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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 152298/Ζ1 (1)
   Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη 

διαδικασία συγχώνευσης δια απορροφήσεως 

των φορέων του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 

(Α’ 141) από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Τα άρθρα 296 και 441 του ν. 4957/2022 «Νέοι ορί-

ζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση 
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

β) Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

δ) Τον ν. 5147/1931 «Περί Πανεπιστημιακής Λέσχης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α’ 211).

ε) Το π.δ. 387/1983 «Λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση 
Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα και παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών» 
(Α’ 141).

στ) Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 3974/1959 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί των Ανω-

τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ισχυουσών διατάξεων» 
(Α’ 188).

ζ) Το π.δ. 207/2005 «Οργανισμός διοικητικών υπη-
ρεσιών της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α’ 251).

η) Τον ν. 1881/1951 «Περί ιδρύσεως παρά τω πανεπι-
στημίω Θεσσαλονίκης ταμείου διοικήσεως και διαχειρί-
σεως των πανεπιστημιακών δασών» (Α’ 210).

θ) Τον α.ν. 25/1936 «Περί κυρώσεως της παραχωρή-
σεως αγροκτήματος είς το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονί-
κης και ιδρύσεως Ταμείου διοικήσεως και διαχειρίσεως 
αυτού» (Α’ 52).

2. 
α) 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).

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

γ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

δ) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/661/150780/B1/06.12.2022 
εισήγηση του άρθρου  24 του ν.  4270/2014 (Α’  143), 
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 
την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη 
στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ή στον Προϋπολογισμό των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγχώνευση με απορρόφηση

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Λέσχη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)», 
με έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε με τον ν. 5147/1931 
(Α’ 211) καταργείται την 31η.12.2022 ως αυτοτελές νομι-
κό πρόσωπο και συγχωνεύεται δια απορροφήσεως από 
το Ε.Κ.Π.Α., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χω-
ρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα 
δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του, ως οιονεί 
καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, 
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τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων 
νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων 
δημοσιότητας για τα ακίνητα.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Φοι-
τητική Λέσχη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(Ε.Μ.Π.), με έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε δυνάμει του 
άρθρου 1 του π.δ. 387/1983 (Α’ 141) καταργείται την 
31η.12.2022 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχω-
νεύεται δια απορροφήσεως από το Ε.Μ.Π., το οποίο υπει-
σέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα 
τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις 
υποχρεώσεις του, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, 
χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος 
υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προ-
σώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας 
για τα ακίνητα.

3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Φοι-
τητική Λέσχη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύ-
θηκε με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 3974 της 
4ης/7ης.9.1959 (Α’ 188) και διέπεται από το π.δ. 207/2005 
(Α’ 251), το «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτή-
ματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με τον α.ν. της 25ης.01.1936 
(Α’ 52) και το β.δ. της 6ης.6.1936 (Α’ 275) και το «Ταμείο 
Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
το οποίο ιδρύθηκε με τον ν. 1881/1951 (Α’ 210), καταρ-
γούνται την 31η.12.2022 ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα 
και συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Το Α.Π.Θ. 
υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση 
σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε 
όλες τις υποχρεώσεις των ως άνω φορέων, ως οιονεί κα-
θολικός διάδοχος, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή 
άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή 
άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώ-
σεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

Άρθρο 2
Μεταφορά αρμοδιοτήτων των απορροφούμενων 
νομικών προσώπων

1. Με τη συντέλεση της συγχώνευσης την 31η.12.2022, 
η αποστολή, οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των συγ-
χωνευόμενων φορέων του άρθρου 1, όπως είχαν κα-
θορισθεί στη συστατική τους πράξη και στις σχετικές 
με τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα προϊσχύσασες 
διατάξεις, οι οποίες αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό 
παραμένουν σε ισχύ, περιέρχονται στο απορροφούν 
Α.Ε.Ι., ως ακολούθως:

α) Οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πα-
νεπιστημιακή Λέσχη του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)» μεταφέρονται στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
οποίο αναλαμβάνει να ασκεί τις αντίστοιχες δραστηρι-
ότητες,

β) οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη» του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) μεταφέρονται στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο αναλαμβάνει να ασκεί 
τις αντίστοιχες δραστηριότητες,

γ) οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πα-
νεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης» μεταφέρονται στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο αναλαμβάνει 
να ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες,

δ) οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Τα-
μείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης» μεταφέρονται στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο αναλαμβάνει να 
ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες,

ε) οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Τα-
μείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μεταφέρονται στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο 
αναλαμβάνει να ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες.

2. Τυχόν εμπορικές και λοιπές συναφείς δραστηριό-
τητες των συγχωνευόμενων φορέων με την επωνυμία 
«Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης» και «Ταμείο Διοίκησης και Δι-
αχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 
διαχείρισης αυτών, από την 1η.1.2023 και εξής δύνανται 
να ανατίθενται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρι-
σης της περιουσίας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Εσωτερικού Κανονισμού της, κατόπιν απόφασης του 
Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), και έως τη συγκρότησή 
του Σ.Δ. με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, εάν 
κρίνεται αποτελεσματικότερη η εξυπηρέτηση της δια-
χείρισής τους.

3. Τυχόν δραστηριότητες των συγχωνευόμενων φορέ-
ων με την επωνυμία «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης 
Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και «Τα-
μείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» που αφορούν στην 
παροχή υπηρεσιών, τη διαχείριση και αξιοποίηση των 
κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης και 
συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής διαχείρισης αυτών, από την 1η.1.2023 και 
εξής δύνανται να ανατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ..

Άρθρο 3
Περιουσία - Θέματα οικονομικής διαχείρισης

1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
των συγχωνευόμενων φορέων, οι οποίοι καταργούνται 
ως αυτοτελείς δυνάμει του άρθρου 296 του ν. 4957/2022, 
περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδή-
ποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα 
την 31η.12.2022, στα Α.Ε.Ι. με τα οποία συγχωνεύονται 
δια απορροφήσεως, με την επιφύλαξη της κείμενης νο-
μοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, τα 
οποία έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και δια-
χείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμε-
νων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και 
τη διαχείριση του αρχείου τους. Το απορροφούν Α.Ε.Ι. 
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υπεισέρχεται σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαι-
ώματα του φορέα με το οποίο συγχωνεύεται σε σχέση 
με την μεταφερόμενη στο κάθε Α.Ε.Ι. κινητή και ακίνητη 
περιουσία του.

2. Το αργότερο έως την 28η.2.2023, ο Πρύτανης κάθε 
Α.Ε.Ι., με το οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φο-
ρείς του άρθρου 1, υποχρεούται στη διενέργεια απο-
γραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχο-
νται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και 
διαχείριση του Α.Ε.Ι., καθώς και όλων των συμβάσεων 
αυτών που μεταφέρονται σε αυτό. Η έκθεση απογρα-
φής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκ-
θεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα 
ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα 
επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται 
στο άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147) καταχωρίζεται 
ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου 
υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται 
οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

3. Η τελευταία διοίκηση κάθε συγχωνευόμενου φορέα 
υποχρεούται να συνδράμει στη διαδικασία της απογρα-
φής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, παρέχο-
ντας κάθε αναγκαίο στοιχείο ή έγγραφο στον Πρύτανη 
του Α.Ε.Ι. που απορροφά το νομικό πρόσωπο.

4. Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. δύναται να συστήνει Επιτροπή 
αποτελούμενη από εκπροσώπους του συγχωνευόμενου 
φορέα και του Α.Ε.Ι., καθώς και να αναθέτει σε ανεξάρ-
τητους ορκωτούς ελεγκτές υπηρεσίες σχετικά με την 
υποβοήθηση του έργου του σύνταξη της έκθεσης απο-
γραφής και του υπολογισμού της αξίας της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στο Α.Ε.Ι.

