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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./272 /22837 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιο-

σύνης .

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσι-
ονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικήs κρίσης» (Α΄ 40)
και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54).

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 Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραι-
οτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. 50/4-11-2021 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου.

5. Το υπ’ αρ. 61369/7-12-2021 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης.

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.

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

Την κατανομή oγδόντα πέντε (85) δοκίμων Ειρηνοδι-
κών Δ΄ τάξης, σε ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις, από 
τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού πρόσληψης 
δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης που δημοσιεύθηκε στο 
(Γ΄ 81/2016), του οποίου η ισχύς έχει παραταθεί μέχρι την 
16-9-2022, βάσει του άρθρου 26 του ν. 4800/2021 (Α΄ 81).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 30/003/000/4843 (2)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από μικρούς 

αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Δυ-

τικής Λέσβου. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. E.2 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 «Αιθυ-

λική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα 
της του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,

γ) της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265) και του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/787 «Για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρου-
σίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη 
χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην 
παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προ-
στασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα 
ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊ-
όντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με 
αλκοόλη, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
110/2008» (L 130) και

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τo υπ’ αρ. 30/064/056/845/29-9-2021 έγγραφο του 
Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης, με το οποίο δι-
αβιβάσθηκε η από 10-9-2021 σχετική αίτηση των παρα-
γωγών σύκων και απόσυκων των Δημοτικών Ενοτήτων 
Καλλονής, Ερεσού-Αντίσης και Πέτρας του Δήμου Δυ-
τικής Λέσβου, με την οποία αιτούνται την άδεια για την 
απόσταξη των σύκων και απόσυκων παραγωγής τους.

4. Τους λόγους σκοπιμότητας έκδοσης της παρού-
σας απόφασης, που σχετίζονται με την οικονομική ενί-
σχυση των συκοπαραγωγών των προαναφερθεισών 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου και 
το γεγονός ότι, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπ’ αρ. 
30/064/056/845/29-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Χη-
μικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης της Χημικής Υπηρεσίας 
Αιγαίου, τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν 
λόγω παραγωγών, κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου 
από το εν λόγω Τμήμα, είναι κατάλληλα για τον σκοπό 
που προορίζονται.

5. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

6. Την υπ’ αρ. 30/003/000/4802/10-12-2021 σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 

Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), για την έκδοση της 
παρούσας απόφασης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) 
των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής, Ερεσού-Αντίσης 
και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για την περίοδο 
2021-2022, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265) 
και υπό την προϋπόθεση της τήρησης και των λοιπών 
σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως και την 
τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/787.

II. Για τον προσδιορισμό του παραχθησόμενου «προ-
ϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», να λη-
φθεί υπόψη το ενεχόμενο στα προς απόσταξη σύκα και 
απόσυκα σάκχαρο (εκφραζόμενο ως ιμβερτοσάκχαρο), 
όπως θα προσδιορισθεί από το Τμήμα Χημικών Υπηρε-
σιών Μυτιλήνης.

III. Ως συντελεστής απόδοσης θα ληφθεί ο ισχύων, για 
τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 
β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (Α΄ 102) 
(σχετική η υπ’ αρ. 17/1953 εγκύκλιος του Γ.Χ.Κ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 30/003/000/4844 (3)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από μικρούς 

αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτι-

κών Ενοτήτων Κεραμιδίου (του Δήμου Ρήγα Φε-

ραίου) και Αργαλαστής (του Δήμου Νοτίου Πη-

λίου) του Νομού Μαγνησίας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. E.2 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 «Αιθυ-

λική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281),
β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/

2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,
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γ) της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265) και του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/787 «Για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρου-
σίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη 
χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην 
παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προ-
στασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα 
ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊ-
όντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με 
αλκοόλη, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
110/2008» (L 130) και

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τo υπ’ αρ. 30/033/000/2465/5-11-2021 έγγραφο 
της Χ.Υ. Βόλου με το οποίο, διαβιβάζονται το υπ’ αρ. 
15685/16-09-2021 έγγραφο του Δήμου Νοτίου Πηλίου 
(για τη Δημοτική Ενότητα Αργαλαστής) και το υπ’ αρ. 
7860/24-09-2021 έγγραφο, του Δήμου Ρήγα Φεραίου 
(για τη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου), που αφορούν 
αιτήσεις των παραγωγών σύκων - αποσύκων των εν 
λόγω Δημοτικών Ενοτήτων, με τις οποίες αιτούνται την 
άδεια για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της 
παραγωγής τους.

4. Τους λόγους σκοπιμότητας έκδοσης της παρούσας 
απόφασης, που σχετίζονται με την οικονομική ενίσχυση 
των συκοπαραγωγών των προαναφερθεισών Δημοτι-
κών Ενοτήτων του Νομού Μαγνησίας και το γεγονός ότι, 
σύμφωνα με το προαναφερθέν υπ’ αρ. 30/033/000/2465/
5-11-2021 σχετικό έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, 
τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παρα-
γωγών, κατόπιν ελέγχου από την εν λόγω Χημική Υπη-
ρεσία, είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

5. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

6. Την υπ’ αρ. 30/003/000/4803/10-12-2021 σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), για την έκδοση της 
παρούσας απόφασης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των 
Δημοτικών Ενοτήτων Κεραμιδίου του Δήμου Ρήγα Φε-
ραίου και Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, του 
Νομού Μαγνησίας, για την περίοδο 2021-2022, επί κατα-
βολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265) και υπό την προϋπόθεση 
της τήρησης και των λοιπών σχετικών διατάξεων του
 ν. 2969/2001.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως και την 
τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/787.

