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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1696 (1)
   Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης 

του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύ-

λου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Εθνικού 

Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφά-

λειας για την περίοδο 2014 - 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 2711/2020 

κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και 
Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις» (Β’ 5772).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφο-
ρά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 
το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκλη-
ματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη 
της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και κα-
ταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης 
των κρίσεων και για την κατάργηση της υπό στοιχεία 
2007/125/ΔΕΥ απόφασης του Συμβουλίου.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον 
τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και 
την κατάργηση της απόφασης 574/2007/ΕΚ.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 516/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 
2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου 573/2007/ΕΚ και 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 
2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.

6. Τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 799/2014, 
800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 377/2015, 
378/2015 και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμούς (ΕΕ) 1042/2014, 1048/2014 για την εφαρ-
μογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) 513/2014, 
514/2014, 515/2014 και 516/2014.

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ιδίως το 
άρθρο 23 αυτού (Α’ 143).

8. Τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπη-
ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση), 
(L 1180/29.6/2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα 
άρθρα 76, 77, 78 και την παρ. 3 του άρθρου 79 (Α’ 51).
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9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

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

11. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

12. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

13. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

14. Την υπό στοιχεία C(2015) 5313/31-07-2015 από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση 
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροπο-
ποιηθεί με τις υπό στοιχεία C(2015) 9607/16-12-2015, 
C(2016) 1836/21-03-2016, C(2016) 7527/25-11-2016, 
C(2017) 5791/28-08-2017, C(2018) 8108/06-12-2018 και 
C(2019) 4142/28-05-2019 και ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία C(2015) 5312/31-07-2015 από-
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προ-
γράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο από το 2014 
έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 
C(2015) 6060/26-08-2015, C(2017)7940/04-12-2017 και 
C(2018)8375/12-12-2018 και ισχύει.

16. Την υπ’ αρ. 46692/04.06.2021 έκθεση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφω-
να με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης 
του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Εθνικού 
Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας για την περίοδο 2014 - 2020 

1. Συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του Εθνι-
κού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για 
την περίοδο 2014 - 2020, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

I. Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του 
Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφά-
λειας για την περίοδο 2014 - 2020, ορίζεται ο Γενικός 
Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε περίπτωση κωλύματος, 
τον Πρόεδρο αναπληρώνει το μέλος με δικαίωμα ψή-
φου η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και Άλλων Πόρων της Γενικής Γραμματείας 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου.

II. Μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του Εθνικού 
Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την 
περίοδο 2014 - 2020, με δικαίωμα ψήφου, είναι:

(α) Οι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς Τομέων Πολιτικής 
των αρμόδιων Υπουργείων και ειδικότερα:

1. O Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων 
Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

4. O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη.

5. Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

6. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών.
7. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέ-

σεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.
8. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-

λιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής.

9. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών υποθέσεων.

10. Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενεια-
κής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων.

11. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας.

12. Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

13. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

14. Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

(β) Εκπρόσωποι αρχών διαχείρισης και ειδικότερα:
15. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 

Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

16. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμά-
των Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

17. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.

18. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι-
σμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και άλλων πόρων.

19. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονι-
σμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

(γ) Εκπρόσωποι Δημοσίων αρχών και ειδικότερα:
20. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Με-

τανάστευσης και Ασύλου.
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21. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και Ασύλου.

22. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

23. Ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και Ασύλου.

24. Ο Γενικός Διευθυντής Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

25. Εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας.

26. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύ-
σεων.

(δ) Εκπρόσωποι Εντεταλμένων Αρχών.
27. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πι-

στοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.

28. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρω-
παϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

(ε) Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελ-
λάδας (ΚΕΔΕ), των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων 
και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων 
και ειδικότερα:

29. Εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ.
30. Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.
31. Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής της Ελλάδας (ΟΚΕ).
32. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
33. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
34. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-

τών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
35. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-

κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
36. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
37. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία.
2. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν, χω-

ρίς δικαίωμα ψήφου:
1. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευ-

σης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (DG Home).

2. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου (ΕΔΕΛ).

3. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ.
4. Ο Συνήγορος του Πολίτη.
5. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώ-

ματα του Ανθρώπου.
6. Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους πρόσφυγες.
7. Εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-

στευσης στην Ελλάδα.

3. Τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης, σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύματος, δύνανται να αναπληρώ-
νονται από τους ορισμένους αναπληρωτές τους. Κάθε 
φορέας που εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολού-
θησης, ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί στην Υπεύθυ-
νη Αρχή των Εθνικών Προγραμμάτων ΤΑΜΕ - ΤΕΑ τον 
εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, και δηλώνει τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν για την αποστολή του υλικού και των 
πληροφοριών που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά 
που υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση 
κωλύματος του αναπληρωματικού μέλους για συμμετο-
χή σε κάποια συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθη-
σης, δύναται να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για 
συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να προ-
σκαλούνται και να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι 
Υπουργείων, Οργανισμών, Περιφερειών μεταναστευτι-
κών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών χωρίς δι-
καίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προ-
σκαλούνται μη μόνιμα μέλη, π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή 
εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επι-
στημονικά και λοιπά θέματα, ανάλογα με την ημερήσια 
διάταξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 2
Αποστολή της επιτροπής παρακολούθησης του 
Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Εθνικού 
Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως έργο τη στήρι-
ξη της εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων του Τα-
μείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Τα-
μείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014 - 2020, 
την παρακολούθηση της προόδου τους και την επίτευξη 
των στόχων τους, καθώς και τον συντονισμό των Ταμείων 
και των συνεργειών και τη συμπληρωματικότητά τους 
και με άλλα εθνικά ή ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, για 
την επίτευξη των ειδικών και κοινών στόχων αυτών και 
των ειδικών κανονισμών.

2. Στο πλαίσιο αυτό:
α. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των 

εθνικών προγραμμάτων, την πρόοδο επίτευξης των στό-
χων τους και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των 
αναγκών και προτεραιοτήτων της χώρας στους τομείς 
που παρεμβαίνουν.

β. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρ-
μοζόμενων πολιτικών και των συμπερασμάτων του πο-
λιτικού διαλόγου μεταξύ του κράτους μέλους και της 
Επιτροπής και διαμορφώνει προτάσεις για το συντονισμό 
τους και την ευρεία εφαρμογή τους.

γ. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των δια-
δικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και της 
συμπληρωματικότητας των δράσεων των εθνικών προ-
γραμμάτων με τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35344 Τεύχος B’ 2662/22.06.2021

καθώς και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα και πρωτοβου-
λίες της Ένωσης.

δ. Παρακολουθεί τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων 
σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων και την πρόοδο 
επίτευξης των στόχων των εθνικών προγραμμάτων, που 
προβλέπονται στο άρθρο 57 του Καν. 514/2014, διατυ-
πώνει τη γνώμη της πριν την υποβολή των εκθέσεων 
αξιολόγησης στην Επιτροπή και διαμορφώνει προτάσεις 
σχετικά με την αξιοποίησή τους.

ε. Διατυπώνει τη γνώμη της για τις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων που καταρτίζει 
η υπεύθυνη αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Καν. 
514/2014, πριν αυτές υποβληθούν στην Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Εθνικών Προ-
γραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014 - 
2020, για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα 
πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις των Ε.Π..

Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρό-
σβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή 
καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων, τηρουμένου 
του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας 
και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 3
Λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης του 
Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014 - 
2020

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτε-
ρικό Κανονισμό Λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της 
Υπεύθυνης Αρχής. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτρο-
πή εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης 
των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ είναι αρμόδια για κάθε 
ενέργεια που είναι αναγκαία για την προετοιμασία και 
υποστήριξη των συνεδριάσεων της επιτροπής παρα-
κολούθησης.

3. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της επιτροπής παρακο-
λούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τε-
χνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014 -2020.

Άρθρο 4
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 
υπ’  αρ. 100746-29/09/2016/16 υπουργική απόφαση 
(Β’ 3266).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 7 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

     Αριθμ. 17742 ΕΞ 2021 (2)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Επιβεβαίω-

ση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» και «Άντληση 

πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)» 

σε φορείς του δημοσίου τομέα».  

 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 άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολο-
γικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

4. 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).

5. 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.

6. 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).

7. Της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 «Σύ-
σταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου 
χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 40).

8. Του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 50 έως 
68 του ιδίου νόμου.

9. Της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α’ 195).

10. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2018 κοινής υπουργι-
κής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οι-
κονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του 
πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου 
Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορο-
λογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα 
πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες 
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χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε 
πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης 
και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγη-
σης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή 
τεχνικών θεμάτων» (Β’ 3253).

12. Της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Αντικατά-
σταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία εί-
σπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των 
Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφει-
λών παρελθόντων ετών» (Β’ 2271)» (Β’ 5351).

13. Της υπ’ αρ. 18623/2372/11-8-2008 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης 
των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδι-
οικήσεων της χώρας» (Β’ 1697), όπως έχει τροποποιηθεί 
από την υπό στοιχεία Δ30/Α3/99139/13-11-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 5141).

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

15. 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).

