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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός θεμάτων και ύψους αποζημίωσης δικαιούχων φυσικών προσώπων, ενταγμένων στο
Μητρώο «Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών,
Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
για εκτέλεση εργασιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά την
παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013.

2

Ορισμός της Αρχής Εγγραφής και των εντεταλμένων εκπροσώπων αυτής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους
υπηρεσιών εμπιστοσύνης προς το σκοπό της έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για την υλοποίηση του Κεντρικού
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών ταυτοποίησης και των ρόλων στελεχών των φορέων
του δημόσιου τομέα για την παροχή των ανωτέρω
υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 152503/Υ1
(1)
Καθορισμός θεμάτων και ύψους αποζημίωσης δικαιούχων φυσικών προσώπων, ενταγμένων στο Μητρώο «Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εκτέλεση εργασιών
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά την παρ. 2 του άρθρου 19
του ν. 4115/2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14, 16, την παρ. 2 του άρθρου 19
και τις παρ. 1 στ και 2 του άρθρου 21, όπως ισχύουν.
2. Τον ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτα-
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των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 12) και ειδικότερα
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 64 αυτού.
3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016 - Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (Α΄ 222), και ειδικότερα τις υποπαρ. Θ3, Θ12, Θ13
και Θ14 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου, όπως ισχύουν.
5. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Yπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 81), όπως ισχύει.
10. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
11. Το άρθρο 90 «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
14. Την υπό στοιχεία 132837/Γ4/2019 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή
παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
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Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου – Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 634).
15. Την υπό στοιχεία 175054/Γ4/2019 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 949).
16. Την υπό στοιχεία 48077/Y2/2018 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β΄ 1133) και ιδίως την παρ. 2.4
του άρθρου 4.
17. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/2012 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 3324), όπως ισχύει.
18. Την υπ’ αρ. 10135/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός ποσού παραβόλων
και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου
του ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως ισχύει.
19. Την υπό στοιχεία Γ.Π./20082/2012 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής
Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β΄ 2844) και της υπό στοιχεία Β/2387/17-1-2013
απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΠ/13515/24-5-2013 όμοια
απόφαση και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που
εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως κυρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 12 του
άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
20. Την υπό στοιχεία 201572/Γ1/11-12-2014 απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β΄ 3399).
21. Την υπ’ αρ. 336/12-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του
ν. 4115/2013 (Α΄ 24)» (Β΄ 1345), όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Γ.Π. 50575/2019 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 336/12-10-2018
(Β΄ 1345) απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. "Όροι και
προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)"»
(Β΄ 3442).
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22. Την υπό στοιχεία ΔΠ/17174/04-04-2018 απόφαση
της 306ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα:
«Έγκριση του συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού
στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης,
1ης Περιόδου 2018».
23. Την υπό στοιχεία ΔΑ/7114/21-02-2018 απόφαση
της 296ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα:
«Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για διενέργεια
ελέγχων πληρότητας των Αιτήσεων Αναγγελίας Έναρξης
Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών
και κατ’ οίκον διδασκαλίας, για το έτος 2018».
24. Την υπό στοιχεία ΔΑ/7115/21-02-2018 απόφαση
της 296ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με
θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ελέγχους
πληρότητας των Αιτήσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής
Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, για το έτος 2018».
25. Την υπό στοιχεία ΔΑ/5812/14-02-2018 απόφαση
της 295ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με
θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για διενέργεια αυτοψιών στα πλαίσια της αδειοδότησης φορέων
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της Διατύπωσης Γνώμης
προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) για Ιδιωτικά Σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΙΕΚ και Κολλέγια για
το έτος 2018».
26. Την υπό στοιχεία ΔΑ/5813/14-02-2018 απόφαση
της 295ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα:
«Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για επεξεργασία
και έλεγχο αιτήσεων για αδειοδότηση φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τη Διατύπωση Γνώμης
προς το ΥΠΠΕΘ για Ιδιωτικά Σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΙΕΚ και Κολλέγια για
το έτος 2018».
27. Την υπό στοιχεία ΔΑ/754/14-01-2019 απόφαση της
348ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα:
«Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για διενέργεια
ελέγχων πληρότητας των αιτήσεων αναγγελίας έναρξης και των αιτήσεων ανανέωσης άδειας διδασκαλίας
σε φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον
διδασκαλίας, για το έτος 2019».
28. Την υπό στοιχεία ΔΑ/755/14-01-2019 απόφαση της
348ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα:
«Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ελέγχους
πληρότητας των Αιτήσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής
Εκπαίδευσης, για το έτος 2019».
29. Την υπό στοιχεία ΔΑ/769/14-01-2019 απόφαση της
348ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα:
«Έγκριση πραγματοποίησης Δαπάνης για διενέργεια
αυτοψιών στα πλαίσια της αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της Διατύπωσης Γνώμης
προς το ΥΠΠΕΘ για Ιδιωτικά Σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΙΕΚ, Κολλέγια και ΚΔΒΜ
για το έτος 2019».
