
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός κλάσεων ενσήμου Ελληνικής Αστυ-
νομίας.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5570/01.12.2021 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης “Διαδικασία καταχώ-
ρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού 
κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αιτούντων 
αναμνηστική δόση”(Β’ 5637).

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 8000/28/34-ιβ’ (1)
Καθορισμός κλάσεων ενσήμου Ελληνικής Αστυ-

νομίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 38, του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις 

στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 81).
β) Του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1, του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

γ) Των άρθρων 94, 95 και 98, του ν. 3655/2008 «Διοι-
κητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατά-
ξεις» (Α’ 58).

δ) Της παρ. 6α του δεύτερου άρθρου, του ν. 4393/2016 
«Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme 

Arrangement) αριθ. Α-1424 [MIOS] μεταξύ του Ομοσπον-
διακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημο-
κρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άμυνας του 
Βασιλείου του Βελγίου...» (Α’ 106).

ε) Της παρ. 3, του άρθρου 29, του ν. 3943/2011 «Κα-
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε-
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 66).

2. Το 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).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Την υπό στοιχεία Α.1047/2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και δια-
δικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού παραβόλου.» (Β’ 979).

5. Το υπ’ αρ. 51.8 από 30-11-2021 πρακτικό-απόφαση 
του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

6. Την υπ’ αρ. 8000/1/2021/110- α’ από 10-11-2021 
εισήγηση κ. Προϊσταμένου Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις κλάσεις και το χρώμα του ενσή-
μου της Ελληνικής Αστυνομίας (Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) ως 
ακολούθως:

Κλάση Τιμή 
κλάσης Περιγραφή ενσήμου

α. Κλάση 0,50
Ηλεκτρονικό παράβολο ή χρώ-
μα μπλε σκούρο στην έντυπη 

μορφή
β. Κλάση 2,04 ηλεκτρονικό παράβολο
γ. Κλάση 10,20 ηλεκτρονικό παράβολο
δ. Κλάση 10,88 ηλεκτρονικό παράβολο
ε. Κλάση 20,40 ηλεκτρονικό παράβολο

στ. Κλάση 30,60 ηλεκτρονικό παράβολο
ζ. Κλάση 61,20 ηλεκτρονικό παράβολο

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Το μέγεθος της υπό στοιχεία α’ κλάσης στην έντυ-
πη μορφή, καθορίζεται ως εξής: ύψος 27,5 χιλιοστά και 
πλάτος 21 χιλιοστά.

3. Οι υπό στοιχεία β’ έως ζ’ κλάσεις ενσήμων διακινού-
νται μόνο ηλεκτρονικά.

4. Μέχρι να εφοδιαστούν οι Υπηρεσίες της Ελληνι-
κής Αστυνομίας με την έντυπη μορφή της νέας υπό 
στοιχεία α’ κλάσης ενσήμων και για χρονικό διάστημα 
που δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε (5) μήνες από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας, επικολλούνται συν-
δυαστικά τα υπάρχοντα ένσημα των καταργούμενων 
κλάσεων 0,10 €, 0,16 €, 0,24 € και 0,30€, από το άθροι-
σμα των οποίων θα προκύπτει το ποσό των 0,50 €, που 
αντιστοιχεί στην τιμή της νέας υπό στοιχεία α’ κλάσης 
ενσήμων.

5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η 
υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/1/139-α’από 14-6-2019 απόφαση 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β’ 2553), καθώς και 
κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της 
παρούσας.

Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. 5946 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5570/01.12.2021 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Επικρα-

τείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Διαδικασία 

καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξω-

τερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αι-

τούντων αναμνηστική δόση» (Β’ 5637).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 
σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και 
την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολια-
σμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και 
ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID 
της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλο-
φορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 
(L 211/1),

β) 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 (Γενικός Κα-
νονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data 
Protection Regulation - GDPR) (L 119/1),

γ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξε-
ων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 256), και ιδίως του άρθρου 55, 55Α, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 191 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), και του άρ-
θρου 57,

δ) του ν. 4806/2021 «Κύρωση της από 30.5.2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ”Θέσπιση, περιε-
χόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιη-
τικού COVID-19” (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα» (Α’ 95),

ε) του ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κα-
νονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου 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 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις 
(Α’ 137),

στ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα-
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102),

ζ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 45),

η) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ) 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),

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

ια) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 4251/30.8.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

4. Την υπό στοιχεία 1042/14.1.2021 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφι-
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ακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας ενημέ-
ρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημε-
ρομηνίας εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β’ 86).

5. Την υπ’ αρ. 5570/01.12.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης «Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολια-
σμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αιτούντων 
αναμνηστική δόση» (Β΄ 5637).

6. Το από 19.10.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών.

7. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στην υπ’ αρ. 5570/01.12.2021 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης “Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολια-
σμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αιτούντων 
αναμνηστική δόση”(Β’ 5637) προστίθεται άρθρο 1Α ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 1Α
Διόρθωση εσφαλμένης καταχώρισης σειράς δόσεων 

εμβολιασμού
1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 δύ-

νανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να αιτηθούν δι-
όρθωση της σειράς δόσεων που έχουν καταχωρισθεί 
στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020, εφόσον αυ-
τές δεν αντιστοιχούν, κατά χρονολογική σειρά και αριθ-
μό, με τις δόσεις που αναγράφονται στα προσκομιζόμε-
να πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1.

