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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Θυρίδα
του GOV.GR» και «Λήψη Ληξιαρχικής Πράξης
Γέννησης για Ονοματοδοσία - Βάπτιση» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στο Υπουργείο
Εσωτερικών και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο
Επικοινωνίας Πολιτών» σε φορείς του δημοσίου,
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

3

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας του Κτηματολογίου, στα πληροφοριακά συστήματα
«ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» και «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Δημόσια Περιουσία»
του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ).

4

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στο «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αρ. Φύλλου 3973

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32141 ΕΞ 2022
(1)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Θυρίδα
του GOV.GR» και «Λήψη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για Ονοματοδοσία - Βάπτιση» της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στο Υπουργείο
Εσωτερικών και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184)
και, ιδίως της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με
το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
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 (L 119),
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
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νισμού (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» (Α΄137),
5. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄94),
6. του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων»
(Α΄143), ιδίως των άρθρων 25 έως 28,
7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
8. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
9. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85) και
10. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/
2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄3990).
Δ. Την υπ’ αρ. 9169/10-3-2022 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Ηλεκτρονική
δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση
βάπτισης» (Β΄1210).
Ε. Το υπ’ αρ. 12241/15-3-2022 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και τα υπ’ αρ. 12028/28-2-2022 και
10051/14-10-2021 αιτήματα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων
Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
ΣΤ. Το υπ’ αρ. 17594/17-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τα υπ’ αρ. 10367/18-3-2022 και
11223/23-3-2022 έγγραφα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη
διαδικτυακών υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία.
Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1.1. Τη διάθεση στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη
Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για Ονοματοδοσία - Βάπτιση» του Υπουργείου Εσωτερικών με τη μέθοδο:
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- Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
(findByArgsBirth).
Η μέθοδος Αναζήτησης Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
καλείται από την ειδική εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2
της υπ’ αρ. 9169/10-3-2022 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Ηλεκτρονική
δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση
βάπτισης» (Β΄1210) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης για την ανάκτηση της Ληξιαρχικής
Πράξης Γέννησης. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τα
στοιχεία των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 25 του
ν. 344/1976 είτε με τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης
του νεογνού (αριθμός, τόμος, έτος, κωδικός ληξιαρχείου).
Σε κάθε περίπτωση δίνονται και ταυτοποιούνται και τα
στοιχεία του νεογνού.
Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού
και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης gov.gr σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9169/
10-3-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Επικρατείας «Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης» (Β΄1210) και
ιδίως με την παρ. 2 του άρθρου 2.
1.2. Τη διάθεση στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα» του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη μέθοδο:
- Υποβολή αίτησης σε πληροφοριακό σύστημα Φορέα (gateSubmitDocument).
Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται για την υποβολή
ενός αιτήματος σε μορφή εγγράφου από την ΕΨΠ στο
Μητρώο Πολιτών του Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 9169/
10-3-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος
νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης» (Β΄ 1210),
η δήλωση ονόματος νεογνού όταν οριστικοποιείται
να αποστέλλεται μέσω του συστήματος του Μητρώου
Πολιτών στο αρμόδιο ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα, για
να καταχωρίσει ο ληξίαρχος το όνομα του νεογνού στη
ληξιαρχική πράξη γέννησης.
1.3. Τη διάθεση στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, της
διαδικτυακής υπηρεσίας «Υποβολή αίτησης από gov.gr
και αποστολή σε θυρίδα» του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με τις μεθόδους:
- Δημιουργία εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα
του GOV.GR (gateCreatePostDocument). Η υπηρεσία
αυτή επιστρέφει την απάντηση - έγγραφο και το ανάρτα
σε θυρίδα του πολίτη και του φορέα του GOV.GR.
- «Αποστολή αίτησης από το GOV.GR προς το Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα» (gateFromGovToIT).
Η υπηρεσία αυτή είναι για την δημιουργία αίτησης στο
gov.gr για την αποστολή αιτημάτων στο Πληροφοριακό
σύστημα του φορέα.
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Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η ανάρτηση της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης σε θυρίδα της ΕΨΠ όπου τηρείται σύμφωνα με το
άρθρο 26 του ν. 4727/2020, κατόπιν υποβολής αίτησης
από τον πολίτη.
Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Η διάθεση της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας
διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και σύμφωνα με
τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
2. Οι φορείς έχουν 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 δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη
ή τυχαία απειλή. Οι διαχειριστές των πληροφοριακών
συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για
τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 21 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 32146 ΕΞ 2022
