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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Χριστίνας
Τσίγαλου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών.

4

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 103952/Ν1
(1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερ. γ της περ. 1 της παρ. Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (A΄ 222).
2. Την υπό στοιχεία 155720/Δ1/22-09-2016 (Β’ 3225)
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην
εταιρεία «ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΜΩΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
3. Το από 30-6-2021 αίτημα της ενδιαφερόμενης νόμιμης εκπροσώπου.
4. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (Β’ 8) κοινή απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Αρ. Φύλλου 4279

5. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε, από το σχολικό έτος 2021 - 2022, την
υπό στοιχεία 155720/Δ1/22-09-2016 (Β’ 3225) υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου,ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΜΩΡΙΚΗ &
ΣΙΑ Ο.Ε.», το οποίο λειτουργούσε επί της οδού Στυλίδας
13, στη Λαμία, μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.146/103925/Ζ2
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Χριστίνας Τσίγαλου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α’ 258),
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γ. τις διατάξεις του εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα:
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
2. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/39324/4255/799/
26.03.2021 πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Γ’ 1022) για τη μονιμοποίηση της
Χριστίνας Τσίγαλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του ως άνω Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική - Μοριακή Μικροβιολογία».
3. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/ΤΛΚΛ/59289/5460/
664/06-07-2021 αίτηση της Επίκουρης Καθηγήτριας
Χριστίνας Τσίγαλου για τη μεταβολή του γνωστικού της
αντικειμένου.
4. Την απόφαση της από 13-07-2021 11ης Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
με την οποία εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της ως άνω Επίκουρης Καθηγήτριας, καθώς και
τη σύμφωνη γνώμη της από 08-07-2021 38ης Συνεδρίασης του Λειτουργικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.
5. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/46873/61550/6744/
1364/26-07- 2021 (υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ.98997/Ζ2/
10-08-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Χριστίνας Τσίγαλου.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της Χριστίνας Τσίγαλου του Κανέλλου, μέλους ΔΕΠ,
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από «Ιατρική - Μοριακή Μικροβιολογία»
σε «Ιατρική Μικροβιολογία - Ανοσολογία».

Τεύχος B’ 4279/16.09.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2021
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 62599
(3)
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5α του άρθρου 79 του
ν. 4808/2021 (Α’ 101).
2. Τη διάταξη της παρ. 4δ του άρθρου 6 του
ν. 1876/1990 «Ελεύθερες Συλλογικές διαπραγματεύσεις
και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες Συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις»
(Α’ 27).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4635/2019
(Α’ 167).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών
Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ)
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
δημιουργείται το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, του άρθρου 54 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). Το Μητρώο τηρείται
σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ II και αποτελείται από τα εξής επιμέρους Μητρώα:
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α) Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και
β) Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.
ΜΗ.Ο.Ε.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)
Άρθρο 2
Εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982, συμπεριλαμβανομένων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 30 του
ν. 1264/1982, καθώς και οι ενώσεις προσώπων της παρ. 5
του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
ΙΙ. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις ναυτεργατικές
οργανώσεις.
2. Η αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
συνδικαλιστικής οργάνωσης ή από πρόσωπο ειδικά
εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στο όνομα και για λογαριασμό αυτής.
3. Η μη εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. καθώς και η παράλειψη κατάθεσης ή επικαιροποίησης των στοιχείων της
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1264/1982, επιφέρει τα αποτελέσματα της παρ. 6 του ίδιου άρθρου.
4. α) Οι οργανώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
οι οποίες ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκτούν νομική προσωπικότητα και τα αποτελέσματα των άρθρων 83 επ. του Αστικού Κώδικα επέρχονται από τη στιγμή της εγγραφής τους στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
β) Η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. αντικαθιστά την υποχρέωση εγγραφής των οργανώσεων στο ειδικό βιβλίο
συνδικαλιστικών οργανώσεων του κατά τόπον αρμόδιου
Πρωτοδικείου.
