E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.11.05 10:34:44
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

53681

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αρ. 71383/
8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020» (Β΄ 2774).

2

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου», «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς» και «Δημιουργία
e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων»
σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και τράπεζες μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 114517
(1)
Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αρ. 71383/8-7-2020
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020» (Β΄ 2774).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119).

Αρ. Φύλλου 4840

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).
4. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).
5. Την υπό στοιχεία Υ68/20-10-2020 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 4678).
6. Την υπό στοιχεία Υ6/9-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄ 2902)
7. Την υπό στοιχεία 127860/Δ1/13-08-2019 κοινή
απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (Β΄ 623) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Ορισμός Δήμων
εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το
σχολικό έτος 2019-2020”και της υπό στοιχεία 100872/
Δ1/24-06-2019 (Β΄ 2569) κοινής υπουργικής απόφασης
με θέμα “Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021”»
(Β΄ 3233).
8. Την υπό στοιχεία 66981/Δ1/27-04-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Ορισμός Δήμων εφαρμογής
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό
έτος 2018-2019» (Β΄ 1586).
9. Την υπό στοιχεία 70313/ΕΥΘΥ 646/30-06-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της παρ. 6 του άρθρου 15
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αρ. οικ.
36952/1275/20-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 986)» (Β΄ 1467).
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10. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16-6-2012) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 265) και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 58, καθώς και το άρθρο 54Α, όπως προστέθηκε με την παρ. 10
του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/58/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
12. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
13. Την υπ’ αρ. 71383/8-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης
“Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”
έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β΄ 2774), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Την υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020,
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά
προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

β) Το σημείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 τροποποιείται,
ως εξής:
«Κάθε Δομή της κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 μπορεί
να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με “αξία τοποθέτησης”
που δεν υπερβαίνει το 90% των θέσεων της συνολικής
δυναμικότητας της, ενώ οι Δομές της κατηγορίας Γ και Δ
μπορούν να δεχθούν αριθμό ωφελουμένων με “αξία τοποθέτησης” που δεν υπερβαίνει το 100% της δυναμικότητάς τους, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και
με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας. Σε περίπτωση που, μετά την οριστικοποίηση, ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του άρθρου 8
της υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος
οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας” (Β΄ 3538), αλλά και την παρέλευση της προθεσμίας εγγραφών, στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1,
Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο
δυναμικότητάς τους, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με
επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας. Η διαδικασία
του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στην περίπτωση
αυτή καλύπτοντας αξίες τοποθέτησης ωφελουμένων
σύμφωνα με την κατ’ άρθρο 8 σειρά μοριοδοτούμενης
κατάταξής τους και υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του
άρθρου 13 της παρούσας.».

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 71383/8-7-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2774), ως ακολούθως:
α) Στην παρ. 1 του άρθρου 5, το δεύτερο εδάφιο μετά
τον πίνακα τροποποιείται, ως εξής:
«Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές,
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% της δυναμικότητας
για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 ενώ για τις
κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%,
με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας. Σε περίπτωση που, μετά την οριστικοποίηση και ανάρτηση
των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του άρθρου 8 της
υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος
οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538) και μετά την κάλυψη των θέσεων
των ωφελουμένων που προέκυψαν από το πρόγραμμα
αυτό, στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητας των Δομών αυτών, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων
με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας υπό την
ίδια ως άνω επιφύλαξη. Προς τον σκοπό αυτό οι Δομές
υποβάλλουν σχετική δήλωση στην ΕΕΤΑΑ.».

