
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευ-
σίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ».

2 Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ 
που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2α/οικ. 20945 (1)
   Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-

μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευ-

σίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κε-
ντρικής Δημόσιας Διοίκησης.» (Α’ 133),

β) 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),

γ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

2. Το υπ’ αρ. 81/2019 π.δ. «Σύσταση, συγχώνευση, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

4. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 
υπουργική απόφαση «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη 
ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 196).

6. Την υπ’ αρ. 19232/20-03-2020 υπουργική απόφαση 
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε 
θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.25218/08-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Ελευσίνας “Θριάσιο”» (Β’ 736).

8. Την υπό στοιχεία Γ2α/7170/28-07-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργα-
νισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “Θριάσιο”» 
(Β’ 3232) και τη «Διόρθωση σφάλματος» αυτής (Β’ 3685).

9. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.54748/03-09-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση - συμπλήρωση του 
Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “Θρι-
άσιο”» (Β’ 3946).

10. Tην υπό στοιχεία Α3α/65660/14/28-07-2015 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών θέσεων προ-
σωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”» 
(Β’ 1749).

11. Tην υπό στοιχεία Υ4α/11549/20-05-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία και Νοσοκομειακές 
Μονάδες αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Β’ 1289).

12. Την υπό στοιχεία  Υ4α/οικ.70173/23-07-2013 
υπουργική απόφαση «Μεταφορά του Ουρολογικού 
Τμήματος της Πολυκλινικής του Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» στο Γ.Ν.Ε. 
«Θριάσιο» (Β’ 1887).

13. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.90570/22-11-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδόντα 
επτά (287) θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία της χώ-
ρας» (Β’ 5261).

14. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα 
πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του 
κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 
(Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β’ 3884).

15. Το υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.53071/10-09-2020 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.
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16. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ 45920/26-08-2020 εισήγηση της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.
17. Το απόσπασμα πρακτικών της 10ης/17-07-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νο-

σοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» (Θέμα 6ο).
18. Την υπ’ αρ. 134 απόφαση συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 (Θέμα 19ο).
19. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 77997/03-12-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπη-

ρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
20. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας 

«Θριάσιο», όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.25218/08-03-2013 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “Θριάσιο”» (Β’ 736), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 6
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 3

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 8

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

                        Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς

του Υπουργείου Υγείας  του Υπουργείου Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Ι

    Αριθμ. 13909/31-3-2021 (2)
Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ 

που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυ-

πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμά-

τωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινω-
νίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

β) του άρθρου 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133).

γ) του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

δ) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος - Ρυθ-
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

ε) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και άλλες διατάξεις» (Α’ 138).

στ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102).

ζ) του ν. 3013/2002» «Αναβάθμιση της πολιτικής προ-
στασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

η) του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

θ) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

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).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).
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4. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης», (Α’ 168).

6. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α» (Α’ 8).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Την υπ’ αρ. 1033/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).

9. Την υπό στοιχεία 20530 ΕΞ/21.07.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
«Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πλη-
ροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και 
επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.)» (Β’ 3030).

10. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης 
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες» (Β’ 762).

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
που διεκπεραιώνονται και 
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες 
μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμε-
να από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), είναι οι 
ακόλουθες:

1.1 Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος 
συνταξιούχου

1.2 Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος 
συνταξιούχου

1.3 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέ-
λους

1.4 Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας
1.5 Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού 

τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1.6 Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς 

ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1.7 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
1.8 Βεβαίωση απογραφής
1.9 Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
1.10 Ασφαλιστική ικανότητα
1.11 Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
1.12 Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 

του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει.
1.13 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφά-

λισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 
1/1/2021

1.14 Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής ν. 4554/2018), 
όπως ισχύει

2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για τις αναφε-
ρόμενες στην παρ. 1 διαδικασίες διεκπεραιώνεται και 
μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
ν. 4704/2020 (Α’ 133).

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της αίτησης 
για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη διεκπε-
ραίωση κάθε μίας από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του 
άρθρου 1 υπηρεσίες, διενεργείται μέσω πιστοποιημένου 
υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται 
στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), η οποία 
διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των 
υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυ-
θεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης 
και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

2. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του 
Κ.Ε.Π καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου 
που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία 
στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα στοιχεία του αιτούντος 
και ειδικότερα τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο που απαιτείται από το σύστημα για την αντίστοι-
χη υπηρεσία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης 
για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

3. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο 
πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει ειδικό 
έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και 
συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

4. Με την υποβολή της αίτησης και για τον σκοπό της 
κρίσης των αιτημάτων, είναι απαραίτητη η επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος 
από τον πιστοποιημένο υπάλληλο του ΚΕΠ σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L119 
(ΓΚΠΔ) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 και των άρ-
θρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 3
Έκδοση βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή απόφασης

1. Με βάση τα δεδομένα της αίτησης και τα αποτε-
λέσματα των διασταυρώσεων που διενεργούνται ηλε-
κτρονικά, εκδίδεται ηλεκτρονικά για κάθε μία από τις 
υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 1, κατά περίπτωση 
η βεβαίωση ή το σχετικό πιστοποιητικό ή η απόφαση.

2. Η εκδιδόμενη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό ή η 
απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει 
ημερομηνία έκδοσης και μηχανογραφική αποτύπωση 
της σφραγίδας του e-E.Φ.Κ.Α και της υπογραφής του Δι-
οικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από 
αυτόν οργάνου.

Άρθρο 4
Διαλειτουργικότητα συστημάτων

1. Η αρμόδια υπηρεσία του e-E.Φ.Κ.Α. σε συνεργα-
σία με την αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουρ-
γίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής 
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Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου 
να υλοποιηθούν και να αξιοποιηθούν οι απαιτούμενες 
διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για την ομαλή και 
ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ενώ φροντίζουν για 
την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων ώστε να καθί-
σταται εφικτή η παραγωγή αναφορών και στατιστικών 
αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων 
που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π..

2. Κάθε αλλαγή στις παρεχόμενες, για τον σκοπό της 
παρούσας απόφασης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
e-E.Φ.Κ.Α. γίνεται σε συμφωνία με την ως άνω αρμόδια 
Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραί-
τητες παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα υπο-
στήριξης των Κ.Ε.Π.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφο-
ριακού συστήματος του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την υποβολή 
της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την 
έναρξη υποβολής αιτήσεων στα Κ.Ε.Π., εγχειρίδιο χρήσης 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής κάθε μίας από τις αναφε-
ρόμενες στο άρθρο 1 ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και 
τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της κάθε διαδικασίας.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

1. Οι παρ.  α15 και δ10 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/

Α1/12407/24-07-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 946) κα-
ταργούνται.

2. Οι παρ. Δ4 και Δ7 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/10264/ 
09-06-2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 726) καταργούνται.

3. Οι παρ. 23 και 25 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/11119/ 
23-06-2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 807) καταργούνται.

4. Η περ. 1 της υπ’ αρ 5968/27-03-2006 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων (Β’ 365) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από 
τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021
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