
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιη-
μένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

2 Αποδοχή της πρότασης του Ευάγγελου Πιστιόλη 
του Ιωάννη, για δωρεά προς το Ελληνικό Δημό-
σιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) επιχειρησιακών 
υλικών, συνολικής αξίας εκατόν σαράντα τρι-
ών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ 
(143.976,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της Επιτροπής «ΕΛ-
ΛΑΔΑ 2021» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Στρατού.

4 Αποδοχή δωρεάς του γλύπτη George Petrides 
μίας μπρούτζινης κεφαλής, που αναπαριστά την 
Μούσα Θάλεια.

5 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Δήμητρας 
Χούχουλα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

6 Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης σχόλης προπο-
νητών πετοσφαίρισης α’ επιπέδου στην Αθήνα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 245/2016/2022 
καταλογιστική πράξη (με ημερομηνία έκδοσης 
26.5.2022) της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου 
Πειραιά που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 3397).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 69339 (1)
Τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποι-

ημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022 «Σύστα-

ση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) 
και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)- 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 
2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, 
όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικα-
σιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L186) και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 71),

β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 113).

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

δ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
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σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Την ανάγκη καθορισμού των κανόνων τήρησης και 
λειτουργίας του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών 
Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., προκειμένου να διασφαλιστεί η νομι-
μότητα, η ορθότητα και η ασφάλεια των καταχωριστέων 
δηλώσεων, πράξεων και στοιχείων στα πληροφοριακά 
συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., τα οποία αποτελούν δη-
μόσια Μητρώα.

3. Την υπ’ αρ. 63831/22-6-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με 
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των κανόνων για την τήρηση και λει-
τουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. 
και Υ.Μ.Σ., καθώς των διαδικασιών και προϋποθέσεων 
της πιστοποίησης, της εγγραφής και της διαγραφής των 
χρηστών από το Μητρώο.

Άρθρο 1
Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών 
Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

1. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και 
Υ.Μ.Σ., τηρείται ηλεκτρονικά από το Τμήμα Υποστήρι-
ξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων 
Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και εγγράφονται σε αυτό αποκλειστι-
κά οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και οι 
συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την 
ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.

2. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 20 του ν. 4919/2022, την 
ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.Μ.Η. και Υ.Μ.Σ. 
αποκτούν υποχρεωτικά:

α) οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και των Επιμελητηρίων, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν τη σύσταση εταιρειών μέσω του πλη-
ροφοριακού συστήματος Υ.Μ.Σ. ή/και την καταχώριση 
και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο 
πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. και

β) οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη 
σύσταση εταιρειών μέσω του πληροφοριακού συστή-

ματος Υ.Μ.Σ. ή/και την καταχώριση και δημοσίευση 
συμβολαιογραφικών πράξεων και στοιχείων στο πλη-
ροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

3. Oι δικηγόροι της παρ.  7 του άρθρου 20 του 
ν. 4919/2022 εγγράφονται στο Μητρώο πιστοποιημένων 
χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. προαιρετικά και λαμβάνουν κωδικούς 
πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να ασκήσουν απο-
τελεσματικά το έργο τους.

4. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και 
Υ.Μ.Σ. διακρίνεται στα κάτωθι υποΜητρώα:

α) Υπομητρώο Πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., στο 
οποίο εγγράφονται:

αα) οι πιστοποιημένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των 
περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4919/2022,

αβ) οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. της 
περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 20 ίδιου νόμου.

β) Υπομητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Υ.Μ.Σ., στο 
οποίο εγγράφονται:

βα) οι πιστοποιημένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των 
περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4919/2022. 
Για την εγγραφή στο συγκεκριμένο υπομητρώο απαι-
τείται να έχει προηγηθεί εγγραφή στο υπομητρώο της 
περ. αα’,

ββ) οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Υ.Μ.Σ. της 
περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου 
Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

1. Το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., 
της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4919/2022 ορίζεται ως 
αποκλειστικά αρμόδιο για:

α) την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρη-
στών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

β) τον έλεγχο τήρησης των προαπαιτούμενων, όπως 
περιγράφονται στην παρούσα, από τους υπαλλήλους 
των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τους συμβολαιογράφους που αιτούνται 
πιστοποίηση και εγγραφή στα υποΜητρώα,