5. Οι υφιστάμενοι έως τη δημοσίευση της παρούσας 
τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων 
συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόματι και για λογαρια-
σμό του απορροφούντος Α.Ε.Ι., συνεχίζοντας να εξυπη-
ρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους συνεστήθησαν, 
όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα 
υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των συγχωνευόμε-
νων φορέων περιέρχονται στο απορροφούν Α.Ε.Ι.

6. Τυχόν ταμειακά υπόλοιπα του έτους 2022 των εγκε-
κριμένων προϋπολογισμών των συγχωνευόμενων φο-
ρέων περιέρχονται στο Α.Ε.Ι. με το οποίο συντελείται η 
συγχώνευση ως αποθεματικό. Τυχόν αποθεματικά των 
συγχωνευόμενων φορέων μεταφέρονται στον τραπεζικό 
λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος που τηρούνται 
τα αποθεματικά του Α.Ε.Ι.

7. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδο-
τούμενα από την Ε.Ε. ή χρηματοδοτούμενα από ευρω-
παϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί 
και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς, 
υλοποιούνται εφεξής από το Α.Ε.Ι., το οποίο είναι καθο-
λικός διάδοχος του συγχωνευόμενου φορέα, ως προς 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, 
καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών 
των συγχωνευόμενων φορέων για τη χρηματοδότηση 
αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Είναι 
δυνατή η διαχείριση έργων, δράσεων και προγραμμάτων 

των συγχωνευόμενων φορέων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., 
εφόσον συνάδουν με τον σκοπό του Ε.Λ.Κ.Ε.

8. Υποχρεώσεις και δικαιώματα που υφίστανται κατά 
την ημερομηνία συγχώνευσης - απορρόφησης των κα-
ταργούμενων νομικών προσώπων από οποιαδήποτε 
έννομη σχέση μεταφέρονται στο σύνολο τους στο Α.Ε.Ι. 
που τα απορρόφησε, το οποίο καθίσταται καθολικός 
διάδοχος.

9. Οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή συ-
νάπτονται έως την 31η.12.2022 με κάποιο από τους συγ-
χωνευόμενους φορείς του άρθρου 1 για την προμήθεια 
ειδών, υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων σύμφωνα με τον 
ν. 4412/2016 συνεχίζουν να εκτελούνται από το απορ-
ροφούν Α.Ε.Ι., το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώ-
ματα και τις υποχρεώσεις του απορροφούμενου φορέα., 
ως Αναθέτουσα Αρχή. Τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες 
για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών ή την εκτέλεση 
έργων που έχουν εκκινήσει πριν από την 31η.12.2022 
ολοκληρώνονται από το απορροφούν Α.Ε.Ι., το οποίο 
υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του απορροφούμενου φορέα, ως Αναθέτουσα Αρχή.

10. Οι φάκελοι και τα αρχεία των δημόσιων συμβάσε-
ων, των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών, των συμ-
βάσεων και των αρχείων που αφορούν στην εκμίσθωση 
της ακίνητης και κινητής περιουσίας ή τη μίσθωση ακί-
νητης περιουσίας και εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση 
των δραστηριοτήτων του απορροφούμενου Ν.Π.Δ.Δ., 
συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού αρχείου 
όπου υφίσταται, παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία 
προμηθειών του απορροφούντος Α.Ε.Ι. με πρωτόκολλο 
παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από τον 
Προϊστάμενο της υπηρεσίας προμηθειών του Α.Ε.Ι. και 
τον αρμόδιο υπάλληλο του απορροφούμενου φορέα και 
υπογράφεται από τους ίδιους, τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και 
τον Πρόεδρο του απορροφούμενου φορέα.

