
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός τομέων και ειδικότητας που θα 
λειτουργήσουν στο Ιδιωτικό Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.  - 
ΤΡΙΑΝΤΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. βάσει του ν.  4386/ 
2016 (Α΄ 83).

2 Ορισμός Επιχειρησιακής Μονάδας, υποκείμενης 
στο Υπουργείο Εσωτερικών ως αναθέτουσας 
αρχής κατά το άρθρο 6, παρ.  2, εδάφιο β΄ του 
ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

3 Τροποποίηση τίτλου Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
«Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαι-
δική» («Applied Biomechanics in Orthopedics») 
σε «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά 
στην Ορθοπαιδική» («Applied Biomechanics and 
Biomaterials in Orthopedics»).

4 Συμπληρωματική απόφαση μεταβίβασης άσκη-
σης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ενιαίου Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον Υποδιοι-
κητή Τσαγκαρόπουλο Κωνσταντίνο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 10046/Ν1 (1)
   Καθορισμός τομέων και ειδικότητας που θα λει-

τουργήσουν στο Ιδιωτικό Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.  - 

ΤΡΙΑΝΤΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. βάσει του ν. 4386/ 

2016 (Α΄ 83). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ 

τ.Α΄/01-09-1977).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.  3475/2006 

(ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13-07-2006).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4186/2013 

(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

4. Την παρ. 2 (περ. ιβ) του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την 
παρ. 16 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Την παρ. 15 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του 
άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-5-2016 (Β΄ 1489) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των 
Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)» του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.

7. Την αριθμ. 124832/Ν1/23-07-2018 (ΦΕΚ  3080/ 
τ.Β΄/27-7-2018) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Εσπερινού 
ΕΠΑ.Λ. στο Κοινωφελές Ίδρυμα «ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ».

8. Την αριθμ. ΔΑ/29463/28-06-2018 (320ης/28-06-2018 
Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης γνώμης του 
ΕΟΠΠΕΠ σε συνδυασμό με την αριθμ. 42712/Γ2/20-3-2014 
(ΦΕΚ 833/τ.B΄/3-04-2014) υπουργική απόφαση «Αριθμός 
μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια».

9. Τα αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 22308/Ν1/13-02-2019 και αριθμ. 
Υ.ΠΑΙ.Θ. 1640/Ν1/08-01-2020 έγγραφα της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

10. Τις αριθμ. Φ.17/2901/22-02-2019 και αριθμ. Φ.17/
7347/13-05-2019 αιτήσεις του νομίμου εκπροσώπου του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ», οι οποίες διαβιβά-
στηκαν με τα αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 29134/Ν1/25-02-2019 και 
αριθμ. 74046/Ν1/13.05.2019 έγγραφα της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας αντίστοιχα.

11. Την αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/
τ.Β΄/25-7-2019).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους Τομείς και την Ειδικότητα που θα 
λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2019-2020 βάσει 
των διατάξεων του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) στο Ιδιωτικό 
Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. - ΤΡΙΑΝΤΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ» της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑ.Λ.-ΤΡΙΑΝΤΕΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. 

1) Μηχανολογίας

2) Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικής και 
Αυτοματισμού

Τεχνικός 
Θερμικών και 
Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων 
και Τεχνολογίας 
Πετρελαίου 
και Φυσικού 
Αερίου

Η ισχύς της παρούσης για τον Τομέα «Μηχανολογίας» 
αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 και για τον Τομέα 
«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» και 
για την Ειδικότητα «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσι-
κού Αερίου» από το σχολικό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Ιανουαρίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.5/2/3688 (2)
Ορισμός Επιχειρησιακής Μονάδας, υποκείμε-

νης στο Υπουργείο Εσωτερικών ως αναθέτου-

σας αρχής κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ 

του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

1.2. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄).

1.3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).

1.4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄).

1.5. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161 Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

1.6. Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: ορ-
γάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.7. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρ-
θρο 6 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του 
ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄) με το οποίο χορηγείται εξου-
σιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.

1.8. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.9. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ 2336 Β΄) από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οι-
κονομικών με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής 
στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας 
ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων 
της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 
6 παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΔΑ/
Φ4Π/7/οικ.3563/23-01-2020 εισήγηση του 24, παρ. 5ε, 
ν. 4270/2014.

4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής, εύρυθ-
μης και έγκαιρης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και της ανάγκης για την 
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του.

ΕΠΕΙΔΗ
Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄), 

το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών συγχωνεύονται σε νέο Υπουργείο Εσω-
τερικών.

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.  84/2019 
(ΦΕΚ 123 Α΄), η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών.

