
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία 
Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομι-
κής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στα 
Πληροφοριακά Συστήματα «Θυρίδα e-ΚΕΠ» και 
«Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επαλή-
θευση επαρκούς φοίτησης μαθητών» στο πλη-
ροφοριακό σύστημα «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του Κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44290 ΕΞ 2022 (1)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία 

Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομι-

κής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στα 

Πληροφοριακά Συστήματα «Θυρίδα e-ΚΕΠ» και 

«Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 Α. 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), 
ιδίως του άρθρου 84 και της παρ. 51 του άρθρου 107.

2. 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).

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.

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 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680» (Α΄ 137).

5. Της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης 
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α΄ 87), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95).

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

7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

8. Του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνομίας» (Α΄ 281).

9. 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).

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

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Γ. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγ-
γράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρί-
δων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β΄ 849).

Δ. Την υπό στοιχεία118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Ε. Τα υπ’ αρ. 7216/21-3-2021, 8287/22-5-2021, 7219 
22-3-2021 και 8286/22-5-2021 αιτήματα του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην Εφαρμογή Διαχείρισης 
Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 17603/4-6-2021 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα 
την ένταξη των διαδικτυακών υπηρεσιών σε παραγωγική 
λειτουργία.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο 
πληροφοριακό σύστημα «Θυρίδα gov.gr».

1. Διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Θυρίδα 
gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: α) 
η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Διαβατηρίων» του 
πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, 
με τις μεθόδους:

- Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών με βάση 
αριθμό διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμο και ημερομηνία 
γέννησης για την ανάκτηση των στοιχείων διαβατηρίου 
του πολίτη (findPassportByParameters).

- Αναζήτηση έγκυρων διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών 
(Επαλήθευση εγκυρότητας διαβατηρίου) για τον έλεγχο 
της εγκυρότητας ενός διαβατηρίου (findValidPassport
ByParameters).

β) Η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυ-
νομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη μέθοδο αναζήτησης 
στοιχείων με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότη-
τα για την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας του 
(searchIdentitiesById).

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της παρ. 1 διατίθενται για 
την ταυτοποίηση πολιτών που προσέρχονται στα ΚΕΠ και 
τους Φορείς και εξυπηρετούνται από το Πληροφοριακό 
Υποσύστημα «Θυρίδα gov.gr».

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο 
πληροφοριακό σύστημα της Ενιαίας 
Ψηφιακής πύλης.

1. Διατίθενται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που 
λειτουργεί στην «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

α) η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Διαβατηρίων» 
του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, με τη μέθοδο αναζήτησης βάσει αριθμού διαβα-
τηρίου ή ονοματεπώνυμου και ημερομηνίας γέννησης 
για την ανάκτηση των στοιχείων διαβατηρίου του πολίτη 
(findPassportByParameters),

β) η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυ-
νομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις μεθόδους:

- Αναζήτηση με βάση έναν αριθμό δελτίου ταυτότητας 
για την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας του πολίτη 
(searchIdentitiesById).

- Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων με βάση έναν 
αριθμό δελτίου ταυτότητας για την ανάκτηση των στοι-
χείων ταυτότητας του πολίτη (getRelevantIdentities).

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της παρ. 1 διατίθενται με 
σκοπό την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας ή διαβα-
τηρίου των αιτούντων κατά τη διαδικασία έκδοσης του 
ψηφιακού πιστοποιητικού Covid-19 μέσω ειδικής ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ενιαία Ψη-
φιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην από 30.5.2021 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία 
έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α΄ 87), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95).

Άρθρο 3
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών 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 
των Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την 
Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και 
τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης των πληροφο-
ριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης 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 ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή, καθώς και την υποχρέωση χρήσης των 
λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον 
για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα από-
φαση.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 27 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. 44291 ΕΞ 2022 (2)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επαλή-

θευση επαρκούς φοίτησης μαθητών» στο πλη-

ροφοριακό σύστημα «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του Κέντρου Δι-

αλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-

ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

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).

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) και 
ιδίως το άρθρο 84.

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.

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 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδομένων 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 άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 96), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. 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. Το αίτημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοι-
νωνικής Ασφάλισης ΑΕ υπ’ αρ. 13304/20-05-2022, στην 
Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ε. Το έγγραφο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοι-
νωνικής Ασφάλισης ΑΕ υπ’ αρ. 7425/15-09- 2022 με θέμα 
την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Επαλήθευση επαρκούς φοίτησης μαθητών».

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

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επαλή-
θευση επαρκούς φοίτησης μαθητών» στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΑΕ με τις κάτωθι μεθόδους:

- Επαλήθευση αποφοίτησης μαθητή από το Γυμνάσιο 
για συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- Αναζήτηση μαθητή στο mySchool, έλεγχος ενεργής 
εγγραφής σε ένα σχολικό έτος και επάρκειας φοίτησης 
στο αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος.

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι 
η διασταύρωση επαρκούς φοίτησης, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Δ13/53923/23-7-2021 (Β’ 3359).

3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας στην Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ 
διενεργείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με την Πολιτική 
Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., 
την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρε-
σιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφά-
λισης ΑΕ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τή-
ρησης 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 φορέας και ειδικότερα οι χρήστες του 
πληροφοριακού συστήματος «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβα-
νομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την 
αιτία που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.

5. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, την Πολιτική 
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και 
τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα.

6. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 27 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

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