2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας 
διόρθωσης από υπάλληλο των Κ.Ε.Π., τα καταχωρισθέ-
ντα δεδομένα μεταπίπτουν, αυτοματοποιημένα, από 
το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού 
κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55Α του 
ν. 4764/2020, κατά περίπτωση.»

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Υγείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

    Αριθμ. 45174 ΕΞ 2021 (3)
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 
δεδομένων 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).

8. 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).
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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. 6470/18-2-2021 του Δήμου 
Νέας Σμύρνης, 9721/23-9-2021 της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, 10096/18-10-2021 του Δήμου 
Περιστερίου στην Ε.Δ.Α., 9366/24-08-2021 του Δήμου 
Μεταμορφώσεως, 9409/01-09-2021 του Δήμου Μα-
λεβιζίου και 9445/06-09-2021 του Δήμου Καλαμάτας 
στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα υπ’ αρ. 17788/20-7-2021 έγγραφα του Δήμου 
Νέας Σμύρνης, 639132 (2309)/8-10-2021 της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 46769/29-10-2021 του Δή-
μου Περιστερίου, 39735/09-11-2021 του Δήμου Μετα-
μορφώσεως, 36376/12-10-2021 του Δήμου Μαλεβιζίου 
και 37800/22-10-2021 του Δήμου Καλαμάτας 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 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:

- ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

- ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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 
λαμβανομένων 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 απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

α/α Αρ. 
αιτήμ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. 6470 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Σκοπός είναι η δυνατότητα 
των Δημοτών να μπορούν να 
αιτούνται και να λαμβάνουν, 
ηλεκτρονικά και απομακρυ-
σμένα πιστοποιητικά, αιτή-
σεις, δικαιολογητικά κ.λπ. και 
η εξυπηρέτηση του συνόλου 
των αιτήσεων που αφορούν 
τον Δήμο Νέας Σμύρνης και 
απευθύνονται στο Πρωτό-
κολλο του Δήμου.

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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α/α Αρ. 
αιτήμ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2. 9721
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ψηφιακές 
υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης του 
πολίτη

από την Διεύθυνση 
Μεταφορών 

Δυτικής 
Θεσσαλονίκης

Σκοπός είναι η αξιοποίηση 
της υπηρεσίας σε εφαρμο-
γή ηλεκτρονικών αιτημάτων 
πολιτών για επτά (07) διαδι-
κασίες που αφορούν στην εξ 
αποστάσεως εξυπηρέτηση 
των πολιτών όπως: 
1/Έκδοση δελτίων στάθμευ-
σης ΑΜΕΑ
2/η σύναψη συμβάσεων και 
καταγγελίας αυτής με συνερ-
γαζόμενους ιατρούς εξέτα-
σης υποψηφίων οδηγών και 
οδηγών
3/η χορήγηση άδειας κυκλο-
φορίας όλων των κατηγορι-
ών οχημάτων ιδιωτικής και 
δημόσιας χρήσης από οποια-
δήποτε αιτία

1. ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασί-
ας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) 
και ιδίως το αρ. 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)
3. την υπ΄ αρ. οικ. 681758 
(9156) Εξουσιοδ.υπογραφής 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους 
Υπηρεσιών Περ.Κεντρ.Μακε-
δονίας (B’ 4133).

3. 10096 ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Πλατφόρμα 
Διαχείρισης 
Αιτημάτων 
Κοινωνικής 

Πολιτικής Δήμου 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Αυθεντικοποίηση Δημοτών/
Πολιτών για την είσοδο τους 
σε διαδικτυακή πλατφόρμα 
κάθε είδους Κοινωνικών Πα-
ροχών. (Κέντρα Κοινότητας/ 
Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο-Φαρμακείο/ 
ΚΑΠΗ / Κοινωνικά Επιδόματα 
κ.λ.π)

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 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) 
3. Υπό στοιχεία Δ14/15834/
237/19 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγύης 
"Καθορισμός προδιαγραφών 
λειτουργίας των Κέντρων Κοι-
νότητας " (Β΄ 1344)

4. 9366 ΔΗΜΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

IntelligentCity - 
Δήμος 

Μεταμόρφωσης

Εφαρμογή ψηφιακών πιστο-
ποιητικών και διοικητικών 
πράξεων για τους πολίτες 
του Δήμου Μεταμόρφωσης 
χρησιμοποιώντας το σύστη-
μα αυθεντικοποίησης του 
taxisnet. Πρόκειται για πλατ-
φόρμα ψηφιακών υπηρεσιών 
του Δήμου, μέσω της οποί-
ας πολίτες θα εισέρχονται 
μέσω των κωδικών τους στο 
taxisnet και θα μπορούν να 
καταθέτουν αιτήσεις για μια 
σειρά από ψηφιακές υπηρε-
σίες που τους παρέχει ο Δή-
μος.

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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α/α Αρ. 
αιτήμ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5. 9409 ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Εφαρμογή 
Δημότης 

Μαλεβίζιου

Αυθεντικοποίηση Δημοτών 
για υποβολή αιτημάτων και 
αιτήσεων προς το Δήμο.

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)

6. 9445 ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αυθεντικοποίηση πολιτών 
για παρουσίαση οφειλών, δυ-
νατότητα πληρωμών και χρή-
ση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
από το σύστημα οικονομικής 
διαχείρισης του Δήμου Καλα-
μάτας

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)

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02060702212210008*

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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