
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2 Υπουργείο Εσωτερικών

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272 
Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, 

των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών 

Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το 

άρθρο 18 ν. 3889/2010 (Α’ 182).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6Α καθώς και τις παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 

18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

5. Το άρθρο 8 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασι-
κών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 303).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

7. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως τροποποι-
ήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

9. Το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την απο-
τελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 
2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

10. Το μέρος Β’ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» άρθρα 47 και 
επ. του ν. 4915/2022 (Α’ 63).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

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

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Την υπ’ αρ. 35/20.01.2021 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο 
Αμυρά» (Β’ 178).

16. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών 
Έργων και Υποδομών.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκύπτει δαπάνη που βαρύνει το ΠΡΑΣΙ-
ΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού.

18. Την υπ’ αρ. 252.3.2/2022/08.12.2022 (Ψ49Π46Ψ844-
ΝΥ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσι-
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νου Ταμείου για την προέγκριση δέσμευσης πίστωσης 
ύψους 13.214.880,00€, από το Χρηματοδοτικό Πρό-
γραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών», που θα 
κατανεμηθούν και θα διατεθούν στα έτη 2023, 2024 και 
2025 σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής που συμπερι-
λαμβάνεται σ’ αυτήν, για τη χρηματοδότηση της δράσης 
«Δαπάνες αποζημίωσης Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρή-
σεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχόμενου των αναρτημένων 
δασικών χαρτών» (ΑΠ 4, ΜΕΤΡΟ 4, ΔΡΑΣΗ 3).

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/
30.12.2020 κοινή απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (ΥΟΔΔ 1106).

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/134563/3124 από 
30.12.2022 εισήγηση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε 

Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) της παρ. 1 του 
άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), για τον Πρόεδρο, 
τα μέλη και τον γραμματέα της, σύμφωνα με τις παρ. 7 
και 8 ιδίου άνω άρθρου, ως ακολούθως:

α. Πρόεδρος, οκτακόσια ευρώ (800€).
β. Μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή 

Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εξα-
κόσια ευρώ (600€).

γ. Μέλος μηχανικός, εξακόσια ευρώ (600€).
δ. Γραμματέας τετρακόσια ευρώ (400€).
Το σύνολο της ανωτέρω αποζημίωσης κατά άτομο, 

με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, καταβάλλεται εφόσον 
κατά μήνα τηρηθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός 
συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος, 
συνδυαστικά με την ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε 
(25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά εκατό 
(100) υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα. Κατ’ εξαίρεση 
για το μήνα Αύγουστο, με την προϋπόθεση εξέτασης 
100 υποθέσεων από την ΕΠ.Ε.Α., καταβάλλεται αποζη-
μίωση, ίση με το κλάσμα του αριθμού των υποθέσεων 
στην εξέταση των οποίων συμμετείχε το μέλος, ο πρόε-
δρος ή γραμματέας δια του συνολικού αριθμού υποθέ-
σεων που εξετάστηκαν το μήνα από την ΕΠ.Ε.Α., επί της 
μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου μέλους, χωρίς 
να απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων 
[συμμετοχή σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος και 
ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά 
συνεδρίαση].

Ως μήνας εντός του οποίου τηρούνται τα ανωτέρω, 
νοείται η ημερολογιακή περίοδος τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παράδοσης-πα-
ραλαβής των αντιρρήσεων.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφό-
σον η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση του συ-
νόλου των εκατό (100) υποθέσεων στο τέλος τού μήνα, 
έχοντας εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις που περιλαμ-
βάνονται στο σχετικό πρακτικό.

Κατ’ εξαίρεση, για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή 
κατ’ αναπλήρωση των τακτικών μελών, καταβάλλεται 
αποζημίωση ίση με το κλάσμα των συνεδριάσεων που 
έλαβαν μέρος στο μήνα, δια των υποχρεωτικών συνεδρι-

άσεων [τέσσερις (4) ανά μήνα] επί της μηνιαίας αποζη-
μίωσης του αντίστοιχου τακτικού μέλους, τηρουμένης 
της προϋπόθεσης ολοκλήρωσης εξέτασης είκοσι πέντε 
(25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση που συμμετέχουν και 
παράλληλα η ΕΠ.Ε.Α. στο τέλος του μήνα να έχει ολοκλη-
ρώσει την εξέταση εκατό(100) υποθέσεων.

Αναλόγως περικόπτεται η αποζημίωση του απόντος 
λόγω κωλύματος τακτικού μέλους, Προέδρου ή Γραμ-
ματέως της ΕΠ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής βεβαιώνει για τη συμμε-
τοχή των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών και του 
γραμματέα.

Άρθρο 2
Για όσες υποθέσεις πέραν των εκατό (100) του άρθρου 

1 της παρούσας εξεταστούν, καταβάλλεται αποζημίωση 
ανά ολοκληρούμενη υπόθεση εντός του διαστήματος 
του ενός (1) μηνός, ως εξής:

α. Πρόεδρος, οκτώ ευρώ (8€).
β. Μέλος δασολόγος, έξι ευρώ (6€). 
γ. Μέλος μηχανικός, έξι ευρώ (6€). 
δ. Γραμματέας τέσσερα ευρώ (4€).
Η ανωτέρω αποζημίωση για τους συμμετέχοντες στην 

επιτροπή κατ’ αναπλήρωση των τακτικών μελών, κατα-
βάλλεται για τον αριθμό των υποθέσεων που επελήφθη-
σαν αυτοί.

