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ΘΔΜΑ: «Δθνική Πύλη Αναπηπίαρ και ύζηημα Πιζηοποίηζηρ Αναπηπίαρ»  

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ - ΤΓΔΗΑ - ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ησλ άξζξσλ 102, 103, 111 θαη ηδίσο ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 4961/2022 

«Αλαδπόκελεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ, ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄146),  

β) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη 
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ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ), 

γ) ηνπ λ. 4727/2020 «Φεθηαθή Δηαθπβέξλεζε (Ελζσκάησζε ζηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία ηεο 

Οδεγίαο (ΕΕ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2019/1024) Ηιεθηξνληθέο Επηθνηλσλίεο 

(Ελζσκάησζε ζην Ειιεληθό Δίθαην ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄184), 

δ) ηνπ λ. 4624/2019 «Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΕΕ) 2016/679 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 

2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2016/680 ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄137), 

ε) ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο γηα ηελ 

ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα» (Α΄134), θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 47 θαη 56, 

ζη) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (Α΄115), 

δ) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν 

νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα» (Α΄98), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ 

λ. 4622/2019 (Α΄133), 

ε) ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 4600/2019 «Εθζπγρξνληζκόο θαη Αλακόξθσζε Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ 

Ιδησηηθώλ Κιηληθώλ, ύζηαζε Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Δεκόζηαο Τγείαο, ύζηαζε Εζληθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Νενπιαζηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α΄43). 

ζ) ηνπ λ. 3607/2007 «ύζηαζε θαη Καηαζηαηηθό ηεο «Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο Α.Ε.») (Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.) θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο (Α΄245), 

η) ηνπ λ. 3418/2005 «Κώδηθαο Ιαηξηθήο Δενληνινγίαο» (Α΄287), 

ηα) ηνπ π.δ. 40/2020 «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο» (Α΄85), φπσο ηζρχεη, 

ηβ) ηνπ π.δ. 62/2020 «Δηνξηζκόο Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (Α΄155), 

ηγ) ηνπ π.δ. 2/2021 «Δηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (Α΄2). 

ηδ) ηνπ π.δ. 83/2019 «Δηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ 

Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (Α΄121), 

ηε) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 81/2019 «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ 

θαη θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμύ 

Τπνπξγείσλ» (Α΄119), 

ηζη) ηνπ π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο» (Α΄168).  

ηδ) ηνπ π.δ. 121/2017 «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο» (Α΄148). 
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ηε) ηνπ  π.δ. 8/2019 «Οξγαληζκόο Ηιεθηξνληθνύ Εζληθνύ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: e-

Ε.Φ.Κ.Α.» (Α΄8). 

2. Σελ ππφ ζηνηρεία 83799/12-09-2022 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ «Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΕ.Π.Α.)» (Β΄4830) 

3. Σελ ππφ ζηνηρεία 1786/14-02-2022 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Δπηθξαηείαο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό Φεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο, Θεόδσξν 

Ληβάλην» (Β’638). 

4. Σελ ππφ ζηνηρεία 29810 ΔΞ 2020/23-10-2020 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο 

«Δηαδηθαζία απζεληηθνπνίεζεο ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ςεθηαθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο» 

(B’ 4798). 

5. Σελ ππφ ζηνηρεία 3981/25-02-2020 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Παξνρή 

Τπεξεζίαο Απζεληηθνπνίεζεο Υξεζηώλ oAuth2.0 ζε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηξίησλ Φνξέσλ» (Β' 

762). 

6. Σελ ππφ ζηνηρεία 118944 ΔΞ 2019/23-10-2019 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο 

«Λεηηνπξγία Κέληξνπ Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο» (Β’ 3990). 

7. Σελ 33168/Γ1.11369/25-07-2019 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγό Εξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, Δόκλα - Μαξία Μηραειίδνπ» (Β΄ 3053). 

8. Σελ ππφ ζηνηρεία Τ6/09-07-2019 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Τπνπξγό Επηθξαηείαο» (Β΄2902). 

9. Σνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ. φπσο ηζρχεη, ηξνπνπνηεκέλν θαη θσδηθνπνηεκέλν 

κε ηελ απφθαζε ηεο απφ 15/09/2021 Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο (Πξαθηηθφ 50) θαη 

θαηαρσξήζεθε ζην ΓΔΜΗ ηελ 06/10/2021 κε Κσδηθφ Καηαρψξηζεο 2638991, ζχκθσλα κε ηελ 

απφ 06/10/2021 θαη κε αξηζκ. πξση. 2453273 Αλαθνίλσζε Καηαρψξηζεο ηνπ ΔΒΔΑ. 

10. Σελ κε Α.Π. 81403/19-08-2022 Απφθαζεο Πξνέγθξηζεο ΑΣΑ 034 θαη έληαμεο ηνπ 

έξγνπ «SUB2: Εζληθή Πύιε παξνρώλ αλαπεξίαο θαη θαζηέξσζε ηεο Κάξηαο Αλαπεξίαο» ηνπ 

Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ (ΑΓΑ: 6Γ2746ΜΣΛΡ-ΧΙ4).  

11. Σελ κε Α.Π. 103933 ΔΞ 2022/20-07-2022 Απφθαζε Έληαμεο ηνπ έξγνπ «SUB2: Εζληθή 

Πύιε παξνρώλ αλαπεξίαο θαη θαζηέξσζε ηεο Κάξηαο Αλαπεξίαο – Δξάζε 16925» (θσδηθφο ΟΠ 

ΣΑ 5179243) ζην Σακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο (ΑΓΑ: Ρ4Σ6Η-ΣΤ4). 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. 3435/29-12-2022 γλσκνδφηεζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

13. Σελ ππ’ αξ. 84635/14-09-2022 εηζεγεηηθή έθζεζε νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

Πξντζηακέλεο ηεο γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 

2011/85/ΕΕ) - Δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄88). 

14. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πέξαλ ησλ φζσλ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Σακείνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο.   
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

ΜΔΡΟ Α: ΔΘΝΗΚΖ ΠΤΛΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Άπθπο 1 

Ανηικείμενο 

Με ηελ παξνχζα θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

επσλπκία «Δζληθή Πχιε Αλαπεξίαο», πξνζβάζηκν κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr-ΔΦΠ), πνπ ζπληίζεηαη απφ επηκέξνπο ζπζηήκαηα, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θαη κνλαδηθνχ, ςεθηαθά πξνζβάζηκνπ, ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αηφκσλ κε αλαπεξία.  

Άπθπο 2 

«Δθνική Πύλη Αναπηπίαρ» και ςζηήμαηα αςηήρ 

1. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Δζληθή Πχιε Αλαπεξίαο» ηεξείηαη ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Δζληθφ 

Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-Δ.Φ.Κ.Α.), ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θαη πινπνηείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην Δζληθφ Γίθηπν Τπνδνκψλ 

Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο Α.Δ. (Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ.).  

2. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Δζληθή Πχιε Αλαπεξίαο ζπληίζεηαη θαη δηαιεηηνπξγεί κε ηα εμήο 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα:  

α) ην χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα: 

αα) ην Τπνζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο Αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο, ηεξείηαη ζηνλ e-

Δ.Φ.Κ.Α. θαη αλαπηχζζεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο Α.Δ. (Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.).  

αβ) ην Τπνζχζηεκα Καηάξηηζεο Ιαηξηθνχ Δηζεγεηηθνχ Φαθέινπ ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο 

Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), πνπ απνηειεί Σκήκα ηνπ Αηνκηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο 

(Α.Η.Φ.Τ.) θαη ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη αλαπηχζζεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ..  

αγ) ην Τπνζχζηεκα Ιαηξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α., πνπ ηεξείηαη, αλαπηχζζεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ e-Δ.Φ.ΚΑ.  

β) ην Φεθηαθφ Μεηξψν Αηφκσλ κε Αλαπεξία, πνπ ηεξείηαη ζηνλ e-Δ.Φ.Κ.Α. θαη αλαπηχζζεηαη 

θαη ππνζηεξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ην Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ..  