γ) την απόδοση κωδικών πρόσβασης στα Πληροφο-
ριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

δ) την ανάκληση των κωδικών πρόσβασης χρηστών 
που δεν τηρούν τα προαπαιτούμενα της παρούσας,

ε) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. επικαι-
ροποιημένης λίστας με τους πιστοποιημένους συμβο-
λαιογράφους Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.,

στ) την πιστοποίηση των χρηστών και την εγγραφή 
τους στο Μητρώο,

ζ) την αποστολή αιτημάτων εκπαίδευσης των υπαλλή-
λων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων,

η) τη μέριμνα για την ηλεκτρονική εκπαίδευση των 
συμβολαιογράφων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν 
ως συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

θ) την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλυτι-
κού πίνακα με το σύνολο των πιστοποιημένων χρηστών 
Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και την παροχή συνεχούς πρόσβασης 
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στο αρχείο καταγραφής των ενεργειών των πιστοποιη-
μένων χρηστών.

2. Για την τήρηση του Μητρώου, την πιστοποίηση και 
την απόδοση κωδικών πρόσβασης στα Πληροφοριακά 
Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., το Τμήμα Υποστήριξης και 
Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. 
και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμε-
να στον ν. 4624/2019 και στον Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Άρθρο 3
Διαδικασία εγγραφής των υπαλλήλων 
των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στο υπομητρώο 
Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

1. Για την εγγραφή των υπαλλήλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των Επιμελη-
τηρίων, ο αρμόδιος προϊστάμενος αποστέλλει ηλεκτρο-
νικά στην Υπηρεσία του άρθρου 2, για κάθε υπάλληλο 
της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., αίτηση εγγραφής για πιστοποίηση χρήστη 
Γ.Ε.ΜΗ., συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβο-
λών του υπαλλήλου, από το οποίο να προκύπτει: α) ότι 
είναι υπάλληλος του Υπουργείου ή του Επιμελητηρίου, 
ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του και β) η ημερο-
μηνία τοποθέτησής του στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.,

β) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
του υπαλλήλου,

γ) υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι είναι κάτοχος 
ψηφιακής υπογραφής,

δ) αποδεικτικό πιστοποιημένης επιμόρφωσης του 
υπαλλήλου στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπο-
νται στο άρθρο 7 ή εφόσον αυτό δεν υπάρχει, αίτημα 
επιμόρφωσής του.

2. Αν η αίτηση αφορά σε πιστοποίηση χρήστη Υ.Μ.Σ., 
δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι ήδη 
πιστοποιημένος ως χρήστης Γ.Ε.ΜΗ., για την εγγραφή 
του στο Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Υ.Μ.Σ. του 
άρθρου 7, αρκεί το αποδεικτικό πιστοποιημένης επιμόρ-
φωσης του υπαλλήλου στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

3. Για τους δικηγόρους της παρ. 7 του άρθρου 20 που 
επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων 
Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., ο αρμόδιος προϊστάμενος αποστέλ-
λει ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία του άρθρου 2, για κάθε 
δικηγόρο, αίτηση εγγραφής για πιστοποίηση χρήστη 
Γ.Ε.ΜΗ. συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Τη σύμβαση έμμισθης εντολής του δικηγόρου με 
το Επιμελητήριο, 

β) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
του δικηγόρου.

4. Η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2, μετά τη λήψη 
του αιτήματος και την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου 
των ανωτέρω εγγράφων, διενεργεί την εγγραφή του εν-
διαφερομένου υπαλλήλου στο υπομητρώο πιστοποιημέ-
νων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ. και του αποδίδει κωδικούς 
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ή 
Υ.Μ.Σ.

