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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη 
χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον 
e-Ε.Φ.Κ.Α.

2 Ορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για 
το έτος 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκι-
δικής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 273470/
27.9.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών - Μετανάστευσης και Ασύλου, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4867). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 80000/91907 (1)
Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για 

τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από 

τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

  ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του 

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

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 αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός Προστασίας Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ./General Data 
Protection Regulation - G.D.P.R.).

γ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές 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) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134).

στ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ζ) Των άρθρων 32 και 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλι-
στικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 85).

η) Του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

θ) Του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και 
εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρι-
κών εξετάσεων» (Α’ 189).

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

ια) Του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 
(Α’ 287). 

ιβ) Του άρθρου 21Α του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών 
πράξεων» (Α’ 143).

ιγ) 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).
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2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

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

5. 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).

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

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

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

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

11. Την υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

12. 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).

13. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/10.2.2020 από-
φαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων - Υγείας - Εσωτερικών και Επικρατείας «Ρυθμίσεις για 
την ψηφιοποίηση της διαδικασίας δήλωσης γέννησης» 
(Β’ 404).

14. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-
θεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

15. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντι-
κοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ ’ 4798).

16. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26.2.2021 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμά-
των για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

17. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/9.3.2021 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώ-
ου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

18. Την υπ’ αρ. 91597/16.11.2021 εισηγητική έκθεση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος μητρότητας

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) 
ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδο-
μάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του 
ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του 
π.δ. 176/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2003, τα οποία κατα-
βάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντα-
χθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λο-
γαριασμών, στους οποίους οι ασφαλισμένες υπάγονται 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4387/2016.

2. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. o μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός των 
Δημόσιων Δομών Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας ή ο συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μαιευτήρας 
γυναικολόγος ιατρός, καθώς και ο ιδιώτης μαιευτήρας 
γυναικολόγος ιατρός, ο οποίος είναι πιστοποιημένος 
με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., βεβαιώνουν ηλεκτρονικά την πιθανή ημε-
ρομηνία τοκετού.

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε 
ημερομηνία μεταγενέστερη από αυτή που είχε αρχικά 
πιθανολογηθεί και η καθυστέρηση είναι πέραν των δέκα 
(10) ημερών, απαιτείται και η γνωμάτευση της αρμόδιας 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτρο-
πής (Α’ Υ.Ε. ή Β’ Υ.Ε.).

3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων γυναικών 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) 
μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

4. Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυ-
οφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μη-
τρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από την παρ.  4 του άρθρου 2 του 
π.δ. 41/2003, ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην 
υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην 
οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα 
αποχής της ασφαλισμένης από την εργασία της.

Η παρούσα διάταξη υπερισχύει κάθε αντίθετης γενι-
κής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της 
βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από 
την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου.

5. Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση, η γνωμάτευση 
της υγειονομικής επιτροπής, όπου απαιτείται, και η λη-
ξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω 
διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με το Σύστημα Ηλεκτρονι-
κής Συνταγογράφησης και το Μητρώο Πολιτών, η οποία 
υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 
και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020.

6. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν πρόσβα-
ση, κατόπιν ταυτοποίησης με χρήση Κωδικών Δημόσι-
ας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, στα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας της παρ. 1 για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση 
των αιτημάτων.
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7. Για τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος μητρότητας 
στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, υποβάλ-
λεται διαζευκτικά:

α) Βεβαίωση ιατρού εργασίας, με την οποία να βεβαι-
ώνεται ότι λόγω των συνθηκών ασφάλειας παραμονής 
στην εργασία η εγκυμονούσα διατρέχει κίνδυνο για την 
υγεία της ίδιας και του εμβρύου και πρέπει να απέχει 
από την εργασία.

β) Βεβαίωση παιδιάτρου πιστοποιημένου στο Σύστη-
μα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, από την οποία να 
προκύπτει ότι η εργαζόμενη ασφαλισμένη του e-Ε.Φ.Κ.Α. 
γαλουχεί.

γ) Βεβαίωση του εργοδότη για την εκτίμηση του κινδύ-
νου κατά το άρθρο 3 του π.δ. 176/1997, από την οποία 
να προκύπτουν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι και υπεύθυνη 
δήλωσή του ότι η αλλαγή θέσης εργασίας είναι τεχνικά 
και αντικειμενικά αδύνατη.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται κα-
τόπιν ελέγχου της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που 
απαρτίζεται από υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. και από έναν 
ιατρό παθολόγο ή μαιευτήρα γυναικολόγο.

Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης

1. Ο θεράπων μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός της 
ασφαλισμένης συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τη 
βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού, η οποία πε-
ριλαμβάνει ενδεικτικά, πέρα από την εβδομάδα κύησης 
που διατρέχει, την πιθανή ημερομηνία τοκετού, την ημε-
ρομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, κωδικό ταυτοποίησης, 
τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία ταυτό-
τητας της ασφαλισμένης, τον Αριθμό Μητρώου Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμός 
Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) της ασφαλισμένης.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρό-
τητας από την ασφαλισμένη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, 
στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επι-
δομάτων μητρότητας, αφού προηγουμένως η ασφα-
λισμένη αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών 
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 
Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται κατ’ ελάχιστο ο 
Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. της ασφαλισμένης και τα στοι-
χεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης της παρ. 1 και 
καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού 
ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας 
υποβάλλεται από τις ασφαλισμένες των ενταχθέντων 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαρια-
σμών, οι οποίες υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για παροχές σε 
χρήμα και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική 
Επικράτεια. Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής 
των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων Πολι-
τών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα 
οποία δύνανται να αντληθούν μέσω του Κέντρου Διαλει-

τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020, από δια-
συνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων 
δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι εργαζόμενες μισθωτές ασφαλισμένες που παρέχουν 
εξαρτημένη εργασία και υπάγονται στην ασφάλιση του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. δύνανται να υποβάλλουν την ηλεκτρονική 
αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) με την 
έναρξη της κυοφορίας τους, σύμφωνα με την πιθανή 
ημερομηνία τοκετού και για το επίδομα μητρότητας (λο-
χείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης 
του τέκνου.

Το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) δύναται να προ-
καταβληθεί.

Οι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. 
υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μη-
τρότητας (κυοφορίας - λοχείας) μετά την έκδοση της 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού θα αντλείται 
από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις περιπτώσεις που 
η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτι-
κό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων 
μετά από διασταύρωση των στοιχείων με το Υποσύ-
στημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου 
Πολιτών.

4. Ο εργοδότης της ασφαλισμένης με εξαρτημένη ερ-
γασία ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών με ηλεκτρο-
νικό μήνυμα, προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα για 
τη συμπλήρωση της βεβαίωσης αποχής από την εργασία 
με τα στοιχεία της ημερομηνίας πρόσληψης, της ειδι-
κότητας της ασφαλισμένης και της χρονικής διάρκειας 
αποχής της από την εργασία.

5. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει 
δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστή-
ματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.

6. Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας 
και λοχείας υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως οκτώ 
(8) μήνες από την ημερομηνία του τοκετού. Σε περίπτω-
ση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης παραπέμπεται 
ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 52 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Σε περί-
πτωση υιοθεσίας, η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από 
την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης.

Στην περίπτωση απόκτησης τέκνου με τη διαδικασία 
της παρένθετης μητέρας καταβάλλεται στη φέρουσα:

α) επίδομα κυοφορίας, μετά την προσκόμιση των ανω-
τέρω στοιχείων για το επίδομα αυτό

β) επίδομα λοχείας, μετά την υποβολή βεβαίωσης του 
μαιευτηρίου ή της κλινικής που έλαβε χώρα ο τοκετός και 
της δικαστικής άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη 
μητρότητα.

Στις αυτοαπασχολούμενες φέρουσες μητέρες δεν 
απαιτείται η προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους.
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Άρθρο 3
Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από 
την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e- Ε.Φ.Κ.Α. μέσω 
του πληροφοριακού συστήματός του. Για την χορήγηση 
του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες 
ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ο έλεγχος των προϋποθέσε-
ων γίνεται κατά την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής 
απόφασης της αίτησης.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της 
αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτι-
κών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση 
του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα (μισθωτή, αυ-
τοαπασχολούμενη, ελεύθερη επαγγελματίας), τα στοι-
χεία των προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός 
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πραγ-
ματοποιηθεί η καταβολή, και η ηλεκτρονική διεύθυνση, 
στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να 
επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της προη-
γούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις 
δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία πραγματο-
ποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και 
το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Για τον ανωτέρω σκοπό 
διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακές 
υπηρεσίες.

4. Όταν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση συνδρομής 
των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος μη-
τρότητας μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, η 
αρμόδια υπηρεσία του e- Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει την ασφα-
λισμένη να προσέλθει αυτοπροσώπως σε αυτήν και να 
προσκομίσει περισσότερα στοιχεία.

5. Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι η αιτούσα 
πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδό-
ματος μητρότητας, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της 
αίτησής της. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορ-
ρίπτεται με πλήρη και επαρκή αιτιολογία της απόρριψης 
και κοινοποιείται σε αυτήν.