30. Την υπό στοιχεία ΔΑ/770/14-01-2019 απόφαση της
348ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα:

Τεύχος B’ 4941/09.11.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Έγκριση πραγματοποίησης Δαπάνης για διενέργεια
ελέγχων πληρότητας των αιτήσεων στα πλαίσια της αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της
Διατύπωσης Γνώμης προς το ΥΠΠΕΘ για Ιδιωτικά Σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΙΕΚ,
Κολλέγια και ΚΔΒΜ για το έτος 2019».
31. Την ανάγκη για καθορισμό των αποζημιώσεων
των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών
διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων
και επιτηρήσεων για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το γεγονός των
χρονικών περιορισμών που τίθενται από το οικείο θεσμικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση/διεκπεραίωση διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων αδειοδότησης/πιστοποίησης/ελέγχων, καθώς και της ειδικότερης φύσης
και του μεγάλου αριθμού των ανωτέρω ενεργειών που
πρέπει, διαρκώς, να διενεργούνται από τον Οργανισμό.
32. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/552/148451/B1/2-11-2020
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
34. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 42191/Β2/1-4-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1408).
35. Την υπ’ αρ. 19874/21-05-2020 απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αρ. 407
συνεδρίαση, περί εισήγησης για την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός θεμάτων και ύψους
αποζημίωσης δικαιούχων φυσικών προσώπων, ενταγμένων στο Μητρώο "Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών,
Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων" του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για
εκτέλεση εργασιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά την παρ. 2 του
άρθρου 19 του ν. 4115/2013».
36. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του
Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
(κωδ. 61 – Αμοιβές και έξοδα τρίτων) ύψους ενός
εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων
(1.275.000€) ευρώ για το τρέχον έτος και μέχρι του ποσού των τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ
ετησίως (485.000€), συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α.,
όπου απαιτείται, και κάθε άλλης νόμιμης κράτησης για
τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται σε ετήσια βάση από τα χρηματικά ποσά που
καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τους αιτούντες,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με: α) την υπ’ αρ.
10135/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός
ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ
του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως
εκάστοτε ισχύει, β) την υπ’ αρ. 218502/2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
(Β΄ 6030), και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου ΜΟ-
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ΝΟΥ, σχετικά με το χρηματικό ποσό υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
για διατύπωση γνώμης, όπως εκάστοτε ισχύει,
γ) την υπό στοιχεία Β/23298/2012 απόφαση της υπ’ αρ.
44/13-12-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
«Έγκριση καταβολής χρηματικών ποσών για συμμετοχή
στη διαδικασία πιστοποίησης και για τη διαχείριση μεταβολών χαρτοφυλακίου προσόντων των Εκπαιδευτών
Ενηλίκων» (Β’ 3585). Τα σχετικά ποσά καταγράφονται
στον κωδικό 73.00 (έσοδα από παράβολα) του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού, το ύψος, τη
διαδικασία και τον τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών
διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων
και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4115/2013, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι αποζημίωσης
Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι οι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4115/2013, υπάλληλοι που προέρχονται από φορείς
του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες,
για την εκτέλεση εργασιών για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως
προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Τρόπος προσδιορισμού, υπολογισμού
και καθορισμός ύψους των αποζημιώσεων
1. α. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για
τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου, για
τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ορίζεται
ως ακολούθως:
i. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον
έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου δικαιολογητικών, για τη χορήγηση άδειας ή τροποποίηση αδείας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται
στο ποσό των δέκα ευρώ (10€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.
ii. Η αποζημίωση για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου δικαιολογητικών, για επικαιροποίηση άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών,
ορίζεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€) για κάθε φάκελο/
έλεγχο.
iii. Η αποζημίωση για τον έλεγχο πληρότητας - συμβατότητας του φακέλου δικαιολογητικών, για επικαιροποίηση, με ταυτόχρονο έλεγχο φακέλου δικαιολογητικών,
για τροποποίηση ήδη χορηγηθείσας αδείας, ορίζεται σε
δέκα ευρώ (10€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.
β. Η αποζημίωση των Αξιολογητών ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων διατύπωσης γνώμης
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως προς τη συνδρομή
των κτιριολογικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση,
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τροποποίηση, μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα,
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, ορίζεται
στο ποσό των δέκα ευρώ (10€) για κάθε φάκελο/έλεγχο.
