
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρη-
ματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού 
ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώ-
ρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδί-
ας και διάθεσης πίστωσης ποσού 19.961.018,00 € 
για την υλοποίησή του για το έτος 2022».

2 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντι-
κοποίηση Χρηστών oAuth2.0» σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 7240 (1)
Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την 

ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτή-

των χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις 

Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλό-

πολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεσης πίστωσης 

ποσού 19.961.018,00 € για την υλοποίησή του 

για το έτος 2022». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204), και σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν. 4337/2015 (Α’ 129),

γ. του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγ-
χου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 247),

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

ε. του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

στ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

ζ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

η. 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),

ι. του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών 
παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ-
τών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182) και ειδικότερα του άρ-
θρου 5 αυτού, σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες 
του Πρασίνου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση 
προγραμμάτων για την χρηματοδότηση μέτρων και δρά-
σεων που αποσκοπούν στην προστασία, αναβάθμιση 
και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και της παρ. 3 του άρθρου 
6 που προβλέπει: «[…] Ειδικά για τη χρηματοδότηση 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού αν-
θρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις πε-
ριοχές μετάβασης, όπως αυτές οι περιοχές αναφέρονται 
στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που 
συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ- ΔΑΜ 2021-2027, τα 
οικεία χρηματοδοτικά προγράμματα, προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χι-
λιάδων (50.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με κοινή 
απόφαση του αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα 
από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου, η οποία διαμορφώνεται μετά από εισήγηση της 
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων»,
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ια. της περ.  β) της παρ.  33 του άρθρου 28 του 
ν. 4280/2014 (Α’ 159), όπου ορίζεται για το Πράσινο Τα-
μείο ότι «Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπόμενου 
ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρήση 
και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς»,

ιβ. του π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσι-
νου Ταμείου» (Α’ 42).

2. Την υπό στοιχεία Οικ.67/21.3.2019 κοινή υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηρια-
σμού δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 
το έτος 2018» (Β’ 1149).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/11.2.2020 
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από 
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερ-
μοκηπίου για το έτος 2019» (Β’ 584).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50975/5175/29.5.2020 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προ-
γράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για 
την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτή-
των χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο 
Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” και διάθεση πίστω-
σης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από 
τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 
2018”» (Β’ 2183), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
6740/2.10.2020 (Β’ 4523) υπουργική απόφαση.

5. Την υπ’ αρ. 751/9-2-2021 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση συνεχιζόμενου 
χρηματοδοτικού προγράμματος: “Χρηματοδότηση έργων 
και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντι-
κού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον 
Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας” για την υλοποίησή 
του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπο-
μπών 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 31.391.473,90 
€, για την υλοποίησή του, για το έτος 2021» (Β’ 737).

6. Την υπ’ αρ. 8189/17-11-2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Χρηματο-
δοτικού Προγράμματος: “Χρηματοδότηση έργων και 
δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας 
και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” για την 
υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιω-
μάτων εκπομπών 2019» και διάθεση πίστωσης ποσού 
30.567.018,30 €, για την υλοποίησή του, για το έτος 2021» 
(Β’ 5669).

7. Tο υπό στοιχεία Ares(2021)6629501-11.10.2021 υπο-
βληθέν Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
και των συνημμένων αυτού Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης 
Μετάβασης α) Μεγαλόπολης, β)Δυτικής Μακεδονίας, 
Νήσων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης στη βάση 
ανταλλαγής δεδομένων SFC της Ε. Επιτροπής.

8. Την υπό στοιχεία Υ35/2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπα-
θανάση» (Β’ 4405).

9. Την υπ’  αρ. 4434/18.1.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ.  20) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το διορισμό 
Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης.

10. Την υπ’ αρ. 2138/11.04.2022 (ΑΔΑ: 9ΦΛ246Ψ844-
ΓΛΡ) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προ-
γράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για 
την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 
χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, 
Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκα-
δίας συνολικού π/υ 41.384.181,00 € για το έτος 2022» 
(Β’ 1840).

