
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/
19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
«Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρη-
ση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 
20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).

2 Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ (Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

3 Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας.

4 Κατανομή είκοσι επτά (27) εισακτέων σπουδα-
στών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. και εκατό (100) εισακτέων σπουδαστών στη 
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2022-2023, του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

5 Κατανομή προσωπικού στην Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (πρώην Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού) του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 100784 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/

19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-

κών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την 

τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κε-

ντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των 

άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και κα-

ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 139) και ιδίως της παραγράφου 11,

β) του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμ-
μα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
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γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

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

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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),

2. Την υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/19.6.2019 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 
σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης 
στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των 
άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 73900/ΕΞ2019/2.7.2019 
(Β’ 2718), 121950/ΕΞ2019/31.10.2019 (Β’  3977), 24963/ 
ΕΞ2020/28.2.2020 (Β’  661), 122120/ΕΞ2020/27.10.2020 
(Β’  4780) και 146847/ΕΞ2020/23.12.2020 (Β’  5694), 
149392 ΕΞ2020/30.12.2020 (Β’ 5836) όμοιες αποφάσεις.

3. Την ανάγκη τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, 
της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστο-
σύνης των πολιτών προς το κράτος.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Την αντικατάσταση του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 

67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών (Β’ 2443), ως εξής:

«Άρθρο 8
Προθεσμίες καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων
1. Κάθε υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 

καταχωρίζει το ειδικό μητρώο της παρ. 1 του άρθρου 
20 του ν. 4557/2018 εντός προθεσμίας 60 ημερών από 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έναρ-
ξης εργασιών στη φορολογική διοίκηση. Ως ημερομηνία 
ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία 
εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο.

2. Κάθε υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
καταχωρίζει τις αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών 
δικαιούχων του, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την 
ημερομηνία επέλευσής τους.

3. Για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότη-
τες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο ή έχουν 
αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων 
τους έως και την 31.08.2022 ορίζεται ως καταληκτική 
ημερομηνία για την αρχική ή την τροποποιητική δήλω-
ση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων αντίστοιχα 
η 31.10.2022. Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις 
καταχώρισης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων που 
οριστικοποιούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
συμπεριλαμβανομένων αρχικών ή τροποποιητικών δη-
λώσεων που έχουν οριστικοποιηθεί πριν τη δημοσίευση 
του παρόντος, νοούνται ως εμπροθέσμως υποβληθείσες.

4. Για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότη-
τες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο ή έχουν 
αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους 

μετά την 31η.08.2022 ισχύει η προθεσμία καταχώρισης 
των 60 ημερών των παρ. 1 και 2 αντίστοιχα».

Άρθρο δεύτερο
Το άρθρο 9 της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 

(Β’ 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καταρ-
γείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/
19.6.2019 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι  

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./180/10680 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευ-

νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ (Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων). 

 O 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’ 105/2019), την παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρ-
θρου 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.ΕΠ.1/71/οικ.  4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τα υπ’ αρ. 050992/30-6-2022 και 050994/30-6-2022 
αιτήματα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριών (3) ατόμων σε θέσεις Ερευνητών 
B’ βαθμίδας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, ως εξής:
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- ενός (1) ατόμου, σε θέση Ερευνητή Β’ βαθμιδας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική με έμφαση στην 
ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας»,

- ενός (1) ατόμου, σε θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Τετραδιάστατη Οπτική Υπολο-
γιστική» και

- ενός (1) ατόμου, σε θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Δεδομένων από Κοινω-
νικά Δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./182/10038 (3)
Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας.

  O 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’ 105/2019), την παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρ-
θρου 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.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/7/28316/
10-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-1- 2019) εγκριτική 
απόφαση.

5. Το υπό στοιχεία. Δ.α/207/9068/20-6-2022 αίτημα 
της Ελληνικής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση Ειδικού Επι-
στημονικού - Τεχνικού Προσωπικού, με σχέση εργασί-
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με γνωστικό 

αντικείμενο «Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων 
και Βάσεων Δεδομένων» βάσει του οριστικού πίνακα 
διοριστέων του ΑΣΕΠ (Γ’ 1400/2022), που κυρώθηκε με 
την υπ’ αρ. 436/27-5-2022 απόφαση του Γ’ Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π, κατόπιν έκδοσης της υπό στοιχεία 3Ε/2021 Προ-
κήρυξης ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 23), στην Ελληνική Επιτροπή Ατο-
μικής Ενέργειας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

  Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./83/9994 (4)
Κατανομή είκοσι επτά (27) εισακτέων σπουδα-

στών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.

ΑΚΤ. και εκατό (100) εισακτέων σπουδαστών στη 

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημα-

ϊκό έτος 2022-2023, του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 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’ 105/2019), την παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρ-
θρου 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.ΕΠ.1/71/οικ.  4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. 50/04-11-2021 πράξη του υπουργικού 
συμβουλίου «α) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψε-
ων έτους 2022, β) Τροποποίηση της υπ’ αρ.42/30.9.2020 
Πραξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προ-
γραμματισμού προσλήψεων έτους 2021».

5. Το υπ’ αρ. 421.6/43887/2022/01-06-2022 έγγραφο 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

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 είκοσι επτά (27) σπουδαστών στη Σχο-
λή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εκατό (100) 
σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων επι-
τυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, προερχόμε-
νων εξ ιδιωτών μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

 Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./178/10130 (5)
Κατανομή προσωπικού στην Δημόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης (πρώην Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού) του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 O 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’ 105/2019), την παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρ-
θρου 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.ΕΠ.1/71/οικ.  4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. 42/30-9-2020 πράξη του υπουργικού 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 25/
23-6-2021 και 50/4-11-2021 όμοιες πράξεις και την υπό 
στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 εγκρι-
τική απόφαση.

5. Τo υπ’ αρ. 513218/22-6-2022 αίτημα της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην Οργανισμός Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού) του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων).

6. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
7. Το άρθρο 3 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).
8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-

σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εβδομήντα εννέα (79) ατόμων κατηγο-
ρίας ΠΕ, του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, βάσει 
των προσωρινών πινάκων κατάταξης του ΑΣΕΠ, κατό-
πιν έκδοσης της υπό στοιχεία 8Κ/2021 Προκήρυξης του 
ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 49), όπως τροποποιήθηκε και δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΑΣΕΠ 55), στη 
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Οργανισμός 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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