
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/
431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυ-
πουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοή-
θημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλει-
ας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων 
του ΜΤΣ» (Β’ 74).

2 Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) για το έτος 2023.

3 Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

4 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ. 951.1/101/1243962/Σ. 5091 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/

431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυ-

πουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών 

«Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής 

Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Με-

ρισματούχων του ΜΤΣ» (Β’ 74).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του α.ν. 559/1937 «Περί Τροποποιήσεως 

και Συμπληρώσεως Διατάξεων Τινών της Νομοθεσίας 
‘’Περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού’’» (Α’ 107).

2. Το άρθρο 1 του ν. 1106/1980 «Περί Τροποποιήσεως 
και Συμπληρώσεως Διατάξεων της ‘’Περί Μετοχικών Τα-
μείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας Νομοθεσίας’’» 
(Α’ 301).

3. Το άρθρο 64 του ν. 1329/1983 «Κύρωση ως Κώδικα 
του Σχεδίου Νόμου: Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής 
της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, 
τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και 
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και μερικός 
εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που 
αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο» (Α’ 25).

4. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

6. Το υπ’  αρ. 02/09/03-02-2022 πρακτικό του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(ΔΣ/ΜΤΣ).

7. Το υπ’  αρ. 13/01/19-08-2022 πρακτικό του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(ΔΣ/ΜΤΣ).

8. Το γεγονός, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 
103Α/2022 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονο-
μικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται επι-
βάρυνση του Π/Υ του ΜΤΣ για το έτος 2022, αποφασί-
ζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/
360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης 
των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Οικονομικών

Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/
360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουρ-
γών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο 
των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του 
βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δι-
καιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 
25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το 
χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαι-
ούμενο μέρισμα για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου 
θεωρείται αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 1 του 
ν. 1106/80 (Α’ 301). Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν 
αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και 
έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του 
χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λο-
γίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη 
ακέραια μονάδα».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη 
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής 
απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικο-
νομικών (Β’ 74), όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εθνικής Άμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Δ3(α) 68206 (2)
    Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων του Εθνι-

κού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) για το έτος 

2023 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουρ-

γία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)» (Α’ 3).
2. Του π.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» 

(Α’ 204).
3. Της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1965/1991 «Τροπο-

ποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του 
Ε.Ο.Φ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 146).

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

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

6. Του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129).

7. Tου π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

8. Tου π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

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

10. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Του 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).

12. Της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

Β. Το υπ’  αρ. 120166/11-11-2022 (υπ’  αρ. 68206/
28-11-2022 Υπουργείου Υγείας), έγγραφο του Ε.Ο.Φ.

Γ. Την υπ’ αρ. 115692/1-11-2022 απόφαση του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Φ. «Έγκρι-
ση σκοπιμότητας για δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων μέ-
χρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00)€, 
για το έτος 2023, για φιλοξενία προσώπων, μελών 
επιστημονικών ομάδων και γενικά εκδηλώσεων που 
προάγουν και εξυπηρετούν τους σκοπούς και την απο-
στολή του.

Δ. Την υπ’ αρ. 116850/3-11-2022 απόφαση ανάληψης 
πολυετών υποχρεώσεων συνολικού ποσού (20.000,00)€, 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ. 

Ε. Την υπ’ αρ. 116874/3-11-2022 βεβαίωση Π.Ο.Υ. για 
πολυετή υποχρέωση συνολικού ποσού (20.000,00)€, του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ. 

