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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του
Υπουργείου Εσωτερικών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42191/Β2
(1)
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020 του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 (143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει, β) των άρθρων 7, 8 και 10 του
ν. 3429/2005 ( 314 Α’) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.KO.)» όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος. Γ.2., του
ν. 4254/2014 (85 Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 41, παρ. 2, του ν. 4262/2014 (114 Α’) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 1408

δ) Της υποπαραγράφου Δ.9 « Δαπάνες Μετακινουμένων
Εντός και Εκτός Επικράτειας» του ν. 4336/2015 (94 Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» όπως ισχύει καθώς και του
άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (110 Α’) «.Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις»,
ε) του Κεφ. Β’ του ν. 4354/ 2015 (176 Α’) «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 119 του Κεφ. Ε’ του ν. 4549/2018 (105 Α’)
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών ΜεταρρυθμίσεωνΜεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις.».
ζ) Του άρθρου 24 του ν. 4115/2013 (24 Α’) «Οργάνωση
και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
η) Του π.δ. 83/2019 (121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
θ) Του π.δ. 81/2019 (119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
2. Την αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24/12/2015(2934 Β’) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα
« Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμούΠαρακολούθηση εκτέλεσης» όπως ισχύει.
3. Την αριθ. ΔΔ/61467/23-12-2019 απόφαση της αριθ.
388/23-12-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Την από 23-3-2020 εισήγηση του άρθρου 63 του
ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, τα βασικά οικονομικά μεγέθη
του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:
Α/Α
1.

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
5.938.000,00€ 5.207.500,00 € 730.500,00 €
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικης απόφασης.
3. Εντέλλουμε την διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευτούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και
εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του συνημμένου πινάκα, και να προβεί στις λοιπές ενέργειες.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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ɅȻɁȰȾȰɇϳ;ɶɿɲȴȵȾɃ͕ɁɅȻȴʃɲɿȵɿɷɿʃʉʑʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎͿ






ȵɅɏɁɉɀȻȰɁɅȻȴ

ȵȺɁȻȾɃɇɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ
ɅɆɃɇɃɁɈɏɁȾȰȻȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɉ
ɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ



ȰɌɀ

ϵϵϳϳϬϮϵϰϴ



ȸȿȵȾͬȾɃɈȰɍɉȴɆɃɀȵȻɃ

ĚǌĞǌĂƐΛĞŽƉƉĞƉ͘Őƌ



ɈȸȿȵɌɏɁɃȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ

ϮϭϬͲϮϳϬϵϭϬϭ



ȵɅɃɅɈȵɉɃɁɉɅɃɉɆȳȵȻɃ

ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɉɅȰȻȴȵȻȰɇȾȰȻȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ







ʋʉʍɳʍɸɸʐʌʙ;ʖʘʌʀʎ
ɷɸʃɲɷɿʃɳͿ
ɁȴȵȻȾɈȻȾȸɇɉɇɍȵɈȻɇȸɀȵ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉɇȵȳȿɇ

ȲȰɇȻȾȰɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰɀȵȳȵȺȸ

ɅɆɃɋɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇϮϬϮϬ

Ȼ͘ȵɇɃȴȰ;сϭнϮнϯнϰнϱнϲнϳͿ



ϱ͘ϵϯϴ͘ϬϬϬ

ϭ͘Ʌʘʄɼʍɸɿʎ;сɲнɴͿ



ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ɲͿɅʘʄɼʍɸɿʎɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆɅʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʄʉɿʋʙʆ
ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆʃɲɿɳʖʌɻʍʏʉʐʐʄɿʃʉʑ

ϳϬнϳϭнϳϮ

ɴͿɅʘʄɼʍɸɿʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ

ϳϯ

ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ;сɶнɷнɸнʍʏͿ

ϳϰ

Ϯ͘ϮϲϬ͘ϬϬϬ

ɶͿɈɲʃʏɿʃʉʑɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

ϳϰ͘ϵϲ

ɷͿȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿɅʊʌʉɿɅȴȵ;ɴɳʍɸɿɼɷɻ
ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆɇȰȵͿ

ϰϭ͘ϭϬɼϰϯ͘ϬϬΎ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ɸͿȵ͘ȵ͘

ϰϯ͘Ϭϰɼϳϰ͘Ϭϴ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ʍʏͿȿʉɿʋɹʎ

ȿɃȻɅȰϳϰȾȰȻɅȿȸɆɏɀȵɇȰɅKɈɃȾɆȰɈɃɇ
ȳȻȰȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɇȰɇɈɃȾɃɍɆȵɃȿɉɇȻɏɁ
ȿɃȳɏȵȳȳɉȸɇȵɏɁ͕ȰɁȰȿȸɎȸȴȰɁȵȻȰȾɏɁ
ȾȰȻȿɃȻɅɏɁɉɅɃɍɆȵɏɇȵɏɁɇȰɇȰɅɃɈɃ
ȾɆȰɈɃɇ͕ɈȰɀȵȻȰȾȵɇȴȻȵɉȾɃȿɉɁɇȵȻɇȰɅɃ
ɈɃȾɆȰɈɃɇ͕
ȰɉɂȸɇȵȻɇɀȵɈɃɍȻȾɃɉȾȵɌȰȿȰȻɃɉɅȿȸɁ
ɅȵɆȻɅɈɏɇȵɏɁɅȴȵȾȰȻɈȰȾɈȻȾɃɉɅͬɉ

ϯ͘ȶʍʉɷɲʋɲʌɸʋʊʅɸʆʘʆɲʍʖʉʄɿʙʆ

ϳϱ

ϰ͘ȶʍʉɷɲȾɸʔɲʄɲʀʘʆ;ɈʊʃʉɿɅɿʍʏʘʏɿʃʉʀͿ

ϳϲɅȿȸɁϳϲ͘Ϭϰ

ϱ͘Ȼɷɿʉʋɲʌɲɶʘɶɼʋɲɶʀʘʆ

ϳϴɅȿȸɁϳϴ͘Ϭϱ

ϲ͘ȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲ

ϴϮ͘ϬϭȾȰȻȿɃȻɅȰȵɇɃȴȰɅɃɉȴȵɁ
ɈȰɂȻɁɃɀɃɉɁɈȰȻɇɈȻɇȰȿȿȵɇȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇ

ϳ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʍʉɷɲ

ϴϭ͘Ϭϭ;ɅȿȸɁϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϰȾȰȻϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϱͿ

ȻȻ͘ȵɂɃȴȰ;сϴнϵнϭϬнϭϭнϭϮнϭϯнϭϰнϭϱнϭϲͿ



ϱ͘ϮϬϳ͘ϱϬϬ

ϴ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɅʌʉʍʘʋɿʃʉʑ;сʍʏʚнɺнɻͿ

ϲϬɅȿȸɁϲϬ͘Ϭϱ

Ϯ͘ϴϭϯ͘ϬϬϬ

ʍʏͿȰʅʉɿɴɹʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

ϲϬ͘ϬϬȵɏɇϲϬ͘Ϭϭ

Ϯ͘Ϯϲϯ͘ϬϬϬ

ɺͿȵʌɶʉɷʉʏɿʃɹʎɸɿʍʔʉʌɹʎʃɲɿɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎ
ɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

ϲϬ͘ϬϯȵɏɇϲϬ͘Ϭϰ

ϱϱϬ͘ϬϬϬ

ɻͿɅɲʌɸʋʊʅɸʆɸʎʋɲʌʉʖɹʎʃɲɿɹʇʉɷɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ϲϬ͘ϬϮ



ϭ͘ϯϲϬ͘ϬϬϬ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ
Ϯϴ͘ϬϬϬ
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ϵ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɈʌʀʏʘʆ

ϲϭ

ϭ͘ϰϰϬ͘ϬϬϬ

ϭϬ͘ɅɲʌʉʖɹʎɈʌʀʏʘʆ

ϲϮ

ϱϭϬ͘ϬϬϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȸʄɸʃʏɿʃʊɆɸʑʅɲͲʔʘʏɲɹʌɿʉͲ
ɊɷʌɸʐʍɻͲɈɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ

ϲϮ͘ϬϬȵɏɇϲϮ͘Ϭϯ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʆʉʀʃɿɲ

ϲϮ͘Ϭϰ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȰʍʔɳʄɿʍʏʌɲ

ϲϮ͘Ϭϱ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʋɿʍʃɸʐɹʎʃɲɿɇʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎ

ϲϮ͘Ϭϳ

ϲϬ͘ϬϬϬ

ϭϭ͘Ɍʊʌʉɿ;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʃɲɿʔʊʌʉʐ
ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎʖʌɼʍɻʎͿ

