
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς αξίας τριάντα χιλιάδων εννια-
κοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (30.988,00 €), του 
ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προς την Ελ-
ληνική Αστυνομία.

2 Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών 
oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης.

3 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό 
Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δη-
μοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς αξίας τριάντα χιλιάδων εννια-

κοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (30.988,00 €), του 

ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προς την 

Ελληνική Αστυνομία.

  Με την υπ’ αρ. πρωτ. 9007/11/944-Α/19.01.2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), κατ’ 
εφαρμογή και των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται 
αποδεκτή η δωρεά του ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα 
προς την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δρά-
σης Αττικής, αξίας τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ογδό-
ντα οκτώ ευρώ (30.988,00 €), που αφορά την κάλυψη 
κόστους υπηρεσιών συντήρησης του μηχανοκίνητου 
στόλου της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ..

  Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ 

   Αριθμ.  2055 ΕΞ 2022  (2)
Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών 

oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 

Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-

μάτων Δημόσιας Διοίκησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. 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 ιδίου νόμου.

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134).

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.

4. 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).

5. 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).

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 Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. 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).

B. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. 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).

Ε. 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.

ΣΤ. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 9159/21-7-2021 της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, υπ’ αρ. 9720/22-9-2021 της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγρο-
τική ανάπτυξη 2014-2020», υπ’ αρ. 9793/28-9-2021 του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπ’ αρ. 9876/5-10-2021 του 
Δήμου Δράμας, υπ’ αρ. 10217/29-110-2021 του Δήμου 
Μήλου, υπ’ αρ. 10669/6-12-2021 του Πολιτιστικού Ορ-
γανισμού «Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας» 
και υπ’ αρ. 10678/7-12-2021 της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλου στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 1613363/9753/14-12-2021 της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπ’ αρ. 5284/14-12-2021 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμμα-
τος «Αγροτική ανάπτυξη 2014-2020», υπό στοιχεία 
Φ000/ΕΠ1421/Σ246/3-12-2021 του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας, υπό στοιχεία ΙΡΙΔΑ 61b9988d523ae20
6457348f0/15-12-2021 του Δήμου Δράμας, υπ’ αρ. 
8282/15-12-2021 του Δήμου Μήλου, υπ’ αρ. 4150/ 
15-12-2021 του Πολιτιστικού Οργανισμού «Φεστιβάλ 
ταινιών μικρού μήκους Δράμας» και υπ’ αρ. 12334/ 
30-12-2021 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Βόλου προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά 
με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των δια-
δικτυακών υπηρεσιών.

Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών 
οAuth2.0 σε πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων 
φορέων του δημοσίου τομέα για την αυθεντικοποίηση 
των πολιτών κατά την είσοδό τους στις ψηφιακές υπη-
ρεσίες που αυτοί παρέχουν:

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 

"Αγροτική ανάπτυξη 2014-2020"
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- Δήμος Δράμας
- Δήμος Μήλου
- Πολιτιστικός Οργανισμός " Φεστιβάλ ταινιών μικρού 

μήκους Δράμας"
- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλου.
2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθε-

ται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης, καθώς και ο σκοπός 
χρήσης της ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό 
στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

4. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμ-
φωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών 
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδι-
κτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται 
ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την 
υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.

6. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης 
και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαί-
ων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των 
λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την 
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη 
διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των δι-
ακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

7. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α/α Αρ. 
αιτήμ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. 9159 Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου

Πλατφόρμα 
Ηλεκτρονικής 
Είσπραξης 
Οφειλών 
Open1EasyPay - 
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

Εξωστρεφής υπηρεσία 
προς τους πολίτες, η 
οποία έχει ως σκοπό την 
ταυτοποίηση χρηστών με 
καρτέλες οφειλετών του 
συστήματος οικονομικής 
διαχείρισης για την προβο-
λή και πληρωμή οφειλών.

1. ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασί-
ας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) 
και 
2. ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 
(Βλ. ν. 4558/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι) και ν. 4804/21 (Εκλογή Δη-
μοτικών και Περιφερειακών 
Αρχών))» (Α’ 87)

2. 9720

Ειδική 
Υπηρεσία 
Διαχείρισης του 
Προγράμματος 
"Αγροτική 
ανάπτυξη 
2014-2020"

Πληροφοριακό 
σύστημα 
υποστήριξης υπο- 
Μέτρου 2.1 του 
ΠΑΑ 2014-2020

Η ταυτοποίηση των χρη-
στών που υποβάλουν αι-
τήσεις στήριξης μέσω του 
πληροφοριακού συστήμα-
τος του υπο-Μέτρου 2.1
(συμβουλευτικές υπηρε-
σίες σε γεωργούς) του 
ΠΑΑ και των εσωτερικών 
χρηστών (στελέχη της 
υπηρεσίας: διαχειριστής, 
ελεγκτές αιτήσεων).

