
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Tροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/ 
06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών  - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 
σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 
του ν. 4557/2018» (Β’ 4750).

2 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαί-
ωση στοιχείων Μητρώων» της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργι-
κότητας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 139 ΕΞ 2023 (1)
T   ροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 

2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών -Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θε-

μάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 

20 και 21 του ν. 4557/2018.» (Β’ 4750). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και κα-

ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο-
κρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 139) και ιδίως του τρίτου εδαφίου 
της παρ. 11,

β) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) 
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλ-
λες διατάξεις και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

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

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

ε) 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),

στ) της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β’ 2902),

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

2. Τις αναγκαίες προσαρμογές στο Παράρτημα ΙΙ επί 
του εντύπου αιτήματος παροχής πρόσβασης των υπό-
χρεων προσώπων, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι 
υποπεριπτώσεις «χρηματοπιστωτικών οργανισμών» ως 
υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του ν. 4577/2018 βάσει 
του ορισμού της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

3. Την αναγκαιότητα προσθήκης στο Παράρτημα IV 
της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφα-
σης επιπλέον Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας σε 
συνέχεια του υπό στοιχεία 160840 ΕΙ 2022/03.11.2022 
εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
αναφορικά με τους συμπληρωματικούς Κωδικούς Αριθ-
μούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των υπόχρεων προσώπων 
του άρθρου 5 του ν. 4577/2018 σε συνδυασμό με την 
παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

4. Την αναγκαιότητα και αναλογικότητα των πράξεων 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
των υποκειμένων των οποίων τα στοιχεία βρίσκονται 
καταχωρημένα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων.

5. Την παροχή πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων για στόχους που αφορούν 
στην άσκηση εποπτείας και μέτρων δέουσας επιμέλειας 
των υπόχρεων προσώπων του ν. 4557/2018.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Την προσθήκη στην περ. β του Κεφαλαίου Δ του Παραρ-

τήματος ΙΙ της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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απόφασης του Υπουργού Οικονομικών των κάτωθι υπο-
περιπτώσεων με προσθήκη κυτίου επιλογής δίπλα σε 
κάθε μια από αυτές μετά την περ. β’ «οι χρηματοπιστω-
τικοί οργανισμοί»:

«βα) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστη-
ριότητες ασφαλίσεων ζωής,

ββ) Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, όταν δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της ασφάλισης ζωής ή της παρο-
χής υπηρεσιών που σχετίζονται με επενδύσεις, με την 
εξαίρεση των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών,

βγ) Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
βδ) Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή-

σεων τρίτων,
βε) Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών 

ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις με τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),

βστ) Εταιρείες παροχής πιστώσεων, 
βζ) Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, 
βη) Ιδρύματα πληρωμών,
βθ) Ταχυδρομικές εταιρείες, στο μέτρο που παρέχουν 

υπηρεσίες πληρωμών, 
βι) Ανταλλακτήρια συναλλάγματος,
βκ) Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου έως την 

εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή 
Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,

βκα) Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
βκβ) Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και 

οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποί τους, 
βκγ) Εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης,
βκδ) Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετο-

χών «έως την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,

βκε) Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία έως 
την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμε-
ρή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης,

βκστ) Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επεν-
δύσεων,

βζ) Στερούμενα ιδίας νομικής προσωπικότητας υπο-
καταστήματα στην Ελλάδα χρηματοπιστωτικών οργανι-
σμών που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή,

βη) Ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων,
βθ) Άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά ιδρύ-

ματα και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται 
στην άσκηση μίας ή περισσοτέρων από τις δραστηριό-
τητες που αναφέρονται στις περ. β’ έως ιβ’, ιδ’ και ιε’ της 
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014».

Άρθρο δεύτερο
Την προσθήκη στο Παράρτημα IV της υπό στοιχεία 

125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την 
πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιού-
χων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 4750) 
των κάτωθι Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ):  
«65110000 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ  65111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 66221010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 66301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑ-

ΜΕΙΩΝ 66301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Επικρατείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 55171 ΕΞ 2022 (2)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαί-

ωση στοιχείων Μητρώων» της Γενικής Γραμμα-

τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στο Υπουργείο Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλει-

τουργικότητας. 

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

3. 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).