ϲϯнϱϰ͘Ϭϴ;ɼϴϴ͘ϬϴͿнϴϴ͘Ϭϵ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɌʊʌʉʎȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎɍʌɼʍɻʎ

ϱϰ͘Ϭϴ;ɼϴϴ͘ϬϴͿнϴϴ͘Ϭϵ

ϭϮ͘ȴɿɳʔʉʌɲȶʇʉɷɲ

ϲϬ͘ϬϱнϲϰɅȿȸɁϲϰ͘ϭϭȾȰȻ
ϲϰ͘ϭϮнϴϮ͘ϬϬнϴϴ͘Ϭϲнϱϯ͘Ϭϭ
нɅȿȸɆɏɀȵɇɅɆɃȲȿȵɎȵɏɁϰϰʖʌɹʘʍɻ
;ɅȿȸɁϰϰ͘ϭϰȾȰȻϰϰ͘ϭϱͿɀȵȻɃɁϴϰɹʍʉɷʉ
ɀȵȻɃɁϳϴ͘Ϭϱ</ϲϳʃɲɿʄʉɿʋɳɹʇʉɷɲʋʉʐ
ɷɸʆɹʖʉʐʆʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀʍɸɳʄʄɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎȵɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆʍɸ
Ɉʌʀʏʉʐʎ;ɷʘʌɸɹʎ͕ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͿ

ϲϰ͘Ϭϲ;ɼϲϳΎΎͿ

ϭϯ͘Ɉʊʃʉɿʃɲɿʍʐʆɲʔɼɹʇʉɷɲ

ϲϱȾȰȻϭϲ͘ϭϴ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɲʋɳʆɸʎʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆʋʄɻʌʘʏɹɸʎ
ʍʏʉʃʌɳʏʉʎɸʋʀʏʘʆɷɲʆɸʀʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀ
ʅɸʏɻʆɸɶɶʑɻʍɻʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ



ϭϰ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʇʉɷɲ

ϴϭ͘ϬϬɅȿȸɁϴϭ͘ϬϬ͘ϬϯȾȰȻϴϭ͘ϬϬ͘Ϭϰ

ϭϱ͘ȾɲɽɲʌɼȾʏɼʍɻɅɲɶʀʘʆ;ʉʅɳɷɲϭͿ͘ȸ
ɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɲʇʑɲɶʉʌʙʆʃɲɿʋʘʄɻɽɹʆʏʘʆ
ʋɲɶʀʘʆʃɲʏɳʏɻʖʌɼʍɻ͘

ϭϬͲϭϲ;ȰȳɃɆȵɇͲɅɏȿȸɇȵȻɇͿɅȿȸɁϭϲ͘ϭϴ

ϳϬ͘ϬϬϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʋɿʋʄɲʃɲɿʄʉɿʋʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ

ϭϰ

ϳϬ͘ϬϬϬ

ϭϲ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɼʍɻʎ;ʉʅɳɷɲϮͿ͘ȸʉʅɳɷɲϮ
ɸʇʉɷʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɿʎɲɶʉʌɹʎʃɲɿʊʖɿʏɻʆ
ɲʌʖɼʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎɸʍʊɷʉʐͲɸʇʊɷʉʐɼʏɻʎ
ɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ͘

ϮϬͲϮϴ

ȻɇɃȷɉȳȻɃ;сȻͲȻȻͿ



ϭϭϱ͘ϬϬϬ

ϮϯϮ͘ϬϬϬ


Ϯϱ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϱϬϬ


ϳϯϬ͘ϱϬϬ

Ύȴɸʆɲʔʉʌɳʃɲʏɲɽɹʍɸɿʎʅɸʏʊʖʘʆ͕ɲʄʄɳʏʉʐʎɸɿɷɿʃʉʑʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎɶɿɲɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ͘ϲϳΎΎɅɲʌʉʖɹʎͲɍʉʌɻɶʀɸʎͲ
ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͲȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ;ɲʔʉʌɳʏʉʐʎȵɿɷɿʃʉʑʎȿʉɶɿɲʌɿɲʍʅʉʑʎͿ
ɅɆɃɇȺȵɈȰɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɹʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ

ɅɆɃɋɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇϮϬϮϬ

ȵȻɇɆɃȵɇ





ϭ͘ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊɷɳʆɸɿɲ

ϰϱ͘ϬϬɹʘʎϰϱ͘ϭϯ;ɅȻɇɈɏɇȸɍɆȸɇȸɇͿ











ȵȾɆɃȵɇ





ϰ͘Ʌʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ

ϰϱ͘ϬϬɹʘʎϰϱ͘ϭϯ;ɍɆȵɏɇȸɍɆȸɇȸɇͿ



ϱ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ͕ʉʅʉʄʊɶʘʆ͕ʃʄʋ͘





ϲ͘ȵʇʊʔʄɻʍɻʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆʉʔɸɿʄʙʆɲʋʊʏɻʆ
ɸɿɷɿʃɼɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɴɳʍɸɿʏɻʎʆʉʅʉɽɸʏɿʃɼʎ
ʌʑɽʅɿʍɻʎ





ȿɃȻɅȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ





Ϯ͘ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊʋʘʄɼʍɸɿʎʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ͕
ʉʅʉʄʊɶʘʆ͕ʃʄʋ͘
ϯ͘ȶʃʏɲʃʏɻɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɶɿɲʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆ
ʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆɴɳʍɸɿ
ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɼʎʌʑɽʅɿʍɻʎ
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ϳ͘Ʌʄɻʌʘʅɹʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎʏʉʃʉʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ
ʏʉʐʔʉʌɹɲʍɲʎʄʊɶʘɸɶɶʐɼʍɸʘʆ;сɲнɴͿ

ϰϯ



ɲͿɅʄɻʌʘʅɹʎʏʊʃʘʆ





ɴͿɅʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ
ϴ͘Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎɷɲʆɸɿɲʃʙʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʍɲʎ
ϵ͘Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎʄʉɿʋʙʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʍɲʎ;ʋʄɻʆɷɲʆɸɿɲʃʙʆͿ
ϭϬ͘Ȱʐʇɼʍɸɿʎʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐʅɸʃɸʔɳʄɲɿɲ
ʅɸʏʊʖʘʆɲʋʊʏɲʃʏɿʃʊʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ

















ϭϭ͘ɈɲʅɸɿɲʃɹʎɷɿɸʐʃʉʄʑʆʍɸɿʎɲʋʊʏʉȾʌɳʏʉʎ















ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɃ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʄʉɶɿʍʏɿʃɳɴɿɴʄʀɲͿ



ɇɈɃȻɍȵȻȰȻɇɃȿɃȳȻɇɀɃɉ


ϭ

ȴɿɲɽɹʍɿʅɲ;ɲнɴнɶͿ



ɲͿɈɲʅɸʀʉ;ʅɸʏʌɻʏɳʃɲɿɸʋɿʏɲɶɹʎͿ



ȰʋʊʋʊʌʉʐʎʏʉʐɅȴȵ





Ȱʋʊʄʉɿʋʉʑʎʋʊʌʉʐʎ

ϰϮϴ



ɴͿȾɲʏɲɽɹʍɸɿʎʍʏɻɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎ



ȰʋʊʋʊʌʉʐʎʏʉʐɅȴȵ





Ȱʋʊʄʉɿʋʉʑʎʋʊʌʉʐʎ

ϲ͘ϰϮϭ



ɶͿȾɲʏɲɽɹʍɸɿʎʍʏɿʎʄʉɿʋɹʎʏʌɳʋɸɺɸʎ



ȰʋʊʋʊʌʉʐʎʏʉʐɅȴȵ





Ȱʋʊʄʉɿʋʉʑʎʋʊʌʉʐʎ

Ϯ͘ϭϴϲ͘ϯϳϮ

Ϯ

ɍʌɸʊɶʌɲʔɲ;ɲнɴнɶͿ





ɲͿɈʀʏʄʉɿȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ;ɹʆʏʉʃɲ
ɶʌɲʅʅɳʏɿɲʃɲɿʉʅʊʄʉɶɲͿ
ɴͿȿʉɿʋɳʉʅʊʄʉɶɲ;ʉʅʊʄʉɶɲɸʏɲɿʌɸɿʙʆ͕
ʏʌɲʋɸɺʙʆ͕ʃʄʋͿ
ɶͿɀɸʏʉʖɹʎͲʄʉɿʋɹʎʍʐʅʅɸʏʉʖɹʎͲʅɸʌʀɷɿɲ
ɲʅʉɿɴɲʀʘʆʃɸʔɲʄɲʀʘʆ

