
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α1α/οικ. 
21721/31.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, 
με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμε-
τώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1126)

2 «Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευ-
όμενων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-
σοκομείο Ιωαννίνων».

3 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Υπουργό Τουρι-
σμού για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας 
υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού, κλάδου 
ΔΕ Οδηγών.

4 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Ληξιαρχικές 
Πράξεις θανάτου» και «Πιστοποιητικά Δημοτολο-
γικής Αστικής Κατάστασης» του πληροφοριακού 
συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας (ΚΕ.Δ.)»

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α1α/οικ.26985 (1)
   Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α1α/οικ. 

21721/31.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, 

με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμε-

τώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και 

διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1126) 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-
νισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιο-

ρισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

β) του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 28),

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

δ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

2. Την 340/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. Β1α/οικ. 24378/10-04-2020 εισή-
γηση, του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Υγείας, ύψους 71.646,00 ευρώ, 
η οποία συνίσταται στην πρόσληψη προσωπικού, ήτοι 
13 ατόμων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας, για διάρκεια μέχρι 4 μηνών. Η ανωτέρω δαπάνη 
θα αντιμετωπιστεί με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου, από πιστώσεις του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση 
και διάδοση του κορωνοϊού COVID -19, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της Α1α/οικ. 
21721/31.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, με 
θέμα «Πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1126), ως εξής:

1. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το συνολικά προσλαμβανόμενο προσωπικό όλων 

των κλάδων και κατηγοριών στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Υγείας. σύμφωνα με την παρούσα, δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα πενήντα τρία (53) άτομα».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Στο τέλος του εδαφίου 4 της παρ. 2 προστίθεται το 
εξής: «4 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου Υγιεινολόγων 
Μηχανικών, 6 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου Εποπτών 
Δημόσιας Υγείας, 3 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου 
Επισκεπτών/τριών Υγείας».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Α1α/οικ. 
21721/31.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β’ 1126). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

  Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/87375/19 (2)
      Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευ-
όμενων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-
σοκομείο Ιωαννίνων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α΄172),

β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α΄143), όπως ισχύει,

γ. των άρθρων 6 και 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄81), όπως ισχύουν,

δ. του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4484/2017 «Προσαρμο-
γή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110),

ε. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄43),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

ζ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συ-
ναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσε-
ων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α΄65),

η. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 « Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄143).

2. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄121).

3. Την υπ’ αριθ. 54713/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδι-

οτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β΄ 3105).

4. Tην 9938/02-12-2019 απόφαση του Διοικητή της 
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

5. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 39ης/17-10-2019 
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανε-
πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (θέμα 2ο).

6. Την απόφαση της 104ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 
κατά την 27η Ιανουαρίου 2020 (Θέμα 15ο).

7. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. Β1α /οικ. 14251/28-02-2020 έγ-
γραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋ-
πολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά / μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης 
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας, 
που έχει συσταθεί με την Α1α/ 8544/97/18-05-1998 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β΄546), σε μία (1) οργανική θέση 
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργι-
κής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, όταν 
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγ-
γεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για 
τη λήψη της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας, μέχρι 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

 Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/34/οικ.9426 (3)
      Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Υπουργό Του-

ρισμού για τον καθορισμό του ωραρίου εργασί-

ας υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού, κλά-

δου ΔΕ Οδηγών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 6 της από 29.12.1980 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο-
κρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί-
σεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 1157/1981 (Α'126), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

β) του π.δ. 133/2017 (Α' 161) «Οργανισμός Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

γ) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α'119) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
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δ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α'123) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