γ) ην Μεηξψν Παξνρψλ Αλαπεξίαο, πνπ αλήθεη ζηνλ Οξγαληζκφ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Ο.Π.Δ.Κ.Α.) θαη αλαπηχζζεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

απφ ην Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ.  

δ) ην Τπνζχζηεκα Κάξηαο Αλαπεξίαο, πνπ ηεξείηαη ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Α. θαη αλαπηχζζεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ην Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ..  

3. Η είζνδνο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ-αηηνχληνο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηφπηλ απζεληηθνπνίεζήο ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ δηαπηζηεπηεξίσλ ηεο Γεληθήο 
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Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (taxisnet), ζχκθσλα κε ην άξζξν 

24 ηνπ λ. 4727/2020 (Α` 184). 

4. Γηα ην ζθνπφ ηεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ-αηηνχληνο, ην θεληξηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα-ππνζπζηήκαηα απηψλ αληινχλ κέζσ ηνπ 

Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Κ.Δ.Γ.) ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 84 ηνπ λ. 

4727/2020 (Α’184) θαη 47 ηνπ λ. 4623/2019 (Α’ 134), ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο. 

5. Ο ηζηφηνπνο ηεο «Δζληθήο Πχιεο Αλαπεξίαο» έρεη επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ, 

ΑΑΑ ηνπ πξνηχπνπ W3C/WCAG 2.1 ή ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Η' ηνπ 

λ. 4727/2020 (Α' 184), πεξί ηεο ςεθηαθήο πξνζβαζηκφηεηαο, θαη ηεο ππφ ζηνηρεία 

ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Β' 1301), πεξί ηνπ Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

ΜΔΡΟ Β: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔ.Π.Α. 

Άπθπο 3 

Τποβολή αίηηζηρ μέζω ηος ςζηήμαηορ Πιζηοποίηζηρ Αναπηπίαρ 

1. Η αίηεζε γηα πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Δζληθήο Πχιεο 

Αλαπεξίαο» ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο. Ο ελδηαθεξφκελνο 

εηζέξρεηαη ζηελ Δζληθή Πχιε Αλαπεξίαο θαη ππνβάιιεη αίηεζε πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, κέζσ 

ηνπ Τπνζπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

απζεληηθνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ-δηαπηζηεπηεξίσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(taxisnet) ή κε έλαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ηξφπνπο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 4727/2020 

(Α’ 184).  

2. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο πξφζβαζεο ζην ππνζχζηεκα απφ ηνλ πνιίηε, 

κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο 

(Κ.Κ.), ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) ή ζηηο Γξακκαηείεο ΚΔ.Π.Α.. Ο ππάιιεινο 

εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα κε ρξήζε ησλ «Κσδηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππφ ζηνηρεία 29810 ΔΞ 2020 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο (Β’ 4798).  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη αηηήζεηο δηαηεξνχλ εληφο ηνπ ππνζπζηήκαηνο δηαθξηηή ζήκαλζε. 

3. ε θάζε πεξίπησζε, αίηεζε είηε κε ειεθηξνληθφ, είηε κε θπζηθφ ηξφπν δχλαηαη λα ππνβιεζεί 

θαη απφ λφκηκν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

θαηαρσξίδνληαη ζην ζχζηεκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ. 

4. ην Τπνζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο Αίηεζεο εμππεξεηνχληαη αηηήζεηο γηα ηηο θάησζη δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο απφ ην ΚΔ.Π.Α.:  

(α) Αξρηθή αμηνιφγεζε γηα πηζηνπνίεζε 
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(β) Αμηνιφγεζε γηα παξάηαζε πηζηνπνίεζεο  

(γ) Αμηνιφγεζε γηα επηδείλσζε ππάξρνπζαο ή πξνζζήθεο λέαο πάζεζεο  

(δ) Αμηνιφγεζε γηα αλαζεψξεζε ηζρχνπζαο πηζηνπνίεζεο 

5. Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαη ζε απηή ζπκπιεξψλνληαη ή/θαη δειψλνληαη ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ.Π.Α..  

6. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο γηα αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε 

αλαπεξίαο, βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ΚΔ.Π.Α., ζε Φνξείο 

θαηαβνιήο παξνρψλ/σθειεκάησλ, απηή δηελεξγείηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απφ ηνλ e-Δ.Φ.Κ.Α. 

