
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ελάχιστου επιτοκίου χορήγησης των 
δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας από τους τραπεζικούς φορείς προς του δι-
καιούχους.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Σμαρα-
γδής Μαρινάκη, Επίκουρου Καθηγήτριας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 
από Κτηματολόγιο - υπηρεσία αναζήτησης στοι-
χείων ΦΠ από Κτηματολόγιο» στο Υπουργείο 
Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 12027 ΕΞ 2022 (1)
Καθορισμός ελάχιστου επιτοκίου χορήγησης των 

δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας από τους τραπεζικούς φορείς προς του δι-

καιούχους. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

4. 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).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

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

8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματο-
δότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) και ιδίως
το άρθρο τέταρτο αυτού.

10. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
(στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17).

13. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) και ει-
δικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού.

14. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) και ιδίως 
την παρ. 2 του άρθρου 197.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
(L 187/1) [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)].

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης 
από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών που υπεγράφη στην Αθήνα στις 
20 Ιουλίου 2021 και στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2021 
και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 
(Α’ 135).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης (L 193/1).

18. Το από 18-01-2022 με α.π. 78 Ενημερωτικό Έγ-
γραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ-
ους (ΟΔΔΗΧ) σε εφαρμογή του άρθρου τέταρτου του
ν. 4822/2021 (Α’ 135).

19. Την υπό στοιχεία α.π. 7774 ΕΞ 2022/19-01-2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών από την οποία προκύπτει 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σε εφαρμογή του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021 

(Α’ 135), το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης των δανείων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους 
τραπεζικούς φορείς προς τους δικαιούχους, ορίζεται 
σταθερό σε ποσοστό 0,35%.

Άρθρο 2
Το επιτόκιο του άρθρου 1 ισχύει για όσες δανειακές 

συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζικών φορέων 
και των δικαιούχων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας από την έναρξη ισχύος της παρού-
σας και μέχρι την έναρξη ισχύος τυχόν απόφασης τρο-
ποποίησης της παρούσας, με την οποία αναθεωρείται 
το ελάχιστο επιτόκιο του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Το επιτόκιο του άρθρου 1 είναι το ελάχιστο και δύναται 

κατά περίπτωση να είναι υψηλότερο, υπολογιζόμενο 
με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 της 
υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30-09-2021 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 4522), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 
2021/13-12-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών (Β΄5886).

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

 Αριθμ. Φ.146/ 7626 /Z2 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Σμαρα-

γδής Μαρινάκη, Επίκουρου Καθηγήτριας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 258),

γ. του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

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

στ. 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),

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

η. του υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 εγγράφου 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού  «Το-
ποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτα-
της Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων»,

θ. της υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκυκλίου του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

2. Την υπ’ αρ. 691/1-2-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(Γ΄ 289) για τον διορισμό της Σμαραγδής Μαρινάκη, σε 
κενή οργανική θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία».

3. Την υπ’ αρ. 158/05-11-2021 αίτηση της επίκουρου 
καθηγήτριας Σμαραγδής Μαρινάκη για τη μεταβολή του 
γνωστικού της αντικειμένου.

4. Την ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης της 10ης 
Νοεμβρίου 2021 της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Πα-
θολογίας, κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης, για τη με-
ταβολή του γνωστικού αντικειμένου της Σ. Μαρινάκη.

5. Την απόφαση της Συνεδρίασης της 24ης Νοεμβρίου 
2021 της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
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και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την 
οποία εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβολή του γνωστικού 
αντικειμένου της ως άνω Επίκουρου Καθηγήτριας.

6. Το υπ’ αρ. 115340/29/12/2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.171275/
Ζ2/30-12-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά 
στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της επίκουρου 
Καθηγήτριας Σμαραγδής Μαρινάκη.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Σμαραγδής Μαρινάκη του Αντωνίου, Επίκουρου Κα-
θηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από «Νεφρολογία» σε «Νεφρολογία και Μετα-
μόσχευση Νεφρού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Ιανουαρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 2057 ΕΞ 2022 (3)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 

από Κτηματολόγιο - υπηρεσία αναζήτησης στοι-

χείων ΦΠ από Κτηματολόγιο» στο Υπουργείο Οι-

κονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-

τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
A. 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) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) 
και ιδίως το άρθρο 84.

3. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45).

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 ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσι-
ών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄185) και ιδίως τα άρθρα 1, 2, 5, 12, 13, 22, 61, 62, 64 
και 68.

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

10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-
κε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 96).

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

Γ. την υπό στοιχεία 99545 ΕΞ 2021/13-8-2021 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λεπτομε-
ρειών για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περι-
ουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και την παροχή 
των ψηφιακών υπηρεσιών κοινωφελών περιουσιών»
(Β’ 3988) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 20.

Δ. 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).

Ε. Το υπ’ αρ. 8837/29-6-2021 αίτημα του Υπουργείου 
Οικονομικών στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για διάθεση των διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 82799/7-7-2021 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών προς της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με θέμα την 
ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

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

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία από 
Κτηματολόγιο - υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων ΦΠ 
από Κτηματολόγιο» στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥ-
ΔΗΠΕΕΚ - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» του 
Υπουργείου Οικονομικών.

2. Σκοποί της διάθεσης είναι:
- H εξακρίβωση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 

των υπό εκκαθάριση κοινωφελών περιουσιών και των 
κληρονομιών χωρίς εμφανή κληρονόμο από τις Αρμό-
διες Αρχές της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013.
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- H διαπίστωση της Αρχής (Υπουργός Οικονομικών ή 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση) που είναι αρμόδια για κάθε 
κοινωφελή περιουσία και σχολάζουσα κληρονομία.

- H καταχώριση των στοιχείων των ακινήτων στα Μη-
τρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρο-
νομιών από τις Αρμόδιες Αρχές της παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 4182/2013.

3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας(ΚΕ.Δ.) της Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσι-
ας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών 
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυ-
ακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ο φορέας έχει 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.

5. 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, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02003220102220004*


		2022-02-01T21:01:39+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




