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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014 -2020».

2

Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις
αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών
Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και
της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 117 του
ν. 4495/2017.

3

Τροποποίηση-συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/
19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 934) με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

4

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47091
(1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014- 2020».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
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κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης.»
3. Τον ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014– 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών
και υφυπουργών.
7. Την υπ’ αριθμ. 47/18-07-2019 (Β’ 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
8. Την υπ’ αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής
σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014,
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπ’ αριθμ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση
της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων
του προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.
C(2019) 9312/19.12.2019 Εκτελεστική απόφαση της ΕΕ
των ΕΚ.
11. Το με αρ. πρωτ. 2600/678 Α1/12-05-2020 έγγραφο
της ΕΥΔ ΕΠ ΕΠΑνΕΚ, περί αίτησης αύξησης ποσοστού
υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠΑνΕΚ.
12. Το με αρ. πρωτ. 46950/13-05-2020 ενημερωτικό
της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
13. Τη με αρ. πρωτ. 47043/13-05-2020 εισήγηση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα
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«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του
άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών του ιού
Covid-19, καθώς και ώριμων έργων για την περαιτέρω
ενεργοποίηση του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020» ως ακολούθως:

Άξονας

01
01Σ
03
03Σ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Άξονα

Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας
με Τομεακές
προτεραιότητες

219,95%
323,34%

Ανάπτυξη μηχανισμών 175,75%
στήριξης της
359,10%
επιχειρηματικότητας

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων
του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 196,25% της συνολικής
χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή
μείωση της υπερδέσμευσης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460
(2)
Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά
τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.,
των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου
116 και της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου
117 του ν. 4495/2017.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
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κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (ΦΕΚ 133 Α΄).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’/114).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο
Οικονόμου» (ΦΕΚ 3107 Β΄).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160 Α΄).
8. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167 Α΄)
9. Την παρ. 12 του άρθρου 99 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 του ν. 4495/2017,
όπως ισχύει, οι αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτές με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 93, του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 99 και
την παρ. 10 του άρθρου 108 του ιδίου νόμου, ασκούνται
από τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017,
όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Μέχρι τη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών
Προσβασιμότητας του άρθρου 18 του ν. 4495/2017, οι
αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτές, ασκούνται από
την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του άρθρου
19 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.
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Άρθρο 3
Μέχρι τη συγκρότηση των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. του άρθρου
22 του ν. 4495/2017:
α) τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 και την παράγραφο
3 του άρθρου 110 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, ασκούν
τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως
ισχύει.
β) τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με τις
παραγράφους 3 του άρθρου 23, όπως ισχύει και την παράγραφο 10 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, όπως
ισχύει, ασκούν τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄ του άρθρου 20 του
ν. 4495/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει,
τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το
οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 7
του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 5
Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου
9.α του άρθρου 116 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν ασκεί το οικείο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ
ή ΚΕ.Σ.Α.Α.) του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.
Άρθρο 6
Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου
10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις
αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ
ή ΚΕ.Σ.Α.Α.) του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.
Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2020
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ι

Αριθμ. Β1.α/οικ. 30201
(3)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/
19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 934) με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
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και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β΄3051).
8. Την με αριθμ. Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄, 934) «Έκτακτη οικονομική
ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού».
9. Την αριθ. Β1α/οικ.27869/4.5.2020 εισήγηση του
άρθρου 24 παρ.5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28-6-2014) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμ. Β1α/
οικ.19627/19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 934), προκειμένου να συμπεριληφθούν στο
πεδίο εφαρμογής της και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς
του Υπουργείου Υγείας οι οποίοι υλοποιούν δράσεις στο
πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού και αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση–συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/
19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄, 934)
«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» ως ακολούθως:
Αντικαθιστούμε τα εδάφια:
«Ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ
(14.000.000€) για την πρόσληψη προσωπικού για την
στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ.
Ποσό είκοσι έξι εκατομμυρίων ευρώ (26.000.000€) για
την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη
ενίσχυση των Νοσοκομείων και των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ»
με το εδάφιο:
«Ποσό σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000€)
για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων, των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ
και λοιπών εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου
Υγείας».
Κατά τα λοιπά, η με αριθμ. Β1α/οικ.19627/19.03.2020
κοινή υπουργική απόφαση, ισχύει ως έχει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 11655 ΕΞ 2020
(4)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου
Εσωτερικών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
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 διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως ισχύει.
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 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. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της
"Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε." (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως ισχύει.
8. Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα
Δημοτολόγια» (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως αυτά ισχύουν.
9. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως ισχύει.
10. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 119).
11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 121).
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12. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 85).
13. Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
Β. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας»
(ΦΕΚ Β’ 2902).
Γ. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β’ 3990).
Δ. Την υπ’ αρ. 132054 ΕΞ 2019/21-11-2019 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου
Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Β’ 4397).
Ε. Το υπ’ αρ. 2572/8-04-2020 αίτημα διαλειτουργικότητας της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
ΣΤ. Το υπ’ αρ. 3192/16-04-2020 (ΥΨηΔ ΕΙ 9698 2020/
16-4-2020) έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας του Μητρώου Πολιτών μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Ζ. Την υπ’ αρ. 10131 ΕΞ 2020/24-4-2020 (ΑΔΑ:
ΨΚΚΠ46ΜΤΛΠ-ΣΔΑ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με
θέμα «Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη
Ληξιαρχικών Πράξεων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών
στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕ.Δ.)».
Η. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις με τηv χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών,
μέσω των κεντρικών υποδομών Διαλειτουργικότητας,
από τα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων του
Δημοσίου.
Θ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) η διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του Πληροφοριακού
Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του άρθρου 115 του
ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Η διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» θα αξιοποιηθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ με τις παρακάτω μεθόδους:
• Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων γάμου για συγκεκριμένη
χρονική περίοδο,
• Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων συμφώνου συμβίωσης
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
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• Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων γέννησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
• Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
• 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
ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης του υποκειμένου των δεδομένων.
3. Σκοπός της διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής
υπηρεσίας είναι η αξιοποίηση των δεδομένων των ληξιαρχικών πράξεων για την ενημέρωση του Μητρώου
ΑΜΚΑ που συντηρεί και λειτουργεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ στο
Πληροφοριακό Σύστημα "AMKA-ΕΜΑΕΣ".
4. Η διασύνδεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα
με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
5. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. AE έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των καταλλήλων και αναγκαίων τεχνικών
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και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή
και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινουμένων
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
6. Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, τα ακριβή πεδία πληροφοριών ανά διαδικτυακή υπηρεσία, οι κανόνες τήρησης
εμπιστευτικότητας και ασφαλείας και οι λοιπές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σε
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ
της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, του Υπουργείου Εσωτερικών και της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
7. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 12 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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