Οι Υπουργοί

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Υφυπουργός
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Υφυπουργός
Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργός
Εσωτερικών

Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 30369 ΕΞ 2020
(2)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου», «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς» και «Δημιουργία
e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων»
σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και τράπεζες μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή
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Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύει.
2. Της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 67 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212).
3. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
4. Των άρθρων 81, 82, 140 και επ. του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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» (Α΄ 137).
7. Του άρθρου 106Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 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 Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
11. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 96).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
Δ. Την υπό στοιχεία Α. 1047/12-3-2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και
διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή
του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β΄ 979).
Ε. Την υπό στοιχεία Α. 1202/20-5-2019 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή του συστήματος
ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού» (Β΄ 1830).
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ΣΤ. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473
ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: «Ανάθεση είσπραξης
δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης» (Β΄ 2435).
Ζ. Τα υπ’ αρ. 1214/11-10-2018, 2253/27-2-2020, 2337/
19-3-2020, 2353/21-3-2020, 2426/30-3-2020, 2930/
4-5-2020, 3224/20-5-2020, 1293/7-12-2018, 1585/
28-6-2019, 868/27-11-2017, 1424/27-3-2019, 1488/
24-4-2019, 1497/3-3-2020 και 2257/3-3-2020 αιτήματα
στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).
Η. Τα υπό στοιχεία 37851/10-4-2020, 4879/10-3-2020,
ΧΠ/9-4-2020, 37625/10-4-2020, 7662/12-5-2020, 617/
133608/25-5-2020, 1795/20/1317617/24-6-2020, 27039/
2893/3-4-2019, 62842/5893/8-8-2019, 3682/21-2-2020,
Χ.Π./29-1-2018, 21/7-5-2019, 24/13-5-2019, 24338/
04-09-2020 και Χ.Π./17-3-2020 έγγραφα προς τη
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με θέμα την ένταξη διαδικτυακής υπηρεσίας
σε παραγωγική λειτουργία.
Θ. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών μέσω
της διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών του ηλεκτρονικού παραβόλου σε δημόσιους φορείς, κατά τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται η εναρμόνιση της διαλειτουργικότητας
των διαδικτυακών υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου με τον στρατηγικό σχεδιασμό.
Ι. Την υπό στοιχεία 29344 ΕΞ 2020/23-10-2020 (ΑΔΑ:
Ψ1ΨΔ46ΜΤΛΠ-ΖΨ2) απόφαση έγκρισης του Γενικού
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ΙΑ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή
e-παραβόλου από Φορέα»
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/
Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» της
εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας:
- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
2. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αξιοποίησή της από τους ανωτέρω φορείς
για τον έλεγχο, τη δέσμευση και την υποβολή αιτήματος
επιστροφής παραβόλου από τους υπαλλήλους του φορέα, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους,
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σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό
στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία
είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β΄ 979).
Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς»
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία
e-παραβόλου για Φορείς» στο πληροφοριακό σύστημα
«Εθνικού Εκδότη Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών
(ID Issuer)» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας.
2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται στο
πληροφοριακό σύστημα ιχνηλασιμότητας καπνικών
προϊόντων στο πλαίσιο πληρωμής τέλους από τους οικονομικούς φορείς για τη δημιουργία και έκδοση μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών, προκειμένου για την
εύρεση των παραβόλων που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν
και δεσμεύθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 3
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Δημιουργία e-παραβόλου και
Ανάκτηση τύπων παραβόλων»
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία
e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στα
πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων
και τραπεζών:
- Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (πληροφοριακό σύστημα Εθνικού Εκδότη Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών - ID Issuer).
- Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
- Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
- Τράπεζα EUROBANK A.E.
2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία αξιοποιείται από
τους φορείς της παρ. 1 για την ανάκτηση της δομής τύπων παραβόλων, στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων
έκδοσης και πληρωμής e-παραβόλου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020
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κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 979), με σκοπό την
αναζήτηση του κατάλληλου τύπου και τη δημιουργία
e-παραβόλου για την διάθεσή του προς κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο).
Άρθρο 4
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης
των διαδικτυακών υπηρεσιών, το ισχύον πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Οι φορείς-λήπτες των διαδικτυακών υπηρεσιών
της ηλεκτρονικής εφαρμογής του e-παραβόλου, όπως
αυτοί αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας,
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 ιχνηλασιμότητας και
την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Οι φορείς-λήπτες και οι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι
από αυτούς υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση χρήσης
των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και
μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα
απόφαση.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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