4. 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).

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. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 «Ρυθ-
μίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση 
της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς 
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τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις».

8. Των άρθρων 82 έως 84 του ν. 4600/2019 «Οργάνωση 
και Λειτουργία Υπουργείου Υγείας» και συγκεκριμένα τον 
ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο (Α’ 43).

9. Του ν. 4806/2021 «Κύρωση της από 30.05.2021 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμε-
νο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
COVID- 19» (Α’ 95).

10. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

13. 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).

14. Της υπό στοιχεία ΓΠοικ65012 κοινής υπουργικής  
απόφασης «Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοση-
λείας ή εξέτασης ασθενούς για δημόσια νοσοκομεία και 
της ιδιωτικές κλινικές της χώρας» (Β’ 5941).

15. Της υπό στοιχεία 49806/ΕΞ2022/22 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση άδειας 
πολιτικού γάμου» (Β’ 6088).

16. Της υπ’ αρ. 1115/08.01.2022 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών και 
περιστατικών νόσησης από κορωνοϊό COVID 19 εκτός 
Ελλάδας στο Μητρώο Εμβολιασμένων και Νοσησάντων 
Εξωτερικού» (Β’ 31).

Β. Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Του υπ’ αρ. 8741/22.06.2021 αιτήματος του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην Εφαρμογή Δια-
χείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τις εφαρ-
μογές της ΕΨΠ που αφορούν Άδειες Πολιτικού Γάμου, 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σχετικά με COVID19, βε-
βαιώσεις νοσηλείας/εξετάσεων.

Δ. Των υπ’ αρ. 23952/14.07.2021 και 1624/17.01.2022 
εγγράφων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη διαδικτυακών 
υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία.

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

1. Η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων 
Μητρώων» διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-ΕΨΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

με σκοπό την επιβεβαίωση των στοιχείων των πολιτών 
για την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα 
από την ΕΨΠ

- Άδεια Πολιτικού γάμου
- Όλα τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σχετικά με 

COVID19
- Εθνικές βεβαιώσεις εμβολιασμού/νόσησης/αρνητι-

κού τεστ, βεβαίωση για την εργασία
- Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά εμβολιασμού/νόσησης/

αρνητικού τεστ
- Αναγνώριση εμβολιασμού/νόσησης εξωτερικού
- Βεβαιώσεις νοσηλείας/εξετάσεων σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο ΣΤ’ «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ» του ν. 4727/2020 και με τις παρακάτω μεθόδους:

- Επιβεβαίωση αντιστοίχισης ΑΜΚΑ-ΑΦΜ - amkaAfmMatch
Η μέθοδος - λειτουργία amkaAfmMatch πραγματο-

ποιεί επιβεβαίωση ή μη αντιστοίχισης Αριθμού Φορο-
λογικού Μητρώου και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης με δεδομένα τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τα 
στοιχεία ονομασίας του φυσικού προσώπου.

- Επιβεβαίωση ΑΦΜ γονέα και ΑΜΚΑ παιδιού  - 
confirmChildAmkaMatch

Η λειτουργία confirmChildAmkaMatch δέχεται στην 
είσοδο τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του 
γονέα και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ) του παιδιού και επιβεβαιώνει τη μεταξύ τους 
σχέση (γονέα - τέκνου). Σε περίπτωση επιβεβαίωσης, 
επιστρέφει και τα βασικά στοιχεία του τέκνου.

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία της προηγούμενης παρα-
γράφου αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως σύνθετη δι-
αδικτυακή υπηρεσία, κατά την έννοια του άρθρου 89 του 
ν. 4727/2020, μέσω συνδυασμού απλών διαδικτυακών 
υπηρεσιών που περιέχουν τα αντίστοιχα στοιχεία από το 
Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, από 
το Μητρώο ΑΜΚΑ του πληροφοριακού συστήματος της 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας στον φο-
ρέα του άρθρου 1 της παρούσης 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 Πληρο-
φοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική 
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις 
διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

4. Ο φορέας που ορίζεται στην παρ. 1 έχει την υποχρέ-
ωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και 
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, 
την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, 
τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των 
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι διαχειριστές 
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του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση 
χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά 
και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρού-
σα απόφαση.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022
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