1. π.δ. 97/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138). 
2. Την υπ’ αρ. 3597/15.09.2021 
απόφαση του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης «Καθο-
ρισμός πλαισίου εφαρμογής 
του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στο γεωργικό τομέα - Στήριξη 
για αποκόμιση οφέλους από 
τη χρήση συμβουλευτικών 
υπηρεσιών» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014- 2020 (ΠΑΑ)» 
(Β’ 4363) και ιδίως το άρθρο 5 
και την παρ. 2 του άρθρου 11.

3. 9793 Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας

Κατάταξη 
Επαγγελματιών 
Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) 
στην Πολεμική 
Αεροπορία (Π.Α)

Ταυτοποίηση χρηστών για 
υποβολή αιτήσεων στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα 
κατάταξης Επαγγελματιών 
Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην 
Πολεμική Αεροπορία (Π.Α) 
στο πλαίσιο εκπόνησης του 
διαγωνισμού "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙ-
ΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2022"

ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες 
Οπλίτες και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 166) και ιδίως το άρθρο 3.

4. 9876 Δήμος Δράμας

ΠΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ- 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Χρήση πλατφόρμας εξυ-
πηρέτησης πολιτών για 
έκδοση πιστοποιητικών 
διεκπεραίωση ζητούμενων 
εγγράφων-ραντεβού

1. ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45) και ιδίως το άρθρο 4, 2. 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. 
ν. 4558/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 
και ν. 4804/2021 (Εκλογή Δη-
μοτικών και Περιφερειακών 
Αρχών))» (Α’ 87).
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5. 10217 Δήμος Μήλου
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Ταυτοποίηση χρηστών για 
την εξόφληση οφειλών 
τους στον Δήμο Μήλου 
μέσω ηλεκτρονικής 
συναλλαγής.

1. ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασί-
ας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) 
και ιδίως το άρθρο 4, 
2. ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 
(Βλ. ν. 4558/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι) και ν. 4804/2021 (Εκλογή 
Δημοτικών και Περιφερειακών 
Αρχών))» (Α’ 87).

6. 10669

Πολιτιστικός 
Οργανισμός 
"Φεστιβάλ 
ταινιών μικρού 
μήκους 
Δράμας"

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
ΔΡΑΜΑΣ - 
Οικονομικά 
χρεώστη

Ταυτοποίηση χρηστών 
για προβολή οικονομικών 
στοιχείων των χρεώσεων, 
ειδοποιήσεων χρεών, 
ρυθμίσεων, εξοφλήσεων 
που έχουν βεβαιωθεί από 
τον Πολιτιστικό Οργανισμό 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δήμου Δράμας 
(ΠΟΦΤΜΜΔ - modd).

Την υπ’ αρ. 13167/14-10-2011 
απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης 
"Τροποποίηση της συστατικής 
πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία "Μουσικός Οργανι-
σμός Δήμου Δράμας"(Β’ 2705).

7. 10678

Δημοτική 
Επιχείρηση 
Ύδρευσης 
Αποχέτευσης 
Βόλου

Πλατφόρμα 
Ηλεκτρονικών 
Πληρωμών 
Δημοτικής 
Επιχείρησης 
Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης 
Μείζονος Βόλου

Ταυτοποίηση για 
ενημέρωση των 
καταναλωτών για την 
έκδοση λογαριασμών και 
την πληρωμή αυτών.

1. ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων 
δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
(Α’ 191),
2. ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμι-
κού πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Απο-
χέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις 
σχετικές με την οργάνωση, τη 
λειτουργία, τα οικονομικά και 
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευ-
ρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συ-
νεργασίας - Μητρώο Πολιτών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 207),
3. ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 
(Βλ. ν. 4558/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι) και ν. 4804/2021 (Εκλογή 
Δημοτικών και Περιφερειακών 
Αρχών))» (Α’ 87).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022 

O Υπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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   Αριθμ.  2061 ΕΞ 2022  (3)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό 

Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δη-

μοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-

μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης.

  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).

2. Του άρθρου 19 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133).

3. Του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις (Α’ 170).

4. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94).

5. Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα 
για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις 
στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις 
(Α’ 43).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
ιδίως το άρθρο 84.

7. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

8. 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.

9. 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).

10. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α’ 147).

12. Του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαί-
θριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 171).

13. 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).

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

15. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

16. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-
κε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα" (Α’ 96).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/2016 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κα-
θορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων 
αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φο-
ρέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 1381).