11. Οι φάκελοι και τα αρχεία συμβάσεων εκτέλεσης 
έργων, συντήρησης και εκπόνησης μελετών, συμπερι-
λαμβανομένου και του ηλεκτρονικού αρχείου όπου υφί-
σταται, παραδίδονται στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία 
του απορροφούντος Α.Ε.Ι. με πρωτόκολλο παράδοσης 
παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από τον Προϊστά-
μενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. και τον αρμόδιο 
υπάλληλο του απορροφούμενου φορέα και υπογράφε-
ται από τους ίδιους, τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και τον Πρό-
εδρο του απορροφούμενου φορέα. Εάν οι πόροι για την 
ολοκλήρωση των ανωτέρω συμβάσεων βαρύνουν το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η τεχνική υπηρεσία 
υποχρεούται να προβεί στις αρμόδιες ενέργειες για την 
εξασφάλιση των πόρων και την ένταξη των έργων στο 
ΠΔΕ του απορροφούντος Α.Ε.Ι.

12. Τα ενταγμένα έργα ή τα υπό ένταξη έργα των 
συγχωνευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από το 
αρμόδιο ανά περίπτωση Υπουργείο, διατηρώντας τα ίδια 
στοιχεία και τους ίδιους λογαριασμούς στην Τράπεζα 
της Ελλάδος.

13. Από το οικονομικό έτος 2023, η κρατική επιχορή-
γηση και τα έσοδα των συγχωνευόμενων νομικών προ-
σώπων από οποιαδήποτε πηγή, εγγράφονται στον προ-
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ϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., που τα απορροφά. Κατ’ εξαίρεση 
έσοδα που προέρχονται από ίδιους πόρους και δραστη-
ριότητες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων με 
την επωνυμία «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγρο-
κτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και «Ταμείο 
Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», όπως η άσκηση εμπορι-
κών δραστηριοτήτων, η παροχή υπηρεσιών, επιδοτήσεις 
από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, έσοδα 
από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών, δύνανται να εγ-
γράφονται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας Αξιοποί-
ησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ., εφόσον 
ανατίθεται στην Εταιρεία η σχετική διαχείριση σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 2.

14. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προ-
βλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των απορροφούμε-
νων φορέων σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές 
και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα, νοείται από τη 
δημοσίευση της παρούσας η συμμετοχή εκπροσώπου 
του απορροφούντος Α.Ε.Ι.

Άρθρο 4
Θέματα Προσωπικού

1. Το μόνιμο προσωπικό, το οποίο υπηρετεί κατά τη 
δημοσίευση της παρούσας στα Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1, 
όπως και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μετατάσ-
σεται ή μεταφέρεται την 31η.12.2022 αυτοδικαίως με 
την ίδια σχέση εργασίας και τις ίδιες αποδοχές στο Α.Ε.Ι. 
από το οποίο απορροφάται σε κενές οργανικές θέσεις 
προσωπικού αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού 
και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προ-
σόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις ή το προσωπικό 
δεν διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την 
ένταξή τους σε αυτές, η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται 
σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται ειδικώς για 
αυτό τον σκοπό.

2. Η μεταφορά ή η μετάταξη του εν λόγω προσωπι-
κού γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων 
και σύμφωνα με το άρθρο 296 του ν. 4957/2022 και της 
παρούσας.

3. Η αρμόδια υπηρεσία για θέματα προσωπικού κάθε 
συγχωνευόμενου φορέα του άρθρου 1 συντάσσει κατά-
λογο με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό που περι-
λαμβάνει: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) σχέση 
απασχόλησης, δ) κλάδο ή ειδικότητα, ε) βαθμό και στ) μι-
σθολογικό κλιμάκιο, κάθε υπαλλήλου και τον αποστέλλει 
στο Α.Ε.Ι. από το οποίο απορροφάται το αργότερο έως 
την 15η.12.2022.

4. Η αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. αποστέλ-
λει το αργότερο έως την 22η.12.2022 προς τη Γενική Δι-
εύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων τα στοιχεία των υπαλλήλων που 
μετατάσσονται από το προς απορρόφηση Ν.Π.Δ.Δ. προς 
το Α.Ε.Ι. με σχετική μνεία ανά μετατασσόμενο υπάλληλο 
αν υφίσταται κενή οργανική θέση ίδιου κλάδου ή ειδικό-
τητας ή απαιτείται η σύσταση προσωποπαγούς θέσης.

