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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60726/12.8.2021 απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών των ενιαίων
Πειθαρχικών Συμβουλίων για το Υπουργείο Εσωτερικών και τους φορείς του, τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους φορείς τους, με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2022».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45), ως ισχύει,
γ) της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄50),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
ε) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α΄81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση
φορολογία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σχετικά με θέματα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου,
στ) του άρθρου 21 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),
ζ) της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄196) και του άρθρου 16 του ν.
4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίαςΡυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηΛοιπές διατάξεις» (Α΄50),
η) του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την
επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής
Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 256),
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θ) του άρθρου 489 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής
βοήθειας και άλλες διατάξεις» (A' 31), όπως ισχύει.
ι) του άρθρου 29 του ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο
δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (A' 96), όπως ισχύει.
ια) του άρθρου 76 του ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου
εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης
οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την
κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (A' 208), όπως ισχύει.
ιβ) της παρ. 1η΄του άρθρου 37 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
ιγ) του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιδ) του ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]….» (Α΄133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιε) 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), όπως ισχύει,
ιστ) της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171), σύμφωνα με τις οποίες
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο με
αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των Επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.» καθώς και την υπ’
αρ. 39613/11-4-2018 απόφαση (Β΄1472) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη «Σύσταση και
συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των Επιμελητηρίων της
χώρας και της Κ.Ε.Ε.», από τις οποίες προκύπτει ότι για τις πειθαρχικές υποθέσεις των υπαλλήλων των
Επιμελητηρίων αρμόδιο είναι το συνιστώμενο με αυτές τις διατάξεις Πειθαρχικό Συμβούλιο,
ιζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
ιη) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄161), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιθ) του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄203), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
κ) του άρθρου 13 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄59),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
κα) του άρθρου 9 του ν.1198/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις την εκτός του Άθω
ακίνητον περιουσίαν των Ι. Μονών του Αγίου Όρους και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄238),
κβ) του άρθρου 22 του ν. 2937/2001 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν
στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των
πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄169),
κγ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄119), και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου.
κδ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
κε) του π.δ. 1/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
(Α΄1),
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κστ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2),
κζ) των π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 135), π.δ. 143/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236), π.δ.141/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 234), π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231), π.δ.136/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229), π.δ 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» (Α΄ 235) και π.δ.139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232),
2. Την υπ’ αρ. 13312/19.2.2021 (Α.Δ.Α.: ΕΔΨ346ΜΤΛ6-6ΤΒ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Σύσταση ενιαίων Πειθαρχικών Συμβουλίων για το Υπουργείο Εσωτερικών και τους φορείς του, τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους φορείς τους» (Β΄813).
3. Την υπ’ αρ. 60726/12.8.2021 (ΑΔΑ: 9Ω5Σ46ΜΤΛ6-4Γ9) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση και Ορισμός μελών των ενιαίων Πειθαρχικών Συμβουλίων για το
Υπουργείο Εσωτερικών και τους φορείς του, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους φορείς τους, με
θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2022».
4. Το υπ’ αρ. 49054/12.10.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με συνημμένη την υπ’
αρ. 34487/20.07.2020 (ΑΔΑ:ΨΙΓΥΟΡ1Ι-8Δ5) τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που εκδόθηκε μετά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
των εκλογών της 19ης Ιουλίου 2021 για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων
και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ.
5. Το υπ’ αρ. 80945/4.11.2021 έγγραφο του Τομέα Εσωτερικών προς τον Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του
Υπουργείου Εσωτερικών για την αντικατάσταση του γραμματέα, κ. Πουρνάρα Ευάγγελου, στο Β΄
Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας-Θράκης) και τους φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.)
που υπάγονται σε αυτό, καθώς ο ανωτέρω υπάλληλος υπηρετεί πλέον στον τομέα Εσωτερικών του
Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το υπ’ αρ. 5049/8.11.2021 έγγραφο του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών προς
την υπηρεσία μας σχετικά με την αντικατάσταση του κ. Πουρνάρα Ευάγγελου με την κ. Ξανθοπούλου
Μαρία, στη θέση του γραμματέα στο Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών (τ.
Μακεδονίας-Θράκης) και τους φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτό.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εσωτερικών, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.58/896/οικ.20751/10.12.2020 (ΦΕΚ 1046/τ. ΥΟΔΔ 1046/21.12.2020) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή
και του γραμματέα των πειθαρχικών συμβουλίων, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 146Β
του ν.3528/2007, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 60726/12.8.2021 (ΑΔΑ: 9Ω5Σ46ΜΤΛ6-4Γ9) απόφασή μας ως εξής:
- Για τις υποθέσεις των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ορίζονται τα κάτωθι
αιρετά μέλη:
• Για τα θέματα των μονίμων υπαλλήλων
4) Μιχαήλ Καλλίρης, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Γεωτεχνικών-Δασολόγων Α΄ βαθμού
και αιρετός εκπρόσωπος μονίμων υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αριστοτέλη Μαρκαντώνη,
μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Πληροφορικής Α΄ βαθμού.
5) Φώτιος Κράλης, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Γεωτεχνικών-Δασολόγων Α΄ βαθμού
και αιρετός εκπρόσωπος μονίμων υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνοδώρα Ρουμελιώτου,
μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού Α΄ βαθμού.
• Για τα θέματα των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
4) Παναγιώτα Δερνίκου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και ειδικότητας Διοικητικών-Γραμματέων Α΄ βαθμού και αιρετή εκπρόσωπος
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο
Μονογυιό, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας
ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού Α΄ βαθμού.
5) Δημήτριος Καναβός, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ και ειδικότητας Μηχανικών-Πολιτικών Μηχανικών Α΄ βαθμού και αιρετός
εκπρόσωπος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον
Σταύρο Κούση, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής
βαθμίδας ΔΕ και ειδικότητας Διοικητικών-Γραμματέων Α΄ βαθμού.
Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων αιρετών μελών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου λήγει στις
31.12.2022.
-

