
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίη-
σης Αναπηρίας.

2 Καθορισμός των ωρών νυκτερινής εργασίας ερ-
γασίμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, ημε-
ρήσιας και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών καθ’ υπέρβαση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, και ωρών νυκτε-
ρινής εργασίας εργασίμων ημερών και ημερήσιας 
και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσι-
μων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-
κής εβδομαδιαίας απασχόλησης των εντεταλμέ-
νων υπαλλήλων του Σώματος ελεγκτών Παιγνίων 
της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίοι συγκροτούν τα κλιμάκια 
ελέγχου και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., που συ-
νεπικουρεί στον έλεγχο, για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 10202 (1)
Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποί-

ησης Αναπηρίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 102, 103 και 111 και ιδίως την περ. α) της 

παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της 
ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146),

β) 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 αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) 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 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) των άρθρων 47, 56 και 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), 

στ) του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό 
Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασι-
ακές σχέσεις» (Α’ 115),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 43).

θ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της 
“Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.” (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανω-
τικές διατάξεις» (Α’ 245),

ι) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 
(Α’ 287),

ια) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 

ιβ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ιδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιε) του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

ιστ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168).

ιζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

ιη) του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e- Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8).

2. Την υπό στοιχεία 83799/12-09-2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κα-
νονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β’ 4830).

3. Την υπ’ αρ. 1786/14-02-2022 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

4. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικο-
ποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

5. Την υπ’ αρ. 3981/25-02-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

7. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-07-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

8. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

9. Του καταστατικού του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. όπως ισχύει, 
τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με την απόφαση 
της από 15/09/2021 τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρα-
κτικό 50) και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 06/10/2021 
με Κωδικό Καταχώρισης 2638991, σύμφωνα με την από 
06/10/2021 και υπ’ αρ. 2453273 Ανακοίνωση Καταχώρι-
σης του ΕΒΕΑ.

10. Την υπ’ αρ. 81403/19-08-2022 απόφαση Προέγκρι-
σης ΣΑΤΑ 034 και ένταξης του έργου «SUB2: Εθνική Πύλη 
παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρί-
ας» του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 
6Δ2746ΜΤΛΡ-ΩΙ4).

11. Την υπό στοιχεία 103933 ΕΞ 2022/20-07-2022 από-
φαση Ένταξης του έργου «SUB2: Εθνική Πύλη παροχών 
αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας - Δρά-

ση 16925» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179243) στο Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: Ρ4Τ6Η-ΤΥ4).

12. Την υπ’ αρ. 3435/29-12-2022 γνωμοδότηση της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα.

13. Την υπ’ αρ. 84635/14-09-2022 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων της Προϊσταμένης της γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την 
περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, πέραν των όσων έχουν προβλεφθεί στις σχετικές 
αποφάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α: 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζεται η λειτουργία του κε-
ντρικού πληροφοριακού συστήματος με την επωνυμία 
«Εθνική Πύλη Αναπηρίας», προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), 
που συντίθεται από επιμέρους συστήματα, με σκοπό 
τη δημιουργία ενός ενιαίου και μοναδικού, ψηφιακά 
προσβάσιμου, σημείου αναφοράς για τα θέματα που 
αφορούν θέματα ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο 2
«Εθνική Πύλη Αναπηρίας» και Συστήματα αυτής

1. Το πληροφοριακό σύστημα «Εθνική Πύλη Αναπηρί-
ας» τηρείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), υπό την εποπτεία του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και υλοποιεί-
ται και υποστηρίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

2. Το πληροφοριακό σύστημα Εθνική Πύλη Αναπηρί-
ας συντίθεται και διαλειτουργεί με τα εξής επιμέρους 
συστήματα:

α) Το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας, που απο-
τελείται από τα εξής επιμέρους υποσυστήματα: αα) το 
Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση 
αναπηρίας, τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και αναπτύσσεται 
και υποστηρίζεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

αβ) Το Υποσύστημα Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγητι-
κού Φακέλου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.), που αποτελεί Τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονι-
κού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) και τηρείται στο Υπουρ-
γείο Υγείας και αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από την 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