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.  133/2017 
(ΦΕΚ 161 Α΄), στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης εντάσσεται η Διεύθυνση 
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, στην 
οποία υπάγονται τα Τμήματα α) Προμηθειών, και β) Οι-
κονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων με αρμοδιότητα 
τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών, 
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μελετών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το πρώην 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Δ) Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης διαχειρίζεται τις πιστώσεις του προϋπολογι-
σμού του Ειδικού Φορέ (Ε.Φ.) 1007.207.0000000 (Γενική 
Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα).

Διαπιστώνεται ότι:
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-

ρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της 
αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β΄ 2336) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Ορίζουμε:
Ως χωριστή επιχειρησιακή μονάδα και αναθέτουσα αρχή 

σε σχέση με τις λοιπές αναθέτουσες αρχές του Υπουργείου 
Εσωτερικών, υπαγόμενη στις διατάξεις του εδαφίου β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 αναφορι-
κά με τον υπολογισμό της συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
των συμβάσεων στο επίπεδο αυτής, τη Γενική Διεύθυν-
ση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ως άνω αναθέτουσα αρχή της παρούσας απόφασης 
αποτελεί χωριστή επιχειρησιακή μονάδα του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τη σύναψη 
συμβάσεων όλων των ειδών και κατηγοριών προμηθει-
ών, αγαθών, έργων, μελετών και γενικών υπηρεσιών στο 
πεδίο αρμοδιότητάς της, τις οποίες χρηματοδοτεί από 
τον προϋπολογισμό που έχει στη διάθεσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 121 (3)
    Τροποποίηση τίτλου Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
«Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαι-
δική» («Applied Biomechanics in Orthopedics») 
σε «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά 
στην Ορθοπαιδική» («Applied Biomechanics and 
Biomaterials in Orthopedics»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουρ-

γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄), και ειδικότερα τα άρθρα 
30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ  4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο: «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το ΦΕΚ 3165/τ.Β΄/01-08-2018 ίδρυσης του ΠΜΣ 
«Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική» της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ».

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση: 22-11-2019).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
( συνεδρίαση: 30-12-2019).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση του τίτλου του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, από «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθο-
παιδική» («Applied Biomechanics in Orthopedics») σε 
«Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά στην Ορ-
θοπαιδική» («Applied Biomechanics and Biomaterials 
in Orthopedics») από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. 14363 (4)
Συμπληρωματική απόφαση μεταβίβασης άσκη-

σης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ενιαίου Φο-

ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον Υποδι-

οικητή Τσαγκαρόπουλο Κωνσταντίνο. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 παρ. 3, 59 παρ. 2, 62 

παρ. 3 περ. Ε του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12.5.2016) 
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
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ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμί-
σεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις».

1.2. Του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-1-2019) «Οργα-
νισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4611/2019».

1.3. Του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ΄ αριθμ. 35875/Δ1/12144/9-8-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(ΦΕΚ 581/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./19-8-2019) με την οποία διορίσθηκε 
Διοικητής του ΕΦΚΑ ο Χάλαρης Χρήστος του Επαμεινών-
δα, με τετραετή θητεία.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ1/37279/12490/23-8-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(ΦΕΚ 656/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-8-2019) με την οποία διορίσθηκε 
Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ο Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντί-
νος του Ανδρέα, με τετραετή θητεία.

4. Την υπ’ αριθμ. 38538/Δ1/12848/12-9-2019 του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(ΦΕΚ 738/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16-9-2019) με την οποία διορίσθη-
κε Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ο Κρητικός Ελευθέριος του 
Αλέξανδρου, με τετραετή θητεία.

5. Την 1114787/2019 (ΦΕΚ 3534/τ.Β΄/20.9.2019) από-
φαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ με την οποία μεταβιβά-
στηκαν στον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ Τσαγκαρόπουλο 
Κωνσταντίνο αρμοδιότητες υποθέσεων του ΕΦΚΑ.

6. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας του ΕΦΚΑ.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, 
αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση στον Υποδιοικητή Τσαγκαρόπουλο 
Κωνσταντίνο της άσκησης της αρμοδιότητας του Διοι-
κητή του ΕΦΚΑ να εκδίδει, ύστερα από εισήγηση του 
Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου 
του ΕΦΚΑ, απόφαση ορισμού δικηγόρων στους οποίους 
να ανατίθεται κατά περίπτωση ο χειρισμός δικαστικών 
και εξωδίκων υποθέσεων της Διεύθυνσης Νομικών 
Υποθέσεων του ΕΦΚΑ και των Τοπικών Υπηρεσιών 
του ΕΦΚΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ   

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