Άρθρο 3
Αίτηση - στοιχεία καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
και έλεγχος αυτών
1. Οι υπόχρεες προς εγγραφή συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, προκειμένου να εγγραφούν στο
ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., καταχωρούν και υποβάλλουν, αποκλειστικά διαμέσου αυτής, όλα τα στοιχεία και τα συνοδευτικά
αρχεία, που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος
άρθρου. Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο
ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. απαιτείται η χρήση των κωδικών taxisnet
του νόμιμου εκπροσώπου της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή οποιουδήποτε τρίτου, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν.
2. Ειδικότερα, τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την
εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., ταξινομημένα κατά ενότητεςκαρτέλες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, είναι τα ακόλουθα:
2.1 Στοιχεία Επωνυμίας, Έδρας και Επικοινωνίας
2.1.1 Στοιχεία Επωνυμίας Οργάνωσης
2.1.1.1 Είδος Οργάνωσης
2.1.1.1.1 Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση
Εργαζομένων - Σωματείο
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2.1.1.1.2 Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων - Ένωση Προσώπων της παρ. 3 του άρθρου
1 του ν. 1264/1982
2.1.1.1.3 Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων - Ένωση Προσώπων της παρ. 5 του άρθρου
3 του ν. 1876/1990
2.1.1.1.4 Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση
Εργαζομένων - Ομοσπονδία
2.1.1.1.5 Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση
Εργαζομένων - Εργατικό Κέντρο
2.1.1.1.6 Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων.
Στην περίπτωση συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις
οποίες ως μέλη, σύμφωνα με τα καταστατικά τους, εγγράφονται πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες οργανώσεις, δηλώνονται η Επωνυμία της οργάνωσης - μέλους,
το ΑΦΜ αυτής, ο Αριθμός εγγραφής στο Βιβλίο του Δικαστηρίου, το Έτος Εγγραφής και το αρμόδιο Δικαστήριο
εγγραφής.
2.1.1.2 Επωνυμία
2.1.1.3 Στοιχεία Έδρας (Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια,
Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, Τηλέφωνο, E-mail)
2.1.1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας Νομίμου Εκπροσώπου
(Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα,
Τηλέφωνο, E-mail)
2.2 Στοιχεία καταστατικού
2.2.1 Ιδρυτική/Συστατική Πράξη (με επισύναψη αρχείου)
2.2.2 Επικυρωμένο καταστατικό (με επισύναψη αρχείου)
2.2.3 Αρμόδιο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) κατάθεσης
αίτησης εγγραφής
2.2.4 Διαταγή Εγγραφής (με επισύναψη αρχείου)
2.2.5 Αριθμός Εγγραφής στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου
2.2.6 Έτος Εγγραφής στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων
του Πρωτοδικείου
2.2.7 Αρμόδιο Πρωτοδικείο
2.3 Στοιχεία Εκλογικής Διαδικασίας και Οργάνων Διοίκησης
2.3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. (από
την οποία προκύπτει ο αριθμός των μελών της οργάνωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε
πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων
διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο αριθμός
των μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές, η σειρά
εκλογής των εκλεγμένων και η σύνθεση των οργάνων
διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης) (με επισύναψη αρχείου)
2.3.2 Αριθμός μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά
την εκάστοτε πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης
2.3.3 Αριθμός μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές
2.3.4 Σειρά εκλογής εκλεγμένων μελών (με επισύναψη
του σχετικού πρακτικού εκλογής του Δ.Σ.)
2.3.5 Σύνθεση οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης (με επισύναψη της σχετικής απόφασης
συγκρότησης σε σώμα)
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2.4 Οικονομικές Καταστάσεις και Μεγέθη (εφόσον
υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές
χρηματοδότησης προς την ίδια την οργάνωση ή συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες)
2.4.1 ΑΦΜ Οργάνωσης
2.4.2 Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει
2.4.3 Οικονομικές καταστάσεις και κύρια οικονομικά
μεγέθη (με επισύναψη αρχείου)
2.5 Πράξη Διάλυσης (με επισύναψη αρχείου)
2.6 Στοιχεία Δικαστικών Αποφάσεων της παρ. 2 του
άρθρου 6 του ν. 1876/1990 (με επισύναψη αρχείου)
3. Όπου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η επισύναψη αρχείου, ως τέτοια
νοείται η επισύναψη/υποβολή του κατά περίπτωση σχετικού αρχείου ιδιωτικού ή διοικητικού εγγράφου, δικαστικής απόφασης ή διαταγής του αρμοδίου Δικαστηρίου,
υπεύθυνης δήλωσης ή οικονομικής κατάστασης.
