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ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσι-
ών αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων των 
απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Άρθρο 2
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών, εξουσιοδοτείται να υπο-
γράφει «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» τις πράξεις 
και τα έγγραφα που σχετίζονται με το ακόλουθο θέμα:

Στην υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την ανά-
ληψη υποχρέωσης, καθώς και στην έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, για δαπάνες μέχρι του ποσού 
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Άρθρο 3
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού και Διοικητικής Υποστήριξης, εξουσιοδοτείται να 
υπογράφει «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» τις 
πράξεις και τα έγγραφα που σχετίζονται με τα ακόλου-
θα θέματα:

i. Στη βαθμολογική και τη μισθολογική προαγωγή των 
υπαλλήλων του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας 
Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών.

ii. Στη χορήγηση αδειών στο προσωπικό του Υπουρ-
γείου.

iii. Στις ανακοινώσεις μεταβολής της υπηρεσιακής κα-
τάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου.

Άρθρο 4
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, παύει 
να ισχύει κάθε άλλη προγενέστερη πράξη κατά το μέρος 
που ρυθμίζει την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εξουσι-
οδότηση υπογραφής «με εντολή» για τα ανωτέρω ανα-
φερόμενα θέματα.

Άρθρο 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβιβαζόμενη 
εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμμα-
τέα» στους ως άνω Προϊσταμένους, ισχύει, σε περίπτω-
ση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους, και για τους 
νόμιμους αναπληρωτές αυτών.

2. Οι κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες για τις οποίες 
μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής μπορεί να ασκείται 
και από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα ως αρμόδιο όργανο.

3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται 
στο προοίμιό τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020 

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Ι

Αριθμ. 33652 ΕΞ 2020 (2)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφο-

ρίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση 

στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε Φορείς του 

Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότη-

τας 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, 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), όπως ισχύει.

2. 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).

3. Του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορο-
λογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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), όπως ισχύει.

5. 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.

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. 328/2000 «Σύσταση και καταστατικό της 
Ανώνυμης Εταιρείας “Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων 
Προέλευσης Α.Ε.”» (Α΄ 268).

8. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

9. Του άρθρου 1 του ν. 336/1976 «Περί επιβολής υπέρ 
δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής παρεπιδημού-
ντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και επί των 

airetos.gr
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λογαριασμών εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς», όπως έχει 
αντικατασταθεί και ισχύει.

10. Του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 «Περί τροποποιή-
σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των 
προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νο-
μοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» (Α΄ 246).

11. Του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - 
Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL 
AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και 
ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τρο-
ποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλ-
λευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του 
Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με 
τον ν. 2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 216), 
όπως ισχύει.

12. Του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δη-
μιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις 
πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει.

13. Του ν. 3213/2003 «Κανονισμός Λειτουργίας της 
Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Πε-
ριουσιακής Κατάστασης» (Α΄ 309), όπως ισχύει.

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

15. 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).

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

17. Της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

18. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133).

Β. 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).

Γ. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκ-
πομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» 
(Β΄ 3373).

Δ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1140220 ΕΞ 2019/ 
11.10.2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς τη ΓΓΠΣΔΔ με 
θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών 
υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. 
σε τρίτους φορείς».

Ε. Το υπ’ αρ. 4209/19.8.2020 αίτημα του Δήμου Θήρας, 
το υπ’ αρ. 1131/28.6.2018 αίτημα του φορέα «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο», το υπ’ αρ. 1787/29.10.2019 αίτημα του 

φορέα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και το υπ’ αρ. 2121/10.2.2020 
αίτημα του Δήμου Κηφισιάς στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με θέμα 
τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)».

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 1310/12.12-2018 αίτημα της Βουλής των 
Ελλήνων στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, με θέμα τη διάθεση της διαδι-
κτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού 
Προσώπου».

Ζ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1140220 ΕΞ 2019/
11.10.2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς τη ΓΓΠΣΔΔ με 
θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών 
υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. 
σε τρίτους φορείς».

Η. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1104194 ΕΞ 2020/
3.9.2020 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και 
τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ. με θέμα τη διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας 
«Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου Α.Α.Δ.Ε».

Θ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΛΥ Δ 135197 ΕΞ 2019/13.6.2019 
έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο με 
θέμα τη χορήγηση πρόσβασης σε διαδικτυακή υπηρεσία 
(web service) για τη λήψη στοιχείων και πληροφοριών, 
δυνάμει του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2018 
(Β΄ 3253) κοινής απόφασης Υπουργού Οικονομικών και 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σε φορέα που εμπίπτει στην περ. ε΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

Ι. Το υπ’ αρ. 10391/16.9.2020 έγγραφο του Δήμου 
Θήρας, το υπ’ αρ. 1119/1938813/24.7.2019 έγγραφο 
του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το υπ’ αρ. 5992/
9.7.2020 έγγραφο του φορέα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και το 
υπ’ αρ. 16698/1.6.2020 έγγραφο του Δήμου Κηφισιάς 
προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική 
λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες 
Φορολογικού Μητρώου».