Ε. Tην υπό στοιχεία 1125859/23-10-20 ΕΞ 2020 από-
φαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738)

ΣΤ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1123/16.05.2012 του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημε-
ρότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερό-
τητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή 
μέσω διαδικτύου» (Β’ 1665).

Ζ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
«Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 
(Α’ 170)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από 
τις υπό στοιχεία Α. 1277/12.7.2019 (Β’ 2985) και υπό στοι-
χεία Α.1464/12.12.2019 (Β’ 4820) αποφάσεις του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η. Το υπ’ αρ. 4624/9-10-2020 αίτημα του Δήμου Βέλου 
Βόχας, το υπ’ αρ. 5503/21-12-2020 αίτημα του Επιμελη-
τηρίου Πρέβεζας, το υπ’ αρ. 7007/11-3-2021 αίτημα του 
Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», το 
υπ’ αρ. 7340/29-3-2021 αίτημα του Ταμείου Χρηματοδο-
τήσεως Δικαστικών Κτιρίων και το υπ’ αρ. 7582/7-4-2021 
αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας στην Ε.Δ.Α. 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Θ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1021942/14.02.2020 
έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με 
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυα-
κής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής 
Ενημερότητας».

Ι. Το υπ’ αρ. 7328/21-9-2021 έγγραφο του Δήμου Βέ-
λου Βόχας, το υπ’ αρ. 2676/20-10-2021 έγγραφο του 
Επιμελητηρίου Πρέβεζας, το υπ’ αρ. 21930/11-10-2021 
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έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου "Ανδρέας Πα-
πανδρέου", το υπ’ αρ. 13391/3-9-2021 έγγραφο του Τα-
μείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και το υπό 
στοιχεία ΥΨηΔ 38822/2-11-2021 έγγραφο του Γενικού 
Νοσοκομείου Μεσσηνίας, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα 
την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας».

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

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αποδεικτικό 
Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Δια-
λειτουργικότητας ΚΕ.Δ. στα πληροφοριακά συστήματα 
των κάτωθι φορέων του δημοσίου φορέα:

α) Δήμος Βέλου Βόχας με σκοπό τη λήψη αποδεικτι-
κού φορολογικής ενημερότητας κατά την διαδικασία της 
ανάθεσης προμήθειας, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, 
καθώς και κατά την πληρωμή τους από το τμήμα του 
Δημοτικού Ταμείου.

β) Επιμελητήριο Πρέβεζας στο πλαίσιο εξόφλησης τίτ-
λων πληρωμής και την εκκαθάριση χρηματικών ενταλ-
μάτων.

γ) Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με σκοπό τη λήψη απο-
δεικτικού φορολογικής ενημερότητας κατά τη διαδικα-
σία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στον 
ν. 4412/2016.

δ) Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων 
με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημε-
ρότητας κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων 
προμηθευτών και δικηγόρων νομικής βοήθειας, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αναζήτηση 
φορολογικής ενημερότητας για τους προμηθευτές που 
συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία κατά τα ορι-
ζόμενα στον ν. 4412/2016.

ε) Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας με σκοπό τη λήψη 
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κατά τη δια-
δικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 
και σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά τα οριζόμενα 
στον ν. 4412/2016.

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται μέσω του Κέ-
ντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι ανα-
γκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημερότητας, 
όπως προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 
του ν.  4174/2013 (Α’  170) και στο άρθρο  6 της ΠΟΛ 
1174/2013 (Β’ 3398), αντλούνται από τα πληροφοριακά 
συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4704/2020, όλοι 
οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό 
ενημερότητας των παρ.  1 και 4 του άρθρου  12 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των 
πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

4. Η πιστοποίηση των φορέων, η εξουσιοδότηση των 
υπαλλήλων τους για τη διαχείριση των αιτημάτων διαλει-
τουργικότητας, η έκδοση διαπιστευτηρίων για τη χρήση 
της διαδικτυακής υπηρεσίας και κάθε τροποποίηση της 
εξουσιοδότησης των υπαλλήλων τους πραγματοποι-
ούνται μέσω της Ε.Δ.Α. του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Για τον 
έλεγχο της πιστοποίησης των φορέων, ειδικώς εξουσιο-
δοτημένοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες των αιτημάτων στην Ε.Δ.Α. και στα στοιχεία 
ιχνηλασιμότητας των κλήσεων διαλειτουργικότητας των 
φορέων.

5. 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 ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή. Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες 
των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση 
χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά 
και μόνον για την αιτία για την οποία εκδίδεται το απο-
δεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

6. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενερ-
γείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας ΚΕ.Δ. 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφά-
λειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορ-
θής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022 

O Υπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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