
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Α3/19384/2119/2019 
(Β’ 1715) «Καθορισμός αριθμού εξεταστών υπο-
ψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς» απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
και αποσπασμένων υπαλλήλων, υπηρετούντων 
στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

3 Μεταφορά των κατωτέρω αρμοδιοτήτων του Πε-
ριφερειακού Τμήματος Αγροτών Θεσσαλίας, ανα-
φορικά με τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Γ.Α.

4 Μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης συ-
νταξιοδοτικών αποφάσεων της Γ΄ Διεύθυνσης 
Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ) τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην 
Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ) 
τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α3/40460/4601 (1)
   Τροποποίηση της αριθμ. Α3/ 19384/2119/2019 (Β’ 

1715) «Καθορισμός αριθμού εξεταστών υποψηφί-

ων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσό-

ντων και συμπεριφοράς» απόφασης του Υπουρ-

γού Υποδομών και Μεταφορών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου ν. 4599/2019 (Α΄40) «Δοκιμασία προσόντων και 

συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη 
χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις 
για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως 
της παραγράφου 2α του άρθρου 3.

β. Tου άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

γ. Tου ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ. Tου π.δ. 51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρί-
ου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/
ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ 
της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ 
της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011 », όπως ισχύει.

ε. Της 50984/7947/2013 (Β΄3056) υπουργικής απόφα-
σης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψη-
φίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτο-
κινήτων», όπως ισχύει.

στ. Της 29898/3378/2016 (Β΄1318) υπουργικής απόφα-
σης «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), αναφορικά με 
τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - 
εμπορευμάτων».

ζ. Την από 4 Ιουνίου 2018 απόφαση με θέμα: «Ειδική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων 
και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυ-
τών» που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως στο 2358/τ.Β΄/20-6-2018 όπως τροποποιήθηκε με 
την από 15 Μαρτίου 2019 όμοια που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 1052/τ.Β΄/29-3-2019.

η. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’208) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».

θ. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

ι. Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. Του π.δ. 23/2019 (Α΄28) «Διορισμός Υπουργού, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ιβ. Της ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ 459/2019 (Β΄1019) απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραΐτη».

ιγ. Της οικ.20871/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών».

ιδ. Της οικ. 85171/2017 (Β΄4163) απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης 
των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών 
του ιδίου Υπουργείου».

2. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης καθορι-
σμού του αριθμού των εξεταστών υποψηφίων οδηγών 
και οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συμπερι-
φοράς, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά Περι-
φερειακή Ενότητα της χώρας και σε διπλάσιο αριθμό 
του απαιτούμενου, λόγω των ειδικών προβλέψεων που 
αναφέρονται για τους εξεταστές υποψηφίων οδηγών 
και οδηγών με κύριο και αποκλειστικό έργο στην Ειδική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων 
και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η Α3/19384/2119/2019 (Β’ 1715) απόφαση «Καθο-

ρισμός αριθμού εξεταστών υποψηφίων οδηγών και 
οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφο-
ράς» του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών», τρο-
ποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των εξεταστών 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη διενέργεια της δο-
κιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ορίζεται σε επτά 
(7) ώρες συνολικά. Στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται 
έως μία (1) ώρα για την υποστήριξη του έργου αυτού κα-
θώς και για άλλες διοικητικές εργασίες εντός γραφείου, 
όπως είναι ο χρόνος για την ενημέρωση, τη μετάβαση 
στο χώρο διενέργειας των δοκιμασιών, την καταγραφή 
του πρακτικού, την καταχώριση των δεδομένων του 
πρακτικού εξέτασης και του διαλείμματος».

2. Στο τέλος του άρθρου 2, προστίθενται παράγραφοι 
3 και 4 ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που δεν διατίθενται εξεταστές που 
μπορούν να εξετάζουν όλες τις κατηγορίες αδειών οδή-
γησης, επιλέγονται εξεταστές ανάλογα με τις κατηγορίες 
που κατέχουν. Ο αριθμός των εξεταστών για τη/ις συ-
γκεκριμένη/ες κατηγορία/ες όπως αποτυπώνονται στον 
πίνακα της παραγράφου 1 προσεγγίζεται ως ο αμέσως 
μεγαλύτερος ακέραιος του ημερήσιου αριθμού εξετα-
στών και σε αριθμό διπλάσιο του απαιτούμενου για την/
ις συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες.