7. Η νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην ππνζχζηεκα απφ ην θπζηθφ πξφζσπν-αηηνχληα, 

ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο θαη ππνβνιήο ηνπ Ιαηξηθνχ Δηζεγεηηθνχ 

Φαθέινπ απφ ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ηνπ αηηνχληνο.  

Άπθπο 4 

Καηάπηιζη και ςποβολή Ηαηπικού Διζηγηηικού Φακέλος 

1. Μεηά απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο θαηαξηίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη 

ζην χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο ν Ιαηξηθφο Δηζεγεηηθφο Φάθεινο, κέζσ ηνπ 

Τπνζπζηήκαηνο Καηάξηηζεο Ιαηξηθνχ Δηζεγεηηθνχ Φαθέινπ ηεο Η.ΓΙ.ΚΑ. Α.Δ.. Ο Ιαηξηθφο 

Δηζεγεηηθφο Φάθεινο πεξηιακβάλεη: 

α) ην Γεληθφ Δηζεγεηηθφ Φάθειν, πνπ αθνξά ζηελ θχξηα πάζεζε ηνπ αηηνχληνο 

β) ηνπο Δηδηθνχο Δηζεγεηηθνχο Φαθέινπο, πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλππάξρνπζεο αμηνινγνχκελεο 

παζήζεηο.  

Οη αλσηέξσ θάθεινη θαηαξηίδνληαη θαη ππνβάιινληαη ζην ππνζχζηεκα απφ ηαηξνχο πνπ επηιέγεη 

ν αηηψλ.   

2. Ο ηαηξφο πνπ ππνβάιιεη ηνλ Γεληθφ Δηζεγεηηθφ Φάθειν έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξηζηηθή 

ππνβνιή ηνπ Ιαηξηθνχ Δηζεγεηηθνχ Φαθέινπ. 

Άπθπο 5 

Πιζηοποίηζη Αναπηπίαρ από ΚΔ.Π.Α. 

Μεηά απφ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ Ιαηξηθνχ Δηζεγεηηθνχ Φαθέινπ, ε αίηεζε θαη ν Ιαηξηθφο 

Δηζεγεηηθφο Φάθεινο πξνσζνχληαη κέζσ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (Web Services – WS) ζην 

Τπνζχζηεκα Ιαηξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α. γηα ηελ εθθίλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πηζηνπνίεζεο απφ ην ΚΔ.ΠΑ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ΚΔ.Π.Α..   
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Άπθπο 6 

Έκδοζη Αποηελέζμαηορ Πιζηοποίηζηρ Αναπηπίαρ από ηο ΚΔ.Π.Α. και Δνημέπωζη ηος 

Πολίηη  

1. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο απφ ην ΚΔ.Π.Α., ε 

Γλσζηνπνίεζε Απνηειέζκαηνο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (Γ.Α.Π.Α.) απνζηέιιεηαη απηφκαηα 

ζηελ ειεθηξνληθή ζπξίδα ηνπ πνιίηε θαη ν πνιίηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ελέξγεηα κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν.   

2. Η απνζηνιή ηεο Γ.Α.Π.Α ζηελ ειεθηξνληθή ζπξίδα ηνπ πνιίηε επέρεη ζέζε θνηλνπνίεζεο θαη 

εθθηλεί ηελ πξνζεζκία πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 29 

ηνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184).  

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη θνηλνπνίεζε ηεο εθδνζείζαο Γ.Α.Π.Α., βάζεη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ΚΔ.Π.Α., ζε Φνξείο θαηαβνιήο 

παξνρψλ/σθειεκάησλ, απηή δηελεξγείηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απφ ηνλ e-Δ.Φ.Κ.Α. 

4. Σν Φεθηαθφ Μεηξψν Αηφκσλ κε Αλαπεξία ελεκεξψλεηαη, κέζσ ησλ απαξαίηεησλ 

δηαιεηηνπξγηθνηήησλ, γηα φιεο ηηο εθδνζείζεο Γ.Α.Π.Α.. 