ΙΑ. Το υπ’ αρ. 1688/29.1.2020 έγγραφο της Βουλής των 
Ελλήνων με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία 
της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων 
Φυσικού Προσώπου».

ΙΒ. Την υπό στοιχεία 32782 ΕΞ 2020/20.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΓΤΤΒ46ΜΤΛΠ-Φ0Π) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
περί έγκρισης διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας 
«Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε Φορείς του 
Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

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

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες 
Φορολογικού Μητρώου», η οποία περιλαμβάνει τα στοι-
χεία των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1Β του άρθρου 17 του 
ν. 4174/2013 και συγκεκριμένα:

i. τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:
• Α.Φ.Μ.
• Δ.Ο.Υ.
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• Επώνυμο
• Όνομα
• Ονοματεπώνυμο πατρός
• Ονοματεπώνυμο μητρός
• Ημερομηνία γέννησης
• Τόπος γέννησης
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
ii. τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων:
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
• Επωνυμία
• Διακριτικός τίτλος
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
στους ακόλουθους φορείς:
α) στον Δήμο Θήρας, προς αξιοποίησή τους, στο 

πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου για τον 
προσδιορισμό του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) στον Δήμο Κηφισιάς, προς αξιοποίησή τους από το 
πληροφοριακό σύστημα «Στοιχεία Μητρώου ΥΠΟΙΚ» για 
την εύρεση στοιχείων μητρώου φυσικών και νομικών 
προσώπων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης 
ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ), προς αξιοποίησή τους από το Πληρο-
φοριακό Σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων 
Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ» για την επιβεβαίωση δηλούμενων 
ΚΑΔ ανά ΑΦΜ από δυνητικούς δικαιούχους μειωμένων 
χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 4 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216) και την υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4817/31.8.2019 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 3373).

Επιπλέον, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας 
διατίθεται στον φορέα ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ η δυνατότητα επα-
λήθευσης των ΚΑΔ βάσει αναζήτησης με τον ΑΦΜ του 
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

δ) στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, προς αξιοποίηση από 
το Πληροφοριακό Σύστημα «Σύστημα Πληροφορικής 
Εθνικού Κτηματολογίου», με σκοπό την επιβεβαίωση 
των στοιχείων μητρώου του προσώπου κατά τη χρήση 
ηλεκτρονικών εφαρμογών που παρέχονται από το Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, το Ελληνικό Κτηματολόγιο λαμβάνει για τον 
ανωτέρω σκοπό τα εξής στοιχεία φυσικών προσώπων:

i) Στοιχεία Ταυτότητας (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας - 
Ημερομηνία Έκδοσης - Εκδούσα Αρχή)

ii) Ονοματεπώνυμο συζύγου ή μέλους συμφώνου 
συμβίωσης.

2. Τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντλούνται 
από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονο-
μικών.

Άρθρο 2
Διάθεση Διαδικτυακής υπηρεσίας
«Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου»

1. Διατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων η διαδικτυακή 
υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώ-

που», η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της περ. α΄ της 
παρ. 1Β του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και συγκεκρι-
μένα τα κάτωθι:

• Α.Φ.Μ.
• Α.Δ.Τ.
• Πρώτο Επώνυμο
• Δεύτερο Επώνυμο (εάν υπάρχει)
• Όνομα
• Πατρώνυμο
• Όνομα μητρός
• Ημερομηνία γέννησης
2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται προς 

αξιοποίηση από το Πληροφοριακό Σύστημα «Ειδική 
Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης» για την επιβεβαίωση των στοιχείων των 
υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγ-
χου, σύμφωνα με τον ν. 3213/2003.

3. Τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντλούνται 
από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονο-
μικών.

Άρθρο 3
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας 
και προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στους φο-
ρείς των άρθρων 1 και 2 διενεργείται, σύμφωνα με την 
Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρε-
σιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι Φορείς και, ειδικότερα, οι εξουσιοδοτημένοι χρή-
στες των πληροφοριακών συστημάτων τους υποχρεού-
νται να κάνουν χρήση των πληροφοριών και στοιχείων 
αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, 
όπως περιγράφεται, κατά περίπτωση, στην παρούσα.

3. Οι Φορείς των άρθρων 1 και 2 έχουν την υποχρέωση 
λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και ανα-
γκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
των λαμβανόμενων 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.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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, 30 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

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