
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληρο-
φοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι-
σης ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφο-
ριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής 
κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προ-
νοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 13388 ΕΞ 2023 (1)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληρο-

φοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι-

σης ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-

στημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 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 (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές 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 Κοι-
νοβουλίου 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 Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680» (Α’ 137),

6. του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την ορ-
γάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό 
των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας 
- Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),

7. του ν.  344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» 
(Α’ 143),

8. του π.δ. 497/1991 «Κώδικας διαταγμάτων για τα δη-
μοτολόγια» (Α’ 180),

9. του άρθρου 78 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

10. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

11. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

12. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και

13. 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 Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).
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Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπ’  αρ. 132054/29-11-2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρε-
σιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος 
“Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στην 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).

Ε. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-
θεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντι-
κοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

Ζ. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πλη-
ροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων 
του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποί-
ησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που 
εισέρχεται στο σύστημά τους.

Η. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/9.3.2021 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώ-
ου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

Θ. Τα υπ’  αρ.: 14959/22-09-2022, για τη διαδικτυακή 
υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώ-
που», 14754/06-09-2022, για τη διαδικτυακή υπηρεσία 
«Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρί-
δα», 13738/14-06-2022, για τη διαδικτυακή υπηρεσία 
«Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», 14771/07-09-2022, 
για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ρόλοι και δικαιώματα 
υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα», 13972/
27-06-2022, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικο-
ποίηση Χρηστώv oAuth 2.0» και 14746/05-09-2022, για 
τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv 
oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων», αιτήματα διαλειτουργικότητας 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΑΕ στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ι. Τα υπ’ αρ.: 2261/03-03-2023, για τη διαδικτυακή υπη-
ρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου», 
11049/22-09-2022 και 2259/03-03-2023, για τη διαδι-
κτυακή υπηρεσία «Υποβολή αίτησης από gov.gr και απο-
στολή σε θυρίδα», 10646/08-09-2022, για τη διαδικτυα-
κή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», 11050/
22-09-2022, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ρόλοι και 
δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα», 8792/18-07-2022, για τη διαδικτυακή υπηρε-
σία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0» και 10651/
08-09-2022, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικο-
ποίηση Χρηστώv oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων», έγγραφα 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι-
σης ΑΕ, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία 
των διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΙΑ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών 
στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΑΕ:

α) διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων 
Φυσικού Προσώπου» με την μέθοδο «Έλεγχος στοιχεί-
ων με ΑΦΜ (επιπλέον πεδίο εξόδου: Κωδικός εγγράφου 
ταυτοποίησης)»,

β) διαδικτυακή υπηρεσία «Υποβολή αίτησης από gov.
gr και αποστολή σε θυρίδα» με την μέθοδο «Δημιουργία 
εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα του GOV.GR»,

γ) διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πο-
λιτών» με τις ακόλουθες μεθόδους:

- Λήψη στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολι-
τών με βάση τον ΑΦΜ

- Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επι-
κοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ,

δ) διαδικτυακή υπηρεσία «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλ-
λήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» με τις ακό-
λουθες μεθόδους:

- Λήψη εγγραφών με τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων 
των ΚΕΠ

- Λήψη στοιχείων υπαλλήλου ΚΕΠ με βάση τον ΑΦΜ 
του υπαλλήλου, 

ε) διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv 
oAuth 2.0»,

στ) διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρη-
στώv oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων».

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν 
για την ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας 
μέσω ΚΕΠΑ, για να μπορούν να ταυτοποιηθούν και να 
δοθούν τα σχετικά στοιχεία στους κατάλληλους συνερ-
γαζόμενους φορείς (e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ) για την έγκριση 
των παροχών και για να μπορούν οι χρήστες του e-ΕΦΚΑ, 
του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων κοινότητας να κάνουν την 
αίτηση ηλεκτρονικά. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες ζητού-
νται στο πλαίσιο των άρθρων 102-112 του ν. 4961/2022.

3. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΑΕ 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. Η 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ 
και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστή-
ματος «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ», έχουν την υποχρέωση χρή-
σης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και 
μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική 
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και 
τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα.
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5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 15 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 13387 ΕΞ 2023 (2)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληρο-

φοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της 

ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργα-

νισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του Κέντρου Δια-

λειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-

ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης. 

 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 (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές 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 ίδιου νόμου,

3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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 β.δ. της 24/31 Οκτωβρίου 1940 «Περί τροπο-
ποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των 
περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των 
ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων διατάξεων» 
(Α’ 349),

5. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45),

6. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων 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 Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

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) και

11. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιο-
δοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδή-
ματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85) 
και ιδίως του άρθρου 93, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 68 του ν. 4997/2022 (Α’ 219), σε συνδυασμό με 
την υπ’ αρ. 70982/30-7-2022 (Β’ 4089) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 6116 ΕΞ 2023/09.02.2023 έγ-
γραφο της ΓΓΠΣΔΔ προς την ΑΑΔΕ «Αίτημα διάθεσης 
στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας του Οργανισμού 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ», για την 
υλοποίηση νέων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Δ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1021823 ΕΞ 2023/ 
17.02.2023 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
«Αίτημα διάθεσης στοιχείων στον Οργανισμό Προνοι-
ακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ», για την 
διάθεση στοιχείων στο ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ, μέσω νέων υπη-
ρεσιών που υλοποιήθηκαν για τον ΟΠΕΚΑ.

