
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετάθεση της έναρξης εφαρμογής της διάτα-
ξης της παρ.  3 του άρθρου 29 του ν. 4831/2021 
(Α’ 170).

2 Συγκρότηση του Θεματικού Σχηματισμού εθνι-
κών και διεθνών διαιτησιών (Domestic and 
International Arbitration Department/D.I.A.D.) 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και 
ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του.

3 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο 
Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 542 (1)
Μετάθεση της έναρξης εφαρμογής της διάτα-

ξης της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4831/2021 

(Α’ 170).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των 
λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 170).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) και 
ιδίως με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ’ αυτού (ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

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

5. Την υπ’ αρ. 139989/1000.22/20-10-2022 αιτιολογη-
μένη πρόταση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ.

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

Άρθρο Μόνο
Τη μετάθεση της έναρξης εφαρμογής της διάταξης του 

άρθρου 29 της παρ. 3 του ν. 4831/2021 (Α’ 170) για ένα έτος.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022  

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 560 (2)
Συγκρότηση του Θεματικού Σχηματισμού εθνι-

κών και διεθνών διαιτησιών (Domestic and 

International Arbitration Department/D.I.A.D.) 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) 

και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβου-

λίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών 
και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και 
ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 περ. α και ε και 
2, 7 παρ. 4 περ. α, β και γ και 5, 11, 16 παρ. 1 περ. η και 
2, 29 παρ. 4 και 5 και 32.

2. Την ανάγκη διασφάλισης της αρτιότερης λειτουργίας 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και της πα-
ροχής υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένων νομικών υπηρε-
σιών στο Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Δημοκρατία) ή άλλο 
φορέα, του οποίου η νομική υποστήριξη ανήκει στο Ν.Σ.Κ.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

1 Νοεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5601

57177
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Άρθρο 1
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) συγκρο-
τείται Θεματικός Σχηματισμός εθνικών και διεθνών 
διαιτησιών (Domestic and International Arbitration 
Department/D.I.A.D.), ο οποίος εδρεύει στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ., στην οδό Ακαδημίας, αριθμός 68.

Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Ο Σχηματισμός εθνικών και διεθνών διαιτησιών λει-
τουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. 
διατάξεις και είναι αρμόδιος για τον εν γένει χειρισμό 
υποθέσεων διαιτητικών διαδικασιών με διάδικο το Ελ-
ληνικό Δημόσιο (Ελληνική Δημοκρατία), καθώς και σχε-
τικών εξώδικων υποθέσεων. Στον Σχηματισμό εθνικών 
και διεθνών διαιτησιών ανήκει ιδίως:

α. Η εισήγηση ενώπιον της Τακτικής Ολομέλειας ή της 
Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ. για την έκδοση γνω-
μοδότησης για την υπαγωγή διαφορών του Ελληνικού 
Δημοσίου σε διαιτησία, εφόσον τούτο δεν προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις.

β. Η επεξεργασία ρήτρας διαιτησίας και ρήτρας τεχνι-
κής επίλυσης της διαφοράς σε συμβάσεις που συνάπτει 
το Ελληνικό Δημόσιο και η εισήγηση ενώπιον της Τακτι-
κής Ολομέλειας ή της Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ. 
για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης.

γ. Η εισήγηση ενώπιον της Τακτικής Ολομέλειας ή της 
Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ. για την έκδοση γνωμο-
δότησης για τον ορισμό διαιτητών από πλευράς του Ελ-
ληνικού Δημοσίου προσώπων κατάλληλων προς τούτο.

δ. Η νομική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου ενώ-
πιον κάθε εθνικού ή αλλοδαπού ή διεθνούς διαιτητικού 
δικαστηρίου και κέντρου η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, ανάλογα με την περίπτωση, την άσκηση αίτησης 
ή προσφυγής σε διαιτητική διαδικασία, την παράσταση 
και την υποβολή κάθε προβλεπόμενου από την αντί-
στοιχη διαδικασία υπομνήματος ή εγγράφου για την 
υποστήριξη των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

ε. Η νομική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου ενώ-
πιον επιτροπής επίλυσης τεχνικής διαφοράς, κατόπιν αι-
τιολογημένου αιτήματος της, κατά περίπτωση, αρμόδιας 
υπηρεσίας, ως προς την αναγκαιότητα συνδρομής σε 
αυτήν κατά τη σύνταξη της σχετικής αίτησης, υπομνήμα-
τος και εγγράφου για την υποστήριξη των συμφερόντων 
του Ελληνικού Δημοσίου επί των νομικών ζητημάτων 
που ανακύπτουν ή αναφύονται σε σχέση με την τεχνική 
διαφορά ή και ενώπιον της επιτροπής.

