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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Έχει υπογραφεί
ψηφιακά από τον/την:
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ΥΨη∆ 22/02/2022
Α. Π.: 6478 ΕΞ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης
Ταχ. Κωδ.

:

183 46

Πληροφορίες

:

Γραμματεία ΚΕΔ

Τηλέφωνο

:

210 480 2008

E-mail

:

kedg2g@gsis.gr

Θέμα: «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μέσω του κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Επικρατείας
Έχοντας υπόψη:
A. 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, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2.

Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A΄ 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.

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»
(Α΄ 137).
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5.

Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄119).

6.

Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄121).

7.

Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).

8.

Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

B. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (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» (Β΄ 3990).
Δ. Την υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄762).
Ε. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των
φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας
του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.
ΣΤ. Τα αιτήματα υπ’ αριθμ. 7719/16-04-2021, 8192/18-05-2021, 8469/07-06-2021 και 10549/24-11-2021
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ζ. Τα έγγραφα υπ’ αριθμ. 449/10-01-2022, 13203/29-12-2021, 453/10-01-2022 και 448/10-01-2022 του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διατίθενται οι κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΚΥ» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:
 Αυθεντικοποίηση χρηστών σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα (oAuth 2.0)
 «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)» με την μέθοδο «Αναζήτηση πληροφοριών
από το Φορολογικό Μητρώο βάσει ΑΦΜ»
 «Στοιχεία ΑΜΚΑ» με την μέθοδο «Λήψη Στοιχείων με βάση τον ΑΜΚΑ»
 «Στοιχεία κατά κεφαλήν εισοδήματος» με την μέθοδο «Λήψη στοιχείων κατά κεφαλήν
εισοδήματος»

2. Ο σκοπός χρήσης και το νομικό πλαίσιο βάσει των οποίων διατίθενται οι διαδικτυακές υπηρεσίες
ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται
στην υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας
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Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762). Τα
διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που
αξιοποιούν την υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.

4. Η διάθεση των υπηρεσιών 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.

5. Ο φορέας της παρ. 1 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.

6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:



Α.Α.Δ.Ε.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
•

•
•

Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γραφεία Υφυπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
Οικονομικού Τομέα & Δημόσιας Διοίκησης
• Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών
• Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
• Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αρ.
αιτήμ.

7719

8192

8469

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυθεντικοποίηση
Χρηστώv oAuth 2.0

Ταυτοποίηση
χρηστών
για
εφαρμογή αιτήσεων χορήγησης
υποτροφιών.
Το
ΙΚΥ
προκηρύσσει
προπτυχιακές
υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους
2019-2020, των οποίων ο
αριθμός εκτιμάται σε 2.150, οι
οποίες
αποσκοπούν
στην
υποστήριξη επιμελών φοιτητών
που
διαθέτουν
χαμηλά
εισοδήματα,
ώστε
να
ολοκληρώσουν
έγκαιρα
τις
σπουδές
τους
και
στη
διασφάλιση
ισότιμης
συμμετοχής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση προσώπων που
ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες
Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Πληροφορίες
Φορολογικού Μητρώου
(Α.Α.Δ.Ε)

Λήψη Στοιχείων Φορολογικού
Μητρώου Υπουργείου
Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.) για
εφαρμογή αιτήσεων χορήγησης
υποτροφιών.Το ΙΚΥ προκηρύσσει
προπτυχιακές υποτροφίες
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
των οποίων ο αριθμός εκτιμάται
σε 2.150, οι οποίες αποσκοπούν
στην υποστήριξη επιμελών
φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά
εισοδήματα, ώστε να
ολοκληρώσουν έγκαιρα τις
σπουδές τους και στη
διασφάλιση ισότιμης
συμμετοχής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση προσώπων που
ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες
Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Στοιχεία ΑΜΚΑ

Η αναζήτηση του υποψηφίου
βάσει ΑΜΚΑ -ως εξαρτώμενο
μέλος- σε φορολογικές δηλώσεις
του έτους αναφοράς, είναι
απαραίτητη για τον ακριβή
υπολογισμό του κατά κεφαλήν
εισοδήματος (αν απαιτείται),
δεδομένου ότι η αναζήτηση
αφορά φορολογικές δηλώσεις
παρελθόντων ετών κατά τα
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Ν.2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» (Α’
109)
2. ΠΔ ΥΠ' ΑΡΙΘ.321 «Οργανισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)» (Α’ 306)
3. ν.δ. 4433/1964 (Α’ 217)
4. την υπ΄ Αριθμ. 83753/Ζ1 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των όρων και της
διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών
υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της
πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών
φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ
5070383
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).» (Β’ 3179)

1. Ν.2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» (Α’
109)
2. ΠΔ ΥΠ' ΑΡΙΘ.321 «Οργανισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)» (Α’ 306)
3. ν.δ. 4433/1964 (Α’ 217)
4. την υπ΄ Αριθμ. 83753/Ζ1 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των όρων και της
διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών
υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της
πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών
φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ
5070383
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).» (Β’ 3179)

1. Ν.2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» (Α’
109)
2. ΠΔ ΥΠ' ΑΡΙΘ.321 «Οργανισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)» (Α’ 306)
3. ν.δ. 4433/1964 (Α’ 217)
4. την υπ΄ Αριθμ. 83753/Ζ1 κοινή απόφαση των
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οποία ενδέχεται ο υποψήφιος να
είχε δηλωθεί -ως εξαρτώμενο
μέλος- με τον ΑΜΚΑ του σε
περίπτωση που δεν διέθετε
ΑΦΜ κατά το έτος αναφοράς
(πχ. Πρωτοετής φοιτητής) ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο
(ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία
είναι ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ).

Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των όρων και της
διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών
υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της
πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών
φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ
5070383
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).» (Β’ 3179)

1. Ν.2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» (Α’
109)

10549

Στοιχεία κατά κεφαλήν
εισοδήματος

Υπολογισμός κατά κεφαλήν
εισοδήματος για την εφαρμογή
εισοδηματικού
κριτηρίου
υποψηφίων υποτρόφων στο
πλαίσιο του προγράμματος
υποτροφιών ΙΚΥ με τίτλο
«Πρόγραμμα
οικονομικής
ενίσχυσης επιμελών φοιτητών
που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες» (Πράξη του
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ με Κωδικό ΟΠΣ
5070383 - ΕΣΠΑ 2014-2020) και
λοιπών
προγραμμάτων
υποτροφιών του ΙΚΥ.
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2. ΠΔ ΥΠ' ΑΡΙΘ.321 «Οργανισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)» (Α’ 306)
3. ν.δ. 4433/1964 (Α’ 217)
4. την υπ΄ Αριθμ. 83753/Ζ1 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των όρων και της
διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών
υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της
πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών
φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες / Ακαδ. έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ
5070383
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).» (Β’ 3179)

