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ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 517

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

2

Υπουργείο Δικαιοσύνης

3

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αριθμ. ISF-P/4-φμγ
Καθορισμός αποζημίωσης μελών Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο “Preparedness and Response for CBRN-E
Incidents” και ακρωνύμιο “P.R.INC.E.” του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Αστυνομία (Internal Security Fund - Police).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
α. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 «Ρύθμιση
θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων
του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α’ 283),
β. τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(Α’ 176) και ιδίως το άρθρο 21,
γ. τον ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως
της Χώρας» (Α’ 232) και ιδίως το άρθρο 40,
δ. τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3536/2007 (Α’ 42),

ε. τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112),
στ. τον ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 61),
ζ. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
ιδίως τα άρθρα 20, 23, 56, 77, 78, 79 και τις παρ. 1, 2 και
23 του άρθρου 80,
η. τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία της
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά
με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
(Α’ 51) (L 180/29.60.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, την παρ. 3 του
άρθρου 79 και τα άρθρα 81 και 82,
θ. τον ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74) και
ιδίως το άρθρο 152,
ι. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133 και ιδίως το άρθρο 13,
ια. το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

2514

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, (A’ 133),
ιβ. το π.δ. 82/2011 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 του ν. 3938/2011)» (A’ 198),
ιγ. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 (Α’ 145),
ιδ. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιε. το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α’ 15),
ιστ. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιζ. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιη. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιθ. την υπό στοιχεία 8000/20/45/119-δ’/03-09-2015 (Β’
1880) κοινή υπουργική απόφαση για τη διάρθρωση της
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης του εδαφίου γ’ της παρ. 11
του άρθρου 9 του ν. 4332/2015,
κ. την υπ’ αρ. 134453 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26-09-2014 κοινής υπουργικής απόφασης, Β’ 2573)» (Β’ 2857/2015),
κα. την υπ’ αρ. 30487/14-03-2019 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη
της Δράσης «PRINCE - Ετοιμότητα και Ανταπόκριση για
ΧΒΡΠ-Ε Περιστατικά», με κωδικό 2019ΣΕ75020000 στο
ΠΔΕ (ΑΔΑ: 6ΥΙΧ465ΧΙ8-ΞΔ1) όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 522/26-03-2021 απόφαση Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη της Δράσης
«PRINCE - Ετοιμότητα και Ανταπόκριση για ΧΒΡΠ-Ε Περιστατικά», με κωδικό 2021ΣΕ05020002 στο ΠΔΕ (ΑΔΑ:
ΩΓΖΡ46ΜΤΛΡ-Β1Λ),
κβ. την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867),
κγ. την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
κδ. την υπό στοιχεία ISF-P/4-σξγ΄/20-08-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 705) απόφαση Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Συγκρότηση Ομάδας Έργου στο πλαίσιο
συντονισμού και υλοποίησης της δράσης με τίτλο
“Preparedness and Response for CBRN-E Incidents” και
ακρωνύμιο «P.R.INC.E.» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Αστυνομία (Internal Security
Fund- Police)»,
κε. την υπό στοιχεία ISF-P/4-τλθ’/3.2.2021 κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης μελών
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Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο
“Preparedness and Response for CBRN-E Incidents” και
ακρωνύμιο “P.R.INC.E.” του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Αστυνομία (Internal Security
Fund - Police)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 99),
κστ. τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική
στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης
και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης
2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
κζ. την από 17-10-2017 πρόσκληση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με κωδικό «ISFP-2017-AG- PROTECT».
κη. την υπ’ αρ. 815362/01-02-2018 υποβληθείσα πρόταση,
κθ. την υπό στοιχεία Ares (2018) 4627142/10-09-2018
Επιστολή έγκρισης της υποβληθείσας πρότασης,
λ. την υπό στοιχεία Ares (2018) 6406948/12-12-2018
Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement) μεταξύ της
Υ.Δ.Ε.Α.Π. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
λα. την από 04-04-2019 Συμφωνία Κοινοπραξίας
(Consortium Agreement) μεταξύ των συμμετεχόντων
Φορέων στη δράση PRINCE,
λβ. την υπό στοιχεία AMD-815362-10/02-12-2021 Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης (Grant Agreement)
μεταξύ της Υ.Δ.Ε.Α.Π. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
λγ. την υπό στοιχεία ISF-P/4-υξβ’/21-1-2022 εισήγηση
τροποποίησης συγκρότησης Ομάδας Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης “PRINCE- Preparedness &
Response for CBRNE INCidEnts” (PRINCE - Ετοιμότητα &
Ανταπόκριση για ΧΒΡΠ-Ε Περιστατικά) του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής
Συνεργασίας,
λδ. την υπό στοιχεία ISF-P/4- υξδ’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 97/2022)
τροποποίηση υπουργικής απόφασης συγκρότησης
ομάδας Έργου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο . συντονισμού και υλοποίησης της εν λόγω Δράσης, (ΑΔΑ:
ΨΞΥΗ46ΜΤΛΒ-2ΞΨ),
λε. την υπ’ αρ. 8000/20/1 (Υ.Ο.Δ.Δ. 110/2022) απόφαση
του Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για τη συγκρότηση της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης,
λστ. τo γεγονός ότι η παράταση υλοποίησης της εν
