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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Υγείας

3 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Με την υπό στοιχεία 47715ΕΞ2022/8-4-2022 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμεί-
ου Ανάκαμψης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 271 έως 281 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και 16, 
45 έως 48 και 76 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αποσπάται η 
Σταθοπούλου Ελένη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΚ066027), 
μόνιμη υπάλληλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Συμβάσεων, σε θέση Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ειδικότητας Νομικών, με βαθμό Α’, 
στο γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο-
νισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Νικολάου Μαντζούφα, σε 
προσωρινή ομοιόβαθμη θέση συνεργάτιδας.

Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια και χωρίς 
αποζημίωση με την κατά οιονδήποτε τρόπο λήξη της 
θητείας του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι-
σμού Ταμείου Ανάκαμψης.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Οικονομικών: 47192/
7-4-2022) .

 Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ

    Αριθμ. 251 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας 

για τη διενέργεια προγραμματισμένου ειδικού 

τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στο «ΙΔΡΥΜΑ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦ. 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ». 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 210), και ιδίως του πρώτου εδαφίου, της παρ. 1 του 
άρθρου 13 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως η 
παρ. 2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4484/2017 
(Α’ 110),

β. της περ. ιδ’ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 («Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143),

γ. της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ. 43 του άρθρου 
66 και της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019 «Φο-
ρολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για 
την Ελλάδα του αύριο» (Α’ 201),

δ. των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ-
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 131),

ε. του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσια-
κής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και 
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υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α’ 309), και ιδίως της 
περ. λ’  της παρ. 1 του άρθρου 1,

στ. των άρθρων 54, 55 και 56 του π.δ. 142/2017 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’  181), όπως 
έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 95 του 
ν. 4583/2018 (Α’ 212),

ζ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

η. του α.ν. 2039/1939 «Περί τροποποίησεως, συμπλη-
ρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκα-
θαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ 
κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών»(Α΄ 455),

θ. του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 
185) και

ι. του από 26-02-2002 π.δ. «Έγκριση σύστασης του κοι-
νωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟ-
ΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ και 
κύρωση του οργανισμού αυτού» (Β΄ 292).

2. Το υπό στοιχεία οικ. 56396 ΕΞ 2021/13-05-2021 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγ-
χων (Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 
Ελέγχων), με θέμα «Επιλογή φορέων ή προσώπων του 
ν. 4182/2013 προς έλεγχο της ελεγκτικής περιόδου από 
01/07/2021 έως και 30/06/2022».

3. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19-4-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(ΓΔΕΕ)» (Β’ 1075).

4. Tην υπό στοιχεία 36867 ΕΞ 2020/8.4.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Δι-
ενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β’ 1519).

5. Την υπ’  αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «1) Κατάρτιση και τήρη-
ση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών 
της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση 
Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3) Θητεία 
Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. 
(ν. 4151/2013)» (Β’ 2730).

6. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του 
ν. 4646/2019» (ΥΟΔΔ 326).

7. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ), πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο από 1-7-2021 έως 30-6-2022, με την απόφαση 
της υπ’ αρ. 109/1.7.2021 Συνεδρίασης της ΕΣΕΛ.

8. Το υπ’ αρ. 26337/01-06-2021 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Διεύθυνση Κοινωφελών 
Περιουσιών, με το οποίο ζητά διενέργεια ελέγχου στο εν 
θέματι Ίδρυμα.

9. Την υπό στοιχεία οικ. 88507 ΕΞ 2021/ΥΠΟΙΚ/
16-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-

σης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων, περί 
κατανομής στη Δ.Υ.Ε.Ε. στον Νομό Δωδεκανήσου της δι-
ενέργειας ενός (1) προγραμματισμένου ειδικού τακτικού 
διαχειριστικού ελέγχου, για την ελεγκτική περίοδο από 
1-7-2021 έως 30-6-2022, στον φορέα «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟ-
ΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Ει-
δικός Φορέας 1023-204- 0311300 και ΑΛΕ 2120207001, 
για την ελεγκτική αποζημίωση των μελών της ελεγκτι-
κής ομάδας (ν. 4646/2019, άρθρα 65, 66 και 67), καθώς 
και την υπό στοιχεία 18897 ΕΞ 2022/13-02-2022 σχετι-
κή απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΖ45Η-ΕΘΞ), 
αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση-συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη 
διενέργεια ενός (1) προγραμματισμένου ειδικού τακτι-
κού διαχειριστικού ελέγχου για την ελεγκτική περίοδο 
από 1-7-2021 έως 30-6-2022, στον φορέα «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟ-
ΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Ακριτίδης Ελευθέριος του Χρήστου, με ΑΔΤ

ΑΗ 450639, που υπηρετεί στη Δημοσιονομική Υπηρεσία 
Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στον Νομό Δωδεκανή-
σου, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως 
συντονιστής.