Εφόσον σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα δεν υφί-
στανται εξεταστές για την κάλυψη κάποιας κατηγορίας 
άδειας οδήγησης είναι δυνατή η εξέταση των υποψηφί-
ων οδηγών ή οδηγών αυτής της κατηγορίας σε Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών όμορης Περιφερειακής 
Ενότητας μετά από έγγραφο αίτημα της οικείας Υπηρεσί-
ας προς τον Περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
που έχει τη δυνατότητα εξέτασης καθώς και σύμφωνης 
γνώμη του. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται υπόψη 
κατά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 
3 του ν. 4599/2019 η προκαλούμενη επιβάρυνση με τα 
δεδομένα του Πίνακα της παρ. 1 της Περιφερειακής 
Ενότητας που δεν διαθέτει εξεταστές για την αντίστοι-
χη κατηγορία.

4. Η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη δύναται να 
εκδοθεί με την επιλογή μόνο του απαιτούμενου αριθμού 
τακτικών εξεταστών σε περίπτωση που δεν δύνανται να 
οριστούν και αναπληρωματικοί εξεταστές».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 21 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1562 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

και αποσπασμένων υπαλλήλων, υπηρετούντων 

στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 

(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄). 
β) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4- 2005). 

γ) το ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δη-
μοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρι-
σης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)» και άλλες διατάξεις, 
(ΦΕΚ 151/Α΄), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

2. Την 2055582/6087/0004/20-8-1998 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, περί συγκρότησης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (ΦΕΚ 156/ΝΠΔΔ/28-8-1998), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει. 

3. Την 2/11543/0004/6-4-2010 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών, με θέμα: «Διορισμός μελών του 
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Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)» (ΥΟΔΔ 125), όπως τρο-
ποποιημένη ισχύει. 

4. Την παρ. 2 του άρθρου 4 της 2/8879/0094/
22-3-2000 (ΦΕΚ 412/Β΄) υπουργικής απόφασης: «Έγκρι-
ση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης 
και του Ειδικού Κανονισμού προμηθειών του Ο.Δ.ΔΗ.Χ» 
όπως τροποποιήθηκε με την 2/10057/ΔΠΔΑ/20-5-2015 
(ΦΕΚ 1014/Β΄/2015) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. 

5. Την με αριθ. 7/30-4-99 συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ και του ν. 4412/2016 «Δημόσι-
ες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

6. Την με αριθ. 229/12-1-2018 συνεδρίαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ «Παραίτηση Γενικού 
Δ/ντη του Ο.Δ.ΔΗ.Χ, κάλυψη θέσης του Αναπληρωτή 
Γενικού Δ/ντή Ο.Δ.ΔΗ.Χ , ανάθεση καθηκόντων στον 
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή».

7. Το με αριθ. 239/19-12-2018 απόσπασμα πρακτικού 
συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, όπου 
εγκρίθηκε υπερωριακή απασχόληση για το έτος 2019, 
για το προσωπικό που υπηρετεί στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 

8. Την 1377/28-5-2019 (ΑΔΑ 60ΧΣ469Η1Χ-741) από-
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης/ έγκριση δαπάνης του 
Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους 22.000 € για την πληρωμή ισόπο-
σης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού 
εξόδων του Ο.Δ.ΔΗ.Χ οικονομικού έτους 2019 και ΚΑΕ 
02.01.0261, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας, για τριάντα (30) υπαλλήλους των κάτω-
θι υπηρεσιών του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
συνολικά ο καθένας, για χρονικό διάστημα από τη δη-
μοσίευση της παρούσας και έως 31-12-2019,ως εξής: 

1. Σε 3 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δανεισμού και 
Διαχείρισης.

2. Σε 2 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάλυσης Χαρτο-
φυλακίου και Αγορών.

3. Σε 10 υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Πληροφορικής.

4. Σε 15 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους. 
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-

ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν πλέον του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού, 
οι υπάλληλοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν 
στον Οργανισμό, εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών. 

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμέ-
νων των Διευθύνσεων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 

     Αριθμ. 760830 (3)
Μεταφορά των κατωτέρω αρμοδιοτήτων του Πε-

ριφερειακού Τμήματος Αγροτών Θεσσαλίας, ανα-

φορικά με τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Γ.Α. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016 

(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδο-
τικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». 