Άρθρο 4
Καταχώριση Γνωμάτευσης Α’ ΥΕ/Β’ ΥΕ

1. Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνω-
μάτευση Α’/βάθμιας ή Β’/βάθμιας Υγειονομικής Επι-
τροπής (Α’ ΥΕ/Β’ ΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από 
το γραμματέα της εκάστοτε επιτροπής στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα 
στο υποσύστημα ιατρικών βεβαιώσεων του Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν 
πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της Α’ ΥΕ ή Β’ ΥΕ για 
την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφορο-
ποίησης της παράτασης των ημερών κυοφορίας ή των 
ημερών ασθένειας του ειδικού επιδόματος μητρότητας.

2. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το 
πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να κατα-
στεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πλη-
ρωμή του δικαιούμενου ποσού.

Άρθρο 5
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές 
αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκε-
ντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του 
Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστω-
ση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν 
επιλογής από το δικαιούχο) δύο (2) φορές κάθε μήνα, 
σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στις αναλυτικές καταστάσεις, καθώς και στα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής, περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο 
ποσό. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται 
στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση 
της πληρωμής.

2. Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπω-
ση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον Προϊ-
στάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής 
Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., φυλάσσονται για τον τυχόν 
κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση 
με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής.

Άρθρο 6
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόμα-
τος, λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το 
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αναζητείται μέχρι και 
είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία πληρωμής του, σύμ-
φωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις 
περί Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974).

Άρθρο 7 
Κοινοποίηση απόφασης

1. Η κατά τα παραπάνω απόφαση χορήγησης του επι-
δόματος μητρότητας αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη 
που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της υπογραφής του Προϊσταμένου της 
αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει 
δηλώσει η δικαιούχος στην αίτησή της ή στη διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αυτή έχει 
καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), 
χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση σε αυτήν σύμ-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020. 
Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την 
παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από 
τη γνωστοποίησή της με χρήση ΤΠΕ, όπως αυτή τηρεί-
ται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην 
απόφαση, εκτός εάν η αποδέκτης αποδείξει τη συνδρο-
μή λόγων ανωτέρας βίας, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την 
πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που της γνω-
στοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία 
οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινο-
ποιήθηκε και στην περίπτωση που αναρτηθεί στην προ-
σωπική θυρίδα της δικαιούχου που τηρείται στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), 
εφόσον η δικαιούχος το δηλώσει ρητά στην αίτησή 
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της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 8
Ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση)

Κατά της απορριπτικής απόφασης της αίτησης για τη 
χορήγηση του επιδόματος ή της ανακλητικής απόφασης 
της έγκρισης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προ-
σφυγής εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση 
της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, κοινοποί-
ησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας, 
ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 52 του ν. 4387/2016.

Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων ποσών, επιτρέπεται η άσκηση 
αίτησης θεραπείας εντός τριάντα (30) ημερών, που αρ-
χίζει από την επομένη της ημερομηνίας της πλήρους, 
πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης, 
ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 52 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 9
Δειγματοληπτικός έλεγχος

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλούμενα από 
την αιτούσα στοιχεία. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότε-
ρων ποινών που προβλέπονται στην κείμενη ποινική 
νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από την αιτούσα 
ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση 
χορήγησης του επιδόματος, εφαρμόζεται η παρ. 6 του 
άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και αναζητείται το 
επίδομα ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Από την έναρξη ισχύος της παρού-
σας, πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός 
έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων. 
Ο έλεγχος γίνεται από τα Τμήματα Παροχών των Τοπικών 
Διευθύνσεων του e- Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τους κανόνες 
δειγματοληψίας που ορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα 
Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώ-
νονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους 
ή σε αυτήν που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο 
Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και υποχρεούνται εντός είκοσι 
(20) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατά-
στημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης από υπαιτιότητά τους 
χορηγείται νέα προθεσμία είκοσι ημερών (20) για την 
προσέλευσή τους.

Άρθρο 10
Προσωπικά δεδομένα δικαιούχων

1. Τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων που αι-
τούνται τη λήψη των επιδομάτων μητρότητας και του 
ειδικού επιδόματος μητρότητας διατηρούνται για του-
λάχιστον είκοσι (20) έτη από την πληρωμή τους στο 
πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του παρόντος και τις ισχύουσες διατάξεις 
για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μητρότητας. 
Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζεται ότι μπο-

ρούν να ασκήσουν τα δικαιώματα εκείνα ενώπιον του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. που τους αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.).

2. Η ηλεκτρονική βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας το-
κετού για τις αιτούσες τη λήψη επιδόματος μητρότητας, 
λειτουργεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφη-
σης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποβάλλεται υποχρεωτικά από 
το θεράποντα μαιευτήρα γυναικολόγο ιατρό.

Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζονται τα 
δικαιώματα εκείνα που τους αναγνωρίζει ο Γ.Κ.Π.Δ. και 
κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία και 
ισχύουν για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφη-
σης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

3. Τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 
14 και την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 για 
το σκοπό της χορήγησης των επιδομάτων μητρότητας 
των ασφαλισμένων του e- Ε.Φ.Κ.Α. Τα δεδομένα προσω-
πικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, 
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχε-
τικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και 
αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρ-
μογής της παρούσας.

4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι α) τα φυσικά πρό-
σωπα, τα οποία είναι δικαιούχοι για τη χορήγηση των 
επιδομάτων μητρότητας και υποβάλλουν τη σχετική 
ηλεκτρονική αίτηση, και β) οι θεράποντες ιατροί - χρή-
στες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
που συντάσσουν και εκδίδουν ηλεκτρονικά τις σχετικές 
ιατρικές βεβαιώσεις.

5. Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, ο 
e-Ε.Φ.Κ.Α., ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δε-
δομένων, πρέπει πάντοτε να εγγυάται ότι διασφαλίζεται 
η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτι-
κής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, την κείμενη 
νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γε-
νικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 (Γ.Κ.Π.Δ.)].

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται 
τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας 
των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επε-
ξεργασία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας 
και του ειδικού επιδόματος μητρότητας επιτρέπονται 
μόνο με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προ-
σωπικό που έχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε 
χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρό-
σβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος.

6. Η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής 
χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί 
προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς 
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ69760 Τεύχος B’ 5407/22.11.2021

πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και 
παρακολούθηση των προσβάσεων, την διασφάλιση ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 11
Ζητήματα σχετικά με τις βασικές 
υποχρεώσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ως εκτελούσας 
την επεξεργασία για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. 
ως υπεύθυνου επεξεργασίας κατά τη λειτουργία 
έκδοσης της ηλεκτρονικής βεβαίωσης πιθανής 
ημερομηνίας τοκετού

1. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο 
«Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» αναλαμβάνει κατόπιν έγγραφης σύμβα-
σης με τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τον τεχνικό σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση της λειτουργίας για την έκδοση της ηλεκτρονικής 
βεβαίωσης της πιθανής ημερομηνίας τοκετού.

2. Στο πλαίσιο της σύμβασης της προηγούμενης παρα-
γράφου, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενεργεί ως εκτελούσα την επε-
ξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., 
ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας και καθο-
ρίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσω-
πικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας κατά τη 
λειτουργία της έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης πιθα-
νής ημερομηνίας τοκετού στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ως εκτελούσα την 
επεξεργασία, θα παρέχει τις υπηρεσίες της λαμβάνοντας 
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τρόπο 
που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικό-
τητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων 
που επεξεργάζεται, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθε-
σίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές που έχουν 
θεσπισθεί για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα τα άρθρα 5, 28, και 32 
του Γ.Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 
14 και 15 του ν. 4670/2020.

3. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμέ-
νων των δεδομένων, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. οφείλει:

α. Να ενημερώνει πάραυτα τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ως υπεύθυνο 
επεξεργασίας, στην περίπτωση που αντιληφθεί την οια-
δήποτε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Γ.Κ.Π.Δ.,

β. να εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα και η 
επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με τη χρήση καταλλήλων 
διαπιστευτηρίων από δικό της προσωπικό (το οποίο, 
πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και 
υποχρεούται κατά τα ανωτέρω στην τήρηση όλων των 
προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υποχρε-
ώσεων εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου, ανε-
ξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της 
σχέσης εργασίας του με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),

γ. να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το προσωπικό 
της σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδο-
μένων, και

δ. να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε 
απαραίτητη συνδρομή κατά τη διενέργεια εκτίμησης 
αντικτύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 
του Γ.Κ.Π.Δ.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. οφείλει να θέτει στη διάθεση του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδει-
ξη της συμμόρφωσής της στις υποχρεώσεις που προ-
βλέπονται από το Γ.Κ.Π.Δ., να επιτρέπει και διευκολύνει 
τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και να επικουρεί τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας στην απάντηση των αιτημάτων για την 
άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδο-
μένων (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
εναντίωσης κ.ά.).

Άρθρο 12
Εποπτεία της υπηρεσίας για τη χορήγηση 
του επιδόματος μητρότητας

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί 
τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της ηλε-
κτρονικής υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων 
μητρότητας και του ειδικού επιδόματος μητρότητας 
προς τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και κάθε άλλης ρύθμισης 
για την προστασία του ατόμου αναφορικά με την επε-
ξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και 
συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδο-
μένων των εκτελούντων την επεξεργασία.