ΣΤ. Το υπό στοιχεία Β2.α./οικ. 69344/1-12-2022 έγ-
γραφο της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα 
με το οποίο, με την παρούσα απόφαση θα προκύψει 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΦ οικ. 
έτους 2023, χωρίς να προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Η προ-
καλούμενη επιβάρυνση έχει προσδιοριστεί στο ποσό 
των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) για το οικονο-
μικό έτος 2023, είναι εντός των ορίων του εκτελούμε-
νου Μ.Π.Δ.Σ. και έχει προσκομιστεί η υπ’ αρ. 116850/
03-11-2022 απόφαση ανάληψη πολυετών υποχρεώ-
σεων εκ μέρους του ΕΟΦ, σύμφωνα με την οποία θα 
δεσμευτεί πίστωση ιδίου ύψους στον προϋπολογισμό 
έτους 2023 επί Ε.Φ. 850, Κ.Α.Ε. 856 (5.500,00 €) και 859 
(14.500,00 €), αποφασίζουμε:

Την έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων του ΕΟΦ 
για το έτος 2023 μέχρι του ποσού είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (20.000,00)€ για φιλοξενία προσώπων, μελών 
επιστημονικών ομάδων και γενικά εκδηλώσεων που 
προάγουν και εξυπηρετούν τους σκοπούς και την απο-
στολή του.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΦ 
οικονομικού έτους 2023 ως κάτωθι:

- Επί ειδικού φορέα 850 και Κ.Α.Ε. 0856, ποσό 
(5.500,00)€ και

- Επί ειδικού φορέα 850 και Κ.Α.Ε. 0859, ποσό 
(14.500,00)€.

Η εκταμίευση των ποσών θα γίνει με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί δικαιολογητικών δαπανών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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    Αριθμ. Γ2α/71017 (3)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 236),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),

δ) της περ. η της παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 103/
2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 70).

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

3. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

4. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.25212/08-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»» 
(Β’ 737).

5. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39169/10-04-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»» (Β’ 1250).

6. Την υπ’ αρ. 52378/01-12-2022 εισήγηση της Διοίκη-
σης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ 54262/16-09-2022 εισήγηση 
της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

8. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 16ης/28-07-2022 
Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» (θέμα 16ο).

9. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 23ης/04-11-2022 Τα-
κτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου 
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (θέμα 1ο).

10. Την από 15-12-2021 αίτηση της ιατρού.
11. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.72250/14-12-2022 έγγρα-

φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

12. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας 
και των Προϋπολογισμών των εμπλεκόμενων Φορέων, 
αποφασίζουμε:

1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων 
ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρ-
διολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυμα-
τιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας ή Χειρουργικής 
Θώρακος ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής (στελέ-
χωσης ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

«Αττικόν», όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της 
υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39169/10-04-2012 κοινή υπουρ-
γικής απόφασης (Β’ 1250), μεταφέρεται με την παρούσα 
στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής 
Υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Υ4α/οικ.25212/08-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 737), με ταυτόχρονη μεταφορά της 
ιατρού που κατέχει τη θέση.

2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας 
ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογί-
ας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας ή 
Χειρουργικής Θώρακος ή Νευρολογίας ή Νευροχει-
ρουργικής (στελέχωσης ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», όπως 
αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/
οικ.25212/08-03-2012 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 737), μεταφέρεται με την παρούσα στο Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και προστίθεται 
στις θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας, όπως αυτές υφί-
στανται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39169/
10-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1250).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

Αριθμ.     ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./326/16376 (4)
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 Στό-
χων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019  - 
2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ.  21 του 
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 10 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. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123), και το π.δ. 2/2021 «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.
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4. Την υπ’ αρ. 42/30.9.2020 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 
2021» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 25/23.6.2021, 
50/4.11.2021 και 3/26.1.2022, όμοιες πράξεις.

5. Τα υπό στοιχεία Φ/127104/Ζ2/17.10.2022, Φ/150181/
05.12.2022 και Φ.122.1/151408/Ζ2/07.12.2022 έγγραφα 
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 κα-
τανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασί-
ζουμε:

Την κατανομή εννέα (9) ατόμων, ως μέλη ΔΕΠ, ως εξής:
- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Ελληνικό Μεσογει-

ακό Πανεπιστήμιο,

- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας,

- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς,

- τρία (3) άτομα, ως μέλη ΔΕΠ, στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας,

- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο,

- ένα (1) άτομο, ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

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