
Απόφαση Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.31839/27.09.2017 (ΦΕΚ

3497/06.10.2017 τεύχος Β')

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με

αντικείμενο την εξέταση ενστάσεων περί συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών [άρθρ. 9 ν.

4354/2015).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 3β του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 146

του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α'107),

β) του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

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 (ΦΕΚ Α' 98),

δ) του άρθρ. 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α'176), όπως ισχύει,

ε)  του  π.δ.  99/2014  (Α'  166)  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ)  του π.δ.  123/2016 (ΦΕΚ Α'  208)  «Ανασύσταση  και  μετονομασία  του  Υπουργείου  Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ζ)  του  π.δ.  125/2016  (ΦΕΚ  Α'  210)  «Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών  και

Υφυπουργών»,

2.  Το γεγονός  ότι  από τις  διατάξεις  της  απόφασης αυτής δεν  προκαλείται  δαπάνη  σε βάρος  του

κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με

αντικείμενο την εξέταση ενστάσεων επί της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών υπαλλήλων

που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α'176), όπως ισχύει.

Β. Η Επιτροπή, είναι τριμελής και αποτελείται από:

1. Ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., ως Μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Γ. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, ως γραμματείς της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές

τους  ορίζονται  υπάλληλοι  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Ανα-συγκρότησης,  με  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας.

Δ.  Η Επιτροπή θα συνεδριάζει  εντός  του κανονικού ωραρίου εργασίας  των Δημοσίων Υπηρεσιών,

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων και στα μέλη της δεν θα

καταβάλλεται αμοιβή. Ε. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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