5. Σν Τπνζχζηεκα Ιαηξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α. αλαγγέιιεη ζην λέν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα ηε Γ.Α.Π.Α., κέζσ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (Web Services – WS). 

 

 

Άπθπο 7 

Διδικόηεπα θέμαηα επεξεπγαζίαρ δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα 

1. Πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 108 ηνπ λ. 4961/2022 (Α’ 146), εμεηδηθεχνληαη ηα θάησζη:  

α) Ννκηθή βάζε επεμεξγαζίαο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ απνηειεί ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρείν ε θαη γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ε ηνπ 

Γ.Κ.Π.Γ. 

β) Γηα ην Τπνζχζηεκα Ηιεθηξνληθήο Αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο ηνπ πζηήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο, νξίδεηαη Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ν e- Δ.Φ.Κ.Α. θαη εθηεινχζα ηελ 

επεμεξγαζία ε Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.  

γ) Γηα ην Τπνζχζηεκα Καηάξηηζεο Ιαηξηθνχ Δηζεγεηηθνχ Φαθέινπ ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο 

Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, νξίδεηαη Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ην 

Τπνπξγείν Τγείαο  θαη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία ε Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ. 

δ) Γηα ην Τπνζχζηεκα Ιαηξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α.,  νξίδεηαη Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ν 

e-Δ.Φ.Κ.Α.  . 

ε) Γηα ην Φεθηαθφ Μεηξψν Αηφκσλ κε Αλαπεξία, νξίδεηαη Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ν e-

Δ.Φ.Κ.Α. θαη εθηεινχζα ηελ επεμεξγαζία ην Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ. 
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ζη) Γηα ην Μεηξψν Παξνρψλ Αλαπεξίαο, νξίδεηαη απφ Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ν  Ο.Π.Δ.Κ.Α. 

θαη εθηεινχζα ηελ επεμεξγαζία ην Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ. 

δ) Γηα ην Τπνζχζηεκα ηεο Κάξηαο Αλαπεξίαο,  νξίδεηαη Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ν Ο.Π.Δ.Κ.Α. 

θαη εθηεινχζα ηελ επεμεξγαζία νξίδεηαη ην Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ. 

ζη) Οη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ιακβάλνπλ, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, φια ηα απαξαίηεηα θαη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπο θαζψο θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ απηψλ. Παξέρνπλ επίζεο ζηα 

θπζηθά πξφζσπα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΓΚΠΓ. 

δ) Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο, πεξηνξίδνληαη ζηα 

απνιχησο απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ λα πεξαησζεί ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο. 

ε) Οη εθηεινχληεο ηελ Δπεμεξγαζία ελεξγνχλ, ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη, ηδίσο, ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ άξζ. 5, 28 θαη 29 ηνπ Γ.Κ.Π.Γ. ην πιαίζην 

απηφ, επηκεινχληαη ηξφπνπο ςεπδσλπκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξήζεο ηερληθψλ θπξίσο ςεπδσλπκνπνίεζεο, αλσλπκνπνίεζεο, θαη θξππηνγξάθεζεο. Οη 

Δθηεινχληεο ηελ Δπεμεξγαζία ηεξνχλ ηα θαηάιιεια θαη αλαγθαία ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα 

αζθάιεηαο ησλ ππφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηε πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ απφ θάζε παξαβίαζε, θαζψο θαη απφ ζθφπηκε ή ηπραία απεηιή, ελεξγψληαο ζχκθσλα 

κε ην ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην.  

ζ) Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο 

δχλαληαη λα θνηλνπνηνχληαη ή λα αληινχληαη απφ άιινπο θνξείο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, κε 

απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηελ πεξαίσζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο. 

2. Γηα φια ηα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Δζληθή Πχιε 

Αλαπεξίαο», νη e-Δ.Φ.Κ.Α. θαη Ο.Π.Δ.Κ.Α. δηαηεξνχλ πιήξε πξφζβαζε θαηά ηνλ ιφγν 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, πέξαλ ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, θαη ζε δεπηεξνγελή κεηαζρεκαηηζκέλα 

δεδνκέλα δηεπαθψλ ρξήζηε, ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ θιπ. 

3. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο - 

θαη ηδίσο νη ΓΑΠΑ σο δηνηθεηηθά έγγξαθα - δηαηεξνχληαη ζην δηελεθέο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί εθθαζάξηζεο αξρείσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ (ΝΠΓΓ),  ιακβάλνληαο ππφςε 

ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα ηεο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο (ελ ηζρχ ή κε) απνηεινχλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαηξηθή θξίζε απφ ην ΚΔΠΑ, βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηα άξζξα 24, 25 

θαη 27 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠΑ (Β΄4830) γηα φζν δηάζηεκα είλαη ελ δσή ην 

άηνκν. Δπηπξφζζεηα, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Φαθέινπ Αμηνιφγεζεο θαη ηδίσο νη ΓΑΠΑ (ελ 

ηζρχ ή κε) δχλαληαη λα απνηειέζνπλ αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθψλ, 

πξνλνηαθψλ θαη ινηπψλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη λα αλαδεηεζνχλ ηφζν απφ ην ππνθείκελν ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φζν θαη απφ ζπγγεληθά ηνπ πξφζσπα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ηα νπνία 

έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
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4. Γηα ηηο παξαπάλσ επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηελεξγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε είλαη ππνρξεσηηθή ε δηελέξγεηα εθηίκεζεο αληηθηχπνπ 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ (ΔΑΠΓ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ ΓΚΠΓ . 

5. Σα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο αλαγλσξίδεη ε 

εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνχλ, ζηνλ βαζκφ πνπ ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ είλαη 

ζπκβαηή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο.  

Σα δηθαηψκαηα απηά ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΠΓ είλαη ηα αθφινπζα: 

I. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ ηα ππνθείκελα λα ελεκεξσζνχλ γηα ην 

πνηα δεδνκέλα ηνπο ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο, γηα πνην ιφγν θαη ηνπο ηπρφλ απνδέθηεο ηνπο.  

II. Σν δηθαίσκα δηφξζσζεο ησλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ ιάζε, αλαθξίβεηεο 

θαη ειιείςεηο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ. 

III. Σν δηθαίσκα δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ («δηθαίσκα ζηε ιήζε»), πξνθεηκέλνπ,ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ, λα δηαγξαθνχλ ηα δεδνκέλα ησλ  ππνθεηκέλσλ απφ ηα αξρεία πνπ 

ηεξνχληαη.  

IV. Σν δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο 

αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη αζθεζεί ην δηθαίσκα ηεο ελαληίσζεο θαη ε 

απφθαζε εθθξεκεί θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα γηα ηνλ αξρηθφ 

ζθνπφ αιιά γηα λνκηθνχο ιφγνπο δελ κπνξνχλ αθφκε λα δηαγξαθνχλ. 

V. Σν δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ ην ππνθείκελν λα παξαιάβεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα ηα δηαβηβάζεη ζε ηξίηνλ. 

VI. Σν δηθαίσκα ελαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ ην ππνθείκελν κπνξεί λα 

αλαθαιέζεη – εθ’ φζνλ είρε απαηηεζεί – ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ, ρσξίο ε αλάθιεζε απηή λα 

επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε πξν ηεο 

αλάθιεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο.  
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Άπθπο 8 

Έναπξη ιζσύορ 

Η απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, ……………….…. 2023 

 

 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ  

ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
ΤΓΔΗΑ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 

   

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ 
ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΛΔΤΡΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΗΔΡΡΑΚΑΚΖ 

 ΟΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΗ  

ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
 

ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

   

ΓΟΜΝΑ-ΜΑΡΗΑ 

ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ 
 ΘΔΟΓΧΡΟ ΛΗΒΑΝΗΟ 

 

 

Εζσηεξηθή Δηαλνκή:  

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ  

2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, θ. Σζαθιόγινπ  

3. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, θα. Μηραειίδνπ 

4. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ  

5. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηώρεηαο  

6. Πξντζηακέλε Γεληθήο Δηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

7. Πξντζηακέλε Γεληθήο Δηεύζπλζεο  Δηνηθεηηθώλ  Τπεξεζηώλ θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 
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