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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3 Υπουργείο Δικαιοσύνης

4 Υπουργείο Εσωτερικών

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    

 Με την υπό στοιχεία  26474/Γ1/5-3-2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 47 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν, 
το π.δ.  18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει, το 
π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123), την υπό στοιχεία 122600/Γ1/30.07.2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513), την υπό στοιχεία 41454/Γ1/30-3-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 266) απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικού σε 
θέση Διευθύντριας του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού 
Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Γεώργιου Βούτσινου και την υπό στοι-
χεία 16834/Γ2/11-02-2021 (Γ’ 331) απόφαση μετάταξης 
της Πισλή Κωνσταντίνας του Νικολάου, τροποποιείται 

από 24/02/2021 η υπό στοιχεία 41454/Γ1/30-3-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 266) απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικού σε 
θέση Διευθύντριας του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού 
Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Γεώργιου Βούτσινου, ως προς τον κλά-
δο και την οργανική θέση λόγω μετάταξης, ήτοι από τον 
κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής με οργανική θέση στη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου σε κλάδο 
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 41454/Γ1/30.3.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 266) απόφαση.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού του Ελληνικού Δημοσίου: 1281059410/30.03.2020).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2017/31-03-2020). 

 Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

 Με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/21464/1603/03.03.2021 
κοινή απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
45-48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως ισχύει, τις διατά-
ξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει, τις διατάξεις 
του ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως ισχύει, τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 (Α’ 80), όπως ισχύ-
ει, το π.δ. 70/2015 (Α’ 114), το π.δ. 132/2017 (Α’ 160), όπως 
ισχύει, το π.δ. 81/2019 (Α’ 119), το π.δ. 83/2019 (Α’ 121), 
το π.δ. 84/2019 (Α’ 123), το π.δ. 2/2021 (Α’ 2), την υπό 
στοιχεία 169/Υ 1/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β’ 33) και την υπ’ αρ. 3/07.01.2021 (Β’ 45) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
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και Ενέργειας, αποσπάται, από 18.01.2021, η μόνιμη 
υπάλληλος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα του Παντελή, 
με Α.Δ.Τ. Χ 219780, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικο-
νομικού με Γ’ βαθμό και 8ο μισθολογικό κλιμάκιο, από 
την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεωργίου Αμυρά.

Η ανωτέρω αποσπάται σε προσωρινή ομοιόβαθμη 
θέση και η υπηρεσία της λήγει αυτοδικαίως με την κατά 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Αμυρά.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας: 21499/1049/05.03.2021). 

Οι Υπουργοί

 Παιδείας και Υφυπουργός Περιβάλλοντος 
Θρησκευμάτων  και Ενέργειας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ   

Ι

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Αριθμ. 11336 
Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης και Επι-

μόρφωσης για την κατεύθυνση της Διοικητικής 

Δικαιοσύνης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-

τουργών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3689/

2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 164).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποφα-
σίζουμε:

Τοποθετούμε την Ειρήνη Τσαλατσάνη του Ηλία (ΑΔΤ 
Χ 500913), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, ως Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρ-
φωσης για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης 
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με μερική 
απασχόληση, όχι πάντως μικρότερη των δύο (2) ημερών 
κάθε εβδομάδα και μειωμένη άσκηση των καθηκόντων 
της κύριας θέσης της για θητεία τριών (3) ετών, η οποία 
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη καθηκό-
ντων από τον αντικαταστάτη της, σε αντικατάσταση της 
Αικατερίνης Περιστεροπούλου του Αποστόλου, Προέ-
δρου Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
της οποίας η θητεία έληξε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Αριθμ. 12322 
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των 

Μελών, και του Γραμματέα της Επιστημονικής 

Επιτροπής με αρμοδιότητα την ευθύνη συγκρό-

τησης και λειτουργίας της τράπεζας θεμάτων, την 

εποπτεία των εξετάσεων και την επίβλεψη της 

εξεταστικής διαδικασίας ως προς τα επιστημο-

νικά της αντικείμενα συμπεριλαμβανομένης και 

της διενέργειας των προφορικών εξετάσεων για 

τις ειδικές κατηγορίες. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί 

παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής 
και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 7 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 4735/2020 
«Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, ρύθ-
μιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την 
εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/
2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της μη συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτών Υπουργών Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄4805).

11. Την υπ’ αρ. 81116/24-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1004) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας περί σύστασης 
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επιστημονικής επιτροπής με αρμοδιότητα την ευθύνη 
συγκρότησης και λειτουργίας της τράπεζας θεμάτων, 
την ανανέωση και επιλογή θεμάτων, την εποπτεία των 
εξετάσεων και την επίβλεψη της εξεταστικής διαδικασίας 
ως προς τα επιστημονικά αντικείμενα συμπεριλαμβανο-
μένης και της διενέργειας προφορικών εξετάσεων για τις 
ειδικές κατηγορίες.