Ορίζουμε τον Ευάγγελο Πουρνάρα, μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΔιοικητικούΟικονομικού Α΄ βαθμού, της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Τομέα Εσωτερικών του
Υπουργείου Εσωτερικών (σε αντικατάσταση της υπαλλήλου Καλλιόπης Παπάκου) ως αναπληρωτή
Γραμματέα στο Α΄ Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών και τ.
Διοικητικής Ανασυγκρότησης), συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Γραμματειών του, καθώς και
τους φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτό, και τις επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς
και τους φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτές.
Η θητεία του ανωτέρω γραμματέα λήγει στις 31.12.2022.

-

Ορίζουμε την Μαρία Ξανθοπούλου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΔιοικητικούΟικονομικού Α΄ βαθμού, της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών (σε αντικατάσταση του υπαλλήλου
Ευάγγελου Πουρνάρα) ως Γραμματέα (τακτική) στο Β΄ Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το
Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας-Θράκης), καθώς και τους φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται
σε αυτό.
Η θητεία της ανωτέρω γραμματέως λήγει στις 31.12.2022.

-

Η θητεία των αιρετών μελών των πειθαρχικών συμβουλίων, η οποία έληγε στις 31.12.2020, κατ’
αναλογία με τη θητεία αυτών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 του ν. 4850/2021 (Α΄ 208), 29 του ν. 4807/2021 (Α’ 96),
489 του ν. 4781/2021 (Α’ 31) και 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
178 ν. 4674/2020, η παράταση της θητείας, αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες, στις
οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, συνεπεία των
μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας. Με την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο ολοκλήρωση της σχετικής ψηφοφορίας και την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων,
λήγει η θητεία των αιρετών μελών, η οποία παρατάθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, και τα
νέα αιρετά μέλη ορίζονται στα ανωτέρω (υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια), σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 178 ν. 4674/2020.
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ΑΔΑ: Ω3Θ346ΜΤΛ6-ΘΗ6
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 60726/12.8.2021 (ΑΔΑ: 9Ω5Σ46ΜΤΛ6-4Γ9) απόφασή μας.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας - Δ/νση Διοίκησης (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την
παρούσα τροποποιητική απόφαση στα αιρετά μέλη).
2) Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης)
Σπινθάρου & Φιλοξένου 2, 116 36 – Ν. Κόσμος
3) Εθνική Αρχή Διαφάνειας
(Γραφείο Διοικητή)
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42-Αθήνα
4) Α΄ Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών και τομέας
Διοικητικής Ανασυγκρότησης), και τους φορείς του (Ν.Π.Δ.Δ.), και τις επτά (7) Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, και τους φορείς τους (Ν.Π.Δ.Δ.).
Γραμματεία: κ. Γαρεφαλάκης Αθανάσιος και κ. Πουρνάρας Ευάγγελος (με email:
a.garefalakis@ypes.gr ΚΑΙ e.pournaras@ypes.gr )
5) Β΄ Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης),
καθώς και τους φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτό.
Γραμματεία: κ. Ξανθοπούλου Μαρία και κ. Κυματής Νικόλαος (με email:
m.xanthopoulou@mathra.gr ΚΑΙ nkymatis@mathra.gr )
6) κ. Παπάκου Καλλιόπη, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του τομέα Εσωτερικών του
Υπουργείου Εσωτερικών (με email: k.papakou@ypes.gr) και τέως αναπληρώτρια γραμματέας στο
ανωτέρω Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως (και με email στο: grammateia.ypiresiakis@ypes.gr )
5. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
7. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
8. Γενικές Διευθύνσεις (για τους τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ΜακεδονίαςΘράκης)
9. Διευθύνσεις (για τους τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας-Θράκης)
10. Αυτοτελή Τμήματα, Γραφεία και Μονάδες (για τους τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας-Θράκης)
11. Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.
12. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ΥΠ.ΕΣ.
13. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΥΠ.ΕΣ.
14. Γραφεία Νομικών Συμβούλων (για τους τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Μακεδονίας-Θράκης)
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