αγ) Το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α., 
που τηρείται, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από τον 
e-Ε.Φ.ΚΑ.
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β) Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, που 
τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και αναπτύσσεται και υποστη-
ρίζεται για λογαριασμό του από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

γ) Το Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, που ανήκει στον 
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και αναπτύσσεται και υποστηρί-
ζεται για λογαριασμό του από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

δ) Το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας, που τηρείται 
στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. και αναπτύσσεται και υποστηρίζεται για 
λογαριασμό του από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

3. Η είσοδος του φυσικού προσώπου-αιτούντος στο 
πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιείται κατόπιν αυ-
θεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπι-
στευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα 
με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4. Για το σκοπό της επαλήθευσης των στοιχείων του 
φυσικού προσώπου-αιτούντος, το κεντρικό πληροφορι-
ακό σύστημα και τα επιμέρους συστήματα-υποσυστή-
ματα αυτών αντλούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας (Κ.Ε.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 84 
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

5. Ο ιστότοπος της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» έχει 
επίπεδο προσβασιμότητας, τουλάχιστον, ΑΑΑ του προ-
τύπου W3C/WCAG 2.1 ή συμμορφώνεται με τις προβλέ-
ψεις του Κεφαλαίου Η’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), περί 
της ψηφιακής προσβασιμότητας, και της υπό στοιχεία 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Β’ 1301), περί του Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΜΕΡΟΣ Β:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης μέσω του Συστήματος 
Πιστοποίησης Αναπηρίας

1. Η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας του πληροφο-
ριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» υποβάλ-
λεται μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας. Ο 
ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Εθνική Πύλη Αναπηρί-
ας και υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας, μέσω 
του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποί-
ηση αναπηρίας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί 
με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet) ή με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που 
ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Η υποβολή της αίτησης, σε περίπτωση αδυναμίας 
πρόσβασης στο υποσύστημα από τον πολίτη, μπορεί να 
γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στα Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. Ο υπάλληλος 
εισέρχεται στο σύστημα με χρήση των «Κωδικών Δημό-

σιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
(Β’ 4798). Σε αυτή την περίπτωση, οι αιτήσεις διατηρούν 
εντός του υποσυστήματος διακριτή σήμανση.

3. Σε κάθε περίπτωση, αίτηση είτε με ηλεκτρονικό, είτε 
με φυσικό τρόπο δύναται να υποβληθεί και από νόμιμο ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία. 
Σε αυτή την περίπτωση, καταχωρίζονται στο σύστημα 
και τα στοιχεία του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκ-
προσώπου.

4. Στο Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης εξυπηρε-
τούνται αιτήσεις για τις κάτωθι διαδικασίες αξιολόγησης 
και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α.:

(α) Αρχική αξιολόγηση για πιστοποίηση.
(β) Αξιολόγηση για παράταση πιστοποίησης.
(γ) Αξιολόγηση για επιδείνωση υπάρχουσας ή προ-

σθήκης νέας πάθησης (δ) Αξιολόγηση για αναθεώρηση 
ισχύουσας πιστοποίησης.

5. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και σε 
αυτή συμπληρώνονται ή/και δηλώνονται τα απαραίτητα 
στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας 
του ΚΕ.Π.Α.

6. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κοινοποίηση 
της αίτησης για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπη-
ρίας, βάσει των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό 
Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α., σε Φορείς καταβολής παροχών/
ωφελημάτων, αυτή διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο 
από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

7. Η οριστική υποβολή της αίτησης στο υποσύστημα 
από το φυσικό πρόσωπο-αιτούντα, σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης και υποβολής του 
Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου από τους θεράποντες 
ιατρούς του αιτούντος.

Άρθρο 4
Κατάρτιση και υποβολή 
Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου

1. Μετά από την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση 
αναπηρίας καταρτίζεται και υποβάλλεται στο Σύστημα 
Πιστοποίησης Αναπηρίας ο Ιατρικός Εισηγητικός Φά-
κελος, μέσω του Υποσυστήματος Κατάρτισης Ιατρικού 
Εισηγητικού Φακέλου της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. Ο Ιατρικός Ειση-
γητικός Φάκελος περιλαμβάνει:

α) το Γενικό Εισηγητικό Φάκελο, που αφορά στην κύρια 
πάθηση του αιτούντος

β) τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους, που αφο-
ρούν στις συνυπάρχουσες αξιολογούμενες παθήσεις.