λόγω δράσης (P.R.INC.E.) θα συνεχίσει να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
αλλα και στον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, με
την ερευνητική και επιστημονική κατάρτιση στελεχών
της Ελληνικής Αστυνομίας, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής και δράσεων καινοτομίας με
προστιθέμενη αξία στον τομέα της ασφάλειας,
λζ. το γεγονός ότι οι εν λόγω Ομάδες Εργασίας συμβάλλουν στην υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Ελλάδας, όπως αυτές προκύπτουν από την ως
άνω Συμφωνία Επιδότησης,
λη. την αναγκαιότητα καθορισμού αποζημίωσης για
τα μέλη των εν λόγω Ομάδων Εργασίας,
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λθ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός,
αλλά προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 65.350,00 €
σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΣΑΕ 050/2 τροπ.- ΚΩΔ. ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ 2021ΣΕ05020002 τ.ε. 2019ΣΕ75020000, με συνολικό προϋπολογισμό
858.322,84 €), η οποία αφορά στο χρονικό διάστημα
από 01-05-2021 έως 31-12-2022, όπως προκύπτει και
από την υπό στοιχεία 8000/1/2022-14-στ’/26-05-2022
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
Επιτελικού Σχεδιασμού/Υ.ΠτΠ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου
και των μελών των Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.), τόσο της
Ο.Ε. διαχείρισης έργου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όσο και της Ο.Ε.
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) για την
υλοποίηση της δράσης “Preparedness and Response for
CBRN-E Incidents - P.R.INC.E” με Συντονιστή την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Αστυνομία
(Internal Security Fund - Police), καθ΄ όλο το χρονικό
διάστημα υλοποίησης της Δράσης, ορίζεται σε διακόσια
πενήντα ευρώ (250 €) για κάθε Πρόεδρο και διακόσια
ευρώ (200 €) για κάθε μέλος.
2. Η ανωτέρω αποζημίωση που προβλέπεται από την
Απόφαση αυτή καταβάλλεται μηνιαία στους δικαιούχους
με την προϋπόθεση συμμετοχής των μελών σε τέσσερις
(4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα. Σε περίπτωση
συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις το ποσό της
αποζημίωσης περικόπτεται ανάλογα. Οι συνεδριάσεις
πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
3. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των ανωτέρω
υπαλλήλων, δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών
της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων
αμοιβών υπολογίζεται κατά το μήνα πραγματοποίησης
της αντίστοιχης εργασίας.
Άρθρο 2
Η σχετική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ύψος των
εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ
(65.350,00 €), επιβαρύνοντας το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Συλλογική απόφαση Ε-050/2, με κωδικό
έργου 2021ΣΕ05020002 – τ.ε. 2019ΣΕ75020000).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται:
α. Για την Ο.Ε. της Υ.Δ.Ε.Α.Π. αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης της «Τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης Συγκρότησης Ομάδας Έργου της
Υ.Δ.Ε.Α.Π.» στο (Υ.Ο.Δ.Δ. 97), ήτοι την 14.02.2022,
β. Για την Ο.Ε. της ΕΛ.ΑΣ. αναδρομικά ένα έτος πριν
τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ως λήξη της ισχύος αυτών ορίζεται η ημερομηνία λήξης του Έργου, ήτοι η 31.12.2022 ή οποιαδήποτε άλλη
ημερομηνία αποφασισθεί ότι θα ολοκληρωθεί η δράση,
κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος παράτασης της
ημερομηνίας λήξης από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 19147
Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου
και των Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
β) των άρθρων 347 έως και 357 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ)»
(Α’ 147), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από
τα άρθρα 4 έως και 14 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης» (Α’ 59),
γ) του μέρους Β’ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143),
δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45),
ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων
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τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), σε συνδυασμό
με το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 155),
η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ι) του άρθρου 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/11024
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
(Α’ 184).
2) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
3) Την υπ’ αρ. 19142/08-06-2022 εισήγηση της περ. ε΄
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), ύψους 424.800,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και
των Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), ως ακολούθως:
α) Ο Πρόεδρος της ΕΑΔΗΣΥ λαμβάνει 4.400 ευρώ
μηνιαίως.
β) Οι Σύμβουλοι της ΕΑΔΗΣΥ λαμβάνουν 3.100 ευρώ
μηνιαίως.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού
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του Προέδρου και των Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Δικαιοσύνης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με την υπ’ αρ. 5568/173800/22.6.2022 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και 48 του ν. 4622/2019
(Α’ 133) και της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995
(Α’ 80) αποσπάται η υπάλληλος με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας Π.Ε.
Διοικητικού και 8ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, Αλίβερτη
Ειρήνη του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΝ 832661) από τον Εθνικό
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) του Υπουργείου
Υγείας, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση στο Ιδιαίτερο
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Δημητρίου Παπαγιαννίδη.
(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 2412/
21-6-2022).
Οι Υπουργοί
Υγείας

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
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