4. Μετά την υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αρχείων από τις υπόχρεες προς τούτο οργανώσεις
του άρθρου 2, διενεργείται έλεγχος από την υπηρεσία
προκειμένου να διαπιστωθεί αν η καταχώριση των στοιχείων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 1264/1982 και τα οριζόμενα στην παρούσα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση της αίτησης, δημιουργείται μοναδική εγγραφή στο
ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., αποδίδεται στην εγγεγραμμένη οργάνωση
μοναδικός αριθμός Μητρώου εγγραφής και παρέχονται
στην οργάνωση όνομα χρήστη (username) και κωδικός
πρόσβασης (password) στην αντίστοιχη μερίδα του
ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. Η οργάνωση ενημερώνεται σχετικά μέσω
της πλατφόρμας καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, που αποστέλλεται στην/στις ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά
την αίτηση.
5. Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει κατά τον
παραπάνω έλεγχο έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση
στοιχείων και αρχείων, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και
η αιτούσα οργάνωση δεν εγγράφεται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.. Η
απόρριψη της αίτησης εγγραφής γνωστοποιείται, ομοίως, στην αιτούσα οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή, η
οργάνωση δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής με τα απαιτούμενα συνοδευτικά αυτής αρχεία.
6. Μετά την εγγραφή τους στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε κατά τα
ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις για
εξαγωγή προτυποποιημένης Βεβαίωσης Εγγραφής με
αποτύπωση, επί του σώματος αυτής, μοναδικού σειριακού αριθμού μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση. Με τη χρήση
του μοναδικού σειριακού αριθμού είναι δυνατή, μέσω
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η επαλήθευση από κάθε τρίτο, της
εγκυρότητας της εκδοθεισόμενης Βεβαίωσης Εγγραφής.
7. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής συνιστά υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της οργάνωσης, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986, για όλα όσα δηλώνονται σε
αυτή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε
εισάγονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή οποιονδήποτε
τρίτο κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν. Ο νόμιμος εκπρόσωπος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της
ακρίβειας και πληρότητας των στοιχείων που τηρούνται
στο Μητρώο.
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Άρθρο 4
Τροποποίηση/Επικαιροποίηση στοιχείων
καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
1. Τα στοιχεία και αρχεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 2 της παρούσας, που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., τροποποιούνται, επικαιροποιούνται και επιβεβαιώνονται με αποκλειστική ευθύνη του
νομίμου εκπροσώπου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, στη
μερίδα της συνδικαλιστικής οργάνωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
ΙΙ, καταγράφεται αναλυτικό ιστορικό κινήσεων.
2. Η διαδικασία τροποποίησης ή επικαιροποίησης
στοιχείων υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας, με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού
της παρ. 4 του άρθρου 3. Η συνδικαλιστική οργάνωση
υποχρεούται να επικαιροποιεί τα στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα της και να μεριμνά ώστε τα τηρούμενα
στοιχεία να απεικονίζουν την τρέχουσα νομική και πραγματική της κατάσταση.
Άρθρο 5
Διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
Οι εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. συνδικαλιστικές
οργανώσεις του άρθρου 2 της παρούσας διαγράφονται
από αυτό: α) με πρωτοβουλία των ιδίων, β) με ενέργειες
της υπηρεσίας, εφόσον περιέλθει στην υπηρεσία σχετική
απόφαση Δικαστηρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών
(ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.).
Άρθρο 6
Εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.