Οι ανωτέρω φάκελοι καταρτίζονται και υποβάλλονται 
στο υποσύστημα από ιατρούς που επιλέγει ο αιτών.

2. Ο ιατρός που υποβάλλει τον Γενικό Εισηγητικό Φά-
κελο έχει την ευθύνη για την οριστική υποβολή του Ια-
τρικού Εισηγητικού Φακέλου.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

Μετά από την οριστική υποβολή του Ιατρικού Ειση-
γητικού Φακέλου, η αίτηση και ο Ιατρικός Εισηγητικός 
Φάκελος προωθούνται μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών 
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(Web Services - WS) στο Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολό-
γησης του ΚΕ.Π.Α. για την εκκίνηση των διαδικασιών πι-
στοποίησης από το ΚΕ.ΠΑ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 6
Έκδοση Αποτελέσματος 
Πιστοποίησης Αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. 
και Ενημέρωση του Πολίτη

1. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολό-
γησης και πιστοποίησης από το ΚΕ.Π.Α., η Γνωστοποίη-
ση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) 
αποστέλλεται αυτόματα στην ηλεκτρονική θυρίδα του 
πολίτη και ο πολίτης ενημερώνεται για την ενέργεια με 
αυτοματοποιημένο τρόπο.

2. Η αποστολή της Γ.Α.Π.Α στην ηλεκτρονική θυρίδα 
του πολίτη επέχει θέση κοινοποίησης και εκκινεί την 
προθεσμία προσφυγής κατά της απόφασης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κοινοποίηση 
της εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α., βάσει των προβλεπόμενων από 
τον Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α., σε Φορείς καταβο-
λής παροχών/ωφελημάτων, αυτή διενεργείται με ηλε-
κτρονικό τρόπο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

4. Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία ενημε-
ρώνεται, μέσω των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, 
για όλες τις εκδοθείσες Γ.Α.Π.Α.

5. Το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α. 
αναγγέλλει στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα τη Γ.Α.Π.Α., 
μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services - WS).

Άρθρο 7
Ειδικότερα θέματα επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 108 του ν. 4961/
2022 (Α’ 146), εξειδικεύονται τα κάτωθι:

α) Νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων 
αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε και για τις ειδικές 
κατηγορίες δεδομένων το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η 
του Γ.Κ.Π.Δ.

β) Για το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστο-
ποίηση αναπηρίας του Συστήματος Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας, ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο e- Ε.Φ.Κ.Α. 
και εκτελούσα την επεξεργασία η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

γ) Για το Υποσύστημα Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγη-
τικού Φακέλου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 4 της παρούσας, ορίζεται Υπεύθυ-
νος Επεξεργασίας το Υπουργείο Υγείας και εκτελούντες 
την επεξεργασία η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

δ) Για το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του 
ΚΕ.Π.Α., ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο e-Ε.Φ.Κ.Α. 

ε) Για το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, ορί-
ζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο e- Ε.Φ.Κ.Α. και εκτελού-
σα την επεξεργασία το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

στ) Για το Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, ορίζεται από 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. και εκτελούσα την 
επεξεργασία το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

ζ) Για το Υποσύστημα της Κάρτας Αναπηρίας, ορίζεται 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. και εκτελούσα την 
επεξεργασία ορίζεται το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

η) Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας λαμβάνουν, κατά την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανω-
τικά μέτρα για την ασφάλεια τους καθώς και την άσκηση 
των δικαιωμάτων των υποκειμένων αυτών. Παρέχουν 
επίσης στα φυσικά πρόσωπα ενημέρωση σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΓΚΠΔ.

θ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να περαιωθεί ο σκοπός της 
παρούσας.

