλεκτρονικό και ο φορέας του επενδυτικού
σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος
από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν
κρίνει ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη
πληρότητας, εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον
Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, η
οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα ένστασης του όρθρου 15, το δε οικείο
παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου».
2. Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο
δυνατότητα προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την
έκδοση τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή του
ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης, μπορεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής της αξιολόγησης
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
της παρ. 4 του άρθρου 14 της υπ' αρ. 108644/17-10-2016
Υπουργικής Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν στο στάδιο της πληρότητας.
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(2)
Αποδοχή δωρεάς της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Υπουργείο Οικονομικών - Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος).
Με την αριθμ. ΔΚΠ Α 0015839 ΕΞ 2017/6-10-2017
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου
3 του ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως αναδιατυπώθηκαν και
ισχύουν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287)
καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 ΑΚ, έγινε αποδεκτή η από 4-7-2017 πρόταση δωρεάς της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Υπουργείο Οικονομικών - Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος), η οποία συνίσταται σε μία φορητή συσκευή
μέτρησης πυκνότητας του οίκου Anton Paar (Αυστρίας),
τύπου DMA 35 Ex., αξίας δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (2.390,00) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
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διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 .
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
88/20309/20-7-17 απόφασης κατά το μέρος που αφορά
στην κατανομή των Ιατρών ανά έτος , ως εξής:
• οκτακοσίων (800) ειδικευμένων Ιατρών για το έτος
2017
• χιλίων διακοσίων (1.200) ειδικευμένων Ιατρών για
το έτος 2018.
Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση
κατανομής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
I

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./141/οικ. 34022
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
88/20309/20-7-2017 απόφασης (ΦΕΚ2562/Β΄/
25-7-2017).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «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»
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./88/20309/20-7-17
απόφαση κατανομής.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που

I

Αριθμ. 19060
(4)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
ν. 4369/2016 του Υπουργείου Τουρισμού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) 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» ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Αξιολόγηση,
Στοχοθεσία, κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή (ΦΕΚ
33/Α΄/2016) όπως ισχύει,
β) του άρθ. 81 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων
και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α΄/2007), όπως ισχύει,
γ) των άρθ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45/Α΄/1999), όπως ισχύει,
δ) του άρθ. 5, παρ. ιβ, του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/2006), όπως ισχύει,
ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/2010), όπως ισχύει,
στ) του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού» (ΦΕΚ
187/Α΄/2004), όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 179/Α΄/2014), όπως ισχύει,
η) του άρθρου 2 του π.δ. 123/2016 «...Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού...» (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016),
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θ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/
Α΄/5.11.2016),
2. Την υπ' αριθμ. Φ.32.14/750/οικ. 32768/22.12.2016
απόφαση Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
θέμα: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου
των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4369/2016» (ΦΕΚ 4434/Β΄/30.12.2016).
3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/3.3.2017
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
με θέμα: «ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33) - ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική
λογοδοσία και συμμετοχή» (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ).
4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του αρθ. 21 του ν. 4369/2016, με έδρα
την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, επί
της Λ. Βασ. Αμαλίας 12, στην Αθήνα.
2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από:
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Τουρισμού, ως Πρόεδρο,
με αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
από άλλο Υπουργείο, ή άλλο φορέα, ο οποίος επιλέγεται
υποχρεωτικώς μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ πέντε
(5) υποψηφίων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.
β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, με αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο
Υπουργείο, ή άλλο φορέα, ο οποίος επιλέγεται υποχρεωτικώς μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ πέντε (5)
υποψηφίων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.
γ) Ένα Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο
Υπουργείο, ή άλλο φορέα, ο οποίος επιλέγεται υποχρεωτικώς μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ πέντε (5)
υποψηφίων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς, με
αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
από άλλο Υπουργείο, ή άλλο φορέα, ο οποίος επιλέγεται
υποχρεωτικώς μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ πέντε
(5) υποψηφίων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς,
δ) Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
i) Δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων
ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
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αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι οποίοι εκπροσωπούν τους
υπαλλήλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού
Προσωπικού του Υπουργείου Τουρισμού, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
ii) Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
3. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης
ορίζεται υπάλληλος, της Διεύθυνσης Διοικητικού του
Υπουργείου Τουρισμού, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η
αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και
των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5
και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου
16 του ν. 4369/2016.
5. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση
του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του
παίρνει ο αναπληρωτής του.
6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017
Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην 146262/Ν1/05-09-2017 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3218/14-09-2017 (τ. Β΄) στη σελίδα 38237,
στη Β΄ στήλη, στο στίχο 16 εκ των άνω διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «Το Νηπιαγωγείο»,
στο ορθό: «Το Δημοτικό Σχολείο».
(Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων)
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