Άρθρο 13 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΕΞ/708299/3531 (2)
Ορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για 
το έτος 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλ-
κιδικής. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186-Δ του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης ”Πρόγραμμα Καλλικράτης”» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (Α’ 226), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης (Β’ 4302).
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3. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 708) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανά-
θεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερει-
άρχες Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 “Αρχές 
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς 
Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης” (Α’ 202).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 «Κα-
νόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.» (Α΄173).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/
2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της 
παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.» (Α΄173), όπως 
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 114 
του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δι-
καιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄240).

7. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α΄112).

8. Την υπ’ αρ. 45/20-01-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΖ2465ΧΙ8-5ΨΩ) 
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 114 
του ν. 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις.

9. Την υπό στοιχεία ΕΞ/617025/3007/10-11-2020 (ΑΔΑ: 
6ΦΦΨ7ΛΛ-Ν24) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας «Ορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών 
περιόδων για το έτος 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής.», που δημοσιεύθηκε στο (Β’ 5076).

10. Το υπ’ αρ. οικ./648991/3250/12-10-2021 έγγραφο -
πρόσκληση της υπηρεσίας, με το οποίο οι εκπρόσωποι 
των Δήμων, των εμπορικών συλλόγων και των εμπο-
ρικών οργανώσεων της Π.Ε. Χαλκιδικής κλήθηκαν να 
αποστείλουν τις απόψεις τους για τον ορισμό των εν-
διάμεσων εκπτωτικών περιόδων για το έτος 2022 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

11. Το υπ’ αρ. 20212/13-10-2021 έγγραφο του Δήμου 
Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

12. Το υπ’ αρ. 937/25-10-2021 έγγραφο του Συλλόγου 
Εμπόρων και Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών.

13. Το υπ’ αρ. 2672/25-10-2021 έγγραφο του Επιμελη-
τηρίου Χαλκιδικής.

14. Το υπ’ αρ. 212/26-10-2021 έγγραφο του Εργατοϋ-
παλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής.

15. Το υπ’ αρ. 3006/01-11-2021 έγγραφο της Ομοσπον-
δίας Εμπορίου - Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικό-
τητας Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

16. Το υπ’ αρ. 35877/03-11-2021 έγγραφο του Δήμου 
Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

17. Το υπ’ αρ. 95/03-11-2021 έγγραφο του Σωματείου 
Επαγγελματιών Ουρανούπολης.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-

ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων 
συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών για το έτος 
2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ως εξής:

- Από 1 έως 10 Μαΐου
- Από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου και
- Από 1 έως 10 Νοεμβρίου
Εντός των ανωτέρω ενδιάμεσων εκπτωτικών περιό-

δων, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των 
εμπορικών καταστημάτων, σύμφωνα με την παρ.1 του 
άρθρου 15 και την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4177/2013, τις εξής δύο (2) Κυριακές:

- Την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου και
- Την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου
Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με 

επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη 
Κυριακή.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν προαιρε-
τικά κατά τις παραπάνω Κυριακές, εντός του πλαισίου 
ωραρίου που ορίζεται στο άρθρο 12 του ν. 3377/2005, 
δηλαδή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

Τις υπόλοιπες Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων, 
επιτρέπεται η λειτουργία όσων καταστημάτων πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/
2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και μόνο στην 
περίπτωση που αυτές οι ημέρες περιλαμβάνονται 
στις Κυριακές για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική 
αιτιολογημένη απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, σύμφω-
να με την σχετική εξουσιοδότηση που παρέχει η ίδια 
διάταξη.

Η παρούσα απόφαση αφορά τη λειτουργία των εν 
λόγω καταστημάτων σε κανονικές συνθήκες και σε 
κάθε περίπτωση τυχόν εξειδικευμένα μέτρα ή απο-
φάσεις που λαμβάνονται και ισχύουν για την πρόλη-
ψη της πανδημίας του COVID -19 ως ειδικά μέτρα, 
υπερισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πολύγυρος, 15 Νοεμβρίου 2021

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ι

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
  Στην υπ’ αρ. 273470/27.9.2021 απόφαση των Υπουρ-

γών Οικονομικών - Μετανάστευσης και Ασύλου, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4867), 
στη σελίδα 63924, στον πίνακα στη 14η γραμμή, στο 7ο 
κελί, που αφορά το ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«8.637,50 €», 
στο ορθό: 
«78.637,50 €». 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)    
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*02054072211210008*

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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