5. Το αργότερο έως την 31η.12.2022, οι ατομικοί φά-
κελοι και τα αρχεία που αφορούν στο προσωπικό του 

συγχωνευόμενου φορέα παραδίδονται στην αρμόδια 
υπηρεσία για θέματα προσωπικού του Α.Ε.Ι. και συντάσ-
σεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από τον 
Προϊστάμενο της υπηρεσίας για θέματα προσωπικού 
του Α.Ε.Ι., τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας του Α.Ε.Ι. και 
τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας του συγχωνευόμενου 
Ν.Π.Δ.Δ. και υπογράφεται από τους ίδιους, τον Πρύτανη 
του Α.Ε.Ι. και τον Πρόεδρο του απορροφούμενου νομι-
κού προσώπου.

6. Για τη μεταφορά ή τη μετάταξη του προσωπικού 
στο Α.Ε.Ι. που απορρόφησε το νομικό πρόσωπο εκδί-
δεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουα-
ρίου 2023 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο 
στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται στο Α.Ε.Ι. 
και τους μεταφερόμενους ή μετατασσόμενους υπαλλή-
λους. Εάν δεν υφίσταται κενή θέση κλάδου ή ειδικότητας 
αντίστοιχης με αυτή του μεταφερόμενου προσωπικού, 
συνίσταται προσωποπαγής θέση στο Α.Ε.Ι. με την από-
φαση μεταφοράς ή μετάταξης στον εν λόγω κλάδο ή 
ειδικότητα.

7. Με απόφαση του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντι-
πρύτανη του Α.Ε.Ι. το προσωπικό τοποθετείται στις 
υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Α.Ε.Ι. ή σε αυτές 
που συστήνονται με τη διαδικασία που ορίζεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 5 και ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες 
αντίστοιχες με αυτές που ασκούσε στα νομικά πρόσωπα 
προέλευσης. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
Α.Ε.Ι. το προσωπικό κατατάσσεται βαθμολογικά και μι-
σθολογικά ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και την 
προϋπηρεσία του.

8. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. διενεργεί 
κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ένταξη του μεταφε-
ρόμενου προσωπικού στις μισθοδοτικές καταστάσεις 
του Α.Ε.Ι. και τη συνέχιση της καταβολής της μισθοδο-
σίας του. Εκκαθαριστής των αποδοχών του εν λόγω 
προσωπικού είναι ο εκάστοτε αρμόδιος υπάλληλος του 
οικείου Α.Ε.Ι., ο οποίος εκκαθαρίζει τις αποδοχές και του 
λοιπού προσωπικού του Α.Ε.Ι. Το μεταφερόμενο ή με-
τατασσόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια 
και επικουρική ασφάλιση στον φορέα στον οποίο υπα-
γόταν πριν από τη μεταφορά ή τη μετάταξή του.

9. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερο-
μηνία απορρόφησης έως την κοινοποίηση των πράξεων 
μεταφοράς ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του 
προσωπικού που μετακινείται, θεωρείται για κάθε συνέ-
πεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού 
αυτού στον φορέα υποδοχής, ο οποίος καταβάλλει και 
τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό.

10. Λοιπό προσωπικό που απασχολείται στα συγχω-
νευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. κατά την 31η.12.2022 δυνάμει σύμ-
βασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή άλλης 
σχέσης συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με 
την ίδια σχέση, έως τη λήξη της σύμβασής τους και οι 
αποδοχές τους καταβάλλονται από το Α.Ε.Ι. που απορ-
ροφά το Ν.Π.Δ.Δ.

11. Όσοι μεταφέρονται ή μετατάσσονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν παρουσιαστούν 
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μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργά-
σιμων ημερών από την κοινοποίηση της διαπιστωτικής 
πράξης μεταφοράς ή μετάταξής τους για ανάληψη υπη-
ρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και 
δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή.