1. Όλες οι οργανώσεις των εργοδοτών, ανεξαρτήτως
νομικής μορφής και τρόπου σύστασης, οι οποίες έχουν
ως μέλη τους νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν την εργοδοτική ιδιότητα και επομένως απασχολούν τα ίδια εργαζόμενους ή νομίμως εκπροσωπούν
επιχειρήσεις - εργοδότες, υποχρεούνται να εγγραφούν
ηλεκτρονικά στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. μέσω ειδικής διαδικτυακής
πλατφόρμας, η οποία τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
2. Η αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
οργάνωσης ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο
από αυτόν, στο όνομα και για λογαριασμό αυτής.
Άρθρο 7
Αίτηση - στοιχεία καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.
και έλεγχος αυτών
1. Οι υπόχρεες προς εγγραφή οργανώσεις εργοδοτών, προκειμένου να εγγραφούν στην πλατφόρμα του
ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., καταχωρούν και υποβάλλουν, αποκλειστικά
διαμέσου αυτής, όλα τα στοιχεία και τα συνοδευτικά αρχεία, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο
ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. απαιτείται η χρήση των κωδικών taxisnet του
νομίμου εκπροσώπου της οργάνωσης ή οποιουδήποτε
τρίτου, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν.
2. Ειδικότερα, τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την
εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., ταξινομημένα κατά ενότητεςκαρτέλες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, είναι τα ακόλουθα:
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2.1 Στοιχεία Επωνυμίας, Έδρας και Επικοινωνίας
2.1.1 Επωνυμία
2.1.2 Στοιχεία Έδρας (Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, Τηλέφωνο, E-mail)
2.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας Νομίμου Εκπροσώπου
(Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα,
Τηλέφωνο, E-mail)
2.2 Στοιχεία καταστατικού
2.2.1 Ιδρυτική/Συστατική Πράξη (με επισύναψη αρχείου)
2.2.2 Επικυρωμένο καταστατικό (με επισύναψη αρχείου)
2.2.3 Αρμόδιο Δικαστήριο
2.2.4 Αριθμός Εγγραφής
2.2.5 Έτος Εγγραφής
2.3 Στοιχεία Εκλογικής Διαδικασίας και Οργάνων Διοίκησης
2.3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. (από
την οποία προκύπτει ο αριθμός των μελών της οργάνωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε
πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων
διοίκησης της εργοδοτικής οργάνωσης, ο αριθμός των
μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές, η σειρά εκλογής
των εκλεγμένων και η σύνθεση των οργάνων διοίκησης
της εργοδοτικής οργάνωσης) (με επισύναψη αρχείου)
2.3.2 Αριθμός μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά
την εκάστοτε πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της εργοδοτικής οργάνωσης
2.3.3 Αριθμός μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές
2.3.4 Σειρά εκλογής εκλεγμένων μελών (με επισύναψη
του σχετικού πρακτικού εκλογής του Δ.Σ.)
2.3.5 Σύνθεση οργάνων διοίκησης της εργοδοτικής
οργάνωσης (με επισύναψη της σχετικής απόφασης συγκρότησης σε σώμα)
2.4 Στοιχεία Εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι
μέλη ή εκπροσωπούνται στην οργάνωση
2.4.1 ΑΦΜ επιχειρήσεων - μελών (με επισύναψη αρχείου)
2.4.2 Στην περίπτωση εργοδοτικών οργανώσεων, στις
οποίες ως μέλη, σύμφωνα με τα καταστατικά τους, εγγράφονται πρωτοβάθμιες ή άλλου βαθμού εργοδοτικές επαγγελματικές οργανώσεις (Ενώσεις - Σωματεία), δηλώνονται η Επωνυμία της οργάνωσης - μέλους, το ΑΦΜ
αυτής, ο Αριθμός εγγραφής στο Βιβλίο του Δικαστηρίου,
το Έτος Εγγραφής και το αρμόδιο Δικαστήριο εγγραφής.