12. Την υπ’ αρ. 90869/23-12-2020 απόφαση έγκρισης 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2021, 2022 
και 2023 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσω-
τερικών (ΑΔΑ: Ω7ΑΔ46ΜΤΛ6-ΜΓ5).

13. Την υπ’ αρ. 5852/27-01-2021 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2021 της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, με α/α 10140 στο Βιβλίο Εγκρί-
σεων και Εντολών Πληρωμών (ΑΔΑ: 6Δ3Η46ΜΤΛ6-3ΛΜ).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών Ειδικού Φορέα 1007-202 
και ΑΛΕ 2120207001 δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ 
(18.200,00€) για το έτος 2021, δεκαέξι χιλιάδες οκτα-
κόσια ευρώ (16.800€) για το έτος 2022 και δεκαπέντε 
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (15.400,00€) για το έτος 2023 
η οποία καλύπτεται από το ποσοστό των εισπραττομέ-
νων εσόδων από τα εξέταστρα που προβλέπονται για 
τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πι-
στοποιητικού της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

15. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/2021/04 εισήγηση του 
ΓΔΟΥΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

α. Καθορίζουμε την αμοιβή του Προέδρου ή του Ανα-
πληρωτή Προέδρου στο ποσό των διακοσίων πενήντα 
ευρώ (250,00 €) το μήνα, κάθε μέλους στο ποσό των 
διακοσίων ευρώ (200,00 €) το μήνα και του Γραμματέα 
στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) το μήνα.

β. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με 
την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχι-
στον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής 
σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται 
ανάλογα.

γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικά από 
23/12/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Οικονομικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 

 Με την υπ’ αρ. 17017/5-3-2021 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουρ-
γού στον Πρωθυπουργό, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 και του άρθρου 
110 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133), όπως ισχύει, των διατάξεων του άρθρου 
22 του ν.  4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδι-
ωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του 
κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογι-
κές διατάξεις» (Α’ 176), όπως ισχύει, της υπ’ αρ. 1177/ 
22-4-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους φορείς που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρ-
θρου 7 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει» (Β’ 1447), των διατά-
ξεων του ν. 4173/2013 (Α’ 169), όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του ν. 4324/2015 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιο-
φωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση 
του άρθρου 48 του ΚΝ. 2190/1920 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 44), όπως ισχύει, των διατάξεων του άρθρου 47 του 
ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον 
συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά 
με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρ-
μοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και Ενημέρωσης» (Α’ 27), του π.δ. 133/2017 «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 
(Α’ 161), όπως ισχύει, του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει, 
του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), του π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2), της υπό στοιχεία Υ1/8-1-2021 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό 
Πέτσα» (Β’ 48), της υπό στοιχεία Υ6/14-1-2021 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» 
(Β’ 64), του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑΩΚ465Θ1Ε-ΕΤΤ), του Γενικού 
Κανονισμού Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως ισχύει 
(ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), της υπό στοιχεία 2/48219/
ΔΠΓΚ/22-2-2021 εγκυκλίου εκτέλεσης προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2021 (Α.Δ.Α.: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3), 
της υπ’ αρ. 2577/17-2-2021 βεβαίωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 
που αφορά στην υπάλληλο Μαρίνα Παπαδάκη του 
Ιωάννη, του από 26/2/2021 εγγράφου του Γραφείου 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, της από 
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4/3/2021 υπεύθυνης δήλωσης της Μαρίνας Παπαδά-
κη με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να μισθοδοτείται 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και της υπ’ αρ. 
3847/2-3-2021 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με τη 
σύμφωνη γνώμη για την απόσπαση της υπαλλήλου 
της ΕΡΤ ΑΕ Μαρίνας Παπαδάκη του Ιωάννη (Πρακτικό 
255), αποσπάται, από 8/3/2021, σε θέση συνεργάτη, 
με καθήκοντα Δημοσιογράφου, η Μαρίνα Παπαδάκη 
του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΙ 662161), υπάλληλος με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας 
Δημοσιογράφων, σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση με 

το Μ.Κ. που κατέχει, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στυλιανού Πέτσα.

Η μισθοδοσία της αναφερομένης θα βαρύνει τον προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

(Αρ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών: 54/8-3-2021). 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υφυπουργός 
Υπουργός Εσωτερικών  στον Πρωθυπουργό
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   

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