11. Την υπ’ αρ. 55/19-07-202 (αρ. πρωτ. εισερχ. Π.Τ. 
5294/19-07-2022) εισήγηση της Υπηρεσίας Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης για την ενεργοποίηση του Χρημα-
τοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και 
δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δρα-
στηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις 
Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της 
Π.Ε Αρκαδίας και διάθεσης πίστωσης ποσού 19.961.018 
€ για την υλοποίησή του για το έτος 2022».

12. Την υπ’ αρ. 246.10.2/14.09.2022 (ΑΔΑ: ΡΔΠΨ46Ψ844-
ΡΕΟ) απόφαση του ΔΣ του ΠΤ με την οποία εγκρίθηκε 
το σχέδιο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης: 
Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρημα-
τοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσι-
μων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού 
αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον 
Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεσης πί-
στωσης ποσού 19.961.018,00 € για την υλοποίησή του 
για το έτος 2022».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά η δαπάνη ύψους 19.961.018,00 €, θα καλυ-
φθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Πράσινου 
Ταμείου του οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα σε 
βάρος των ΚΑΕ 0439, 2269 και 2279, αποφασίζουμε:

1. Tην έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυ-
ξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού 
ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώ-
ρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας 
και διάθεσης πίστωσης ποσού 19.961.018,00 € για την 
υλοποίησή του για το έτος 2022» όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα.

2. Την κάλυψη της δαπάνης ύψους 19.961.018,00 € από 
τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου 
του οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα σε βάρος των 
ΚΑΕ 0439, 2269 και 2279.

3. Tον ορισμό των δικαιούχων του εν λόγω Χρηματο-
δοτικού Προγράμματος και έως του ποσού που αναγρά-
φεται στον παρακάτω πίνακα.

4. Tην ανάθεση της εκτέλεσης του εν λόγω Προγράμ-
ματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πρασίνου Ταμείου. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στην έκδοση πρόσκλησης/εων 
υποβολής προτάσεων, η διαδικασία και οι όροι υποβο-
λής των σχετικών προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο, οι 
προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των δυνητικών 
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δικαιούχων στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια αξιολόγησης/
επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και 
ένταξης των προτάσεων στο Πρόγραμμα, ο καθορισμός 
των ζητουμένων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων 
που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής 
της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, οι υποχρεώσεις των 
δικαιούχων, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή του προγράμματος θα καθορίζονται 
με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσι-
νου Ταμείου με τις οποίες μπορεί να εγκρίνονται Οδηγοί 

Διαχείρισης των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας, οι 
οποίοι θα εμπεριέχουν τις ανωτέρω προβλέψεις, κατό-
πιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης.

5. Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν 
οι περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Π.Ε. Κο-
ζάνης, Φλώρινας και ο Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρ-
καδίας σύμφωνα με το σχετικό στοιχείο (7).

6. Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημε-
ρολογιακό έτος 2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:
«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού αν-

θρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»

Α/Α ΕΡΓΑ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Ανάπτυξη Δικτύου Συλλογής και Διαχείρισης Συσκευασιών 
χρησιμοποιημένων φυτοφαρμάκων ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε 325.000 €

2 Μελέτη σκοπιμότητας για ΒΙΟ.ΠΑ στο Δήμο Εορδαίας ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ 186.000 €

3 Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου 
Φλώρινας Δήμος Φλώρινας 1.900.000 €

4 Μελέτη αξιοποίησης ακινήτου για την διαμόρφωσή του σε 
φοιτητική εστία Δήμος Μεγαλόπολης 203.364 €

5 Μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση των υδάτινων 
πόρων Δήμου Κοζάνης Δήμος Κοζάνης 74.400 €

6 Δημιουργία Κέντρου Νεολαίας, Εκπαίδευσης και 
Καινοτομίας στην Φλώρινα

Όμιλος Ενεργών Νέων 
Φλώρινας 895.500 €

7 Χώρος Υποδοχής Ζώνης Καινοτομίας στο Δήμο Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 86.800 €

8 Προμελέτη 1ου θύλακα Ζώνης Καινοτομίας Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 310.000 €