στ. Η εισήγηση προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. για την 
έκδοση από αυτόν απόφασης:

i) Ορισμού εξειδικευμένων δικηγορικών εταιρειών ή 
δικηγόρων για τον από κοινού με τους Λειτουργούς του 
Ν.Σ.Κ. χειρισμό διαιτητικών υποθέσεων, με διάδικο το 
Ελληνικό Δημόσιο, σε διαιτητικές υποθέσεις οι οποίες 
έχουν ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, ειδικά, 
πρωτότυπα ή δυσχερή νομικά ζητήματα, κατά τα ειδικό-
τερα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4831/2021 και

ii) ανάθεσης της σύνταξης γνωμοδοτήσεων, ιδίως νο-
μικών ή τεχνικών, σε Έλληνες ή σε αλλοδαπούς ειδικούς 

εμπειρογνώμονες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ει-
δικής διάταξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4831/2021.

ζ. Η βεβαίωση προσήκουσας εκτέλεσης του έργου των 
εξειδικευμένων δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων και 
των νομικών ή τεχνικών ειδικών εμπειρογνωμόνων, οι 
οποίοι διορίσθηκαν κατά τα ανωτέρω με απόφαση του 
Προέδρου του Ν.Σ.Κ., προς την αρμόδια υπηρεσία του 
Ελληνικού Δημοσίου που αφορά η δίκη και βαρύνεται με 
την αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή της σχετικής 
δαπάνης και των λοιπών εξόδων.

η. Η εισήγηση ενώπιον της Τακτικής Ολομέλειας ή της 
Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ. για την άσκηση ή μη εν-
δίκων βοηθημάτων ή μέσων κατά των διαιτητικών απο-
φάσεων, καθώς και για τους λόγους που πρέπει αυτές να 
προσβληθούν, για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης.

θ. Η άσκηση κάθε προβλεπόμενου ενδίκου βοηθήμα-
τος ή μέσου κατά των διαιτητικών αποφάσεων στα αρμό-
δια εθνικά ή αλλοδαπά ή διεθνή δικαστήρια και κέντρα.

ι. O χειρισμός των δικών που σχετίζονται με την ανα-
γνώριση και εκτέλεση των διαιτητικών αποφάσεων στην 
Ελλάδα και στην αλλοδαπή, σε συνεργασία στην τελευ-
ταία περίπτωση με τον Σχηματισμό Υποθέσεων Δικαιο-
δοσίας Δικαστηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαστηρίων Αλλοδαπής, 
όπου απαιτείται.

ια. Κάθε εν γένει απαιτούμενη ενέργεια που αφορά 
στον χειρισμό εθνικών ή αλλοδαπών διαιτητικών υπο-
θέσεων μέχρι τη θέση αυτών στο αρχείο.

2. Τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
ασκεί ο Σχηματισμός εθνικών και διεθνών διαιτησιών και 
κατά τον χειρισμό υποθέσεων διαιτητικών διαδικασιών 
με διάδικο Ανεξάρτητες Αρχές και Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων 
η νομική του υποστήριξη ανήκει στο Ν.Σ.Κ.

Άρθρο 3 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Στον Σχηματισμό εθνικών και διεθνών διαιτησιών 
προΐσταται Λειτουργός με τον βαθμό του Αντιπροέδρου 
του Ν.Σ.Κ. ή του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

2. Ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
το ένα τρίτο (1/3) των Λειτουργών του Ν.Σ.Κ. που υπηρε-
τούν στον Σχηματισμό εθνικών και διεθνών διαιτησιών 
ανανεώνονται υποχρεωτικά από άλλους Λειτουργούς 
του Ν.Σ.Κ. κατά το αντίστοιχο ποσοστό.

3. Στον Σχηματισμό λειτουργεί γραμματεία, η οποία 
είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Σχηματισμού και ιδίως τη διαχείριση των εισερχομένων 
εγγράφων (πρωτοκόλληση, ψηφιοποίηση, ευρετηρίαση, 
παραλαβή αυτών κ.α.), τη διεκπεραίωση των εξερχομέ-
νων εγγράφων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την 
τήρηση του αρχείου. Η γραμματεία στελεχώνεται από 
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.

Άρθρο 4
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις υποθέσεις 
διαιτητικών διαδικασιών, στις οποίες έχει επιδοθεί αίτη-
ση για τη διενέργεια διαιτησίας ή τεχνικής επίλυσης δια-
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φοράς ή έχει συγκροτηθεί το διαιτητικό δικαστήριο ή η 
επιτροπή επίλυσης της τεχνικής διαφοράς, χωρίς να έχει 
χωρήσει περαιτέρω διαδικαστική ενέργεια ουσιαστικού 
χειρισμού της υπόθεσης (π.χ. υποβολή υπομνήματος, 
ακροαματική διαδικασία κ.λπ.).

