
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.40956 ΕΞ 2022 
   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 υπό στοιχεία 95/46/ΕΚ οδηγίας.

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 oδηγίας (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 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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).

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. 10177/22-10-2021 και 10178/
22-10-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, 13808/17-06-2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, 12338/21-03-2022 του Δήμου Κομοτηνής, 
3542/15-06-2020 του Δήμου Λευκάδας, 10961/22-12-2021
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και 14453/01-08-2022 του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας στην Ε.Δ.Α. του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα υπ’ αρ. 2232.19/60469/29-08-2022 και 2232.19/
60482/29-08-2022 έγγραφα του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΗΔ/65807/203/27-06-2022 του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, υπ’ αρ. 12646/23-05-2022 του Δή-
μου Κομοτηνής, 21050/07-09-2022 του Δήμου Λευκά-
δας, 755/07-09-2022 του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και 
1574/09-09-2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευ-
κάδας 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Οκτωβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5329

54955



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54956 Τεύχος B’ 5329/14.10.2022

των πολιτών κατά την είσοδό τους στις ψηφιακές υπη-
ρεσίες που αυτοί παρέχουν:

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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 αποκαλύπτο-
νται ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιο-
ποιούν 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 
λαμβανόμενων 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 παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α/α Αρ. 
αιτήμ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. 10177

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σύστημα 
Ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης 
Σπουδών 

Ακαδημιών 
Εμπορικού 

Ναυτικού (ΑΕΝ)

 Ταυτοποίηση χρηστών 
για τη διαχείριση και 
παρακολούθηση των 

σπουδαστών που φοιτούν 
στις ΑΕΝ, καλύπτοντας 
πλήρως τον ισχύοντα 

Κανονισμό Σπουδών και 
Εσωτερικό Κανονισμό 

των ΑΕΝ, καθώς και όλες 
τις διαδικασίες έκδοσης 

διοικητικών πράξεων 
προς τους εμπλεκόμενους 
χρήστες, σπουδαστές ΑΕΝ 

και καθηγητές ΑΕΝ και για τη 
διαχείριση των διαδικασιών 

παρακολούθησης των 
ναυτικών που φοιτούν 

στα Ειδικά Τμήματα που 
λειτουργούν στις ΑΕΝ.

ν. 2638/1998 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ναυτικής 
εκπαίδευσης, μισθολογικές 
ρυθμίσεις για το προσωπικό 
αυτής και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 204) και ιδίως το άρθρο 9 
υπ’ αρ. 2231.2-13/39590/
2019/29-05-2019 κοινή 

υπουργική απόφαση «Έγκριση 
του Κανονισμού Σπουδών των 

Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β’ 2028). 

υπ’ αρ. 2231.2-13/42286/
2019/06- 06-2019 κοινή 

υπουργική απόφαση «Έγκριση 
του Εσωτερικού Κανονισμού των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 

(Ε.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β’ 2240).

2. 10178

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σύστημα 
Ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης 
Σπουδών στα 
ΚΕΣΕΝ, στις 

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ και 
στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/

ΘΑΛ

Ταυτοποίηση χρηστών για 
τη διαχείριση σπουδών 

των ναυτικών που φοιτούν 
στα Κέντρα Επιμόρφωσης 

Στελεχών Εμπορικού 
Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις 

Δημόσιες Σχολές Εμπορικού 
Ναυτικού Σωστικών και 
Πυροσβεστικών Μέσων 

(ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) και στη 
Δημόσια Σχολή Εμπορικού 
Ναυτικού Μετεκπαίδευσης 

Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/
ΜΕΤ/ΘΑΛ), καλύπτοντας 
πλήρως τους ισχύοντες 

Κανονισμούς Σπουδών και 
Εκπαίδευσης, καθώς και 

όλες τις διαδικασίες έκδοσης 
διοικητικών πράξεων 

προς τους εμπλεκόμενους 
χρήστες.

υπ’ αρ. 2231.3-1/422/2015/
04-09-2015 υπουργική απόφαση 
«Κύρωση Κανονισμού Σπουδών 

Κέντρων Επιμόρφωσης 
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού 

(Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» (Β’ 1969).
υπό στοιχεία Μ. 2115.13/3/96/

11-11-1996 υπουργική απόφαση 
«Κύρωση του Κανονισμού 

Εκπαίδευσης των Δημοσίων 
Σχολών Εμπορικού Ναυτικού 

Σωστικών και Πυροσβεστικών 
Μέσων» (Β’ 1081). 

υπ’ αρ. 80302/1602/87/
15-10-1987 υπουργική απόφαση 
«Νέος Κανονισμός Εκπαίδευσης 

της Δημόσιας Σχολής 
Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων 

Ε.Ν.» (Β’ 595)

3. 13808
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πληροφοριακό 
Σύστημα 

"ΗΛΕΚΤΡΑ"

Ταυτοποίηση των χρηστών 
προκειμένου να εισάγουν 
τα λεπτομερή στοιχεία της 

αίτησης του Φορέα στο 
Πρόγραμμα.

α) το άρθρο 37 του ν. 4608/2019 
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 66), 
β) η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/

75516/436/31-07-2020 
κοινή υπουργική απόφαση 

«Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Δημοσίων Κτιρίων» (Β’ 3156)
γ) η υπό στοιχεία ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/

90689/707 κοινή απόφαση 
«Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
για την ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοσίων κτιρίων» (Β’ 4813)
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4. 12338 ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

Ταυτοποίηση χρηστών για 
τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του Δήμου 

Κομοτηνής από τους πολίτες 
και για υποβολή αιτημάτων.

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης [Βλ. 

ν. 4558/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και 
ν. 4804/2021 (Εκλογή Δημοτικών 

και Περιφερειακών Αρχών)]» 
(Α’ 87)

5. 3542 ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες 

Δήμου 
Λευκάδας

Ταυτοποίηση χρηστών για 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

και συγκεκριμένα για 
ηλεκτρονικές πληρωμές 

οφειλών στον Δήμο, on-line 
αιτήματα πολιτών και λοιπές 
υπηρεσίες, όπως η καταβολή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης [Βλ. 
ν. 4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και 
ν. 4804/21 (Εκλογή Δημοτικών 
και Περιφερειακών Αρχών)]» 

(Α’ 87).

6. 10961 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ταυτοποίηση χρηστών 
στο πληροφοριακό 

σύστημα «echamber» του 
Επιμελητηρίου το οποίο 

προσφέρει τα εξής:
•Προβολή βασικών 

στοιχείων επιχείρησης
•Αίτηση πιστοποιητικού 

εγγραφής
•Αίτηση πιστοποιητικού 

εγγραφής (Ξενόγλωσσου) 
•Αίτηση πιστοποιητικού 

διαγραφής 
•Πιστοποιητικά Καταγωγής

•Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης 
ταμειακής ενημερότητας

•Αίτηση προεγγραφής 
ατομικής επιχείρησης

•Αίτηση εγγραφής ατομικής 
επιχείρησης

•Αίτηση πιστοποιητικού 
ιστορικού μέλους

ν. 4497/2017 «Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 1710).

7. 14453

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του 

Δημοτικού 
Λιμενικού 
Ταμείου 

Λευκάδας

Ταυτοποίηση χρηστών για 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες - 

πληρωμές οφειλών.

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης [Βλ. 

ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και 
ν. 4804/2021 (Εκλογή Δημοτικών 

και Περιφερειακών Αρχών)]» 
(Α’ 87).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

  Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02053291410220004*
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