5. Αν ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δεν έχει παρακο-
λουθήσει το απαιτούμενο πιστοποιημένο επιμορφωτι-

κό πρόγραμμα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η αρμόδια Υπηρεσία του 
άρθρου 2, μετά τη λήψη του αιτήματος αποδίδει στον 
ενδιαφερόμενο κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφορια-
κό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ. και διαβιβάζει αμελλητί 
το αίτημα εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εταιρειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

6. Κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής του ενδιαφερό-
μενου υπαλλήλου στο πιστοποιημένο πρόγραμμα επι-
μόρφωσης του υπαλλήλου στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο αρμόδιος 
προϊστάμενος ενημερώνει την Υπηρεσία του άρθρου 2, 
και εφόσον απαιτείται, αποστέλλει σε αυτή επιπρόσθε-
τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των παρ. 1 έως 3. 
Η αρμόδια Υπηρεσία ολοκληρώνει την εγγραφή στο 
υπομητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ. 
Αν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήψη των 
κωδικών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του 
Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ. δεν προσκομιστεί η πιστοποίηση του 
άρθρου 7, οι κωδικοί πρόσβασης απενεργοποιούνται.

Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής των συμβολαιογράφων 
στο υπομητρώο πιστοποιημένων 
συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.

1. Για την εγγραφή συμβολαιογράφου στο υπομητρώο 
πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ. 
ο ενδιαφερόμενος συμβολαιογράφος αποστέλλει ηλε-
κτρονικά στην Υπηρεσία του άρθρου 2, αίτηση εγγρα-
φής, συνοδευομένη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) άδεια άσκησης επαγγέλματος συμβολαιογράφου, 
όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις,

β) αποδεικτικό εκπαίδευσης του συμβολαιογράφου 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 7, ως χρή-
στης στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. ή Υ.Μ.Σ., ή 
εφόσον αυτό δεν υπάρχει, αίτημα εκπαίδευσής του,

γ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
του συμβολαιογράφου και,

δ) υπεύθυνη δήλωση του συμβολαιογράφου ότι είναι 
κάτοχος ψηφιακής υπογραφής.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2, μετά την λήψη 
του αιτήματος και την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου 
των ανωτέρω, εφόσον δεν εκκρεμεί αίτημα εκπαίδευ-
σης, πραγματοποιεί την εγγραφή του ενδιαφερομένου 
Συμβολαιογράφου στο υπομητρώο πιστοποιημένων 
συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ. και του αποδίδει 
κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του 
Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.

3. Εφόσον υπάρχει αίτημα εκπαίδευσης, η αρμόδια Υπη-
ρεσία του άρθρου 2 αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο συμ-
βολαιογράφο ειδικούς κωδικούς, προκειμένου να αποκτή-
σει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (demo) που 
έχει διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό και πραγματοποιεί 
ηλεκτρονικά το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

4. Κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής του ενδιαφερό-
μενου συμβολαιογράφου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 7, η αρμόδια Υπηρεσία του άρ-
θρου 2 ολοκληρώνει την εγγραφή του στο υπομητρώο 
πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ. 
και του αποδίδει κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφορι-
ακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ή της Υ.Μ.Σ.
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Άρθρο 5 
Ηλεκτρονική Υπογραφή

Όλοι οι εγγραφόμενοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων 
Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. υποχρεούνται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, προκειμένου να υπογράφουν απο-
κλειστικά ψηφιακά τις ανακοινώσεις καταχώρισης, τα 
πιστοποιητικά και τα αντίγραφα που εκδίδουν, τα συμ-
βολαιογραφικά έγγραφα, καθώς και τα καταστατικά σύ-
στασης είτε αυτά είναι ιδιωτικά είτε συμβολαιογραφικά 
έγγραφα.

Άρθρο 6
Κωδικοί πρόσβασης στα πληροφοριακά 
συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

1. Οι κωδικοί πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστή-
ματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. είναι αυστηρά προσωπικοί και 
μοναδικοί και οι κάτοχοί τους είναι αποκλειστικά υπεύ-
θυνοι για τη χρήση και την τήρηση της μυστικότητάς 
τους.

2. Σε περίπτωση διαρροής των κωδικών πρόσβασης, ο 
κάτοχός τους αιτείται άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία του 
άρθρου 2, την κατάργησή τους και την αντικατάσταση 
τους με νέο ζεύγος κωδικών.

3. Αν ο πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. 
απωλέσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ή του 
συμβολαιογράφου:

α) ενημερώνει αμελλητί το Τμήμα Υποστήριξης και 
Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. 
και Υ.Μ.Σ., προκειμένου να ανακληθούν οι κωδικοί πρό-
σβασης που του έχουν δοθεί και

β) απέχει από την πρόσβαση στα πληροφοριακά συ-
στήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και την καταχώριση οποιου-
δήποτε στοιχείου σε αυτά.