1.2. Του άρθρου 46 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/
τ. Α΄/19.12.2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοι-
νωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για 
την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις 
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις». 

1.3. Του άρθρου 87 περίπτωση ι΄ του π.δ. 8/2019 ( ΦΕΚ 
8/τ. Α΄/23.1.2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.4. Του π.δ. 199/1996 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/12-7-1996 όπως 
συμπληρώθηκε με το π.δ. 225/1998 (ΦΕΚ 175/24-7-1998) 
«Συμπλήρωση Κανονισμού Διάρθρωσης, Συνθέσεως και 
αρμοδιοτήτων του Ο.Γ.Α.» και τις 962/Θ2/9-10-2003, 
1045/12/13-10-2005, και 1057/31-12-2014 αποφάσεις 
του Δοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α. 

2. Την 421/συν. 23η/13-06-2019 (ΑΔΑ 9Ψ5Κ465ΧΠΙ-
Φ1Θ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. 
με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών 
Θεσσαλίας στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα Μισθω-
τών Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας, στα Τοπικά Υπο-
καταστήματα Μισθωτών Λάρισας και Τρικάλων και στα 
Περιφερειακά Τμήματα Μη Μισθωτών Β΄ Μαγνησίας, 
Καρδίτσας και Τρικάλων προκειμένου να διεκπεραιω-
θούν εκκρεμείς υποθέσεις 

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά των κατωτέρω αρμοδιοτήτων του Περι-
φερειακού Τμήματος Αγροτών Θεσσαλίας, αναφορικά με 
τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Γ.Α.: 

1. Έκδοσης αποφάσεων υπαγωγής στην ασφάλιση, 
μεταβολής στοιχείων μητρώου και απόδοσης εξόδων 
κηδείας, επιδόματος κυοφορίας και τοκετού και βοηθή-
ματος λοχείας στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των Πε-
ριφερειακών Υποκαταστημάτων Μισθωτών Καρδίτσας, 
Λάρισας και Μαγνησίας και των Τοπικών Υποκαταστη-
μάτων Μισθωτών Λάρισας και Τρικάλων 

2. Έκδοσης αποφάσεων διακοπής από την ασφάλιση 
και διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισμένων στους 
Διευθυντές των Περιφερειακών Τμημάτων Μη Μισθω-
τών Β΄ Μαγνησίας (Βόλου), Καρδίτσας και Τρικάλων 
προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμότητες του 
Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Θεσσαλίας, ήτοι: 
4080 Αιτήματα Υπαγωγής στην Ασφάλιση, 500 Αλλαγές 
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στοιχείων μητρώου, 3720 Διακοπές - Διαγραφές, 5000 
Έξοδα Κηδείας / Επιδόματα κυοφορίας και τοκετού και 
βοηθήματα λοχείας. 

Η παρούσα ισχύει έως τη διεκπεραίωση του συνόλου 
των εκκρεμών υποθέσεων και όχι πέραν της 31-8-2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019

Ο Διοικητής

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 760878 (4) 
Μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης συνταξι-

οδοτικών αποφάσεων της Γ΄ Διεύθυνσης Ασφά-

λισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ) τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην Α΄ 

Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ) 

τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.  

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016 

(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδο-
τικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». 

1.2. Του άρθρου 46 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/
τ. Α΄/19.12.2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθ-
μίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμο-
στικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες 
διατάξεις». 

1.3. Του άρθρου 87 περίπτωση ι΄του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄/23.1.2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Την 420/συν. 23η/13-06-2019 (Ψ1ΧΧ465ΧΠΙ-3ΓΝ) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. με 
την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η μεταφορά της 
αρμοδιότητας έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων 
της Γ΄ Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ) τ. ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ στην Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ) 
τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., απο-
φασίζουμε:

Την μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης συνταξιο-
δοτικών αποφάσεων της Γ΄ Διεύθυνσης Ασφάλισης Πα-
ροχών (ΤΑΤΤΑ) τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην Α΄ Διεύθυνση Ασφά-
λισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ) τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

Η προετοιμασία του συνταξιοδοτικού φακέλου θα συ-
νεχίσει να πραγματοποιείται από την Γ΄ Διεύθυνση Ασφά-
λισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ) τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η οποία εδρεύει 
στην οδό Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019 

Ο Διοικητής 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026272806190004*
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