ϯ


Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
ɲͿʍɸʔʉʌɸʀʎɸʆʏʊʎȳɸʆɿʃɼʎȾʐɴɹʌʆɻʍɻʎ
;ʃʌɳʏʉʎʃɲɿʄʉɿʋʉʑʎʔʉʌɸʀʎȳȾͿ


ɅȰȺȸɈȻȾɃ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʄʉɶɿʍʏɿʃɳɴɿɴʄʀɲͿ
ϰ

ɴͿʍɸʔʉʌɸʀʎɸʃʏʊʎȳȾ

Ϯ͘ϭϵϯ͘ϮϮϬ
ϰϮϴ

ϲ͘ϰϮϭ

Ϯ͘ϭϴϲ͘ϯϳϮ




ϵ͘ϰϵϳ͘ϲϬϯ
ϵ͘ϰϳϰ͘ϬϮϲ
Ϯϯ͘ϱϳϳ


ȴɳʆɸɿɲɲʋʊʋɿʍʏʘʏɿʃɳɿɷʌʑʅɲʏɲʃɲɿ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ





ɲͿȴɳʆɸɿɲɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ





ɴͿȴɳʆɸɿɲɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ



ϱ

ȿʉɿʋɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ




ɲͿʍɸʔʉʌɸʀʎɸʆʏʊʎȳɸʆɿʃɼʎȾʐɴɹʌʆɻʍɻʎ
;ʃʌɳʏʉʎʃɲɿʄʉɿʋʉʑʎʔʉʌɸʀʎȳȾͿ
ɴͿʍɸʔʉʌɸʀʎɸʃʏʊʎȳȾ

ϯϲϭ͘ϲϮϵ

ϯϲϭ͘ϲϮϵ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Απριλίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 8011 ΕΞ 2020
(2)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του
Υπουργείου Εσωτερικών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
(ΦΕΚ Α’ 134), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 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. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 85), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 43).
9. Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα
Δημοτολόγια» (ΦΕΚ Α’ 180), όπως αυτά ισχύουν.
10. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α’ 180), όπως ισχύει.
11. 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).
12. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 121).
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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).
Β. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας»
(ΦΕΚ Β’ 2902).
Γ. Την υπ’αρ. 300/21-08-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Υ.Ο.Ο.Δ. 592).
Δ. 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 3990/Β’/1-11-2019).
Ε. 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).
ΣΤ. Τα υπ’αρ. 2173/14-02-2020 και 2176/14-2-2020 αιτήματα διαλειτουργικότητας του Ε.Φ.Κ.Α. στην Ε.Δ.Α. του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ..Δ.Δ.
Ζ. Τα υπ’αρ. 59188/11-3-2020 και 59201/11-3-2020
έγγραφα του Ε.Φ.Κ.Α. προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την
ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών
υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας.
Η. Την υπ’αρ. 7786 ΕΞ 2020/27-3-2020 (ΑΔΑ: 6Σ4Φ46ΜΤΛΠ90Υ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Έγκριση
διάθεσης της διαδικτυακών υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕ.Δ.)».
Θ. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των
κεντρικών υποδομών Διαλειτουργικότητας, στο πληροφοριακό σύστημα των Φορέων του Δημοσίου.
Ι. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθενται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) οι κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες του
Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του
άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
β) Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Γάμου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
γ) Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Συμφώνου Συμβίωσης
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
δ) Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
ε) Λήψη Πιστοποιητικού Γέννησης
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στ) Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
ζ) Πληροφορία για πλήθος τέκνων.
2. Σκοπός της διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η αξιοποίηση των ανωτέρω δεδομένων για την
επιτάχυνση των υφιστάμενων διαδικασιών απονομής
συντάξεων που πραγματοποιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α.,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η διασύνδεση διενεργείται μέσω του Κέντρου 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.
4. Ο Ε.Φ.Κ.Α. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων
πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
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δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη
ή τυχαία απειλή.
5. Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, τα ακριβή πεδία πληροφοριών ανά
διαδικτυακή υπηρεσία, οι κανόνες τήρησης εμπιστευτικότητας και ασφάλειας και οι λοιπές υποχρεώσεις των
εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σε Πρωτόκολλο
Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α., του
Υπουργείου Εσωτερικών και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
6. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 31 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1408/15.04.2020

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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