2.5 Οικονομικές Καταστάσεις και Μεγέθη (εφόσον
υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές
χρηματοδότησης προς την ίδια την οργάνωση ή συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες)
2.5.1 ΑΦΜ Οργάνωσης
2.5.2 Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει
2.5.3 Οικονομικές καταστάσεις και κύρια οικονομικά
μεγέθη (με επισύναψη αρχείου)
2.6 Πράξη Διάλυσης (με επισύναψη αρχείου)
2.7 Στοιχεία Δικαστικών Αποφάσεων της παρ. 2 του
άρθρου 6 του ν. 1876/1990 (με επισύναψη αρχείου)
3. Όπου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται η επισύναψη αρχείου, ως τέτοια
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νοείται η επισύναψη/υποβολή του κατά περίπτωση σχετικού αρχείου ιδιωτικού ή διοικητικού εγγράφου, δικαστικής απόφασης ή διαταγής του αρμοδίου Δικαστηρίου,
υπεύθυνης δήλωσης ή οικονομικής κατάστασης.
4. Μετά την υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αρχείων από τις υπόχρεες προς τούτο οργανώσεις
του άρθρου 6, διενεργείται έλεγχος από την υπηρεσία
προκειμένου να διαπιστωθεί αν η καταχώριση των στοιχείων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρ. 4γ του
άρθρου 6 του ν. 1876/1990 και τα οριζόμενα στην παρούσα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση της αίτησης, δημιουργείται μοναδική εγγραφή στο
ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., αποδίδεται στην εγγεγραμμένη οργάνωση
μοναδικός αριθμός Μητρώου εγγραφής και παρέχονται
στην οργάνωση όνομα χρήστη (username) και κωδικός
πρόσβασης (password) στην αντίστοιχη μερίδα του
ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. Η οργάνωση ενημερώνεται σχετικά μέσω
της πλατφόρμας καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, που αποστέλλεται στην/στις ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά
την αίτηση.
5. Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει κατά τον
παραπάνω έλεγχο έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση
στοιχείων και αρχείων, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και
η αιτούσα οργάνωση δεν εγγράφεται στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.. Η
απόρριψη της αίτησης εγγραφής γνωστοποιείται, ομοίως, στην αιτούσα οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή, η
οργάνωση δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής με τα απαιτούμενα συνοδευτικά αυτής αρχεία.
6. Μετά την εγγραφή τους στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε κατά τα
ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις για
εξαγωγή προτυποποιημένης Βεβαίωσης Εγγραφής με
αποτύπωση, επί του σώματος αυτής, μοναδικού σειριακού αριθμού μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση. Με τη χρήση
του μοναδικού σειριακού αριθμού είναι δυνατή, μέσω
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η επαλήθευση από κάθε τρίτον, της
εγκυρότητας της εκδοθεισόμενης Βεβαίωσης Εγγραφής.
7. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής συνιστά υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της οργάνωσης,
σύμφωνα με τον ν. 1599/1986, για όλα όσα δηλώνονται
σε αυτή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε
εισάγονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή οποιονδήποτε
τρίτο κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν. Ο νόμιμος εκπρόσωπος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της
ακρίβειας και πληρότητας των στοιχείων που τηρούνται
στο Μητρώο.
Άρθρο 8
Τροποποίηση στοιχείων καταχώρισης στο Γενικό
Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.)
1. Τα στοιχεία και αρχεία των εργοδοτικών οργανώσεων του άρθρου 6 της παρούσας, που έχουν καταχωρηθεί
στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., τροποποιούνται, επικαιροποιούνται και
επιβεβαιώνονται με αποκλειστική ευθύνη του νόμιμου
εκπροσώπου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, στη μερίδα της
εργοδοτικής οργάνωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καταγράφεται αναλυτικό ιστορικό κινήσεων.
2. Η διαδικασία τροποποίησης ή επικαιροποίησης
στοιχείων υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρ-
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μας, με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού
της παρ. 4 του άρθρου 7. Η εργοδοτική οργάνωση υποχρεούται να επικαιροποιεί τα στοιχεία που τηρούνται στη
μερίδα της και να μεριμνά ώστε τα τηρούμενα στοιχεία
να απεικονίζουν την τρέχουσα νομική και πραγματική
της κατάσταση.

ράδεκτη. Η πρόσβαση αυτών των προσώπων σε στοιχεία
και δεδομένα που αφορούν στις οργανώσεις των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή των ενώσεων προσώπων,
πραγματοποιείται με τους υφιστάμενους, έως την έκδοση της παρούσας, τρόπους, ήτοι μέσω των δικαστικών
υπηρεσιών ή των ίδιων των οργανώσεων.