12. Οι κενές και οι δεσμευόμενες θέσεις των συγχω-
νευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται στο Α.Ε.Ι. 
που απορροφά κάθε Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1.

Άρθρο 5
Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις

1. Η θητεία των οργάνων διοίκησης των συγχωνευ-
όμενων φορέων του άρθρου 1 λήγει την 31η.12.2022. 
Από την 1η.1.2023 αρμοδιότητες που σχετίζονται με την 
εκπλήρωση της αποστολής και τις δραστηριότητες των 
συγχωνευόμενων νομικών προσώπων ασκούνται από 
το Συμβούλιο Διοίκησης του απορροφούντος Α.Ε.Ι., και 
έως τη συγκρότησή του από το Πρυτανικό Συμβούλιο 
του Α.Ε.Ι. Τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι. δύνανται να συ-
γκροτούν επιτροπές με αντικείμενο την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων που μεταφέρονται προς κάθε Α.Ε.Ι. από 
τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.

2. Με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. του άρθρου 206 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141) καθορίζονται η διοικητική διάρ-
θρωση, το επίπεδο και οι αρμοδιότητές των οργανικών 
μονάδων που κρίνεται αναγκαία η σύστασή τους για 
τη συνέχιση της αποστολής και των δραστηριοτήτων 
των νομικών προσώπων που απορροφώνται από κάθε 
Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη της παρ. 3. Έως την έκδοση του 
Οργανισμού η σύσταση των οργανικών μονάδων, η δι-
οικητική διάρθρωση, το επίπεδο και οι θέσεις ανά οργα-
νική μονάδα καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης, και έως τη συγκρότησή του με απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. Με την έκδοση της 
απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι. απαιτείται 
η τροποποίηση του ψηφιακού οργανογράμματος του 
άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

3. Οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων των 
νομικών προσώπων που απορροφώνται από το Α.Ε.Ι. 
και αφορούν σε θέματα προσωπικού, οικονομικής δι-
αχείρισης (σύνταξη προϋπολογισμού, εκκαθάριση δα-
πανών, εκκαθάριση μισθοδοσίας), προμήθειας ειδών, 
υπηρεσιών, έργων και παρακολούθησης δημοσίων συμ-
βάσεων και τεχνικής υπηρεσίας ασκούνται από τις ήδη 
υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Α.Ε.Ι. που ασκούν 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για λογαριασμό του Α.Ε.Ι.

4. Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (Δ.Ξ.Γ.) της Πανεπι-
στημιακής Λέσχης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών που συστήθηκε με το άρθρο 12 του 
ν. 5147/1931 εντάσσεται από την 1η.1.2023 στο Ε.Κ.Π.Α. 
ως ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα με επικεφαλής τον 
Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις στον οποίο ανα-
τίθεται ο τομέας ευθύνης ή άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. 
με συναφές γνωστικό αντικείμενο με τις δραστηριότητές 
του. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. εγκρίνεται ο 
Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Ξ.Γ. Η οικονομική διαχεί-
ριση των πόρων του Διδασκαλείου δύναται να πραγμα-
τοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.

5. Εκκρεμείς δίκες των απορροφούμενων φορέων 
συνεχίζονται από το απορροφούν Α.Ε.Ι., χωρίς να επέρ-
χεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται άλλη 
διατύπωση για τη συνέχισή τους.

6. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται 
διαφορετικά στην παρούσα, εξακολουθούν να εφαρ-
μόζονται στα απορροφούντα Α.Ε.Ι. οι ισχύουσες κατά 
τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διατάξεις που 
διέπουν τη λειτουργία των απορροφούμενων νομικών 
προσώπων.

Άρθρο 6
Ισχύς

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 79221/21 (2)
Θέσεις προσωπικού Κεντρικής Διοίκησης και Πε-

ριφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλό-

γου Εργοθεραπευτών, Προσόντα Διορισμού, Αρ-

μοδιότητες και αμοιβές Προσωπικού .

