
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών 
oAuth2.0 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης, μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλι-
στική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στην ανώνυμη 
εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 
και Ερευνάς ΑΕ» (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) μέσω του Κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κλίμακα - 
Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος» στον Ηλε-
κτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ) για την επιλογή δικαιούχων του προ-
γράμματος κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 
2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19302 ΕΞ 2022 (1)
Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών 

oAuth2.0 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκη-

σης και Αυτοδιοίκησης, μέσω του Κέντρου Δια-

λειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-

ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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) - Ηλεκτρονι-
κές 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» (A΄ 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 (L119),

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 δε-
δομένων 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 π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59) και

9. 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).

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

Γ. 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).

Δ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-
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θεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

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 υπ’ αρ. 10800/14.12.2021 και 10957/22.12.2021 
αιτήματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργι-
κότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα υπ’ αρ. 2047/7.4.2022 και 2044/7.4.2022 έγγραφα 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας.

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 στα πληροφοριακά συστήματα «ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΔΔΑ» και 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚ-
ΔΔΑ» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής 
υπηρεσίας είναι η αξιοποίηση της στις παρακάτω δια-
δικασίες, βάσει του π.δ 57/2007 (Α΄ 59) και ιδίως των 
άρθρων 36 και 37:

• πρόσβαση των εισηγητών των σεμιναρίων που ορ-
γανώνονται από το ΕΚΔΔΑ στο σχετικό portal,

• δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αυτά,
• διαχείριση των προσωπικών και ακαδημαϊκών τους 

στοιχείων,
• εισαγωγή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ,
• υποβολή δήλωσης συμμετοχής των ενδιαφερομένων 

Δημοσίων Υπάλληλων στα σεμινάρια που οργανώνονται 
από το ΕΚΔΔΑ στο σχετικό portal.

2. 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).

3. 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.

4. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται 
ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την 
υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.

5. Ο φορέας της παρ. 1 έχει την υποχρέωση λήψης και 
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνι-
κών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανό-
μενων 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 σκόπι-
μη ή τυχαία απειλή.

6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

O Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 19304 ΕΞ 2022 (2)
   Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλι-

στική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στην ανώνυμη 

εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 

και Ερευνάς ΑΕ» (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) μέσω του Κέντρου

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-

σης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 και του άρθρου 

58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α΄ 134),

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), 
ιδίως του άρθρου 84,

3. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α΄ 45),

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 (L119),

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 ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129),

7. του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),

8. του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση 
και τους Ο.Τ.Α. α βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις 
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Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), και ιδίως της περ. α) του 
άρθρου 23,

9. της υπ’ αρ. 15435/913/16.4.2020 απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δια-
δικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής 
του e- Ε.Φ.Κ.Α.» (Β΄ 1559),

10. 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),

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

12. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

13. του π.δ. 29/1998 «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Ερευνάς, Τεχνολογίας 
ΑΕ”» (Α΄ 34) και

14. 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. 4422/2019 (Α΄ 133).

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

Γ. 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).

Δ. Τo υπ’ αρ. 7832/23.4.2021 αίτημα διαλειτουργικό-
τητας της «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 
Ερευνάς ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ)» για διάθεση της διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στην 
Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργι-
κότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ε. Το υπ’ αρ. 36853/18.10.2021 έγγραφο της ΕΔΥΤΕ 
ΑΕ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της 
υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

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

1. Διατίθενται οι κάτωθι μέθοδοι της διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» μέσω 
του ΚΕΔ στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - Αυ-
τεπάγγελτη αναζήτηση ενημεροτήτων» της ΕΔΥΤΕ ΑΕ:

• Αίτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.
• Λήψη αποτελέσματος αιτήματος βεβαίωσης ασφα-

λιστικής ενημερότητας.
2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας 

«Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στον φορέα 
«ΕΔΥΤΕ ΑΕ» είναι ο έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερό-
τητας όλων των δικαιούχων των αμοιβών του φορέα, 
στο πλαίσιο ενάσκησης της αρμοδιότητας εξόφλησης 
των τίτλων πληρωμής από τον φορέα προς τους δικαι-
ούχους, σύμφωνα με τον ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών 

προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογι-
κή Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α βαθμού, Συνταξιοδοτικές 
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των ερ-
γαζομένων και άλλες διατάξεις» (περ. α) του άρθρου 23).

3. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-
κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομέ-
νων 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 σκόπι-
μη ή τυχαία απειλή. Ο ως άνω φορέας και ειδικότερα οι 
χρήστες του προαναφερόμενου πληροφοριακού συστή-
ματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων 
πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για 
την οποία χορηγούνται τα στοιχεία ασφαλιστικής ενη-
μερότητας.

4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης 
των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

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.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

O Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 19305 ΕΞ 2022 (3)
    Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κλίμακα - 

Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος» στον Ηλε-

κτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e-ΕΦΚΑ) για την επιλογή δικαιούχων του προ-

γράμματος κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 

2022.

  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),

2. του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-
σίας 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 ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
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κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), 
ιδίως του άρθρου 84,

5. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), 

6. του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),

7. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α΄ 45),

8. 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 (L119),

9. 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),

10. 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),

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

12. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85) και

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 Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

Γ. Το άρθρο 70 της υπό στοιχεία Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/
861/16.5.2017 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανο-
νισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουρ-
γίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» 
(Β΄ 1720).

Δ. Την υπ’ αρ. 160 απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ (αρ. 
πρωτ. 148883/30.3.2022 και ΑΔΑ:9ΠΩΤ46ΜΑΠΣ-1ΓΦ), 
με θέμα την έγκριση κατασκηνωτικού προγράμματος 
e-ΕΦΚΑ, για τον παραθερισμό 36.000 παιδιών, θερινής 
περιόδου έτους 2022.

Ε. 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).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/
10.3.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β΄ 968).

Ζ. Το υπ’ αρ. 8527/10.6.2021 αίτημα του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Η. Το υπ’ αρ. 227054/18.6.2021 έγγραφο του Ηλεκτρο-
νικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παρα-
γωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κλί-
μακα - Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος».

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

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Κλίμακα - Ύψος 
Οικογενειακού Εισοδήματος» στο ολοκληρωμένο πλη-
ροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

2. Με τη διαδικτυακή υπηρεσία, αντλείται από το Φο-
ρολογικό Μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η κλίμακα του οικογε-
νειακού εισοδήματος με βάση τον ΑΦΜ του/της συζύγου 
(γονέα) για ένα συγκεκριμένο έτος.

3. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται στο πλαίσιο 
επιλογής δικαιούχων για την ένταξη στο πρόγραμμα 
κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 
70 της υπό στοιχεία Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017 
υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Οικονομικής Ορ-
γάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 1720), και ειδικότε-
ρα με σκοπό την μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση 
το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, όπως ορίζεται στην 
υπ’ αρ. 160 απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ (αρ. πρωτ. 
148883/30.3.2022 και ΑΔΑ:9ΠΩΤ46ΜΑΠΣ-1ΓΦ).

4. Ο e-ΕΦΚΑ 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 ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή. Ο e-ΕΦΚΑ και ειδικότερα οι χρήστες των 
πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρή-
σης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και 
μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

5. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενερ-
γείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, 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 τις διατάξεις περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

O Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025652405220004*