Άρθρο 9
Διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.
Οι εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. εργοδοτικές οργανώσεις του άρθρου 6 της παρούσας διαγράφονται από
αυτό: α) με πρωτοβουλία των ιδίων, β) με ενέργειες της
υπηρεσίας, εφόσον περιέλθει στην υπηρεσία σχετική
απόφαση Δικαστηρίου.

Άρθρο 11
Δημοσιότητα στοιχείων
Από τα τηρούμενα στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών
στοιχεία, εξάγεται και δημοσιεύεται άπαξ ετησίως και
έως τις 15 Φεβρουαρίου, ετήσια απολογιστική ΑναφοράΈκθεση στατιστικών δεδομένων. Η Αναφορά - Έκθεση
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Γενικές Ρυθμίσεις
Άρθρο 10
Χορήγηση στοιχείων
1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων,
οι ενώσεις προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 1876/1990 και οι οργανώσεις των εργοδοτών, οι οποίες
είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
καθώς και μεμονωμένοι εργοδότες, δύνανται, για την
άσκηση των από τους ν. 1876/1990 και 1264/1982 δικαιωμάτων τους και την ανταπόκρισή τους στις αντίστοιχες
υποχρεώσεις, να αιτηθούν τη χορήγηση στοιχείων και
αντιγράφων αρχείων από την υπηρεσία, κατόπιν ειδικής
προς τούτο αιτήσεώς τους μέσω της πλατφόρμας και
εφόσον αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία και εφόσον πληρούνται
οι όροι, χορηγούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, τα ζητούμενα στοιχεία ή μέρος αυτών. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χορήγηση οποιουδήποτε
στοιχείου αφορά τις οικονομικές καταστάσεις αυτών.
2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να έχουν πρόσβαση στο
περιεχόμενο του Μητρώου προκειμένου να εκπληρώσουν τασσόμενη από το νόμο υποχρέωσή τους, όπως,
ενδεικτικά, κατά τη διαδικασία διαπίστωσης ότι συλλογική ρύθμιση εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες, που
απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Για το λόγο
αυτό, έπειτα από αίτηση των υπηρεσιών αυτών προς
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, χορηγείται δικαίωμα διαρκούς,
διαβαθμισμένης εισόδου στην πλατφόρμα του Μητρώου
προκειμένου να είναι δυνατή, αποκλειστικά, η άντληση
στοιχείων και αντιγράφων αρχείων από το Μητρώο, για
την εκτέλεση των νομίμων αρμοδιοτήτων τους. Οι υπηρεσίες, στις οποίες χορηγείται δικαίωμα εισόδου, καθίστανται εφεξής κατά νόμο υπεύθυνες για οποιαδήποτε
περαιτέρω επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων και
αρχείων.
3. Τυχόν υποβολή αίτησης χορήγησης στοιχείων από
φυσικό πρόσωπο, μέλος ή μη οργάνωσης εργαζομένων
ή εργοδοτών, απορρίπτεται από την υπηρεσία ως απα-

Άρθρο 12
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα στοιχεία και αρχεία, τα οποία εισάγονται στο Γενικό
Μητρώο, διατηρούνται στην Γενική Γραμματεία Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
τηρουμένων όλων των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η Γενική Γραμματεία Εργασίας αποτελεί
τον υπεύθυνο για την επεξεργασία τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας
των δεδομένων των υποκειμένων.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2022.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./163/15780
(4)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 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), όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 10 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40),
2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το
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π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), και το π.δ. 2/2021 με
θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 2).
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 υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./90/13779/2.8.2021
απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση
των διαδικασιών πλήρωσης μίας (1) αυτοδίκαια ιδρυόμενης θέσης μέλους Δ.Ε.Π., στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)».
5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/96674/Ζ2/4.8.2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 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 κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) μέλους ΔΕΠ σε αυτοδίκαια
ιδρυόμενη θέση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02042791609210008*