9

1. Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (ΕΠΣ) στον πυρήνα Πτολεμαΐδας της ΖΑΠ Κοζάνης, 
στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
2. Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (ΕΠΣ) στους πυρήνες Αμυνταίου-Κλειδίου των 
ΖΑΠ Φλώρινας και Κοζάνης, στο πλαίσιο της Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης 
3. Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (ΕΠΣ) στον πυρήνα Μεγαλόπολης της ΖΑΠ 
Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης

ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. 204.600 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 2018 4.185.664 €

10
Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης 
Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
του Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 310.000 €

11 Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος των Τοπικών Ομάδων 
Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) των λιγνιτικών περιοχών

Ενεργειακή Κοινότητα 
ΤΟΕΒ Δυτικής 
Μακεδονίας

3.000.000 €

12
Τεχνικός Σύμβουλος στην Π.Ε Φλώρινας για προετοιμασίας 
της διαγωνιστικής διαδικασίας των μελετών αρδευτικού 
Χειμαδίτιδας και Βεγορίτιδας

Π.Ε Φλώρινας 198.400 €

13 Μελέτη αρδευτικού Χειμαδίτιδας Π.Ε Φλώρινας 2.010.000 €
14 Μελέτη αρδευτικού Βεγορίτιδας Π.Ε Φλώρινας 2.530.000 €
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15 Σχέδια Δράσης Αστικής Αναζωογόνησης και 
Διαφοροποίησης της Τοπικής Οικονομίας

Δήμοι που είναι 
δικαιούχοι του 
λιγνιτικού πόρου 
στις  Π.Ε. Φλώρινας, 
Π.Ε Κοζάνης και Δ. 
Μεγαλόπολης

720.000 €

15.1 Δήμος Αμυνταίου 80.000 €
15.2 Δήμος Εορδαίας 80.000 €
15.3 Δήμος Κοζάνης 80.000 €
15.4 Δήμος Φλώρινας, 80.000 €
15.5 Δήμος Μεγαλόπολης 80.000 €
15.6 Δήμος Βελβεντού 80.000 €
15.7 Δήμος Βοίου 80.000 €
15.8 Δήμος Πρεσπών 80.000 €
15.9 Δήμος Σερβίων 80.000 €

16 Κέντρο έρευνας βιοποικιλότητας στις λιγνιτικές περιοχές της 
ΠΔΜ

Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 874.400 €

17

Πιλοτικό πρόγραμμα για προμήθεια και εγκατάσταση 
υποδομών στεγάστρων σε μικρούς ανοιχτούς αθλητικούς 
χώρους των Δήμων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων 
ακραίων καιρικών συνθηκών που οφείλονται στην 
κλιματική αλλαγή.

Δήμοι που είναι 
δικαιούχοι του 
λιγνιτικού πόρου 
στις Π.Ε. Φλώρινας, 
Π.Ε Κοζάνης και Δ. 
Μεγαλόπολης

5.000.000 €

18 Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου - ΕΑΚ 
Πτολεμαΐδας ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 372.000 €

19
Μελέτη ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου 5.500 θέσεων 
και προπονητηρίου στίβου στον χώρο του πρώην 
στρατοπέδου "ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑ" στην Πτολεμαΐδα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 760.554 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 2019 15.775.354 €

Σύνολο πόρων προς διάθεση 2018 και 2019                                                                                            19.961.018 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κηφισιά, 11 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός   Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 40957 ΕΞ 2022 (2)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντι-

κοποίηση Χρηστών oAuth2.0» σε Πληροφοριακά 

Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Δι-

αλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-

ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
A. 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) - 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.

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα 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 
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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 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 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 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).

B. 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 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).

Ε. 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.

ΣΤ. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 14490/2-8-2022 του Δήμου 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, 13465/
31-5-2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 12939/
27-4-2022 του Δήμου Βέροιας και 11443/17-01-2022 του 
Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Αασφάλισης 
στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 14862/9-8-2022 του Δήμου Λου-
τρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, 151366/1580/
8-7-2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 38890/

3-8-2022 του Δήμου Βέροιας και 115/12-08-2022 του 
Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Αασφάλισης 
προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποί-
ηση χρηστών οAuth2.0» σε πληροφοριακά συστήματα 
των ακόλουθων φορέων του δημοσίου τομέα για την 
αυθεντικοποίηση των πολιτών κατά την είσοδό τους στις 
ψηφιακές υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν:

- ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩ-
ΡΩΝ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
- ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΗΣ
2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθε-

ται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης, καθώς και ο σκοπός 
χρήσης της ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

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. 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.