ι) Οι εκτελούντες την Επεξεργασία ενεργούν, τηρούν 
τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις αρχές 
που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των άρθρων 5, 28 και 29 του Γ.Κ.Π.Δ. Στο 
πλαίσιο αυτό, επιμελούνται τρόπους ψευδωνυμοποίη-
σης των δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνικών κυρίως ψευδωνυμοποίησης, ανωνυμοποίησης, 
και κρυπτογράφησης. Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία 
τηρούν τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανω-
τικά μέτρα ασφάλειας των υπό επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη προστασία των δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό 
και εθνικό δίκαιο.

ια) Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υπά-
γονται, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δύνανται 
να κοινοποιούνται ή να αντλούνται από άλλους φορείς 
του ελληνικού δημοσίου, με αποκλειστικό γνώμονα την 
περαίωση των σκοπών της παρούσας.

2. Για όλα τα συστήματα και υποσυστήματα του πλη-
ροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», οι 
e-Ε.Φ.Κ.Α. και Ο.Π.Ε.Κ.Α. διατηρούν πλήρη πρόσβαση 
κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους, πέραν των πρωτο-
γενών δεδομένων, και σε δευτερογενή μετασχηματι-
σμένα δεδομένα διεπαφών χρήστη, υποβληθεισών 
αιτήσεων κ.λπ.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υπά-
γονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας - και ιδίως οι 
ΓΑΠΑ ως διοικητικά έγγραφα - διατηρούνται στο διηνε-
κές, υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί εκκαθάρισης 
αρχείων ασφαλιστικών οργανισμών (ΝΠΔΔ), λαμβάνο-
ντας υπόψη το γεγονός ότι τα δεδομένα της πιστοποί-
ησης αναπηρίας (εν ισχύ ή μη) αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ιατρική κρίση από το ΚΕΠΑ, βάσει 
των προβλεπόμενων στα άρθρα 24, 25 και 27 του Κανο-
νισμού Λειτουργίας του ΚΕΠΑ (Β’ 4830) για όσο διάστημα 
είναι εν ζωή το άτομο. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία του Διοι-
κητικού Φακέλου Αξιολόγησης και ιδίως οι ΓΑΠΑ (εν ισχύ 
ή μη) δύνανται να αποτελέσουν αναγκαία δικαιολογητικά 
για τη χορήγηση ασφαλιστικών, προνοιακών και λοιπών 
κοινωνικών παροχών και να αναζητηθούν τόσο από το 
υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, όσο και από 
συγγενικά του πρόσωπα μετά το θάνατό του, τα οποία 
έχουν έννομο συμφέρον βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

4. Για τις παραπάνω επεξεργασίες δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα που διενεργούνται σύμφωνα με την 
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παρούσα απόφαση είναι υποχρεωτική η διενέργεια εκτί-
μησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων 
(ΕΑΠΔ), σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ. 

5. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκή-
σουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που τους αφορούν, στον βαθμό που η άσκηση των δικαι-
ωμάτων είναι συμβατή με τη λειτουργία της εφαρμογής.

Τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι τα 
ακόλουθα:

I. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου 
τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα 
τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους 
τυχόν αποδέκτες τους.

II. Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμέ-
νου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλεί-
ψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III. Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα 
στη λήθη»), προκειμένου,υπό τις προϋποθέσεις του Κα-
νονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των υποκειμένων 
από τα αρχεία που τηρούνται.

IV. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας 
των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το δι-
καίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε 
περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτη-
τα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν 
μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

V. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προ-
κειμένου το υποκείμενο να παραλάβει τα δεδομένα του 
σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσει σε τρίτον.

