
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/
Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών 
με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των 
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηρια-
κών Κέντρων» (Β΄ 6141). 

2 Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινω-
νικών Ερευνών - ΕΚΚΕ (Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων).

3 Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας (Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων).

4 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 
Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» από το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3 (1)
Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/

Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών 

με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηρι-

ακών Κέντρων» (Β΄ 6141). 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-

νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) 
και ιδίως των άρθρων 30 έως και 33, 35 έως και 37, 39 
έως και 43, 49 και 232 αυτού,

β) του άρθρου 374 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποι-
ότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141),

γ) του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την 
απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση 
πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρ-
κων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 150),

δ) του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός 
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυ-
ση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 219),

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

στ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση 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),

ζ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

θ) 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),

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

ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019.

2. Τον Κανονισμό (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 αυ-
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τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 
της 4.5.2016).

3. Τον 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 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 137).

4. Την υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής 
και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/
Ε3/2-12-2022 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης 
των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 
Κέντρων» και συγκεκριμένα την περ. ε) του άρθρου 17, 
η οποία αναδιατυπώνεται ως εξής:

« ε) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επι-
λογής υποβάλλονται, εντός τριάνταδυο (32) ημερών από 
την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία 
Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./330/18704  (2)
Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Κοι-

νωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ (Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων). 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις της 
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Το 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), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραι-
οτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/7/28316/
10-01-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-01-2019) εγκριτική 
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

5. Το υπ’ αρ. 3478/1101/30-11-2022 αίτημα του Εθνι-
κού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, ΠΕ Διοικητικού - Οικο-
νομικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων του 
ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο Γ΄ 2057/25-8-2022 και κυ-
ρώθηκε με την υπ’ αρ. 622/2022/26-7-2022 απόφαση του 
2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π, κατόπιν έκδοσης 
της υπό στοιχεία 5Κ/2021 Προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 26), 
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ (Yπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./331/19113  (3)
Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Επιτρο-

πή Ατομικής Ενέργειας (Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105/2019), τις διατάξεις της παρ. 
21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και την 
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019  «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), το π.δ. 
84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμμα-
τειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
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Τομέων Υπουργείων» (Α΄123) και το π.δ. 2/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραι-
οτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπό στοιχεία Δ/207/17150/7-12-2022 αίτημα της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση Ειδικού Λει-
τουργικού Επιστήμονα, Β΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Εποπτεία Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος» στην 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 54653 ΕΞ 2022 (4)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 

Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» από το Υπουρ-

γείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Υπο-

δομών και Μεταφορών, μέσω του Κέντρου Δι-

αλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-

σης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  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. 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).

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 ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 45 (Α΄ 167).

6. Του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προο-
πτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις», άρθρο 80 (Α΄ 53).

7. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

8. Του π.δ. 53/2019 «Τροποποίηση οργανικών διατά-
ξεων της Ελληνικής Αστυνομίας.» (Α’ 91).

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

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 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 υπ’ αρ. 4303/04-09-2020 αίτημα διαλειτουργι-
κότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυ-
νομικής Ταυτότητας» στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αι-
τημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Δια-
λειτουργικότητας (ΚΕΔ), από το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη.

Ε. Το υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 35303 ΕΙ 2022 έγγραφο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την 
ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής 
υπηρεσίας υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής 
Ταυτότητας», με βάση το ως άνω αίτημα.

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

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτί-
ων Αστυνομικής Ταυτότητας» στο πληροφοριακό σύστη-
μα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας» του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία περιλαμβάνει τις 
κάτωθι μεθόδους/λειτουργίες για την αναζήτηση στοι-
χείων ενός Έλληνα πολίτη:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ69992 Τεύχος B’ 6711/23.12.2022

- Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών 
με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας

- Αναζήτηση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με 
βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος 
γέννησης και φύλο.

2. Η διάθεση της υπηρεσίας του άρθρου 1 πραγματο-
ποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλού-
στευσης Διαδικασιών (άρθρο 45 του ν. 4635/2019 (Α’167), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4674/2020 
(Α’53), ενώ έχει υπογραφεί από τις 14.1.2020 Προγραμ-
ματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης με αντικείμενο την Υλοποίηση Δράσεων Απλούστευ-
σης Διαδικασιών. Ο σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής 
υπηρεσίας είναι η απλούστευση και ψηφιοποίηση της 
διαδικασίας μεταβίβασης αδειών κυκλοφορίας οχημά-
των, μέσω της παροχής στοιχείων δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας φυσικού προσώπου για διασταυρώσεις.

3. Ο φορέας λήπτης των δεδομένων, έχει την υποχρέ-
ωση 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. Ο φορέας, και ειδικό-
τερα οι χρήστες του πληροφοριακού του συστήματος 
του άρθρου 1, έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμ-
βανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για 
την αιτία για την οποία χορηγούνται τα στοιχεία ασφα-
λιστικής ενημερότητας.

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 ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 22 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02067112312220004*
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