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Υπουργείο Εσωτερικών
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Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

3

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. 42188
Καθορισμός αποζημιώσεων πρόεδρων, αντιπρόεδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων
α) ιδρυμάτων β) νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου γ) συνδέσμων και δ) νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 «Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών» του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) και του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 230, 248 και 255 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
3) Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 3 του ν. 4051/
2012 και του το άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ1.3 του
ν. 4093/2012.
4) Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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».
5) Το π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6) Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη».

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
καθόσον οι παρεχόμενες αποζημιώσεις βαρύνουν τον
προϋπολογισμό κάθε ενός υπόχρεου για την καταβολή
τους νομικού προσώπου. Η ετήσια δαπάνη για τις αποζημιώσεις της παρούσας απόφασης, για το σύνολο των
υπόχρεων νομικών προσώπων, εκτιμάται στο ποσό των
14.350.976,00 ευρώ.
9) Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/34 εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.
10) Την αριθμ. Φ10042/ΟΙΚ/3567/329/8-6-2018
(ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αποζημιώσεις των πρόεδρων, αντιπρόεδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων των κατωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ακολούθως:
1. α) Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου με οικονομικό απολογισμό άνω των
300.000 ευρώ, λαμβάνουν μηνιαίως έξοδα παράστασης,
που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Συνολικά έσοδα
ιδρύματος/νπδδ,
βάσει οικονομικού
απολογισμού
προηγούμενου έτους
(ευρώ)

Μηνιαία έξοδα
παράστασης προέδρου και
αντιπροέδρου διοικητικού
συμβουλίου ιδρύματος/
νπδδ (ευρώ)

από

έως

προέδρου αντιπροέδρου

300.001

1.000.000

από 300
έως 500

από 120
έως 200

1.000.001

3.000.000

από 400
έως 600

από 160
έως 240
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3.000.001

5.000.000

από 500
έως 700

από 200
έως 280

5.000.001

και άνω

από 800
έως 1.200

από 320
έως 480

Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό
μέχρι 40% των εξόδων παράστασης του προέδρου του
οικείου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά καθορίζονται με τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόμενους δικαιούχους, δυνάμει της παρούσας
απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των
αποδοχών του οικείου δημάρχου.
β) Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου (εκτός από τον δήμαρχο,
τον αντιδήμαρχο, και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου), επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για
κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα,
ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το
ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται
στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του δημάρχου. Εάν ο
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης, δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
2. α) Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος συνδέσμου ΟΤΑ
με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ και
1.000.000 ευρώ αντίστοιχα, λαμβάνουν μηνιαίως έξοδα
παράστασης, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου
διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:
Συνολικά έσοδα
συνδέσμου, βάσει
οικονομικού
απολογισμού
προηγούμενου έτους
(ευρώ)

Μηνιαία έξοδα
παράστασης προέδρου
και αντιπροέδρου
διοικητικού συμβουλίου
συνδέσμου (ευρώ)

από

έως

300.001

1.000.000

από 400
έως 700

(δεν
δικαιούται)

5.000.000

από 500
έως 900

από 250
έως 450

1.000.001

προέδρου αντιπροέδρου

5.000.001

20.000.000

από 800
έως 1.500

από 400
έως 750

20.000.001
και άνω

από 1.000
έως 1.800

από 500
έως 900

από 500
έως 900

β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου, εκτός από τον πρόεδρο, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε
συνεδρίαση και για τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα
για το καθένα από τα συλλογικά αυτά όργανα. Το ύψος
της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο
1% των εξόδων παράστασης που λαμβάνει ο πρόεδρος