(2)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο
Επικοινωνίας Πολιτών» σε φορείς του δημοσίου,
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184)
και ιδίως των άρθρων 5, 58 και 84,
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2. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134),
3. της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ.
Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄149),
4. 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 (L 119),
5. 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» (Α΄137).
6. του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄133),
7. του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων,
Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός
Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις»
(Α΄178) και ιδίως των άρθρων 43 και 46,
8. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
9. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
10. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85) και
11. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» ( Β΄ 3990).
Δ. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/12-3-2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας
( Ε.Μ.Επ.)» (Β΄ 988).
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Ε. Την υπό στοιχεία 6457/27-1-2022 κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός
διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της
πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β΄205).
ΣΤ. Την υπ’ αρ. 26460/22-3-2022 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Επικρατείας « Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού
συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και την Δράση
«Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β΄1328).
Ζ. Την υπό στοιχεία 245 ΕΞ 2022/5-1-2022 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Έναρξη λειτουργίας της Αρχής
Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (Β΄43).
Η. Την υπό στοιχεία 243 ΕΞ 2022/5-1-2022 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας «Κανονισμός Πιστοποίησης
της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» (Β΄ 43).
Θ. Την υπό στοιχεία 120301 ΕΞ 2021/18-6-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηματισμού» (Β΄ 2894).
Ι. Τo υπ’ αρ. 9062/14-7-2021 αίτημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), τo υπ’
αρ. 9771/27-9-2021 αίτημα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, τo υπ’ αρ. 10798/14-12-2021 αίτημα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
τo υπ’ αρ. 9886/5-10-2021 αίτημα του Εθνικού Δικτύου
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, για διάθεση της
διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
ΙΑ. Τα υπ’ αρ. 23721/23-3-2022 και 11639/28-3-2022
έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το υπ’ αρ. 44911/20-12-2021 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
το υπ’ αρ. 43055/5-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τέλος, το υπ’ αρ. 4063/
7-2-2022 έγγραφο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, με θέμα, την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας
Πολιτών» στο κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).
ΙΒ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τη Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και παρέχεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17
του ν. 4704/2020 (Α΄133) και στην υπό στοιχεία 6810 ΕΞ
2021/9-3-2020 (Β΄ 988) κοινή υπουργική απόφαση, με
τη μέθοδο Λήψη στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ (getNncIdentity) στους
κάτωθι φορείς του δημοσίου τομέα:
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- ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
- ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ.
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.
Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθεται
η υπηρεσία, καθώς και ο σκοπός χρήσης και το νομικό
πλαίσιο ορίζονται ως εξής:
α) Πληροφοριακό σύστημα «Γνωματεύσεις Παροχών
Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)» του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι
η άντληση στοιχείων επικοινωνίας πολιτών με σκοπό
την ενημέρωση τους αναφορικά με την έκδοση, έγκριση
και εκτέλεση των άυλων γνωματεύσεων παροχών ΕΚΠΥ,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020
σύμφωνα με την οποία : «Οι θεράποντες ιατροί δύνανται
να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωματεύσεις για τις παροχές
αυτές, κατόπιν αιτήματος των δικαιούχων που διατυπώνεται μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωματεύσεις, δεν απαιτούνται η
έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη μορφή, καθώς
και η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός
αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση εκδίδεται
δυνάμει της παρούσας και ενημερώνει τον δικαιούχο
για τον κωδικό της γνωμάτευσης (barcode) με κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά, μέσω τηλεμοιοτυπίας ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι δικαιούχοι μπορούν να
βλέπουν τους κωδικούς (barcode) των γνωματεύσεων
και στον φάκελο υγείας τους. Με την έκδοση της γνωμάτευσης από τον ιατρό, η γνωμάτευση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα συμβεβλημένα φαρμακεία και τους
λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω
του αναγραφόμενου κωδικού γνωμάτευσης (barcode),
για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του πληροφοριακού
συστήματος εκτέλεσης και υποβολής δαπανών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy)».
β) Πληροφοριακό σύστημα «Διαδικτυακός Τόπος
ΑΠΕΔ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η
αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας πολίτη που αιτείται
εξυπηρέτηση για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4727/2020 και τις
αποφάσεις, υπό στοιχεία: 245 ΕΞ 2022/5-1-2022 «Έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού
Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (Β΄43) και 243 ΕΞ 2022/5-1-2022 «Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του
Ελληνικού Δημοσίου» (Β΄ 43).
γ) Πληροφοριακό σύστημα «Σύνδεση και Προσωποποιημένη Πρόσβαση Χρηστών στην Ψηφιακή Ακαδημία
Πολιτών» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας
και Έρευνας.
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι
η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ειδοποίησης και
ενημέρωσης προς τους χρήστες της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του

