
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτη-
ση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων» σε 
πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσί-
ου τομέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.

2 Διάθεση δύο διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ινστι-
τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εποπτευόμενο 
φορέα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 11952 ΕΞ 2022 (1)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτη-

ση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων», σε 

πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημο-

σίου τομέα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-

τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-

ου 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 άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δι-
αδικασίες 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 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 ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 
15 και της παρ. 2 του άρθρου 55 αυτού,

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. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

11. 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),

12. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121) 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-
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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. Το υπ’ αρ. 8451/04-06-2021 αίτημα του e-ΕΦΚΑ και 
το υπ’ αρ. 10711/09-12-2021 αίτημα της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην Ε.Δ.Α. 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

E. Το υπ’ αρ. 534706/22-12-2021 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ 
και το υπ’ αρ. 139229/20-12-2021 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς τη 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας.

ΣΤ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1018414 ΕΞ 2022/
04-03-2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα «Απάντηση 
σε αίτημα διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ανα-
ζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων» στον 
e-ΕΦΚΑ από την Α.Α.Δ.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.».

Ζ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1018405 ΕΞ 2022/
04-03-2022 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε., προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με 
θέμα «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης της διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκατα-
στημάτων» στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ από την Α.Α.Δ.Ε., μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.».

Η. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της δι-
αλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των 
Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

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

Άρθρο 1
1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζή-

τηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων», από το 
πληροφοριακό σύστημα του Φορολογικού Μητρώου 
που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
στους ακόλουθους φορείς:

α) Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-ΕΦΚΑ).

Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η 
αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 
με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Απογραφι-
κής Δήλωσης και Επανέναρξης Ασφάλισης Μη Μισθω-
τών και Μητρώου Εργοδοτών» για την υπαγωγή των 
μη μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών αυτοτελώς 
απασχολούμενων και αγροτών στην ασφάλιση του 
e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39Α του 
ν. 4387/2016 (Α’ 85), το οποίο προστέθηκε με το άρ-
θρο 22 του ν. 4892/2022 (Α’ 28).

β) Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) 
ΕΣΠΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Ο.Π.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων του άρθρου 55 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).

Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας στο ανω-
τέρω σύστημα είναι η επιβεβαίωση εργασιακής κατάστα-
σης ωφελουμένων Πράξεων ΕΚΤ που καταχωρούνται στο 
Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ, η παρακολούθηση της ορθής υποβολής των 
κατά δήλωση από τους ωφελούμενους στοιχείων και η μέ-
τρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας στους φο-
ρείς του άρθρου 1 της παρούσας, διενεργείται μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματεί-
ας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής 
Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι φορείς έχουν 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 σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή. Οι διαχειριστές των πληροφοριακών συ-
στημάτων του φορέα έχουν την υποχρέωση χρήσης των 
λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για 
τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3
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. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

  Αριθμ. 11951 ΕΞ 2022 (2)
Διάθεση δύο διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ινστι-

τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εποπτευόμενο 

φορέα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-

μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης. 

 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 
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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) 
και, ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,

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 ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 111) και ιδίως της παρ. 9 του άρθρου 18,

6. 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),

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

8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

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

10. 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. 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 58877/Δ6/25-05-2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγω-
γή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα 
και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό 
έτος 2021-2022» (Β’ 2184) και ιδίως των παρ. 5 και 6.

Ε. 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).

ΣΤ. 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.

Ζ. Το υπ’ αρ. 10972/23-12-2021 αίτημα διαλειτουργικό-
τητας για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση 
Χρηστών oAuth 2.0» και το υπ’ αρ. 11624/28-01-2022 αί-
τημα διαλειτουργικότητας για τη διαδικτυακή υπηρεσία 
«Υπηρεσία επαλήθευσης επαρκούς φοίτησης μαθητών» 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΙΕΠ/ΥΠΑΙΘ) στην Εφαρ-
μογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

Η. Το υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 6764 ΕΙ 2022 έγγραφο με 
θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυ-
ακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0» 
και το υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 6762 ΕΙ 2022 έγγραφο, με θέμα 
την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Υπηρεσία επαλήθευσης επαρκούς φοίτησης 
μαθητών» του ΙΕΠ/ΥΠΑΙΘ προς τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

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

1. α) Διατίθενται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικο-
ποίηση Χρηστών oAuth 2.0» μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας στο πληροφοριακό σύστημα «Ινστιτού-
το Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Εγγραφή Μαθητών στα 
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» του ΙΕΠ/ΥΠΑΙΘ, με 
σκοπό την αυθεντικοποίηση των γονέων των μαθητών, 
οι οποίοι θα κάνουν αίτηση για συμμετοχή των παιδιών 
τους στην κλήρωση και στις εξετάσεις των πειραματικών 
και προτύπων σχολείων.

β) Διατίθενται η μέθοδος «Αναζήτηση μαθητή στο 
myschool και λήψη του studentId του μαθητή στο μη-
τρώο του myschool» της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπη-
ρεσία επαλήθευσης επαρκούς φοίτησης μαθητών», που 
παρέχεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογι-
στών Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) του 
ΥΠΑΙΘ, μέσω του ΚΕΔ στο πληροφοριακό σύστημα «Ιν-
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Εγγραφή Μαθητών 
στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» του ΙΕΠ/ΥΠΑΙΘ, 
με σκοπό την επιβεβαίωση στοιχείων των μαθητών, οι 
γονείς των οποίων θα κάνουν αίτηση για συμμετοχή των 
παιδιών τους στην κλήρωση και στις εξετάσεις των πει-
ραματικών και προτύπων σχολείων.

2. Η διάθεση των δύο υπηρεσιών της παρ. 1 πραγ-
ματοποιείται δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 18 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111) και των παρ. 5 και 6 της υπό στοιχεία 
58877/Δ6/25-05- 2021 (Β’ 2184) απόφασης της Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

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. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την υποχρέωση 
λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και ανα-
γκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
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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 εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού 
συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβα-
νομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον 
σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

5. 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.

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

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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