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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 8200/0-297647/10-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκδοση νέου τύπου
Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476).

2

Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α., για το
έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει.

3

Σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8200/0-181621
(1)
Τροποποίηση της 8200/0-297647/10-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκδοση νέου τύπου
Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β' 1476).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 127/1969 «Περί
της αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων»
(Α’ 29), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των
παρ. 2 και 3 του αρ. 55 του ν. 3585/2007 (Α' 148) και της
περιπτ. β' της παρ. 6 του αρ. 41 του ν. 3731/2008 (Α’ 263).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1599/1986
«Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75), όπως αυτά
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 39
του ν. 1832/1989 (Α’ 54), των αρ. 2 και 4 του ν. 1988/1991
(Α’ 189) και του αρ. 158 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και
άλλες διατάξεις» (Α’ 127), όπως αυτό τροποποιήθηκε με
την παρ. 1 του αρ. 42 του ν. 2214/1994 (Α’ 75).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1988/1991 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1599/1986 (Α’ 75) «Σχέσεις
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Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 189).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3427/
2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές,
μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν.4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 και παρ. 30γ του
ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129), αντίστοιχα.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
9. 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).
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ29 από 8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.» (Α' 159).
12. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 3021/22/10-θ' από
23-7-2010 κοινής υπουργικής απόφασης Τροποποίηση
διατάξεων της 3021/22/10/28-6-2005 απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών
και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου,
χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση
αυτών» (Β’ 932), όπως ισχύει (Β’ 1298).
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13. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 8200/0-297647 από
10-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκδοση νέου
τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους
1.002.540,00€ σε βάρος των πιστώσεων του Α.Λ.Ε.
2420910001 του Ε.Φ. 1043.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», επιμεριζόμενο στα έτη 2022
έως 2037, ως εξής: 32.947,23€ για το οικονομικό έτος
2022, 46.304,21€ κατ' έτος για τα οικονομικά έτη 2023 και
2024, 75.420,36€ για το οικονομικό έτος 2025, 87.224,21€
για το οικονομικό έτος 2026, 61.172,91€ για το οικονομικό έτος 2027, 50.611,58€ κατ' έτος για τα οικονομικά
έτη 2028 έως 2031, 76.662,88€ για το οικονομικό έτος
2032, 87.224,21€ κατ' έτος για τα οικονομικά έτη 2033
έως 2036 και 25.160,83€ για το οικονομικό έτος 2037,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος Δελτίου Ταυτότητας
Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 8200/
0-297647 από 10-04-2018 κοινής υπουργικής απόφασης
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης
Ζώνης του δελτίου (MRZ) και δύο (2) δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χεριών του αιτούντος.
Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης
δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα, μέσου ή παράμεσου του
ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται
αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον
χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά. Η μόνιμη ή προσωρινή
αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πέραν των
περιπτώσεων εμφανούς ακρωτηριασμού, αποδεικνύεται
με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που
βεβαιώνεται. Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο
αποθηκεύονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας,
το ύψος του κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου
έτους της ηλικίας), ο Δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου, ενώ θα
δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται
για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν
αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο.»
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, 24 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Προστασίας του
Πολίτη

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος B’ 1671/14.05.2019

Αριθμ. Γ2γ/25844
(2)
Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.,
για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών
των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017,
όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 45 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» (Α' 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
1.4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148) όπως ισχύει.
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).
1.6. Τις διατάξεις της Υ80/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη» (Β΄ 3904).
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση
της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την
κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από
το Υπουργείο Υγείας Φορέων» (Α’ 74), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και ιδίως τις διατάξεις
των παραγράφων 1γ και 4 του άρθρου 41 με τις οποίες
παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας,
καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 376 του ίδιου νόμου.
4. Την απόφαση που ελήφθη κατά την 12η/13-06-2018
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών χρήσης 2018-2019
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/17998/01.04.2019 (ΦΕΚ
1280/Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
με θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.».
6. Την υπ’ αριθμ. Γ4/2019 σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.
ΣΥ. όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (Α΄204).
7. Την υπ’αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.30514/18.04.2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την
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οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Mόνο
Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας παρέχει,
ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, κεντρικές
δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15 του άρθρου
2 του ιδίου νόμου, για το έτος 2019, μέσω της σύναψης
συμφωνιών – πλαίσιο για τα κάτωθι είδη αγαθών, υπό
τους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις, για την κάλυψη
των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/
2017, όπως ισχύει:
Α) Για τα είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου
για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008
της Επιτροπής):
I. CPV 33690000-3 «Διάφορα Φάρμακα» και συγκεκριμένα γενόσημες δραστικές ουσίες
II. CPV 33141310-6 «Σύριγγες»
III. CPV 33141320-9 «Ιατρικές Βελόνες»
IV. CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια»
V. CPV 18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης»
VI. CPV 18424000-7 «Γάντια»
VII. CPV 33141126-9 «Ράμματα»
VIII. CPV 33141613-0 «Σάκοι Αίματος»
IX. CPV 33185200-2 «Κοχλιακά μοσχεύματα»
X. CPV 33141700-7 «Ορθοπεδικά Υλικά»
XI. CPV 33184500-8 «Στεφανιαίες Ενδοπροθέσεις».
Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την σύναψη συμφωνιών – πλαίσιο για τα ανωτέρω είδη θα εκκινήσουν εντός του 2019 και θα αφορούν στην κάλυψη
αναγκών για όσο χρονικό διάστημα θα ορίζεται, κατά
περίπτωση, στα επιμέρους έγγραφα της σύμβασης.
Β) Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την
προκήρυξη, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017,
όπως αυτό ισχύει, συνεχίζουν να προμηθεύονται τα είδη
της παραγράφου Α) εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν.
4412/2016
Γ) Από την προκήρυξη των διαγωνισμών για τα είδη
της παραγράφου Α) της παρούσας και έως τη σύναψη
των συμφωνιών πλαίσιο από την ΕΚΑΠΥ, οι φορείς του
άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει, εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, με συμβάσεις προμήθειας
έως του ποσού των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ
(221.000,00€), πλέον Φ.Π.Α, ετησίως.
Δ) Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών για τα ανωτέρω είδη που έχουν εκκινήσει
πριν από την έκδοση της παρούσας από τους φορείς
του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Ως χρόνος, δε, έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται
στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη
των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς
προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα ανωτέρω είδη στις
συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

19423

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/38820/4829
(3)
Σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 161, 162 του ν. 3528/
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(Α΄ 26), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 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 ισχύουν
3. Τις διατάξεις της παρ. Β4 του άρθρου 40 του
ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία
και άλλες διατάξεις» (Α΄81), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου ένατου του
ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54).
5. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45),
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3469/27-6-2006
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού ... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(Α΄ 114).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
11. Την ανάγκη σύστασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΕΝ.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη σύσταση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), του πενταμελούς
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, αποτελούμενο από:
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α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ, που υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα
του ή στο Νομό Αττικής, με τους αναπληρωτές τους.
Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος επιλέγεται και
ορίζεται από τα τακτικά μέλη.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με
βαθμό τουλάχιστον Γ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους
του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη
σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της
θητείας.
γ) Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται ο
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
του ΥΠΕΝ, με αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης. Ο Εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός
αν είναι μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ιδιότητα
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του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με
την ιδιότητα του μέλους αυτού.
δ) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τον
αναπληρωτή του ορίζεται υπάλληλος του ΥΠΕΝ με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν
γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του ΥΠΕΝ,
με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα θέματα που
αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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