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

17. 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. 6903/9-3-2021 αίτημα του Ιονίου Πανεπι-
στημίου, το υπ’ αρ. 6944/10-3-2021 αίτημα του Πανεπι-
στημίου Πειραιά, το υπ’ αρ. 6973/10-3-2021 αίτημα του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου, το υπ’ αρ. 6983/10-3-2021 
αίτημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το υπ’ αρ. 
7020/11-3-2021 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το υπ’ αρ. 
7053/12-3-2021 αίτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και υπ’ αρ. 7449/31-3-2021 της ΑΣΠΑΙΤΕ, για τη διαδι-
κτυακή υπηρεσία «Άντληση πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ 
των Πανεπιστημίων)».

Ε. Το υπ’ αρ. 5868/25-1-2021 αίτημα του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και το υπ’ αρ. 7392/30-3-2021 
αίτημα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για 
τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυ-
σικού Προσώπου»

ΣΤ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/
11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ με 
θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών 
υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. 
σε τρίτους φορείς».

Ζ. Το υπ’ αρ. 4238/14-4-2021 έγγραφο του Ιονίου Πα-
νεπιστημίου, το υπ’ αρ. 202103432/2-4-2021 έγγραφο 
του Πανεπιστημίου Πειραιά, το υπ’ αρ. 11250/31-3-2021 
έγγραφο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, το υπ’  αρ. 
5876/2-4-2021 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου, το υπ’ αρ. 14207/26-3-2021 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, το υπ’ αρ. 17632/9-4-2021 έγγραφο του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το υπ’ αρ. 5306/6-4-2021 
έγγραφο της ΑΣΠΑΙΤΕ με θέμα την ένταξη σε παραγω-
γική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση 
πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)».

Η. Το υπ’ αρ. 66112/12-3-2021 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών και το υπ’ αρ. 11286/
15-4-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία 
της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων 
Φυσικού Προσώπου».

Θ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της δια-
λειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των 
Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

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

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου»

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση 
στοιχείων Φυσικού Προσώπου» από το πληροφοριακό 
σύστημα της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία 
της περ. α’ της παρ. 1Β του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 
και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

- Α.Φ.Μ.
- Α.Δ.Τ.
- Πρώτο Επώνυμο
- Δεύτερο Επώνυμο (εάν υπάρχει)
- Όνομα
- Πατρώνυμο
- Όνομα μητρός
- Ημερομηνία γέννησης
στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:
α) στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπη-

ρεσίες αδειών οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών για να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος 
εγκυρότητας των εγγράφων που κατατίθεται στις ΝΥΜΕ, 
ο οποίος θεωρείται προαπαιτούμενος, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.
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β) στο πληροφοριακό σύστημα «Eνιαία υπηρεσία υπο-
στήριξης πολιτών - gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, με στόχο την ταυτοποίηση πολιτών που 
υποβάλλουν τηλεφωνικό αίτημα.

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Άντληση πληροφοριών από Φορολογικό
Μητρώο Υπ. Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.)
(Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)»

α) Διατίθεται διαδικτυακή υπηρεσία για τη λήψη από 
τα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα πληροφοριών του 
Φορολογικού Μητρώου που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ:

- Πληροφοριακό σύστημα resCom ΕΛΚΕ του Ιονίου 
Πανεπιστημίου

- Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Κέντρου 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά

- Πληροφοριακό σύστημα OTS ΕΛΚΕ-του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου

- Πληροφοριακό σύστημα resCom ΕΛΚΕ του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου

- Πληροφοριακό σύστημα resCom του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

- Πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων

- Πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ της Ανώ-
τατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

β) Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για τον προσδι-
ορισμό και την είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης 
των ΑΕΙ προς τους ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις περ. β’ και γ’ 
της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195). Για 
τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ χορηγεί στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ 
όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από τα οποία 
προκύπτει το ετήσιο καθαρό εισόδημα των καθηγητών 
και υπηρετούντων λεκτόρων που υπάγονται στις ανω-
τέρω περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 
και στην υπ’ αρ. 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινή απόφαση 
(Β’ 5351).

γ) Η αναζήτηση των στοιχείων διενεργείται βάσει του 
ΑΦΜ του υπόχρεου και συγκεκριμένου χρονικού διαστή-
ματος, δηλαδή με βάση τον ΑΦΜ του υπόχρεου, ενδε-
χόμενης οφειλής προς τον ΕΛΚΕ καθώς και με βάση δύο 
ημερομηνίες οι οποίες οριοθετούν ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.