Τεύχος B’ 3973/26.07.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ν. 4727/2020 σχετικά με την εθνική ψηφιακή στρατηγική,
η οποία αποτυπώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) και την υπό στοιχεία 120301 ΕΞ 2021/
18-6-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Βίβλος
Ψηφιακού Μετασχηματισμού» (Β΄ 2894), και ιδίως το Κεφ.
7.2.2 του παραρτήματός της, στην οποία προβλέπεται
η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων ως η εθνική
πύλη για τις ψηφιακές ικανότητες. Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, η Διεύθυνση Ψηφιακών Ικανοτήτων
της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί ως εκτελεστικός βραχίονας
του ΥΨηΔ.
δ) Πληροφοριακό σύστημα «ntantades» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι
η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την
υποβολή και διαχείριση αιτημάτων γονέων και υποψηφίων επιμελητών/τριών του άρθρου 43 του ν. 4837/2021
(Α΄ 178), όπως εξειδικεύονται με τις υπ’ αρ. 6457/2022 (Β΄
205) και 26460/2022 (Β΄ 1328) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Νταντάδες
της Γειτονιάς».
Η διαδικτυακή υπηρεσία περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην υπό στοιχεία
6810 ΕΞ 2021/9-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄988). Τα στοιχεία αντλούνται με βάση τον ΑΦΜ.
Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Οι ανωτέρω φορείς έχουν 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 δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και
από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο ανωτέρω φορέας και,
ειδικότερα, οι διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων
πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για
την οποία χορηγούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των
ασφαλισμένων, σύμφωνα με την παρούσα.
2. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,
σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας πληροφοριακών
συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική ορθής χρήσης
των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 21 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. 32139 ΕΞ 2022
(3)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας του Κτηματολογίου, στα πληροφοριακά συστήματα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» και «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Δημόσια Περιουσία» του
Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184)
και ιδίως του άρθρου 84,
3. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α΄45),
4. 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 (L 119),
5. 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» (Α΄137),
6. του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
(Α΄185),
7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
8. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
9. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85),
10. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181) και
11. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/200, Α΄98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄2902).
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Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄3990).
Δ. Τα υπ’ αρ. 10898/17-12-2021 και 11052/29-12-2021
αιτήματα του Υπουργείου Οικονομικών στην Ε.Δ.Α. του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για
διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Ε. Τα υπ’ αρ. 40467/28-03-2022 και 12597/01-02-2022
έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών προς τη
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.
ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Υποβολή αίτησης και ανάκτησης Πιστοποιητικών ΣΠΕΚ», στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:
α) Στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Πρόσβαση στα στοιχεία μέσω του ΨΥΔΗΠΕΕΚ έχουν και
οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών,
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4182/2013.
Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η εξακρίβωση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των υπό
εκκαθάριση κοινωφελών περιουσιών και των κληρονομιών χωρίς εμφανή κληρονόμο, καθώς και ο προσδιορισμός της αρχής που είναι αρμόδια για κάθε κοινωφελή
περιουσία και σχολάζουσα κληρονομία, σύμφωνα με τον
ν. 4182/2013 (Α΄185).
Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται με τις παρακάτω
μεθόδους:
- Ανάκτηση ενός πιστοποιητικού (μετά από υποβολή
αίτησης).
- Υποβολή αίτησης για πιστοποιητικό.
β) Στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Δημόσια Περιουσία» της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου
Οικονομικών.
Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η διερεύνηση και η καταγραφή από τις αρμόδιες Κτηματικές
υπηρεσίες της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η
υποβοήθηση του έργου των γραφείων δικαστικών ενεργειών για την προστασία της, σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 78 του π.δ. 142/2017 (Α΄181).
Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται με τις παρακάτω
μεθόδους:
- Ανάκτηση ενός πιστοποιητικού (μετά από υποβολή
αίτησης).
- Υποβολή αίτησης για πιστοποιητικό.
- Ανάκτηση βοηθητικών πινάκων για την υποβολή αίτησης και των διαφόρων αναζητήσεων.
- Ανάκτηση των γραφείων που έχουν συγχωνευτεί σε
συγκεκριμένο οριστικό γραφείο.
- Ανάκτηση όλων των οριστικών γραφείων.
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2. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής
Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Το Υπουργείο Οικονομικών 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 δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
4. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 21 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 32150 ΕΞ 2022
(4)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στο «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184) και
ιδίως του άρθρου 84,
2. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134),
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 (L 119),
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
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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» (Α΄137),
5. του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α΄167),
6. του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄141) και ιδίως των άρθρων 50, 58
και 63,
7. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147),
8. του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των
Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη
χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα
του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄71) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 24 και
της παρ. 1 του άρθρου 46,
9. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
10. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
11. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85) και
12. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄3990).
Δ. Τα υπ’ αρ. 5538/23-12-2020 και 7465/1-4-2021 αιτήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη
διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» και για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία
παραμέτρων για ΓΕΜΗ», αντίστοιχα, στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ε. Τα υπ’ αρ. 44116/28-9-2021 και 44117/28-9-2021
έγγραφα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη
διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ», και για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία
παραμέτρων για ΓΕΜΗ», αντίστοιχα, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
με θέμα την ένταξη διαδικτυακών υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία.
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ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των
Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου
Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.
Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τη διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Βασικές
Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» και «Στοιχεία παραμέτρων για ΓΕΜΗ» του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.), στο πληροφοριακό σύστημα «e- research Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(ΕΜΠ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.). Οι
αναγκαίες πληροφορίες αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).
2. Σκοπός διάθεσης των ανωτέρω διαδικτυακών
υπηρεσιών είναι ο έλεγχος των στοιχείων των συναλλασσόμενων με τον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ, για την συμμετοχή
τους σε διαγωνισμούς και προμήθειες, σύμφωνα με τον
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (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, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Ο φορέας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων
πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από
σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο φορέας και, ειδικότερα, οι
εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων
πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που
περιγράφεται στην παρούσα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 21 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

40564

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3973/26.07.2022

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.

*02039732607220008*