2. Οι υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα 
του Σχηματισμού εθνικών και διεθνών διαιτησιών 
παραδίδονται, την 1η-12-2022, από τους Λειτουρ-
γούς στους οποίους είχε ανατεθεί ο χειρισμός τους 
μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας στον Προ-
ϊστάμενο του Σχηματισμού, με πρωτόκολλο παρά-
δοσης παραλαβής, το οποίο κοινοποιείται στο Γρα-
φείο Προέδρου, με συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο 
όλων των παραδιδόμενων κατά τα ανωτέρω υποθέ-
σεων, όπως ορίζεται στην περ. γ’ της παρ. 5 του άρ-
θρου 26 του ν. 4831/2021 και στην περ.  9 του άρ-
θρου 1 της απόφασης Προέδρου Ν.Σ.Κ., υπ’ αρ. 09/
2022 «Καθορισμός καθηκόντων των Λειτουργών του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (Β’ 55). Οι φάκελοι 
των υποθέσεων αυτών αποστέλλονται και ηλεκτρονικά 
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος (Ο.Π.Σ.) του Ν.Σ.Κ. με μέριμνα των Γραμματειών των 
Γραφείων Νομικού Συμβουλίου στα οποία είχαν ανοιγεί.

Άρθρο 5
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. μπορεί να αναθέτει ατομι-
κά σε οποιονδήποτε Λειτουργό του Ν.Σ.Κ. τον χειρισμό 
υπόθεσης εθνικής ή διεθνούς διαιτητικής διαδικασίας.

2. Κάθε άλλη απόφαση, με αντίθετο περιεχόμενο, κα-
ταργείται.

Άρθρο 6 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1. Η παρούσα ισχύει από την 1η-12-2022.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

  Η Πρόεδρος 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΩΝΗ

Ι

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/οικ. 17041 (3)
    Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο 

Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 και του 

άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

β) το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

γ) 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),

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

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

ε) τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4950/2019 «Ενδυ-
νάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17),

στ) τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Tην υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.1/οικ.30214/22-08-2018 
απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Β’ 3653).

3. Την διαπιστωτική πράξη μεταφοράς στο Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέσεων του προσωπικού με 
την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.20/οικ.33733/3102019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών και την τροποποίηση αυ-
τής με την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.20/οικ.17918/22.9.2020 
απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις αποφάσεις μετατάξεως υπαλλήλων 
με ΦΕΚ Γ’317/2021, Γ’73/2020, Γ’67/2020, Γ’1203/2020, 
Γ’497/2019, Γ’1341/2018, Γ’1272/2018, Γ’619/2018 και 
Γ’110/2018.

4. Την υπ’ αρ. 19232/20.3.2020 απόφαση «Διορισμός 
της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»  (Β’ 4805).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη ύψους 32.350€ περίπου ετησίως σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού (φορέας «Γενική Γραμματεία 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα» ΑΛΕ βασικού 
μισθού και εργοδοτικών εισφορών), η οποία είναι εντός 
των ορίων του ΜΠΔΣ 2023-2026.

7. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/οικ.13710/30.8.2022 
(ορθή επανάληψη) εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/
2014 της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Α. Την ανακατανομή των παρακάτω κενών οργανικών 

θέσεων, ανά εργασιακή σχέση, κλάδο/ειδικότητα του 
Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης), ως εξής:

1. Από τρεις (3) θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, 
σε τρεις (3) θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού.
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2. Από μία (1) θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικό-
τητας Πληροφορικής, σε μία (1) θέση με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών.

3. Από μία (1) θέση με σχέση εργασίας δημοσίου δι-
καίου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, 
σε μία (1) θέση με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών.

4. Από μία (1) θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Νομικών Συ-
νεργατών, σε μία (1) θέση με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Κοινωνιολόγων.

5. Από μία (1) θέση με σχέση εργασίας δημοσίου δικαί-
ου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών, σε μία (1) θέση με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατηγορίας ΤΕ κλάδου 
Διοικητικού - Λογιστικού.

6. Από μία (1) θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ 
ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού, σε μία (1) θέση 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού.

7. Από μία (1) θέση με σχέση εργασίας δημοσίου δι-
καίου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού, σε μία (1) θέση 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Προσωπικού Η/Υ.

Β. Κατά τα ανωτέρω ο αριθμός θέσεων προσωπικού δη-
μοσίου δικαίου: κατηγορίας ΠΕ κλάδου Κοινωνιολόγων, 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, κα-
τηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΤΕ κλάδου 
Μηχανικών, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού - Λογι-
στικού, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ, κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Τεχνικού, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού 
Προσωπικού και ο αριθμός θέσεων προσωπικού Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: εκπαιδευτικής βαθμίδας 
ΠΕ ειδικότητας Πληροφορικής και εκπαιδευτικής βαθ-

μίδας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, διαμορ-
φώνονται ως εξής:

Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 45

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 17

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 61

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 14

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 13

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17
Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

O Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
του Υπουργείου Εσωτερικών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

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