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γείου Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας και Θράκης) τροποποι-
είται η υπό στοιχεία 6999/ΔΠΑ/7/00025/Α/14.11.2019 
(Β΄  4283) απόφαση, για την υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.» για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αφορά στην «ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ *, 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 150 ΚΛΙΝΩΝ», στον Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΗ, Δημοτική Ενότητα ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ (ΣΤΑΓΕΙ-
ΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ), Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 
(Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ως προς την 
τροποποίηση της επωνυμίας φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου από MOUNT ATHOS RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.» σε MOUNT 
ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ι

Αριθμ. 24408 ΕΞ 2020 (6)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 

Μεταναστών» στο πληροφοριακό σύστημα 

e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

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), όπως ισχύει.

2. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύει.

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα 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) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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) 
υπ’ αρ. 2016/680» (Α΄ 137).

5. Του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), 
όπως ισχύει.

6. Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 101), 
όπως ισχύει.

7. Του άρθρου εικοστού ένατου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 4).

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

12. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 96).

Β. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης 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 υπ’ αρ. 3335/29.5.2020 αίτημα στην Εφαρμογή Δι-
αχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ε. Το υπ’ αρ. 18503/3.7.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την 
ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μετανα-
στών» σε παραγωγική λειτουργία.

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της
διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των 
Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Την υπό στοιχεία 20951 ΕΞ 2020/24.7.2020 (ΑΔΑ:
ΩΨΜΥ46ΜΤΛΠ-ΣΛ6) απόφαση έγκρισης του Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

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

1. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΚΕΠ» του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η διαδικτυακή 
υπηρεσία «Στοιχεία Μεταναστών» του πληροφοριακού 
συστήματος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μεταναστών» 
του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου με τις κάτωθι μεθόδους:

- Λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης με βάση έναν 
αριθμό διαβατηρίου

- Λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης με βάση το 
ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης

- Λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης με βάση τον 
αριθμό εντύπου.

airetos.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40988 Τεύχος B’ 3938/15.09.2020

2. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρε-
σίας είναι η αξιοποίηση των στοιχείων μεταναστών από 
το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών «e-ΚΕΠ», προκειμένου 
να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων ταυτό-
τητας, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
(Α΄ 45), κάθε φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου 
νομικού προσώπου κατά την υποβολή αιτήσεων είτε 
εντύπων με αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ είτε ηλε-
κτρονικών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης 
διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Το Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την 
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλλη-
λων 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. Οι 
διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος «e-ΚΕΠ» 
έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πλη-
ροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που 
περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 5199 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-

σχόλησης έντεκα (11) υπαλλήλων που υπηρε-

τούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανά-

στευσης - Τμήμα Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του εφαρ-
μοστικού νόμου 3986/2011 (Α΄ 152) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις, κ.λπ.).

4. Την υπ’ αρ. Α.Π. 15870/15.5.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύθηκε στο 
Υ.Ο.Δ.Δ. 250 και έλαβε αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης 
ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ.

5. Την ανάγκη να προσφέρουν υπηρεσία και πέραν 
του κανονικού ωραρίου από 15η - 22η ώρα - 20 ώρες - 
συνολικά ανά μήνα έκαστος για το μόνιμο και με σχέ-
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της 
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Ηλείας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου λόγω εκτάκτων και επειγουσών 
αναγκών, για το χρονικό διάστημα του Β΄ εξαμήνου του 
έτους 2020.

6. Το υπ’ αρ. 106637/2.7.2020 αίτημα του Τμήματος 
Εκκαθάρισης Αποδοχών / Διατάκτη περί αναγκαιότητας 
για την «κάλυψη υπερωριών προσωπικού του Τμήματος 
Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας (6.700,00 €) της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου για το Β΄ εξάμηνο 2020».

Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολο-
γισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (2020), Γεν. Φορέας 1.904 και 
Ειδικός Φορέας 999-03 και το γεγονός ότι από την εφαρ-
μογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, θα προκληθεί 
δαπάνη μέχρι έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (6.700,00) η  
οποία θα βαρύνει τον λογαριασμό 2120201001.

7. Τις θετικές εισηγήσεις του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου και της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα 
με την παρ. 5ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 για την 
Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης 
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης.

8. Την πιο κάτω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με 
ΑΔΑ και ποσό

Αριθμ. 
απόφασης

Α.Δ.Α. Ποσό Υπηρεσίες

111676/
8.7.2020

ΨΝΣΝΟΡ1Φ-
ΠΧΑ

6.700,00 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
Ν. ΗΛΕΙΑΣ

για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζου-
με - εγκρίνουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-
σχόλησης έντεκα (11) υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης - Τμήμα Ν. 
Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και μέχρι χίλια πενήντα τέσ-
σερα ευρώ το μήνα (1054,00), 20 ώρες ανά μήνα, για 
το χρονικό διάστημα του Β΄ εξαμήνου του έτους 2020, 