Τεύχος ΥΟΔΔ 470/20.08.2018

του συνδέσμου ή, εάν ο τελευταίος δεν λαμβάνει έξοδα
παράστασης, των αποδοχών του δημάρχου της έδρας
του συνδέσμου.
3. α) Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης
καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση
του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Για την
έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε
υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά
την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Ως ανώτατο χρηματικό όριο της ανωτέρω αποζημίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών του προέδρου
του οικείου δημοτικού συμβουλίου,
β) Στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο
ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει την αποζημίωση της
παρ. 3(α) της παρούσας, καταβάλλεται αποζημίωση για
κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα.
Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του προέδρου του
οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
1η Ιουνίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμ. Φ.845/69/60490/Σ.13868
Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β και την 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), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 65 παρ. 2 του ν. 4554/2018(ΦΕΚ 130Α΄).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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4. Το πδ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
5. Την αριθμ. Υ.29/08-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
6. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ.
37Α/2018 Εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών του ΥΠΕΘΑ, προκαλείται δαπάνη ως εξής: α.
Σε βάρος πιστώσεων του ΠΥ του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΜΤΣ) ύψους 9.998 € για το τρέχον οικονομικό
έτος 2018 και 19.800 € για κάθε ένα από τα επόμενα έτη
του ΜΠΔΣ 2019-2022 και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΥ του (ΚΑΕ 0211 και 0555), β. Σε
βάρος του ΠΥ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ)
ύψους 9.800 € για το τρέχον οικονομικό έτος 2018 και
19.800 € για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ
2019-2022 και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΥ του (ΚΑΕ 0284), γ. Σε βάρος πιστώσεων
του ΠΥ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) ύψους
9.880€ για το τρέχον οικονομικό έτος 2018 και 19.760 €
για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ 2019-2022
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
ΠΥ του (ΚΑΕ 0262, 0562 και 0566), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση των Προέδρων
των Διοικητικών Συμβουλίων των Μετοχικών Ταμείων
Στρατού (M.T.Σ.), Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και Αεροπορίας
(Μ.Τ.Α.), στο ποσό των 1.650 €.
2. Η αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται στους εν
αποστρατεία στρατιωτικούς που διορίζονται πρόεδροι
των ΔΣ των ως άνω Μ.Τ., πέραν της αποζημίωσης για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και σύμφωνα με τη
διαδικασία πληρωμής δαπανών των Ενόπλων Δυνάμεων
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, κατά τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, και υπόκειται σε κράτηση φόρου
εισοδήματος και σε λοιπές νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με την 5168/09-08-2018 απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα
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με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), της παρ. 4 του άρθρου 2 του 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), του άρθρου
28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57),
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 237), του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β΄ 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 Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
(Α΄ 176), των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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» (Α΄ 208), του
π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149), του π.δ. 22/2018 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
(Α΄ 37), της 36783/16-11-2016 κοινής απόφασης του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και ενιαίων θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών και μετακλητών υπαλλήλων» (Β΄ 3752), της 2/23-1-2017 ΠΥΣ
«Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
και υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 5) καθώς και
του 3569/4.7.2018 εγγράφου του Γραφείου Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτριου Βίτσα, διορίζεται η Νικολέττα Τσιαλαφούτα του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 047371, σε θέση μετακλητής διοικητικής υπαλλήλου, κατηγορίας ΠΕ με Μ.Κ. 1, στο Πολιτικό Γραφείο του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, από 4/7/2018,
ημερομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία.
(Αριθμ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής 61/9.8.2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3648116432/8.8.2018).
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
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Με την 5320/26-07-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28),
όπως ισχύει, των διατάξεων του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ...» (Α΄ 191), του π.δ. 123/2016
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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» (Α΄ 208), των
διατάξεων του Κεφ. Β΄ 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 Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α΄ 176), του π.δ. 122/2017
(Α΄ 149) « Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής», του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37), της
αριθμ. 42336/5-1-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταφορά και αναδιάρθρωση
οργανικών μονάδων οικονομικού ενδιαφέροντος του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και κατανομή
αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 στις
οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Β΄ 52), της αριθμ.
18644/6.6.2017 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, περί διορισμού του Ηλία - Μιλτιάδη Κλάπα, στη θέση του Γενικού
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 297), της με αριθμ.

Τεύχος ΥΟΔΔ 470/20.08.2018

25417/24.7.2017 απόφασης Πρόσληψης της Φύλλις Νικολάου του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ. ΑΕ 626652) σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ. 390/τ. ΥΟΔΔ/8-8-2017), Α.Δ.Α.
(6Χ22465ΧΘΕ-ΦΑΦ), όπου αναφέρεται η από 17/7/2017
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της με αριθμ. οικ. 240/17.01.2018 απόφασης Ανανέωσης Πρόσληψης της Φύλλις Νικολάου του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ. ΑΕ 626652) σε θέση Ειδικού Συνεργάτη
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 35/τ. ΥΟΔΔ/25-01-2018), με Α.Δ.Α.
ΨΗΑ0465ΧΘΕ-ΓΥ5, όπου αναφέρεται η από 17/1/2018
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
καθώς και του από 29/06/2018 εγγράφου του Γενικού
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Φύλλις
Νικολάου του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ. ΑΕ 626652) σε θέση
Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την υποστήριξη του έργου του
και την κατατάσσουμε στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας ΠΕ.
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης της ορίζεται σε (6) έξι
μήνες, η οποία αρχίζει από την 17.07.2018. Η σύμβαση
λύεται αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση του χρόνου που
ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο ή με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του Γενικού Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, χωρίς αποζημίωση και χωρίς άλλη
διατύπωση.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 515105102726-7-2017).
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 55/24-07-2018).
Ο Γενικός Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΗΛΙΑΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΛΑΠΑΣ
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