4. Η μη ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης επισύρει 
για τους χρήστες τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 51 
του ν. 4919/2022.

Άρθρο 7 
Εκπαίδευση Χρηστών

1. Καθιερώνεται υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των 
χρηστών του άρθρου 1 που πρόκειται να ενταχθούν στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ., 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα και η νομιμό-
τητα των συστάσεων επιχειρήσεων μέσω Υ.Μ.Σ. και των 
καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Αρμόδια να ορίζει κάθε φορά το περιεχόμενο του 
πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, η οποία για τον σχεδιασμό του συνερ-
γάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και τη Συντονιστική Επιτροπή 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

3. Για την επιμόρφωση των υπαλλήλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., 
η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορί-
ου αποστέλλει στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατάλογο με τα ονόματα 
των υπαλλήλων που πρόκειται να επιμορφωθούν, ώστε 
να εγγραφούν στο Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών 
Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ. Προαιρετικά το ίδιο πρόγραμμα μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν και οι έμμισθοι δικηγόροι.

4. Τα πιστοποιημένα προγράμματα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
αφορούν είτε στη λειτουργία των Πληροφοριακών συ-
στημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. είτε στις αρχές του δικαίου 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, κυρίως στα σημεία που 
οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ασκούν έλεγχο νομιμότητας.

5. Για τους συμβολαιογράφους η εκπαίδευση αφο-
ρά στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων 
Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

6. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος 
για τους συμβολαιογράφους σχεδιάζεται από τη Γενι-
κή Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
είτε ηλεκτρονικά με μέριμνα του Τμήματος Υποστή-
ριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημά-
των Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., είτε από τη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου, η οποία συνεργάζεται για τον 
σκοπό αυτό με τους κατά τόπους συμβολαιογραφι-
κούς συλλόγους.

7. Εφόσον υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου 
ή ουσιώδης διαφοροποίηση των πληροφοριακών συ-
στημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., η Γενική Γραμματεία Εμπορί-
ου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται 
να ζητήσει την επανεκπαίδευση των πιστοποιημένων 
χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

Άρθρο 8 
Διαγραφή από το Μητρώο

1. Οι πιστοποιημένοι χρήστες όλων των Υπηρεσιών 
Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων 
χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή/και Υ.Μ.Σ.:

α) με έγγραφο αίτημα του προϊστάμενου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 
στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος,

β) αν ο υπάλληλος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο 
από την Υπηρεσία (μετακίνηση, συνταξιοδότηση κ.ά),

γ) αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του άρ-
θρου 2, αν διαπιστωθεί ότι δεν γίνεται ορθή χρήση των 
κωδικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 
του ν. 4919/2022,

δ) κατόπιν απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από σχετική κα-
ταγγελία.

2. Οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. και 
Υ.Μ.Σ. διαγράφονται από το Μητρώο πιστοποιημένων 
συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. στις εξής περιπτώ-
σεις:

α) αν για οποιοδήποτε λόγο απωλέσουν την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος,

β) αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του άρ-
θρου 2, αν διαπιστωθεί ότι δεν γίνεται ορθή χρήση των 
κωδικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 
του ν. 4919/2022,

γ) κατόπιν απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από σχετική κα-
ταγγελία

δ) από την Υπηρεσία του άρθρου 2, κατόπιν εισήγησης 
του αρμόδιου συμβολαιογραφικού συλλόγου, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι οι καταχωρίσεις του πιστοποιημένου 
συμβολαιογράφου δεν είναι σύμφωνες με όσα προβλέ-
πονται στον ν. 4919/2022.
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Άρθρο 9 
Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αρ. 106557/09.10.2020 «Σύσταση και λειτουργία 
του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων 
Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.» (Β’ 4606) καταργείται.

