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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

2 Συμπλήρωση της αριθμ. 8913/1089/2013 (Β’501) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 34644 (1)
  Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 

του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 
του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάθρωση θέσεων, 
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προ-
ϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματι-
κότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 33),

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

γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180),

δ) του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 39), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Συμβούλιο 
Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο 
για την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων. Το Σ.Ε.Π. 
είναι πενταμελές και αποτελείται από:

1. Έναν (1) Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
2. Έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του 

Υπουργείου.
3. Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους.
4. Δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εκ των οποίων ο ένας ορίζεται 
Πρόεδρος.

Τα μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι 
οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά 
μέλη.

Β. Γραμματέας του Σ.Ε.Π. και νόμιμος αναπληρωτής 
του ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορίας 
ΠΕ με Α΄ βαθμό.

Γ. Η θητεία των μελών του Σ.Ε.Π. είναι τριετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

      Αριθμ. οικ. 53007/590 (2)
Συμπλήρωση της αριθμ. 8913/1089/2013 (Β'501) 

κοινής υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983 (Α' 34) «Εφαρ-

μογή του κοινοτικού δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α' 70) και το άρθρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
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β. της παραγράφου 2ε) του άρθρου 18 και της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3446/2006 (Α' 49) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των 
οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και 
άλλες διατάξεις»,

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικο-
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98),

δ. της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, 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»,

ε. του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών»,

στ. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. της αριθ. ΔΝΣα'/οικ. 93339/ΦΝ 459/2017 (Β'4683) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 
4402/88/2017 (Β' 127) απόφασης «Καθορισμός αρμο-
διοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νι-
κόλαου Μαυραγάνη» όπως ισχύει,

η. της αριθμ. οικ.20871/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 85171/2017 (Β' 4163) όμοια,

θ. την αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 (Β' 2726) κοινή 
υπουργική απόφαση «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μη-
χανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάρ-
γηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».

2. Την ανάγκη καθορισμού του τέλους που καταβάλ-
λεται για τον έλεγχο της αναγνώρισης πιστοποιητικού 

τεχνικού ελέγχου οχήματος που έχει εκδοθεί από άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τέλος αναγνώρισης πιστοποιητικού τεχνικού 
ελέγχου χώρας της ΕΕ

Στο τέλος του άρθρου 1 της αριθμ. 8913/1089/2013 
(Β'501) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των 
τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημό-
σια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου 
και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου 
των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας 
επιβολής και είσπραξης τους» προστίθεται παράγραφος 
5 ως εξής:

«5. Για την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγ-
χου οποιασδήποτε κατηγορίας οχήματος, που έχει εκ-
δοθεί από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καταβάλλεται τέλος τεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λε-
πτών (4,04) €. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται με τον εκάστο-
τε ισχύοντα συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ) και το τελικά προκύπτον ποσό στρογγυλοποιεί-
ται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση 
στρογγυλοποίησης, το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπο-
λογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δύο (2) 
δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του ευρώ».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από 20 Μαΐου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 6 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών
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