Άρθρο 3
Οι αποζημιώσεις των μελών των ΕΠ.Ε.Α. καταβάλλο-

νται στους δικαιούχους από το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν 
βεβαίωσης των προϊσταμένων των οικείων Επιθεωρή-
σεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ως προς την πλη-
ρότητα και ορθότητα των απαραίτητων στοιχείων και 
δικαιολογητικών, καθώς και της νομιμότητας και κανο-
νικότητας της δαπάνης αποζημίωσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής θα καθο-
ριστούν με απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Άρθρο 4
Η παρούσα συνιστά έγκριση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης, που αντιστοιχεί στο ανωτέρω υπ’ αρ. (18) 
του προοιμίου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της παρούσας απόφασης ορίζεται μέχρι 
την 31.12.2025.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και
Οικονομικών Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

    Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ. 1600 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/

οικ. 20073/23.12.2022 απόφασης «Συγκρότη-

ση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 3242/2004 (Α’ 102) για την αναθεώρηση δια-

τάξεων του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-

λων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και του Κώδικα Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων και Ορισμός Προέ-

δρου και Μελών αυτής». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-

κασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
β) του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 

οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 3 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για 
θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης 
των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη 
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας ’’Ελλάδα 2.0’’, Εθνική Σύνταξη Ομογενών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63),

γ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

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

ε) του 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),

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

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.20073/23.12.2022 
απόφαση «Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (Α’ 102) για την αναθεώ-
ρηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων και Ορισμός Προέδρου και Μελών 
αυτής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1233).

3. Το από 25.01.2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γε-
νικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου 
Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.20073/
23.12.2022 απόφαση «Συγκρότηση της Επιτροπής της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (Α’ 102) για την 

αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης των 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων και Ορισμός Προέδρου και Μελών 
αυτής», ως προς τα μέρη Α.11 και Α.12, αναριθμούνται τα 
μέρη Α.11 έως Α.14 σε Α.10 έως Α. 14, τροποποιείται το 
μέρος Β και ειδικότερα τα υπομέρη ΙV και V, απαλείφεται 
το υπομέρος VI αναριθμείται το υπομέρος VII σε VI και 
τροποποιείται το μέρος Γ, ως εξής:

«Α.10 Αφροδίτη Διαμαντοπούλου του Στυλιανού 
(Α.Δ.Τ.: ΑΜ 529520), Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Μέλος,

11. Άννα Παπαδάτου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ΑΟ 076267), 
Προϊσταμένη του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος».

«Β. ΙV. 1. Χριστόφορος Αναστασιάδης του Νικολάου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΚ 003215), μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ κα-
τηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού του 
Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της Διεύθυνσης Προ-
σωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Ανδρομάχη Πατσιαβούρα του Χρήστου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΒ 836996), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας 
ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος 
Μόνιμου Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.

3. Ελένη Παυλή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑO 042187), μόνι-
μη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δι-
οικητικού Οικονομικού του Τμήματος Μόνιμου Προσωπι-
κού της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

4. Ιωάννα Τζήμα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 091060), 
μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητι-
κού Οικονομικού του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού 
της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Δήμητρα Τρομπούκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΗ 083534), μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλά-
δου Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος Μόνιμου 
Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

V. 1. Δήμητρα Ζωγοπούλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΙ 672612), μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλά-
δου Κοινωνιολόγων του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτι-
κού Δικαίου της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Ελένη Οψίμου του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 609759), μό-
νιμη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού 
Οικονομικού του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαί-
ου της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Γεωργία Λατσούδη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΡ 101405), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας 
ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος 
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Προσω-
πικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

VI. 1. Σπυρίδων Κομνηνός του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 590789), μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας 
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ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού στην Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας με απόσπαση στο Ιδιαίτερο Γραφείο 
της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημο-
σίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Σοφία Πέππα του Χρήστου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 238904), μό-
νιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου 
Διοικητικού Οικονομικού στο Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών με απόσπαση στο Γραφείο του Υπουργού 
Εσωτερικών.

3. Αδαμαντία Σιμοπούλου του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.: 
ΑΝ 645397), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας 
ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης 
Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλο-
γής και Πειθαρχικών Θεμάτων με μετακίνηση στο Ιδιαί-
τερο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Βασιλική Σπηλιοπούλου του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΚ 694685), Νομικός, μετακλητή συνεργάτης στο Ιδιαί-
τερο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,

5. Ελένη Άννα Κοκκίνου του Κυριάκου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΡ 084171), Νομικός, μετακλητή συνεργάτης στο Ιδιαί-
τερο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών».

«Γ. Η Επιτροπή εξυπηρετείται στο έργο της από γραμ-
ματεία η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλ-
λήλους του Υπουργείου Εσωτερικών:

1. Μαρία Ανδρεδάκη του Ευστρατίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΙ 608500), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας 
ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος 
Μόνιμου Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Το-
πικής Αυτοδιοίκησης με αναπληρώτρια την Αικατερίνη 
Χαλδαίου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 572362), μόνιμη υπάλ-
ληλο με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού 

Οικονομικού του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Ελπινίκη Γερακίνη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 602402), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας 
ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος 
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Προ-
σωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αναπληρωτή τον 
Γεώργιο Μπαρουτά του Χρήστου (Α.Δ.Τ.: ΑΟ 151485), 
μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου 
Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».

Τα μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής εκτελούν και 
εκτός των συνεδριάσεων της Επιτροπής κάθε εργασία 
σχετική με τις εργασίες της (αλληλογραφία, ταξινόμη-
ση ύλης, αναζήτηση στοιχείων σχετικών προς τα υπό 
επεξεργασία θέματα κλπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Προέδρου της Επιτροπής.».

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 
ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.20073/23.12.2022 απόφαση «Συγκρό-
τηση της Επιτροπής της παρ.  1 του άρθρου 14 του 
ν. 3242/2004 (Α’ 102) για την αναθεώρηση διατάξεων 
του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και 
του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και 
Ορισμός Προέδρου και Μελών αυτής» κατά το μέρος 
που δεν τροποποιείται από την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

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