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Ι

 (2)
Αποδοχή της πρότασης του Ευάγγελου Πιστιό-

λη του Ιωάννη, για δωρεά προς το Ελληνικό Δη-

μόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) επιχειρησι-

ακών υλικών, συνολικής αξίας εκατόν σαράντα 

τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ 

(143.976,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

 Με την υπό στοιχεία 96997ΕΞ2022/08-07-2022 από-
φαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019 (133 Α’), γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
του Ευάγγελου Πιστιόλη του Ιωάννη, για δωρεά προς το 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), επ’ ωφε-
λεία του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών της Διοίκη-
σης Ειδικού Πολέμου, επιχειρησιακών υλικών, συνολικής 
αξίας εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδο-
μήντα έξι ευρώ (143.976 €), μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, και ειδικότερα:

α/α Περιγραφή και τεμάχια 
δωρούμενων

Καθαρή αξία 
(€)

1

Ένα (1) Tυφέκιο Yψηλής 
Aκριβείας ειδικής 
διαμόρφωσης διαμετρήματος 
7.62 x 51 (NATO - DESIGNATED 
MARKSMAN RIFLE) 
συνοδευόμενο από πλήρη 
σετ παρελκομένων και 
σκοπευτικών βοηθημάτων

23.520,00

2

Δέκα (10) Tυφέκια Eιδικών 
Aποστολών Yψηλής Αντοχής 
διαμετρήματος 5.56 x 45 
(NATO - MULTI PURPOSE 
RIFLE) συνοδευόμενο από 
πλήρη σετ παρελκομένων και 
σκοπευτικών βοηθημάτων

105.056,00

3
Είκοσι δύο (22) Πιστόλια Glock 
19 x Crossover, cal.9 x 19mm 
NATO/9 luger. 1

5.400,00

Σύνολο 143.976,00

 Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   

Ι

(3)
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της Επιτροπής «ΕΛ-

ΛΑΔΑ 2021» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουρ-

γείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Στρατού.   

 Με την υπό στοιχεία 96943 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 8-7-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), καθώς 
και των άρθρων 496, 498 και 499 του ΑΚ, έγινε αποδεκτή 
η, από 14-4-2022 επιστολή-πρόταση δωρεάς της Επιτρο-
πής «ΕΛΛΑΔΑ 2021» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Στρατού, η οποία 
συνίσταται σε είκοσι (20) διπλοκάμπινα PICK UP οχή-
ματα 4x4, μοντέλο TOYOTA DC INVINCIBLE 2.4L DIESEL 
AT, αξίας σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00  €) 
έκαστο και συνολικά, οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων 
ευρώ (840.000,00 €) προ Φ.Π.Α., πλέον του τυχόν τέλους 
ταξινόμησης εκ ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(45.000,00 €). 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   

Ι

(4)
 Αποδοχή δωρεάς του γλύπτη George Petrides 

μίας μπρούτζινης κεφαλής, που αναπαριστά την 

Μούσα Θάλεια.   

 Με την υπ’ αρ. 38975/07.07.2022 απόφαση του Υπη-
ρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου  3 του ν.  4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες 
διατάξεις» (Α’  185), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελ-
ληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110), καθώς και την 
υπό στοιχεία Π23ΓΓΓ-13739/26.03.2021 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξω-
τερικών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού» 
(Β’  1234), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Π23ΓΓΓ-68276/17.01.2022 όμοιά της απόφαση (Β’ 153), 
γίνεται αποδεκτή η από 27 Ιουνίου 2022 πρόταση δωρε-
άς του γλύπτη George Petrides μίας μπρούτζινης κεφα-
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λής, που αναπαριστά την Θάλεια, Μούσα της κωμωδί-
ας, διαστάσεων ύψους 69cm και διαμέτρου 40cm, αξίας 
25.000 δολαρίων ΗΠΑ (ισόποσο σε 22.727,30 ευρώ), 
προς την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον. 

 Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.146/84693/Ζ2 (5)  
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Δήμη-

τρας Χούχουλα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.   

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tης 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, Τεχνολογι-
κή Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»(Α’ 258),

γ. του εδάφιου α’ της παρ.  1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

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

στ. 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),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η. του υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 εγγράφου 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων»,

θ. της υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκυκλίου 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 πρά-
ξεων».