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α. Τα άρθρα 72 και 88 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμι-

ση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύ-
πλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών 
ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

β. Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις Φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 39).

γ. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

δ. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 112).

ε. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

στ. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ζ. Την υπό στοιχεία Γ5β/Γ.Π. 19724/2019 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών - αρμοδιότη-
τες και σχέσεις με την κεντρική διοίκηση, συγκρότηση, 
αρμοδιότητες και λειτουργία των οργάνων διοίκησης και 
Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών» (Β’ 1234).

2. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
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3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Το υπ’ αρ. 204/17.12.2021 έγγραφο του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Εργοθεραπευτών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Α.Π.: Β2α/οικ. 68431/29.11.2022 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. 
του Υπουργείου Υγείας, θα προκύψει πρόσθετη δαπά-
νη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 
Συλλόγου, η οποία ανέρχεται σε 56.094,00 € ετησίως 
για τη σύσταση (4) θέσεων προσωπικού στην Κεντρική 
Διοίκηση του Π.Σ.Ε. και σε 31.705,00 € ετησίως για τη 
σύσταση (2) θέσεων προσωπικού σε κάθε ένα από τα (3) 
Περιφερειακά Τμήματα αυτού, αποφασίζουμε:

Συνιστώνται στην Κεντρική Διοίκηση του Π.Σ.Ε. και στα 
Περιφερειακά Τμήματα αυτού, κατά κλάδο, οι αναγκαίες 
για τη λειτουργία του οργανικές θέσεις προσωπικού, ορί-
ζονται τα απαιτούμενα για την κάθε θέση προσόντα και 
καθορίζονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και αμοιβές.

Άρθρο 1
Θέσεις Προσωπικού Κεντρικής Διοίκησης

Στην Κεντρική Διοίκηση του Π.Σ.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ. συνιστώ-
νται κατά κλάδο οι κάτωθι αναφερόμενες οργανικές θέ-
σεις:

1. Κλάδος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοι-
κητικού - Λογιστικού: Μία (1) θέση

2. Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού ή Δ.Ε. Διοικη-
τικών Γραμματέων: Μία (1) θέση

3. Κλάδος Υ.Ε. Επιμελητών Κλητήρων: Μία (1) θέση
4. Δικηγόρος με έμμισθη εντολή: Μία (1) θέση

Άρθρο 2
Θέσεις Προσωπικού Περιφερειακών Τμημάτων

Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ. συνι-
στώνται κατά κλάδο οι κάτωθι αναφερόμενες οργανικές 
θέσεις:

1. Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού ή Δ.Ε. Διοικη-
τικών Γραμματέων: Μία (1) θέση

2. Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων: Μία (1) θέση

Άρθρο 3
Προσόντα θέσεων κατά κλάδο

1. Τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση κάθε κλά-
δου είναι τα ακόλουθα:

Α. Κλάδος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοι-
κητικού - Λογιστικού.

Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001 
(Α’ 39).

Β. Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού ή Δ.Ε. Διοικη-
τικών Γραμματέων.

Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001 
(Α’ 39).

Γ. Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001 

(Α’ 39).
Δ. Κλάδος Υ.Ε. Επιμελητών Κλητήρων.

Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/ 
2001(Α’ 39).

Ε. Δικηγόρος με έμμισθη θέση.
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με τουλάχιστον ένα μετα-

πτυχιακό τίτλο νομικής στο αντικείμενο του Δημοσίου 
Δικαίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ. διατη-
ρεί τη δυνατότητα να εξειδικεύσει και συμπληρώσει τα 
προσόντα διορισμού με την οικεία προκήρυξη πλήρω-
σης των θέσεων, ανάλογα με τις επιμέρους λειτουργικές 
ανάγκες του Συλλόγου, καθώς και τα πρόσθετα προσό-
ντα που ορίζονται από το π.δ. 50/2001 (Α’ 39) ανά κλάδο.