Η διαδικτυακή υπηρεσία επιστρέφει στα πληροφορια-
κά συστήματα των προαναφερόμενων ΕΛΚΕ τα ακόλου-
θα στοιχεία που αφορούν στο μέλος ΔΕΠ του οποίου 
δίνεται ως είσοδος το ΑΦΜ, σε μορφή εγγραφών:

Στοιχεία εγγραφής «Βασικά Στοιχεία»:
- Επώνυμο
- Δεύτερο επώνυμο
- Όνομα
- Πατρώνυμο
- Ένδειξη Επιτηδευματία

Στοιχεία εγγραφής «Κατηγορίες Βιβλίων»:
- Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
- Ημερομηνία ισχύος (μέχρι ποια ημερομηνία)
- Κατηγορία βιβλίων
- Περιγραφή κατηγορίας βιβλίων-
Στοιχεία εγγραφής «Πληροφορίες για τους ΚΑΔ»:
- Ημερομηνία έναρξης επιχείρησης
- Δραστηριότητα ΚΑΔ
- Περιγραφή ΚΑΔ
- Ημερομηνία έναρξης
- Ημερομηνία διακοπής
Στοιχεία εγγραφής «Συμμετοχές σε εταιρίες»:
- Α.Φ.Μ. εταιρίας
- Επωνυμία εταιρίας
- Έναρξη ημερομηνίας σε συμμετοχή
- Λήξη ημερομηνίας σε συμμετοχή
Στοιχεία εγγραφής «Επιχειρηματικές Δραστηριότητες»:
- Α.Φ.Μ. εταιρίας
- Ημερομηνία έναρξης επιχείρησης
- Δραστηριότητα ΚΑΔ
- Περιγραφή ΚΑΔ
- Ημερομηνία έναρξης
- Ημερομηνία διακοπής

Άρθρο 3
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στους φο-
ρείς του άρθρου 1 και 2 διενεργείται μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την 
Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρε-
σιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι Φορείς των άρθρων 1 και 2 έχουν την υποχρέωση 
λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και ανα-
γκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
των λαμβανόμενων 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. Οι εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων τους υπο-
χρεούνται να κάνουν χρήση των πληροφοριών απο-
κλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, όπως 
περιγράφεται, κατά περίπτωση, στην παρούσα.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 4 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 
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     Αριθμ. 17743ΕΞ 2021 (3)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας ’’Στοιχεία 

Μεταναστών’’ στο πληροφοριακό σύστημα του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Πλατφόρμα υποβολής 

αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώ-

σεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)».  

 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).

3. Των άρθρων 6 και 7 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α’ 217), όπως 
έχουν αντικατασταθεί από τον ν. 4735/2020 «Τροποποί-
ηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο 
επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση ορ-
γανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένει-
ας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 
για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λει-
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α’197).

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.

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 άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

7. 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).

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

9. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

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

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και 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. Την υπ’ αρ. 28881/21 (Β’ 1535) απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων 
στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας».

Ε. Το υπ’ αρ. 6417/15-2-2021 αίτημα στην Εφαρμογή 
Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέ-
ντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 15297/1-3-2021 και 34584/6-5-2021 έγ-
γραφα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα 
την ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μετα-
ναστών» σε παραγωγική λειτουργία.

Ζ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της 
διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των 
Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

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

1. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρ-
μα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας 
Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Μετανα-
στών» του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου για τη λήψη βασικών στοι-
χείων ταυτοποίησης του αιτούντος, με βάση τον αριθμό 
διαβατηρίου του.

2. Τα ακριβή πεδία που αντλούνται βάσει της διαδικτυ-
ακής υπηρεσίας της παρ. 1 είναι τα ακόλουθα:

Μέθοδος Αναζήτησης Εγγράφων με βάση τον αριθμό
Διαβατηρίου(getTitlosDiabatirioArithmos)
- Υπηρεσία
- Κατηγορία
- Πρόσβαση στην εργασία
- Τύπος Άδειας
- Περίπτωση
- Αριθμός Διαβατηρίου
- Ημερομηνία Λήξης Διαβατηρίου
- Είδος Εντύπου
- Επώνυμο
- Αριθμός Φακέλου στην Υπηρεσία
- Φύλο (1 = Άρρεν 2 = Θήλυ)
- Ημερομηνία Έκδοσης Εντύπου. Ταυτίζεται με την 

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας διαμονής
- Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Εντύπου. Ταυτίζεται με 

την Ημερομηνία έκδοσης της άδειας διαμονής
- Ημερομηνία Γέννησης
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- Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Εντύπου. Ταυτίζεται με την 
Ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής

- Κωδικός Ιθαγένειας
- Αριθμός Μητρώου στην Υπηρεσία
- Νομιμότητας Διαμονής - Ναι/Όχι
- Όνομα
- Κωδικός Υπηρεσίας
- Πατρώνυμο
- Κωδικός Χώρας Γέννησης
3. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπη-

ρεσίας είναι η προσυμπλήρωση του τίτλου άδειας δια-
μονής του αιτούντος στην ηλεκτρονική αίτηση συμμε-
τοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας Γνώσεων 
για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε από 
τον ν. 4735/2020. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσί-
ας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής 
Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με 

τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση λή-
ψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και ανα-
γκαίων 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. Οι διαχειριστές του 
πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρή-
σης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και 
μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα 
απόφαση.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 4 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026622206210008*
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