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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ 
ΤΕΘΧ/448572/9826/3250/1585 (1)
Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δρα-

ματικής Τέχνης σχολικού έτους 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α’/2005).

2. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/2018 και διόρθωση σφάλμα-
τος ΦΕΚ 158/Α’/2018).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» (ΦΕΚ 
114/Α’/22-9-2015).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών. (ΦΕΚ 121/Α’/09-07-2019).

5. Το άρθρο 14 του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως 
και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαι-
δεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α’/81), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 8 του π.δ. 370/1983 «Περί κανονισμού 
οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραμα-
τικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α’/1983) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 64, του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

142/Α’/2018), με το οποίο τροποποιήθηκαν και συμπλη-
ρώθηκαν, οι διατάξεις του άρθρου 14, του ν. 1158/1981 
και του άρθρου 8 του π.δ 370/1983.

8. Τα άρθρα 1 και 3, παρ. 4 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α’/1999) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα, με το 
άρθρο 1, του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014) και με το 
άρθρο 25 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’/2008).

9. Την απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/305082/
6745/2159/720/6-6-2019 «Παράταση προθεσμίας διεξα-
γωγής εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης 
και Ανωτέρων Σχολών Χορού (ΦΕΚ 2211/Β’/2019).

10. Τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέ-
ρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 25 του 
ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α’/1981).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκηρύσσουμε:

1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις 
Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτι-
κής) σχολικού έτους 2019-2020.

2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για κάθε Ανώτερη Σχο-
λή Δραματικής Τέχνης του π.δ. 370/1983 θα διενερ-
γηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από 
την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από 
πρόταση της οικείας Σχολής. Οι Σχολές αποστέλλουν 
τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη
Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε) του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) έως τις 28 
Αυγούστου 2019.

Η σύνθεση κάθε Επιτροπής θα είναι πενταμελής. Οι 
προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επι-
τροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προ-
σόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραμα-
τικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο 16, του ν. 1158/
1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέ-
τουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός 
από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 
3 του π.δ. 370/1981). Εφόσον προταθούν και αναπληρωτές 
των μελών της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα αντί-
στοιχα προσόντα. Πέραν των μελών της Επιτροπής προτεί-
νεται και γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα-
κτικών χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως. Στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως και 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό δι-
άστημα από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και 25 Οκτωβρίου 
2019. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και 
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ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή στις 29 Οκτωβρί-
ου 2019, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισα-
γομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της 
Επιτροπής κοινοποιούνται στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Ει-
σαγωγικές Εξετάσεις:

α) Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, 
υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία 
του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονο-
ματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, 
αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις εί-
ναι κοινό για όλες τις Σχολές και περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λά-
βουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για περισσότερες 
από μία Σχολές, υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά 
σε κάθε μία από αυτές.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτή-
ριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της 
αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με 
απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται 
από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές 
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το 
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψή-
φιου-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα 
πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την 
απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. 
εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολο-
γητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση 
συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλε-
πόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Υποβολή των αιτήσεων και πρόγραμμα Εξετάσεων
Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων 

σπουδαστών έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται στην έδρα κάθε Σχολής από τους ίδιους τους 
υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Με ειδική ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο κτή-
ριό της και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή 
ενημερώνει για τον αριθμό των σπουδαστών που μπορεί 
να δεχτεί (σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας 
Προκήρυξης), τις ώρες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και 
για τη δυνατότητα υποβολής τους μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε) του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις 
Σχολές τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξή τους. 
Το σχέδιο του Προγράμματος Εξετάσεων κοινοποιείται 
πριν την ανακοίνωσή του στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκει-

μένου να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του 
ΥΠ.ΠΟ.Α στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών 
Εξετάσεων. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα 
στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α.

5. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:
α. Υποκριτική
• Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από 

το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
• Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεμα-

τική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστι-
κή Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι
• Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υπο-

ψηφίων).
• Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής 

(της επιλογής των υποψηφίων).
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου 

και Λογοτεχνίας. Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή 
γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελ-
ληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους 
δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεά-
τρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία 
της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει 
να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή 
άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

6. Αριθμός σπουδαστών ανά Σχολή
Προκειμένου να διατηρείται υψηλό επίπεδο σπουδών 

και να διασφαλίζεται η υγεία, η ασφάλεια και η σωματική 
ακεραιότητα των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, ο αριθμός σπουδαστών για κάθε Σχολή, 
ανά έτος σπουδών, πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Κάθε σχολή μπορεί να εγγράψει 
αριθμό σπουδαστών ανάλογο προς τις αίθουσες και 
τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (άρθρο 11, του ν. 1158/
1981). Ειδικότερα, σε κάθε σπουδαστή θα πρέπει να 
αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστον 2,5 τ.μ. για κάθε αίθου-
σα διδασκαλίας (άρθρο 2, του π.δ. 370/1983). Ο αριθμός 
των σπουδαστών κάθε τάξης ορίζεται σε 30 κατ’ ανώτατο 
όριο (άρθρο 11, του ν. 1158/1981).

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι σπουδα-
στές από τα τετραγωνικά των εγκεκριμένων αιθουσών 
διδασκαλίας, ή περισσότεροι από 30 σπουδαστές στο 
ίδιο έτος σπουδών (ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά της 
αίθουσας) μπορούν να δημιουργούνται επιπλέον Τμή-
ματα. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία μεταξύ 
των διαφορετικών ετών σπουδών ή των διαφορετικών 
Τμημάτων του ίδιου έτους σπουδών.

7. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστι-
κά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση 
και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική 
εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα 
μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθ-
μη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση 
σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την 
επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

8. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και 
ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους 
ονομαστικούς πίνακες των εισακτέων που καταρτίζει 
η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων στις 29 Οκτωβρίου 2019 
για όλες τις Σχολές.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39931Τεύχος B’ 3366/30.08.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αίτηση συμμετοχής στις Εισαγωγικές Εξετάσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Σχολ. Έτους 2019-20

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: [αναγράφεται η επωνυμία της 
Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης] 

Επώνυμο: 

Όνομα:

Όνομα Πατέρα:

Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας:

Email: 

Διεύθυνση
Οδός: 
Αριθ.:                  
Τ.Κ: 
Πόλη: 

Τηλέφωνα
Σταθερό:
Κινητό:

Τίτλος σπουδών
Είδος τίτλου: 
Σχολείο αποφοίτησης: 
Έτος αποφοίτησης: 

Υποβάλλω αίτηση συμμετοχής (και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά) στις 
Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανωτέρων 
Σχολών Δραματικής Τέχνης  σχολικού έτους 
2019-20 (απευθύνεται σε όσους κατέχουν 
τουλάχιστον  απολυτήριο Λυκείου)

Δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο  Δελτίου 
Ταυτότητος  ή διαβατηρίου
2) Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου 
Λυκείου ή ισότιμου τίτλου
3) Ισοτιμία τίτλου (εφόσον ο τίτλος 
σπουδών προέρχεται από το εξωτερικό 
κλπ)
4) Συμπληρωματικά δικαιολογητικά 
εφόσον απαιτούνται (πχ εκτύπωση 
ΑΜΚΑ κλπ)
Συνημμένα: ……….φύλλα

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που 
αναγράφω στην παρούσα είναι ακριβή.

Αθήνα,                           2019 Ο/Η Αιτ
(υπογραφή)

-Συμπληρώνονται όλα τα πεδία και στις δύο στήλες και υπογράφεται η αίτηση
- Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν μέχρι και 6-9-2019, και συνοδεύονται από 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής επισυνάπτονται σαρωμένα (σκαναρισμένα), η 
υπογεγραμμένη αίτηση και τα δικαιολογητικά 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της 
Επιτροπής έκαστης σχολής αποστέλλονται στη Δ/νση 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ ταυτόχρονα την 
ημέρα της ανακοίνωσής τους.

9. Οι επιτυχόντες σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση 
εγγραφής στο Α’ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής 
Δραματικής Τέχνης στην οποία έχουν επιτύχει, από τις 
29 Οκτωβρίου μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου 2019. Σπουδα-
στές οι οποίοι έχουν επιτύχει σε περισσότερες από μία 
Σχολές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε μία από αυτές. 
Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων σε κά-
ποια Σχολή είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό 
σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 της παρούσης), μπορούν να εγγραφούν 
οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψη-
λότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

10. Το διδακτικό έτος 2019-20 για τους πρωτοετείς 
σπουδαστές θα ξεκινήσει στις 11 Νοεμβρίου 2019, 
ημέρα κατά την οποία θα αποσταλούν στη ΔΚΕ του 
ΥΠΠΟΑ: α) ο κατάλογος και οι αιτήσεις εγγραφής των 
σπουδαστών μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, 
β) το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ανά έτος (και 
Τμήμα εφόσον υπάρχουν), με αναφορά στις εγκεκριμέ-
νες αίθουσες διδασκαλίας και το εμβαδόν τους.

11. Προκειμένου να εγκριθούν οι εγγραφές των σπου-
δαστών του Α’ έτους σπουδών ελέγχονται διεξοδικά, τα 
αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων, η πληρό-
τητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και 
η τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 6 της 
παρούσας Προκήρυξης (μετά από διασταύρωση με τα 
στοιχεία των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας όπως 
τηρούνται στο αρχείο της ΔΚΕ).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2019

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ι

Αριθμ. 994105/2019 (2)
Ανάκληση της 892021/16-7-2018 απόφασης 

σχετικά με τη μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτή-

των του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στους Υποδιοικητές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57, 59 του νόμου 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. Το π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/23-1-2019) «Οργανισμός 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)».

1.3. Του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του νόμου 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/τ.Α’/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την 35875/Δ1/12144/9-8-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (ΦΕΚ 581/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./19-8-2019) με την οποία 
διορίσθηκε Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. ο Χάλαρης Χρήστος 
του Επαμεινώνδα, με τετραετή θητεία.

3. Τις 411/27-1-2017 (ΦΕΚ 468/τ. Β’/17-2-2017) και 
892021/16-7-2018 (ΦΕΚ 2920/τ.Β’/19-7-2018) αποφά-
σεις σχετικά με τη μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων 
του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α.) στους Υποδιοικητές.

4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας του Ε.Φ.Κ.Α.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της 892021/16-7-2018 (ΦΕΚ 2920/
τ. Β’/19-7-2018) απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση 
άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στους Υποδιοικητές 
Τσακίρη Δημήτριο και Σκοπούλη Ιωάννη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2019

Ο Διοικητής

Χ. ΧΑΛΑΡΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033663008190004*
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