
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 9789 ΕΞ 2021 
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζή-

τηση, δέσμευση και επιστροφή e- Παραβόλου» 

και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύ-

πων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου το-

μέα». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. 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).

2. Της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3943/ 2011 «Κα-
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε-
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66), όπως τροποποιήθη-
καν με το άρθρο 67 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212).

3. 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).

4. Των άρθρων 81, 82, 140 επ. του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

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. Του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 120).

8. 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).

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

10. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

11. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

12. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για τη 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 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 υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και 
διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή 
του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β΄ 979).

Ε. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Ανάθεση 
είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης»
(Β΄ 2435).

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 4041/23-7-2020 και 4070/27-7-2020 αιτή-
ματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τα υπό στοι-
χεία 4275/3-9-2020 και 5863/25-1-2021 αιτήματα του 
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Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το υπ’ αρ. 6415/
15-2-2021 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ 
αρ. 4446/17-9-2020 αίτημα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και το υπ’ αρ. 2982/7-5-2020 αίτημα της 
Περιφέρειας Κρήτης στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτη-
μάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργι-
κότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Ζ. Τα υπ’ αρ. 2432.3/72153/29-10-2020 και 2432.3/ 
72154/29-10-2020 έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου, τα υπ’ αρ. 128237/14-12-2020 και 66079/
12-3-2021 έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών, το υπό στοιχεία ΙΡΙΔΑ/603cbe5a8723959546
4a6f3b/01-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, το υπ’ αρ. 7709/17-3-2021 έγγραφο του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπ’ αρ. 289258/10-12-
2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης έγγραφα προς 
τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης με θέμα την ένταξη διαδικτυακής 
υπηρεσίας σε παραγωγική λειτουργία.

Η. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών μέσω 
της διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών του ηλεκτρονι-
κού παραβόλου σε δημόσιους φορείς, κατά τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται η εναρμόνιση της διαλειτουργικότητας 
των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσί-
ου με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

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

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Αναζήτηση/ Δέσμευση/ Επιστροφή e-παραβόλου 

από Φορέα»
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/ 

Δέσμευση/ Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» της 
εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου στα πληρο-
φοριακά συστήματα των ακόλουθων Φορέων:

• στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΔΛΑ» του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου,

• στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρε-
σίες αδειών οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών,

• στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα υποβολής 
αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για 
Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι 
ο έλεγχος, η δέσμευση και η υποβολή αιτήματος επι-
στροφής παραβόλου από τους αρμοδίους υπαλλήλους 
των φορέων της παρ. 1, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας 
«Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την 
εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β΄ 979).

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας

«Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων πα-
ραβόλων»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία 
e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στα 
πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων:

• στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΔΛΑ» του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου,

• στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνικό Μητρώο Δια-
δικασιών gov.gr»,

• στο πληροφοριακό σύστημα «eΜηχανολογικό» της 
Περιφέρειας Κρήτης,

• στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρε-
σίες αδειών οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για την ανάκτη-
ση της δομής τύπων παραβόλων, στο πλαίσιο των εναλ-
λακτικών τρόπων έκδοσης και πληρωμής e-παραβόλου, 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία 
Α.1047/12-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 979), 
με σκοπό την αναζήτηση του κατάλληλου τύπου και τη 
δημιουργία e-παραβόλου για την διάθεσή του προς κάθε 
ενδιαφερόμενο (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο).

Άρθρο 3
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενερ-
γείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο 
Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
την Πολιτική ορθής χρήσης των διαδικτυακών υπηρε-
σιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα.

2. Οι φορείς λήπτες των διαδικτυακών υπηρεσιών της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής του eΠαραβόλου έχουν την 
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλλη-
λων 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 ή τυχαία απειλή.

Οι φορείς-λήπτες και οι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από 
αυτούς υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση χρήσης των 
λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για 
τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός
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