VI. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δε-
δομένων, όπου το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει - 
εφ’ όσον είχε απαιτηθεί - την συγκατάθεσή του, χωρίς η 
ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξερ-
γασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ 
της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Υφυπουργός Εργασίας
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 Υφυπουργός
Υγείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

   Αριθμ. 2021 (2)
Καθορισμός των ωρών νυκτερινής εργασίας ερ-

γασίμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, ημε-

ρήσιας και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και 

εξαιρέσιμων ημερών καθ’ υπέρβαση της υποχρε-

ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, και ωρών νυκτε-

ρινής εργασίας εργασίμων ημερών και ημερήσιας 

και νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσι-

μων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-

κής εβδομαδιαίας απασχόλησης των εντεταλμέ-

νων υπαλλήλων του Σώματος ελεγκτών Παιγνίων 

της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίοι συγκροτούν τα κλιμάκια 

ελέγχου και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., που συ-

νεπικουρεί στον έλεγχο, για το έτος 2023.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α’ 38) 

και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) 
και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν.  3051/2002 
(Α’ 220),

β) των άρθρων 77 «Έννοια και περιπτώσεις δημοσί-
ων δαπανών» και 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών 
δημοσίου» του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

δ) του άρθρου 41 «Ώρες εργασίας υπαλλήλων δημο-
σίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» του ν. 3979/2011 «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 138),

ε) του άρθρου 105 του v. 4850/2021 (Α’ 208) «Ρυθμίσεις 
για το Σώμα Ελεγκτών Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων - Προσθήκη άρθρου 23Α στον ν. 4141/2013 
Στον ν. 4141/2013 (Α’ 81)», «Τα μέλη του Σώματος και το 
προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π,. που συνεπικουρεί στον έλεγχο, 
ασκούν τα καθήκοντά τους σε τακτική και υπερωριακή 
εργασία, σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με τις 
ανάγκες της Αρχής. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής 
και νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, των ωρών 
ημερήσιας νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών, καθώς και ειδικότερα 
θέματα για την εφαρμογή των ανωτέρω, ρυθμίζονται με 
απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.» και ιδιαίτερα της 
παρ. 3 του ιδίου άρθρου, όπου προβλέπεται ότι «…Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγη-
σης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται, πέραν των 
ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
τα ανώτατα όρια υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας 
εργασίμων ημερών, ημερήσιας νυχτερινής και υπερω-
ριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών»,

στ) της υπ’  αρ. 22143/02.11.2022 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός πέραν των ορίων 
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των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 των 
ανώτατων ορίων απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
εργασίμων ημερών των μελών του Σώματος Ελεγκτών 
Παιγνίων και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. που συνεπι-
κουρεί τον έλεγχο».

ζ) του άρθρου 20, του ν. 4354/2015 (Α’ 176), με το οποίο 
ορίζεται ότι «Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές 
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για 
υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουρ-
γούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε 
σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενή-
ντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
ανά υπάλληλο……Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας 
με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανή-
κουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε 
όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσι-
τετράωρη βάση, με τη διαδικασία και προϋποθέσεις της 
παραγράφου Α1 του παρόντος.» και της παραγράφου Α1 
όπου ορίζεται ότι: «Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων 
Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) αρμόδιος για την έκδοση 
απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προ-
σωπικού είναι ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν όργανο»,

η) του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), σύμφωνα 
με το οποίο η Ε.Ε.Ε.Π. ανέλαβε από 10.9.2013 την επο-
πτεία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο,

θ) της παρ. 4δ του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), 
με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Ανεξάρ-
τητης Αρχής είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του προ-
σωπικού της,

2. Την υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού «Πι-
στοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτεί-
ας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910).

3. Την υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας 
μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.), λόγω λήξης της θητείας του και διορισμός 
Προέδρου και νέων μελών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089), σε συνδυα-
σμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), 
υπό στοιχεία 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), υπό 
στοιχεία 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες 
αποφάσεις.

4. Την υπ’ αρ. 303/5/27.02.2018 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. Τ/6736/
04.07.2003 (Β’ 929) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης - τομέας Τουρισμού με τίτλο “Κανονισμός Διοικητι-
κού ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο”» 
(Β’ 1025).

5. Την υπ’ αρ. 539/2/28.01.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., 
«Ορισμός ωραρίου λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων και του ωραρίου προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων της» (Β’ 559).

6. Την υπ’ αρ. 609/3/12.11.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 
«Ορισμός ωραρίου εικοσιτετράωρης λειτουργίας της 
ΕΕΕΠ» (Β’ 5536).