Άρθρο 4
Κύρια καθήκοντα προσωπικού

Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων ορίζονται κατά κλά-
δο ως ακολούθως:

Α. Κλάδος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοι-
κητικού - Λογιστικού.

1. Μελετά τις οικονομικές ανάγκες της Κεντρικής Διοί-
κησης και των Περιφερειακών Τμημάτων και εισηγείται 
αντίστοιχα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και τις 
Διοικούσες Επιτροπές του Συλλόγου.

2. Καταρτίζει τον οικονομικό προϋπολογισμό του Κε-
ντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών 
Τμημάτων του Συλλόγου που επικυρώνεται από τα όρ-
γανα του Π.Σ.Ε. και τηρεί οικονομικά στοιχεία.

3. Μέσω ηλεκτρονικών καταθέσεων κατόπιν έκδοσης 
ενταλμάτων εκτελεί τις πάσης φύσεως δαπάνες και κα-
ταβάλλει τις αποδοχές του προσωπικού και τις αποζη-
μιώσεις της Κεντρικής Διοίκησης.

4. Προμηθεύεται κατόπιν διαγωνισμών που προκη-
ρύσσει το Κ.Δ.Σ. και διαχειρίζεται τα εφόδια και τα υλικά 
που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Κεντρικού 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

5. Καταρτίζει τον οικονομικό ισολογισμό και απολο-
γισμό του έτους, τηρεί τα λογιστικά βιβλία και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου.

6. Συμβουλεύει τις Διοικούσες Επιτροπές των Περιφε-
ρειακών Τμημάτων για τα σχετικά με τη λειτουργία τους 
οικονομικά θέματα.

7. Τηρεί οικονομικά στατιστικά στοιχεία.
8. Ο υπάλληλος του κλάδου αυτού αναπληρώνεται 

κατά την απουσία του, με απόφαση του Κεντρικού Δι-
οικητικού Συμβουλίου από υπάλληλο άλλου κλάδου.

Β. Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού ή Δ.Ε. Διοικη-
τικών Γραμματέων.

1. Επικουρεί τα στελέχη του διοικητικού και οικονομι-
κού τομέα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον 
παρίσταται ανάγκη.

2. Εκτελεί τη γραφική εργασία.
3. Τηρεί το αρχείο, το μητρώο και το πρωτόκολλο.
4. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την ορ-

γάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Συντάσσει κάθε εν γένει έγγραφο κατόπιν απόφασης 
του Κ.Δ.Σ., τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των 
Αντιπροσώπων.
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6. Συνεπικουρεί στην οργάνωση της Γενικής Συνέλευ-
σης των Αντιπροσώπων.

7. Μεταφράζει κείμενα από την ελληνική γλώσσα στην 
αγγλική και αντίστροφα.

Γ. Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
1. Επικουρεί τα στελέχη του διοικητικού και του οικο-

νομικού τομέα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2. Διεκπεραιώνει την γραφική εργασία που του ανατί-

θεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Συνεπικουρεί στην τήρηση του αρχείου, του μητρώ-

ου και του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Κλάδος Υ.Ε. Επιμελητών Κλητήρων.
Εκτελεί καθήκοντα γενικής φύσεως, συνεπικουρώντας 

το έργο του υπόλοιπου προσωπικού.
Ε. Δικηγόρος με έμμισθη εντολή.
Παρέχει συμβουλευτική νομική υποστήριξη σε θέ-

ματα οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Σ.Ε., απαντώ-
ντας σε ερωτήματα που τίθενται από τα όργανα του 

Π.Σ.Ε. και παρίσταται στα δικαστήρια για τις υποθέσεις 
του Π.Σ.Ε.

Άρθρο 5
Δαπάνη μισθοδοσίας

Οι πάσης φύσεως αποδοχές, αποζημιώσεις και έξοδα 
των υπαλλήλων του Συλλόγου καλύπτονται από ιδίους 
πόρους του Π.Σ.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ. και δεν βαρύνουν τον κρα-
τικό προϋπολογισμό.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

 Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΣΗΜΙΝΑ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΚΑΓΚΑ   
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*02063571512220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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