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29 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία
Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)» και «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)»
στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

2

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32412 ΕΞ 2022
(1)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία
Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)» και «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)»
στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
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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),
3. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 94),
4. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
5. 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 (L119),
6. 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),
7. του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016» (Α’ 222) και ιδίως της περ. 7 της υποπαρ. Ε7 του
άρθρου πρώτου,
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),
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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), όπως αυτό 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 ΣΤ/26322/1977 κοινή υπουργική
απόφαση «Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας
κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.» (Β’ 1099), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 313739/8-11-2021 κοινή υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977 κοινής
υπουργικής απόφασης ’’Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος
και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δίκυκλων,
τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.’’ (Β’ 1099» (Β’ 5403).
Ε. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1103112 ΕΞ 2021 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Αίτημα διάθεσης στοιχείων
οχημάτων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ»
για διάθεση των υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.
ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 4304/04-09-2020 και 9141/19-07-2021
αιτήματα διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για διάθεση των διαδικτυακών
υπηρεσιών «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)» και
«Στοιχεία Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)», στην Ε.Δ.Α.
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ζ. Τα υπ’ αρ. 266823/1-10-2021 και 266800/1-10-2021
έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
με θέμα την ένταξη του σε παραγωγική λειτουργία στο
Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).
Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται μέσω του ΚΕ.Δ. στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας»
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)».
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η
αναγκαιότητα ελέγχου ότι έχουν καταβληθεί προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση οχήματος, σύμφωνα με την περ. 7 της υποπαρ. Ε7
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και βάσει
του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 3 του Κεφαλαίου
Β’ της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977 κοινής υπουργικής
απόφασης «Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας
κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.» (Β’ 1099), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 313739/8-11-2021 κοινή υπουργική απόφαση
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«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977 κοινής
υπουργικής απόφασης ’’Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος
και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων,
τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.’’ (Β’ 1099)» (Β’ 5403).
2. Διατίθεται μέσω του ΚΕ.Δ. στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας»
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης
Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)». Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η άντληση των πληροφοριών που
απαιτούνται (ο τύπος του οχήματος, αν το όχημα έχει διαγραφεί, βρίσκεται σε ακινησία ή έχει δηλωθεί ως κλαπέν
και αν είναι ασφαλισμένο) για την υλοποίηση ψηφιακών
εφαρμογών για τη μεταβίβαση οχημάτων και την χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω
απώλειας/κλοπής/φθοράς στο gov.gr για τους πολίτες
και τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Μεταφορών των
Περιφερειών, βάσει του πρώτου εδαφίου της περ. β της
παρ. 3 του Κεφαλαίου Β’ της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977
κοινής υπουργικής απόφασης «Περί καθορισμού τύπου,
διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.» (Β’ 1099),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 313739/8-11-2021
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977 κοινής υπουργικής απόφασης ’’Περί
καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας κυκλοφορίας
αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως
κ.λπ.’’ (Β’ 1099)» (Β’ 5403).
3. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 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.
Ο φορέας και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των
λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον
για τον σκοπό για τον ανωτέρω σκοπό.
4. 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. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής
Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. 32407 ΕΞ 2022
(2)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
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),
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 (L119),
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. 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),
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), όπως αυτό 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. Την υπό στοιχεία 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. Την υπ’ αρ. 28458/24.03.2022 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» (Β’ 1427).
Ζ. Την υπ’ αρ. 28455/24.03.2022 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διεπιστημονικού Χαρακτήρα του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4837/2021»
(ΥΟΔΔ 242).
Η. Τα υπ’ αρ 12722/11-04-2022, 12723/11-04-2022,
12725/11-04-2022 και 12726/11-04-2022 αιτήματα διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).
Θ. Τα υπ’ αρ. 47376/20-05-2022, 47395/20-05-2022,
44599/13-5-2022 και 47394/20-05-2022 έγγραφα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με
θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών
στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
α) διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων
Φυσικού Προσώπου» του πληροφοριακού συστήματος
«Φορολογικό Μητρώο Υπ. Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.)» του
Υπουργείου Οικονομικών με τις ακόλουθες μεθόδους:
- Επιβεβαίωση Στοιχείων με βάση το ΑΦΜ για την
επιβεβαίωση στοιχείων φυσικού προσώπου με βάση
το Α.Φ.Μ.
- Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση το ΑΔΤ, για την επιβεβαίωση στοιχείων φυσικού προσώπου με βάση τον Α.Δ.Τ.
- Επιβεβαίωση Στοιχείων με βάση το ΑΦΜ, με επιπλέον
πεδίο εξόδου τον κωδικό εγγράφου ταυτοποίησης.
β) διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία κατά κεφαλήν εισοδήματος» της Α.Α.Δ.Ε, με την μέθοδο «Λήψη στοιχείων
κατά κεφαλήν εισοδήματος».
γ) διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών
oAuth 2.0» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτου Φορέα
με τη χρήση των Διαπιστευτηρίων του TAXISnet.
δ) διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία πιστοποιητικού
αναπηρίας ΚΕΠΑ» του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
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Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με την μέθοδο «Λήψη
στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ».
2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της παρ. 1 διατίθενται με
σκοπό τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για
την επιλεξιμότητα των ωφελούμενων στο πλαίσιο της
υλοποίησης του πιλοτικού Προγράμματος Προσωπικού
Βοηθού για άτομα με αναπηρία. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4837/2021 (Α’ 178) και ιδίως το Μέρος Δ’
(άρθρα 32 επ), την υπ’ αρ. 28458/24.03.2022 (Β’ 1427) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και την υπ’ αρ. 28455/24.03.2022
(ΥΟΔΔ 242) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.
3. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό
στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β’ 762).
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
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
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παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακού συστήματος
του παρόντος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον
σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.
5. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 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.
6. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται
ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την
υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.
7. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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