
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία 
λήψης αρχείων από MyPhoto» στο Πληροφορι-
ακό Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αδειών 
οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

2 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 
εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου» του Μητρώ-
ου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης.

3 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την εφαρ-
μογή “Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών 
εξωτερικού” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 49599 ΕΞ 2022 (1)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία 

λήψης αρχείων από MyPhoto» στο Πληροφορι-

ακό Σύστημα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αδειών 

οδήγησης" του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-

φορών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 

(ΚΕ.Δ.) 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 

(Α’ 134).
2. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογι-

κής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

3. 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).

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.

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 π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7) και του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) 
και ιδίως του άρθρου 30 αυτού.

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

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 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).

Γ. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
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νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

Δ. Την υπ’ αρ. 34933/23-8-2022 κοινή υπουργική από-
φαση «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto» 
(Β’ 4484).

Ε. Τον ν. 4821/2021 “Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού 
Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση 
της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις" και 
ειδικότερα το άρθρο 32 "Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»" 
(Α’ 134).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 39741/4-10-2022 υπουργική από-
φαση «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφο-
ριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ» (Β’ 5250).

Ζ. Την υπ’  αρ. 18623/2372/2008 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης 
των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτο-
διοικήσεων της χώρας» (Β’ 1697), όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 68831/9254/2008 (Β’ 2541), 
την υπ’ αρ. 20500/2142/2011 (Β΄ 1964), την υπό στοιχεία 
Δ30/Α3/99139/2020 (Β’ 5141) και την υπό στοιχεία Δ30/
Α3/252770/2022 (Β’ 4282).

Η. Το υπ’ αρ. 13801/17-6-2022 αίτημα του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών για τη διαδικτυακή 
υπηρεσία «Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto», 
στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουρ-
γικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Θ. Το υπ’ αρ. 239325/27-7-2022 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών για τη διαδικτυακή 
υπηρεσία «Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto», 
προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη διαδικτυακών 
υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία.

Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Τη διάθεση στο Πληροφοριακό Σύστημα "Ηλεκτρο-

νικές Υπηρεσίες αδειών οδήγησης" του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, της διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto» με 
τη μέθοδο: Λήψη αρχείων φωτογραφίας από το σύστημα 
MyPhoto (getMyPhotoFile). Η λειτουργία επιστρέφει το 
συμπιεσμένο αρχείο φωτογραφίας.

Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπη-
ρεσίας είναι η μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθή-
κευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής 
απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού 
προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα 
(G-Cloud). Η ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto» έχει ως 
αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των ως άνω ψηφιακών 
αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από 
πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλε-
κτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται 

από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, εφόσον προηγου-
μένως ο πολίτης συσχετίσει τα αρχεία αυτά με βασικά 
στοιχεία ταυτοποίησής του όπως ο Αριθμός Φορολο-
γικού Μητρώου.. Mέσω της διαλειτουργικότητας με το 
«myPhoto» θα παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο η 
δυνατότητα να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει τα 
ψηφιακά αρχεία που το αφορούν στις ψηφιακές δια-
δικασίες έκδοσης, αντικατάστασης, αντιγράφου και 
ανανέωσης άδειας οδήγησης.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η διάθεση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών 
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 Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής 
Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα.

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 
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμε-
νων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από 
σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι διαχειριστές του πληρο-
φοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης 
των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και 
μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα 
απόφαση.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 25 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 49601 ΕΞ 2022 (2)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 

εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου» του Μητρώ-

ου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 

στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω του 

Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμ-

ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσι-

ας 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 
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την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Του άρθρου 21 του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμ-
βασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γε-
νικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτε-
λεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

3. Του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 89).

4. Της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 «Προ-
σωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 162).

5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)  - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 184).

6. 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.

7. 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).

8. 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).

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

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

11. Του π.δ. 65/2019 «Οργάνωση, διάρθρωση και κα-
θήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσε-
ων Σωμάτων Ασφαλείας» (Α’ 104).

12. Του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνι-
κής Αστυνομίας» (Α’ 281).

13. 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 Υ6/2019 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. Το αίτημα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, υπ’ αρ. 8024/6-5-2021 για τη 

διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου 
Υπαλλήλου» στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ε. Το έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, υπ’  αρ. 1795/21/1429745/ 
13-7-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ερ-
γασίας του Δημόσιου Υπαλλήλου» προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
με θέμα την ένταξη διαδικτυακής υπηρεσίας σε παρα-
γωγική λειτουργία.

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

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 
εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου» του Ανθρωπίνου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσω-
τερικών, στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις παρακάτω 
μεθόδους:

- Οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύ-
ρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου

- Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, οργανικός φορέας, 
φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση 
εργασίας του Υπαλλήλου.

- Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατηγορία τύπου 
απασχόλησης και κατηγορία προσωπικού, οργανικός 
φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε 
θέση εργασίας του Υπαλλήλου.

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία της παρ. 1 διατίθεται 
με σκοπό την επαλήθευση των δεδομένων που προ-
αναφέρονται για την εκπλήρωση της αποστολής της 
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφα-
λείας (ΥΕΥΣΑ), σύμφωνα με το π.δ. 65/2019 (Α’ 104) 
και ειδικότερα για τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη 
συγκεκριμένων εγκλημάτων τα οποία διαπράττουν ή 
συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί, λιμενικοί και υπάλ-
ληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και υπάλ-
ληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 
η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για την εκπλήρω-
ση της αποστολής της, διερευνά, συλλέγει, αξιολογεί 
και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν 
τη διάπραξη των ως άνω εγκλημάτων, ενεργεί προκα-
ταρκτική εξέταση ή προανάκριση με την παρ. 2 του 
άρθρου 245 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη 
βεβαίωσή τους και παραπέμπει τους υπαιτίους στην 
αρμόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγ-
γελική αρχή.

3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας 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. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει την υπο-
χρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων 
και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφά-
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λειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχι-
στον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβά-
σεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία 
των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, 
καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα οι χρήστες των 
πληροφοριακού συστήματος «Police on Line» έχουν την 
υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών 
αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται 
στην παρούσα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 25 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 49602 ΕΞ 2022 (3)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την εφαρ-

μογή “Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών 

εξωτερικού” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικό-

τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων 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. Τα άρθρα 191 και 192 του ν. 4855/2021 «Τροποποι-
ήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215).

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων ένα-
ντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

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 προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

6. 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).

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

8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

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 υπ’ αρ. 1115/7.1.2022 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών και περιστατι-
κών νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 εκτός Ελλάδας 
στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτε-
ρικού» (Β’ 31).

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 10614/02-12-2021, 10615/02-12-2021, 
10618/02-12-2020 και 10619/02-12-2021 αιτήματα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Ε.Δ.Α. του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Το υπ’ αρ. 669/11-01-2022 έγγραφο του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφο-
ρικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των 
διαδικτυακών υπηρεσιών.

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

1. Διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα της ειδικής 
ψηφιακής πλατφόρμας καταχώρισης εμβολιασμών και 
περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που 
διενεργήθηκαν ή έλαβαν χώρα, αντίστοιχα, στο εξωτε-
ρικό («gov.gr εμβολιασμοί εξωτερικού»), οι ακόλουθες 
διαδικτυακές υπηρεσίες:

- «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» με τις 
μεθόδους:

A. Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων Ελλήνων πολιτών 
με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας.

B. Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών 
με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας.

- «Στοιχεία Διαβατηρίων (ΕΛ.ΑΣ.)» με τις μεθόδους:
A. Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών με βάση 

τον αριθμό διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμο και ημερο-
μηνία γέννησης.

B. Επαλήθευση εγκυρότητας διαβατηρίου Επαλήθευ-
ση εγκυρότητας διαβατηρίου.
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- «Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων» με την μέθοδο 
«Επιβεβαίωση αντιστοίχισης ΑΜΚΑ-ΑΦΜ».

- Αυθεντικοποίηση χρηστών σε πληροφοριακό σύστη-
μα τρίτου φορέα (oAuth 2.0).

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες διατίθενται για τη λει-
τουργία της πλατφόρμας της παρ. 1, σύμφωνα με υπ’ αρ. 
1115/7.1.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονική 
καταγραφή εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολια-
σμένων και νοσησάντων εξωτερικού» (Β’ 31), προκειμένου 
να καθίσταται δυνατή η καταχώριση των στοιχείων φυ-
σικών προσώπων, κατά περίπτωση: α) στο Μητρώο εμ-
βολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020, 
εφόσον έχει διενεργηθεί πλήρης εμβολιασμός με αναγνω-
ρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, 
σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιοδήποτε άλλο 
φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος 
μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, ή β) στο Μητρώο νοσησά-
ντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της περ. α’ 
της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021, εφόσον 
έχει λάβει χώρα περιστατικό νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

3. Η διάθεση των υπηρεσιών διενεργείται μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματεί-

ας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική 
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις 
διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

4. Το ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το οποίο διαχειρίζεται, ως εκτελών 
την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, 
την πλατφόρμα της παρ. 1, έχει 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.

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, 25 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02061130112220008*

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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