Ε. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

ΣΤ. Την υπ’  αρ. 132054/29-11-2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρε-
σιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος 
“Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στην 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).

Ζ. Τα υπ’ αρ.: 17549/22-02-2023, για τη διαδικτυακή 
υπηρεσία «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού 
τομέα & συνταξιούχων», 17218/02-02-2023, για τη δι-
αδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής 
Αστικής Κατάστασης», 17498/20-02-2023, για τη δια-
δικτυακή υπηρεσία «Ανάκτηση στοιχείων από το Ε9 
για τον υπολογισμό της αξίας ακίνητης περιουσίας», 
17499/20-02-2023, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοι-
χεία από τη Φορολογική Δήλωση για τη Στεγαστική Συν-
δρομή Ανασφάλιστων υπερηλίκων», 17281/07-02-2023, 
για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία για κατάσταση 
απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)» και 17324/09-02-2023, για τη 
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διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» 
αιτήματα διαλειτουργικότητας του Οργανισμού Προ-
νοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην 
Ε.Δ.Α. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..

Η. Τα υπ’ αρ.: 4582/23-02-2023 για τη διαδικτυακή υπη-
ρεσία «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα 
& συνταξιούχων», 4579/22-02-2023, για τη διαδικτυακή 
υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατά-
στασης», 4577/22-02-2023, για τη διαδικτυακή υπηρε-
σία «Ανάκτηση στοιχείων από το Ε9 για τον υπολογισμό 
της αξίας ακίνητης περιουσίας», 4578/22-02-2023, για 
τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία από τη Φορολογική 
Δήλωση για τη Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων 
υπερηλίκων», 4573/14-02-2023, για τη διαδικτυακή υπη-
ρεσία «Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)» 
και 4574/14-02-2023, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Μη-
τρώο Επικοινωνίας Πολιτών» έγγραφα του Οργανισμού 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με θέμα την ένταξη σε παραγωγική 
λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε 
μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργα-
νισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (ΟΠΕΚΑ), των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών:

- Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και 
συνταξιούχων με την μέθοδο «Λήψη στοιχείων κυρίων 
και επικουρικών συντάξεων (μόνο για ΟΠΕΚΑ)».

- Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης 
με τις μεθόδους «Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής 
Κατάστασης (μόνο για ΕΛΑΣ)» και «Λήψη γραμμογραφη-
μένων εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των 
τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως 
οικογενειακής μερίδας».

- Ανάκτηση στοιχείων από το Ε9 για τον υπολογισμό 
της αξίας ακίνητης περιουσίας με την μέθοδο «Ανάκτηση 
αξίας ακίνητης περιουσίας από το Ε9 με βάση τον ΑΦΜ 
και το έτος».

- Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για τη Στε-
γαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων υπερηλίκων με την 
μέθοδο «Υπολογισμός συνολικού οικογενειακού εισο-
δήματος και αξίας κινητής περιουσίας για τη χορήγηση 
επιδόματος σε ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς 
Βορειοηπειρώτες».

- Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ) με 
την μέθοδο «Διάθεση στοιχείων εργασιακής κατάστασης 
του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με 
βάση τον ΑΦΜ του εργαζομένου».

- Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με την μέθοδο «Λήψη 
εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας 
Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ».

Σκοπός χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η 
ανάκτηση πληροφορίας για συντάξεις του ΕΦΚΑ και το 
χρονικό διάστημα που αυτές καταβάλλονται σε αυτόν που 
αιτείται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλι-
στων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της 
Αλβανίας, η διασταύρωση με στοιχεία οικογενειακής και 
εργασιακής κατάστασης κατά την υποβολή αίτησης για το 
επίδομα, η ανάκτηση στοιχείων από το Ε9 για τον υπολογι-
σμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας, ο υπολογισμός του 
συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και αξίας κινητής 
περιουσίας για τη χορήγηση επιδόματος και η ανάκτηση 
στοιχείων επικοινωνίας από το Μητρώο επικοινωνίας πο-
λιτών κατά την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με:

- Το άρθρο 93 του ν.  4387/2016 όπως ισχύει μετά 
την προσθήκη της παρ. 11 σε αυτό, με το άρθρο 2 του 
ν. 4618/2019 (Α’ 89) και την τροποποίηση της παρ. 4 αυτού, 
με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4997/2022 (Α’ 219) και

- την υπ’ αρ. 70982/26-7-2022 (Β’ 4089) κοινή υπουργική 
απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 21303/ 
28.2.2023 (Β’ 1148) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Ο φορέας 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 ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Ο φορέας και ειδικότερα οι 
χρήστες των πληροφοριακού συστήματος του παρό-
ντος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων 
πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό 
που περιγράφεται στην παρούσα.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική 
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και 
τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 15 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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