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

6. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης 
και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαί-
ων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των 
λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την 
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη 
διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των δι-
ακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

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

α/α Αρ. αιτήμ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. 14490
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Διαχείριση 
Χώρων 

Αντισφαίρισης 
του Δήμου 

Λουτρακίου 
Περαχώρας 

Αγίων Θεοδώρων

Ταυτοποίηση 
χρηστών για 

διαχείριση των 
χώρων αντισφαίρισης 

Δήμου Λουτρακίου 
Περαχώρας Αγίων 

Θεοδώρων. Οι 
πολίτες, άνδρες 

και γυναίκες, που 
επιθυμούν να κάνουν 

χρήση των χώρων 
θα μπορούν, μέσω 

του Π.Σ, να βλέπουν 
την διαθεσιμότητα 
των χώρων και να 

κλείνουν ηλεκτρονικά 
την ημέρα και την 

ώρα που επιθυμούν, 
για την χρήση τους

ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης (Βλ. 
ν. 4558/2018 

(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και 
ν. 4804/2021 (Εκλογή 

Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών)» 

(Α’ 87)

2. 13465 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής 

υποβολής 
αιτημάτων και 
διασύνδεσης 

με ΣΗΔΕ 
Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας

Ταυτοποίηση 
χρηστών για 

τη δυνατότητα 
υποβολής αιτημάτων 

από πολίτες και 
επιχειρήσεις 

ηλεκτρονικά προς 
τις αντίστοιχες 
Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, μέσα από 

μια λίστα διαθέσιμων 
διαδικασιών, χωρίς 

να χρειάζεται 
φυσική παρουσία 

του αιτούντος 
ή παρέμβαση 

υπαλλήλων στην 
διαδικασία υποβολής 
και πρωτοκόλλησης 

του αιτήματος, καθώς 
και η διασύνδεση 
της πλατφόρμας 
με το ΣΗΔΕ της 

Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Η υπηρεσία που θα 
είναι διαθέσιμη μέσω 
web (από το επίσημο 
site της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας).

1. ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης (Βλ. 
ν. 4558/2018 

(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και 
ν. 4804/2021 (Εκλογή 

Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών)» 

(Α’ 87). 
2. π.δ. 148/2010 (Α’ 241) 

«Οργανισμός της 
Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας».
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3. 12939 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες 
Δήμου Βέροιας

Ταυτοποίηση 
χρηστών για 
ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του Δήμου. 
Πιο αναλυτικά, θα 
χρησιμοποιηθεί 
για ηλεκτρονικές 

πληρωμές οφειλών 
στον Δήμο, online 

αιτήματα πολιτών και 
λοιπές υπηρεσίες που 
θα παρέχει ο Δήμος.

ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης (Βλ. 
ν. 4558/2018 

(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και 
ν. 4804/2021 (Εκλογή 

Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών)» 

(Α’ 87)

4. 11443
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤ 
ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

MyTEKA

Ταυτοποίηση 
ασφαλισμένων 

του Ταμείου 
για την παροχή 
ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών όπως η 
θέαση του ατομικού 

τους λογαριασμού και 
η παροχή σχετικών 

βεβαιώσεων/
πιστοποιητικών

ν. 4826/2021 
«Ασφαλιστική 

Μεταρρύθμιση για τη 
Νέα Γενιά: εισαγωγή 
κεφαλαιοποιητικού 

συστήματος 
προκαθορισμένων 

εισφορών στην 
επικουρική ασφάλιση, 

ίδρυση, οργάνωση 
και λειτουργία 

Ταμείου Επικουρικής 
Κεφαλαιοποιητικής 

Ασφάλισης και άλλες 
επείγουσες ρυθμίσεις.» 
(παρ.1β του άρθρου 61, 

Α’ 160/2021).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02053731810220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