2. Την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ 1659/Β΄/
26-7-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την 
οποία τροποποιήθηκε η ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 
(ΦΕΚ 769/Β’) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη-
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Το αριθ. 1304/24.1.2020 έγγραφο του Υπουργού 
Τουρισμού, με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον 
Υπουργό Τουρισμού για τον καθορισμό του ωραρίου 
εργασίας υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού, ειδι-
κότητας ΔΕ Οδηγών», με το οποίο ζητείται η μεταβίβαση 
της αρμοδιότητας της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρ-
θρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 1157/1981, στον 
Υπουργό Τουρισμού, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
έκδοση υπουργικής απόφασης για τον κατά παρέκκλι-
ση καθορισμό του ημερήσιου ωραρίου εργασίας των 
οδηγών του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς, λόγω επιτα-
κτικών αναγκών της υπηρεσίας, κρίνεται απαραίτητη η 
απασχόλησή τους από τις 7.00 π.μ. έως και τις 10.00 μ.μ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά ενδεχόμενη δαπάνη θα προκύ-
ψει από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Του-
ρισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Τουρισμού την αρ-
μοδιότητα να καθορίζει με απόφασή του το ημερήσιο 
ωράριο εργασίας των οδηγών του Υπουργείου Τουρι-
σμού από τις 7.00 π.μ. έως και τις 10.00 μ.μ.

2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται μέσα στα 
χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 10245 ΕΞ 2020 (4)
    Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Ληξιαρχικές 
Πράξεις θανάτου» και «Πιστοποιητικά Δημοτολο-
γικής Αστικής Κατάστασης» του πληροφοριακού 
συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας (ΚΕ.Δ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ Α’ 134), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 138), όπως ισχύει.

3. Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (ΦΕΚ 
Α’ 137).

5. Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107), για 
τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών, όπως ισχύει.

6. Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 
Α’ 143), όπως ισχύει.

7. Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 85), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A’ 43).

9. Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα 
Δημοτολόγια» (ΦΕΚ Α’ 180), όπως ισχύει.

10. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α’ 180), όπως ισχύει.

11. 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 Α’ 119).

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

13. Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

Β. Την Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ 
Β’ 2902).

Γ. Την 300/21-08-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός του Γενικού 
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 592).

Δ. Την 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (ΦΕΚ 3990/Β΄/1-11-2019).

Ε. Την 132054 ΕΞ 2019/21-11-2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρε-
σιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος 
«Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην 
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Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Β’ 4397).

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 2173/14-02-2020 και 2176/14-2-2020 
αιτήματα διαλειτουργικότητας του Ε.Φ.Κ.Α. στην Ε.Δ.Α. 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα υπ’αρ. 59188/11-3-2020 και 59201/11-3-2020 
έγγραφα του Ε.Φ.Κ.Α. προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την 
ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών 
υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας.

Η. Την 9538 ΕΞ2020/ΥΨηΔ/15-04-2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης «Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακών 
υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο 
Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ενιαίο Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)».

Θ. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχει-
ρήσεις, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των 
κεντρικών υποδομών Διαλειτουργικότητας, στο πληρο-
φοριακό σύστημα των Φορέων του Δημοσίου.

Ι. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διατίθενται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Ε.Φ.Κ.Α.) οι κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες του 
Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του 
άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών:

α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξε-
ων», υπό τις εξής μεθόδους:

• Αναζήτηση Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου με βάση 
τον ΑΦΜ. του υποκειμένου των δεδομένων,

• Αναζήτηση Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου με βάση 
τον ΑΜΚΑ του υποκειμένου των δεδομένων,

• Αναζήτηση Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου με βάση 

το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης του 
υποκειμένου των δεδομένων.

β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολο-
γικής Αστικής Κατάστασης» για τη λήψη πιστοποιητικού 
εγγύτερων συγγενών.

2. Σκοπός της διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσι-
ών είναι η αξιοποίηση των ανωτέρω δεδομένων για την 
επιτάχυνση των υφιστάμενων διαδικασιών απονομής 
συντάξεων που πραγματοποιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α., 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η διασύνδεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα 
με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

4. Ο Ε.Φ.Κ.Α. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς 
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων 
πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και 
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή.

5. Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφορι-
ακών συστημάτων, τα ακριβή πεδία πληροφοριών ανά 
διαδικτυακή υπηρεσία, οι κανόνες τήρησης εμπιστευτι-
κότητας και ασφάλειας και οι λοιπές υποχρεώσεις των 
εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σε Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α., του 
Υπουργείου Εσωτερικών και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

6. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 27 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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