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 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συ-
μπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξι-
οδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) 
και ιδίως το άρθρο 4, τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 7, την 
παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί 
των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεο-
μηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

12. Την υπ’ αρ. 30672/22.03.2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Η1Γ46ΜΤΛΠ-
5ΚΩ).

13. Την υπό στοιχεία  Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9159/Α325/
05.11.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για 
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανε-
μοστρόβιλο, την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση της 
10ης Ιουλίου 2019 που έπληξαν περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (Β’ 4673) και την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- 
Κ.Ε./13979/Α325/14.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

23 Ιουνίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3230

32009



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32010 Τεύχος B’ 3230/23.06.2022

«Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9159/
Α325/5.11.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Οριοθέτηση περιο-
χών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την απο-
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο, 
την πλημμύρα και την χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 
2019 που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 
(Β’ 4673), ως προς τις πληγείσες περιοχές» (Β’ 313).

14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ L 187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 
11, 12 και 50 αυτού.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού,

δ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπο-
ρία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών 
με την εσωτερική αγορά κατ’εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EE L 369 της 24/12/2014 σελ. 37), και ιδίως τα 
άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.

ε) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 651/2014, 702/2014 και 1388/2014 «Επιχείρηση 
θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της 
μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτο-
μα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική 
ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες 
ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομι-
κή δραστηριότητα».

15. Την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14-9-2021 
(ΑΔΑ:ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7) εγκύκλιο «Παροχή διευκρινήσεων 
για την εφαρμογή του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

16. Τα υπ’ αρ. 42960(561)/27.01.2021, 714008(6860)/
27.12.2021 έγγραφα και το από 10.06.2022 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Χαλκιδικής της αυτοτελούς Διεύθυν-
σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

17. Το υπό στοιχεία 84143ΕΞ2022/16.06.2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο και την πλημμύρα 
της 10ης Ιουλίου 2019 που έπληξαν περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

19. Την υπό στοιχεία 84652ΕΞ2022/16.06.2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋ-
πολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 954.814,36 ευρώ 
περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από 
την υπ’ αρ. 30672/22.03.2022 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέρος της ανωτέρω δαπά-
νης ύψους 917.752,31 ευρώ, εμπίπτει στις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014, μέρος της δαπάνης 
ύψους 25.702,15 ευρώ εμπίπτει στις διατάξεις του Κα-
νονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 και μέρος της δαπάνης 
ύψους 11.359,90 ευρώ εμπίπτει στις διατάξεις του Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο και 
την πλημμύρα της 10ης Ιουλίου 2019 που έπληξαν 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9159/
Α325/05.11.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών  - Ανάπτυξης και Επενδύσεων  - Εσωτερι-
κών - Υποδομών και Μεταφορών, και την υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./13979/Α325/14.12.2021 συμπλήρωση 
της, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 
4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρει-
ας σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 16 έγγραφα του προοι-
μίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου 
κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-
τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επι-
χειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η 
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση 
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του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της εκτι-
μηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, 
καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το 
οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014, την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 702/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 44 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1388/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 
του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 
702/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 το 
Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέ-
ρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε 
εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.
ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/
home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι 
(6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής 
της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. Β11 του 
ν. 4152/2013.

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτεί-
ται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση 
της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών 
της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 
2021/23-06-2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
110065 ΕΞ 2021/10-09-2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) 
και 147036 ΕΞ 2021/22-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) 
(Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στην 
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομι-
κής Πολιτικής την τροποποίησή της.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της 
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορι-
σμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του 
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβά-
ζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματεί-
ας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, 
συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση των πλη-
γεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό 
στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) 
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαί-
νει σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του 
δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τη-
ρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο 
των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαι-
ολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους 
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 
ΕΞ 2021/23-06-2021 (Β’ 2670) (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

I

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./156/8824 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενά-
του του ν. 4057/2012 (Α 54) και το άρθρο 10, τις παρ. 2 
και 3 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το 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), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 38) περί μη ανάγκης εκδόσεως της εγκριτικής 
απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
υπ’ αρ. 33/2006 (Α’ 280) Πράξης του Υπουργικού Συμβου-
λίου για την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ και μελών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ.

5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/65160/Ζ2/31.05.2022 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
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7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μέλους ΔΕΠ, 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο 
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμός και Ψηφιακά 
Οπτικοακουστικά Μέσα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./155/9123 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενά-
του του ν. 4057/2012 (Α 54) και το άρθρο 10, τις παρ. 2 
και 3 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το 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), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 38) περί μη ανάγκης εκδόσεως της εγκριτικής 
απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
υπ’ αρ. 33/2006 (Α’ 280) Πράξης του Υπουργικού Συμβου-
λίου για την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ και μελών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ.

5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/65160/Ζ2/31.05.2022 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μέλους ΔΕΠ, 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Αποκατάστα-
σης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό 
αντικείμενο «Φυσικοθεραπεία στην Τρίτη Ηλικία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

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