7. Την υπ’ αρ. 65/2/28.12.2022 (ΨΘΡΠΙΜΛ-ΡΝΡ) από-
φαση της ΕΕΕΠ «Έγκριση Αναλυτικού Προϋπολογισμού 
ΕΕΕΠ έτους 2023».

8. Τις υπ’ αρ. 6/1/24.4.2012 (Β’ 1347) και 10/3/11.6.2012 
(Β’ 2066), αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοι-
χα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κα-
νονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π.

9. Την υπ’ αρ. 609/2/12.11.2021 (Β’ 5536) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικο-
ποιήθηκε η υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφαση «Έγκριση 
Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας 
Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων».

10. Την επιτακτική ανάγκη για την έγκριση ωρών 
α) απλής νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
πέραν της υποχρεωτικής, β) ημερήσιας και νυχτερινής 
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και γ) ημε-
ρήσιας και νυχτερινής εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες προς τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου 
υποχρεωτικού ωραρίου έως 80 εντεταλμένων μελών του 
Σώματος ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίοι συ-
γκροτούν τα κλιμάκια ελέγχου, και του προσωπικού της 
Ε.Ε.Ε.Π,. που συνεπικουρεί στον έλεγχο για το έτος 2023.

11. Την πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό 
της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2023, ποσού ύψους 100.000€ ευρώ, 
που αφορά και την αποζημίωση ωρών α) απλής νυχτε-
ρινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες πέραν της 
υποχρεωτικής, β) ημερήσιας και νυχτερινής εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και γ) ημερήσιας και 
νυχτερινής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
προς τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτι-
κού ωραρίου των εντεταλμένων μελών του Σώματος 
Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. και του προσωπικού της 
Ε.Ε.Ε.Π,. που συνεπικουρεί στον έλεγχο.

12. Την από 12.01.2023 με αριθμό ΔΙΟΔΥ 36, Εισήγηση 
της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται, κατά τα οριζόμενα στις παρ. Α και 
Β, του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και του άρ-
θρου 23Α στον ν. 4141/2013 (Α’ 81) οι ώρες α) απλής 
νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες πέ-
ραν της υποχρεωτικής, β) ημερήσιας και νυχτερινής 
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και 
γ) ημερήσιας και νυχτερινής εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες προς τη συμπλήρωση του εβδομαδιαί-
ου υποχρεωτικού ωραρίου έως 80 εντεταλμένων μελών 
του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και 
για το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π που συνεπικουρεί στον 
έλεγχο οι οποίοι συγκροτούν τα κλιμάκια ελέγχου για το 
έτος 2023, ως εξής:

- έως 30.720 ώρες υπερωριακής εργασίας α) απλής 
νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες πέραν 
της υποχρεωτικής, β) ημερήσιας και νυχτερινής εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και γ) ημερήσιας και 
νυχτερινής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
προς τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού 
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ωραρίου, για τα εντεταλμένα μέλη του Σώματος Ελε-
γκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίοι συγκροτούν τα 
κλιμάκια ελέγχου και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π, που 
συνεπικουρεί στον έλεγχο.

2. Η κατανομή των παραπάνω ωρών, θα γίνεται σύμ-
φωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, στα μέλη που αποτε-
λούν το εκάστοτε κλιμάκιο, και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π,. 
που συνεπικουρεί στον έλεγχο όπως αυτό συγκροτείται 
με την αντίστοιχη απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Συμμόρφωσης της Ε.Ε.Ε.Π. και δεν θα υπερβαί-
νει τις 96 ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι 
(96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά 
υπάλληλο, η δε αποζημίωση των υπαλλήλων για τις ώρες 
εργασίας τους θα γίνεται σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της 
παρ. Β του άρθρου 20, του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

3. Οι ώρες νυχτερινής εργασίας ή εργασίας κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μπορούν να πραγμα-
τοποιηθούν με τη συμμετοχή σε κλιμάκια επιτόπιου ή εξ 
αποστάσεως ελέγχου, είτε με παρουσία στην έδρα της 
Ε.Ε.Ε.Π. είτε με εξ αποστάσεως εργασία.

4. Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον κωδικό 
2.1.2.02.02 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες» του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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