β. Κορομάντζου Ακριβή του Διονυσίου, με ΑΔΤ 
ΑΖ 566483, που υπηρετεί στη Δημοσιονομική Υπηρεσία 
Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στον Νομό Δωδεκανή-
σου, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως 
μέλος.

γ. Λαγωνικάκη Μαρία του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΒ 946009, που υπηρετεί στη Δημοσιονομική Υπηρεσία 
Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στον Νομό Δωδεκανή-
σου, με βαθμό Α΄, του κλάδου Τ.Ε./Δημοσιονομικών, ως 
μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί, στην τρέχουσα ελεγκτική 
περίοδο, στην έδρα του φορέα ή όπου αλλού απαιτηθεί 
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, με επιτόπιο έλεγχο, είτε 
με έλεγχο γραφείου, έως 30.05.2022 και θα ολοκληρωθεί 
με την αποστολή της προσωρινής έκθεσης στον ελεγ-
χόμενο φορέα.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι η διενέργεια προ-
γραμματισμένου ειδικού διαχειριστικού ελέγχου στον 
φορέα «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙ-
ΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ», σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του 
προοιμίου, απόφαση κατανομής ελέγχου της ΓΔΔΕ και 
τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.

5. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι 
φορείς, καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με την 
υπόθεση, υποχρεούνται να παράσχουν οποιοδήποτε 
στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από τους ελεγκτές και 
να μεριμνήσουν ώστε το προσωπικό της Υπηρεσίας 
να είναι διαθέσιμο κατά αρμοδιότητα για τις ανάγκες 
του ελέγχου, καθώς επίσης για την ύπαρξη κατάλληλου 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1457Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 305/14.04.2022

χώρου για την εργασία των ελεγκτών σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 (Α’ 210).

6. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
αποτελεσμάτων ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσική 
ή/και ηλεκτρονική μορφή, στη ΔΥΕΕ Ν. Δωδεκανήσου, το 
αργότερο εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

7. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 
1γ, 6, και 10 του προοιμίου.

8. Τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας έχουν την υποχρέ-
ωση που απορρέει από την κτήση της ιδιότητας του 
ελεγκτή για υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 
ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και 
για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες 
διατάξεις του ν. 3213/2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 4 Απριλίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

I

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

    Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ. 20627 
Διορισμός Υποδιοικητή της 7ης Υγειονομικής Πε-

ριφέρειας Κρήτης, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 68, 69 και 70 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
69 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31),

γ) της παρ. 5 του άρθρου 77, του άρθρου 80 και του 
άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α΄ 26),

δ) του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμ-
βάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25),

ε) του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου: «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-

νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),

στ) της παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4445/2016 «Εθνι-
κός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),

ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

η) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και

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

2. Τις αποφάσεις:
α) Υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυ-

πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185) και

β) υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.21993/1.4.2020 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Αποδοχή παραίτησης του Υπο-
διοικητή της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, ΛΥΔΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250, ΑΔΑ: ΨΟΑΟ465ΦΥΟ-8Ψ2).

3. Το από 22-2-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γρα-
φείου Υπουργού.

4. Την υπό στοιχεία: Β1α/οικ. 19402/7-4-2022, προβλε-
πόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

5. Το υπ’ αρ. 4636/10-2-2022 αντίγραφο Ποινικού Μη-
τρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου, απο-
φασίζουμε:

Διορίζουμε τον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟ του Θε-
οφίλου, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 434048, Πτυχιούχο Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, ως Υποδιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης του 
Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχό-
λησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της 
κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/2007, με βαθμό 2o.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας: 1384/5-4-2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-

κού Ελληνικού Δημοσίου: 1074086526/7-4-2022).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

3       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/30280/2370/6.04.2022 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
45 - 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 4 
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του άρθρου 47 (Α’ 133) το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) και το 
π.δ. 132/2017(Α’ 160), λήγει η απόσπαση του ΦΡΟΥΖΑΚΗ 
Γεώργιου του Δήμου, με ΑΔΤ ΑΟ 016433, μονίμου υπαλ-
λήλου του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού, από το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο ιδιαίτερο 

Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωνσταντίνου Σκρέκα, από 29.3.2022.

  Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

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