2. α. Την υπό στοιχεία Φε.1/503/01-02-2008 απόφαση 
του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-
τος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας (Γ’  993) για τον διορισμό της Δήμητρας 
Χούχουλα σε οργανική θέση εκπαιδευτικού προσωπικού 
της βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Χημικ-
κού με εξειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων στο Τμήμα Τε-

χνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

β. Την υπό στοιχεία Φε.7/4179/14-05-2015 απόφαση 
του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-
τος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας (Γ’ 534) για την εξέλιξη της Δήμητρας 
Χούχουλα σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακές Τεχνικές 
και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη Χημεία και Βιοχημεία 
Τροφίμων» στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας.

γ. Την υπ’ αρ. 1459/02-04-2018 (Γ’  386) πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής ι. για την αυτοδίκαιη μεταφορά της Δή-
μητρας Χούχουλα, μέλους Δ.Ε.Π. με τακτική θέση Επίκου-
ρου Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του 
πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
ιι. για την απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου μέλους Δ.Ε.Π. 
κατ’ αντιστοίχιση της κατεχόμενης θέσης αυτής και ιιι. για 
την ένταξή της σε προσωποπαγή θέση Επίκουρου Κα-
θηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του ως άνω Ιδρύματος.

δ. Την υπό στοιχεία Φε.7/4404/31-05-2018 (Β’ 2334) 
απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης της Επίκουρης Καθηγήτριας Δή-
μητρας Χούχουλα σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας.

ε. Την υπό στοιχεία Φε.7/40321/01-08-2019 (Γ’ 1506) 
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την εξέλιξη της Δήμη-
τρας Χούχουλα σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακές- Βιοτε-
χνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη Χη-
μεία και Βιοχημεία Τροφίμων» στο Τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων 
του ως άνω Ιδρύματος

3. Την υπ’ αρ. 42240/20-04-2022 αίτηση της ως άνω 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας για τη μεταβολή του γνω-
στικού της αντικειμένου, καθώς και την από 29-06-2022 
(υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 82180/Z2/05- 07-2022) υπεύθυνη 
δήλωση αυτής.

4. Την απόφαση της από 27-05-2022 7ης Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίνεται 
η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της ως άνω 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, καθώς και τη σύμφωνη 
γνώμη της από 15-04-2022 2ης Γενικής Συνέλευσης του 
Τομέα Χημείας, Επεξεργασίας και Ασφάλειας Τροφίμων.

5. Το υπ’ αρ. 54534/10-06-2022 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.72641/
Ζ2/14-06-2022) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής που αφορά στη μεταβολή γνωστι-
κού αντικειμένου της Δήμητρας Χούχουλα.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Δήμητρας Χούχουλα του Παναγιώτη, μέλους ΔΕΠ, 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Επιστήμης και 
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Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από «Μοριακές- 
Βιοτεχνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά 
στη Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων» σε «Μοριακές- Βι-
οτεχνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη 
Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων και στην Υγεία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2022

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 319050 (6) 
Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης σχόλης προπο-

νητών πετοσφαίρισης α’ επιπέδου στην Αθήνα. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-

τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α 133),

β) την παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 20 του ν. 4726/2020.

32. Την υπ’ αρ. 395849/19-8-2021 απόφαση Υπηρεσι-
ακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός 
αναπληρωτή προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ορ-

γάνωσης Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

3. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/288773/20-6-2022 έγγραφο 
της ΕΟΠΠΕ.

4. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/237615/ 
25-5-2021 (Β’ 2392) απόφαση ίδρυσης Σχολής Προπο-
νητών Πετοσφαίρισης Α’ Επιπέδου στην Αθήνα, ως προς 
το άρθρο 2 και συγκεκριμένα ως προς τη Διευθύντρια 
της σχολής Γκορτσίλα Ευγενία η οποία αντικαθίσταται 
από τον Πατσιαούρα Αστέριο (ΕΕΠ Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας/ΤΕΦΑΑ).

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
 Στην υπ’ αρ. 245/2016/2022 καταλογιστική πράξη (με 

ημερομηνία έκδοσης 26.5.2022) της Προϊσταμένης του 
Α’ Τελωνείου Πειραιά που δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (Β’ 3397), διορθώνεται το όνομα 
του εμπλεκόμενου: 

από το εσφαλμένο: «NANEED»,
στο ορθό: «NAVEED». 

 (Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - 
Α’ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων)   
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*02038402107220008*

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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