II. Για τον προσδιορισμό του παραχθησόμενου «προ-
ϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», να λη-
φθεί υπόψη το ενεχόμενο στα προς απόσταξη σύκα και 
απόσυκα σάκχαρο (εκφραζόμενο ως ιμβερτοσάκχαρο), 
όπως προσδιορίσθηκε, από τη Χημική Υπηρεσία Βόλου.

III. Ως συντελεστής απόδοσης θα ληφθεί ο ισχύων, για 
τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 
β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (Α΄ 102) 
(σχετική η υπ’ αρ. 17/1953 εγκύκλιος του Γ.Χ.Κ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 521555 (4)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων χορήγησης παροχών 

σε χρήμα από τις Τοπικές Διευθύνσεις του Φορέα 

στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παρο-

χών και Υγείας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 

και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτι-
κού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8), και ιδίως του άρθρου 
34Α αυτού.

1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

2. Την υπ’ αρ. 585/Συν. 45η/09-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΙ-
Τ46ΜΑΠΣ-Ν4Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του e-ΕΦΚΑ.
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3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενό-
ψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ.

4. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπο-
λογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων χορήγησης παροχών σε 
χρήμα, από τις Τοπικές Διευθύνσεις του Φορέα, στις Δι-
ευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας, 
ως ακολούθως:

Α. Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων χορήγησης παροχών 
σε χρήμα από τις Τοπικές Διευθύνσεις του Φορέα στις 
Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας 
αναλυτικά, ως κατωτέρω:

1. Χορήγηση Επιδομάτων Μητρότητας τ. ΤΑΥΤΕΚΩ,
τ. ΕΤΑΑ και τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ, στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Επιδομά-
των Μητρότητας της Διεύθυνσης Α΄ Παροχών και στο Τμή-
μα Επιδομάτων Μητρότητας της Διεύθυνσης Γ΄ Παροχών.

2. Χορήγηση Εξόδων Κηδείας τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΕΤΑΑ και 
τ. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Εξόδων Κηδείας της 
Διεύθυνσης Α΄ Παροχών και στο Τμήμα Εξόδων Κηδείας 
της Διεύθυνσης Γ΄ Παροχών.

3. Χορήγηση Επιδομάτων Ασθενείας τ. ΤΑΥΤΕΚΩ,
τ. ΕΤΑΑ και τ. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Επιδομά-
των Ασθένειας της Διεύθυνσης Β΄ Παροχών και στο Τμή-
μα Επιδομάτων Ασθένειας της Διεύθυνσης Γ΄ Παροχών.

4. Χορήγηση λοιπών παροχών τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΕΤΑΑ, 
τ. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ και τ. ΟΓΑ, στο Τμήμα Λοιπών Παροχών 
σε Χρήμα της Διεύθυνσης Β ΄ Παροχών και στο Τμήμα 
Λοιπών Παροχών σε Χρήμα της Διεύθυνσης Γ΄ Παροχών.

5. Χορήγηση Προσυνταξιοδοτικής Παροχής τ. ΕΤΑΤ 
(τ. ΤΕΑΠΕΤΕ,ΤΑΠΤΠ και ΛΑΚ), στο Τμήμα Λοιπών Παρο-
χών σε Χρήμα της Διεύθυνσης Β΄ Παροχών (για όλη την 
επικράτεια).

6.  Η μέριμνα υλοποίησης του κατασκηνωτικού προ-
γράμματος θερινής περιόδου, στο Τμήμα Λοιπών Πα-
ροχών σε Χρήμα της Διεύθυνσης Β΄ Παροχών (για όλη 
την επικράτεια).

Τα Τμήματα των Διευθύνσεων Α΄ Παροχών και Β ΄ Πα-
ροχών χορηγούν τις παροχές των περ. 1-6 για τις Περι-
φέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, 
Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Αντίστοιχα, τα Τμήματα της 
Διεύθυνσης Γ΄ Παροχών χορηγούν τις παροχές των περ. 
1-6 για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, 
καθώς και για το αυτοδιοίκητο τμήμα του Αγίου Όρους.

Β. Τη μεταφορά αρμοδιότητας χορήγησης επιδόματος 
ασθενείας των ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ), από τις 
Τοπικές Διευθύνσεις Περιφέρειας Αττικής, στα Τμήματα 
Α΄ και Β΄ Επιδομάτων Ασθένειας της Διεύθυνσης Β΄ Πα-
ροχών και από τις Τοπικές Διευθύνσεις Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Επιδομάτων Ασθέ-
νειας της Διεύθυνσης Γ΄ Παροχών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ   

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