γ. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον
επιτόπιο έλεγχο - αυτοψία της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων, για τη διατύπωση γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο, καθώς και για
τη χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση άδειας
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ορίζεται ως ακολούθως:
γ.1. Κτίρια με δυναμικότητα έως και εβδομήντα πέντε
(75) ατόμων ή στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων, έως
εξήντα (60) νηπίων:
i. στο ποσό των τριάντα πέντε (35€) για το πρώτο κτίριο, ανά ημέρα,
ii. στο ποσό των εξήντα (60€) ευρώ για δύο (2) κτίρια,
ανά ημέρα,
iii. στο ποσό των ογδόντα (80€) ευρώ για τρία (3) κτίρια, ανά ημέρα,
iv. στο ποσό των εκατό (100€) ευρώ για τέσσερα (4)
κτίρια, ανά ημέρα
v. στο ποσό των εκατόν είκοσι (120€) ευρώ για πέντε
(5) κτίρια, ανά ημέρα,
vi. στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε (145€) ευρώ
για έξι (6) κτίρια, ανά ημέρα,
vii. στο ποσό των εκατόν εβδομήντα (170€) ευρώ για
επτά (7) κτίρια (ανώτατος αριθμός ημερήσιων ελέγχων).
γ.2. Κτίρια με δυναμικότητα εβδομήντα πέντε (75) ατόμων και άνω ή στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων, με
δυναμικότητα μεγαλύτερη από εξήντα (60) νηπίων, στο
ποσό των πενήντα (50€) ευρώ για κάθε κτίριο.
2. Σε περίπτωση επανελέγχου, η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου, που ορίζεται στις περ. γ.1 και
γ.2, μειώνεται στο ήμισυ.
3. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον
έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων και των
συνοδευτικών αυτών φακέλων δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος διδασκαλίας σε
Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον
διδασκαλίας, καθώς και αιτήσεων ανανέωσης άδειας
αυτών, που υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ορίζεται
στο ποσό των πέντε (5€) ευρώ, ανά αίτηση και φάκελο.
4. Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον
έλεγχο τεκμηρίωσης πληρότητας και συμβατότητας των
αιτήσεων και φακέλων των υποψηφίων για τη διαδικασία
των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
(πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών
Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης), καθώς και για
την αξιολόγηση πληρότητας και συμβατότητας των φα-
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κέλων υποβολής Αιτήσεων Μεταβολής Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Προσόντων Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη
Τυπικής Εκπαίδευσης ορίζεται στο ποσό των επτά ευρώ
(7 €) ευρώ, ανά φάκελο.
5. Η αποζημίωση των Αξιολογητών, Βαθμολογητών/
Αναβαθμολογητών και Επιτηρητών για τη διενέργεια
των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης
καθορίζεται ως ακολούθως:
5.1 Η αποζημίωση των Αξιολογητών για την επί τόπου
αξιολόγηση της Μικροδιδασκαλίας των υποψηφίων, στο
ποσό των είκοσι (20,00 €) ευρώ, ανά υποψήφιο εξεταζόμενο.
5.2 Η αποζημίωση των Αξιολογητών για την προφορική εξέταση, στο Θεωρητικό Μέρος, υποψηφίων «Φυσικώς Αδυνάτων», στο ποσό των δέκα (10,00 €) ευρώ, ανά
υποψήφιο εξεταζόμενο.
5.3 Η αποζημίωση των Επιτηρητών, στο ποσό των
πενήντα (50,00 €) ευρώ, ανά ημέρα συμμετοχής στις
εξετάσεις.
5.4 Η αποζημίωση των Βαθμολογητών/Αναβαθμολογητών, στο ποσό των πέντε (5,00 €) ευρώ, ανά βαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο.
5.5 Η αποζημίωση των Αναβαθμολογητών διενέργειας
δευτεροβάθμιας αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας, στο
ποσό των δέκα (10,00€) ευρώ, ανά αξιολογούμενη Μικροδιδασκαλία.
6. Η αποζημίωση των Ελεγκτών για τον επιτόπιο έλεγχο, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης νομικού
προσώπου ως Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ορίζεται στο
ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 €), ανά έλεγχο.
6.1 Η αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων πληροφορικής για την αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης που
περιέχονται στην Τράπεζα Θεμάτων του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού
πλαισίου, όπως εκάστοτε ισχύει, ορίζεται στο ποσό των
είκοσι ευρώ (20,00 €), ανά αξιολόγηση.
6.2 Η αποζημίωση των Ελεγκτών για τον τακτικό ή
έκτακτο έλεγχο της λειτουργίας των Φορέων χορήγησης
πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου,
όπως εκάστοτε ισχύει, ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €), ανά έλεγχο.
6.3 Η αποζημίωση των Αξιολογητών - Ελεγκτών για τον
έλεγχο πληρότητας του φακέλου των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού
Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε ισχύει, ορίζεται στο ποσό των επτά
ευρώ (7,00 €), για κάθε φάκελο.
7. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα των Ελέγχων/Αξιολογήσεων/Βαθμολογήσεων/Αναβαθμολογήσεων και Επιτηρήσεων της απόφασης αυτής, τον ιδιαιτέρως μεγάλο
αριθμό αυτών αλλά και των χρονικών περιορισμών που
τίθενται από το οικείο θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης/διεκπεραίωσης των ενεργειών αυτών,
οι ως άνω αποζημιώσεις δύνανται να καταβάλλονται σε
κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχο, μέχρι του
ποσού των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200€), ανά μήνα
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και όχι πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (2.400€), ανά έτος, κατ’ ανώτατο, υπολογιζόμενου
του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015,
εάν και εφόσον απαιτείται.
Στις αποζημιώσεις της απόφασης αυτής συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και οι νόμιμες κρατήσεις, όπου απαιτείται.
Άρθρο 3
Διαδικασία και τρόπος καταβολής
των αποζημιώσεων
Για την πιστοποίηση και την καταβολή στους δικαιούχους των αποζημιώσεων που αφορούν ελέγχους/αξιολογήσεις του ως άνω άρθρου 2 της παρούσας, απαιτείται
έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 4
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία ρυθμίζει
με ίδιο ή διαφορετικό τρόπο τα ίδια με εκείνα που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση θέματα.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να εφαρμόζεται αναδρομικά για την καταβολή αποζημιώσεων σε
δικαιούχους που συμμετείχαν σε εκτέλεση εργασιών που
προβλέπονται σε αυτήν, σύμφωνα και με την παρ. 2 του
άρθρου 64 του ν. 4653/2020, επιφυλασσομένων, όπου
και εφόσον απαιτείται, των διατάξεων περί παραγραφής
των σχετικών αξιώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Παιδείας και
Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 31368 ΕΞ 2020
(2)
Ορισμός της Αρχής Εγγραφής και των εντεταλμένων εκπροσώπων αυτής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προς τον σκοπό
της έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων, της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών ταυτοποίησης και των ρόλων στελεχών των
φορέων του δημόσιου τομέα για την παροχή των
ανωτέρω υπηρεσιών.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2014/910 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014
(ΕΕ L 257), και ιδίως του άρθρου 24 αυτού,
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β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53),
όπως ισχύει,
δ) του ν. 4727/2020 «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 άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διόρθωση σφαλμάτων),
όπως ισχύει,
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), όπως ισχύει,
θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), όπως ισχύει, και ιδίως
του άρθρου 19 αυτού,
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτό
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
3. Την υπό στοιχεία 9192 ΕΞ/13-04-2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός Αρχής Εγγραφής για
την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης» (Β΄ 1466).
4. Την υπ’ αρ. 2/10-05-2019 σύμβαση για το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων,
Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)».
5. Την υπ’ αρ. 14856/2019 απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Πα-
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ραλαβής της 1ης Φάσης “Μελέτη Εφαρμογής”, υπ’ αρ. 6
πρακτικό, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος
Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές,
καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)».
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως Αρχή Εγγραφής, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 82 του ν. 4674/2020, με αρμοδιότητα την
παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σύμφωνα με την κάθε
φορά ισχύουσα νομοθεσία και την έγκριση ή απόρριψη
αιτήσεων έκδοσης και ανάκλησης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής, στο πλαίσιο της
σύμβασης για το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές, καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)».
2. Οι διαδικασίες: α) έκδοσης και ανάκλησης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής,
β) ορισμού των δικαιούχων για την έκδοση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής υπαλλήλων
(πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών) ή λειτουργών
(δημοσίων και δικαστικών) των φορέων του δημοσίου
τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 2, σε συνδυασμό
με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4727/2020 και των
δικαστικών αρχών, γ) ταυτοποίησης των δικαιούχων
υπαλλήλων ή λειτουργών, και δ) απόδοσης ρόλων σε
υπαλλήλους ή λειτουργούς των ανωτέρω φορέων και
των δικαστηρίων προς τον σκοπό της ανωτέρω ταυτοποίησης, πραγματοποιούνται μέσω της εξειδικευμένης
εφαρμογής ΚΣΗΔΕ - ΕΔ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – Εφαρμογή Διαχείρισης)
που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου.
3. Σε κάθε φορέα του δημοσίου τομέα ή δικαστική
αρχή διατίθενται εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής για απόδοση σε υπαλλήλους ή λειτουργούς του.
4. Για τη διάθεση και έκδοση των πιστοποιητικών
ηλεκτρονικής υπογραφής αποδίδονται σε στελέχη του
κάθε φορέα ή δικαστικής αρχής, μέσω της εφαρμογής
ΚΣΗΔΕ - ΕΔ, οι κάτωθι ρόλοι:
i. Επόπτης. Ο ρόλος του Επόπτη αποδίδεται μέσω της
ΚΣΗΔΕ - ΕΔ: α) από την Αρχή Εγγραφής εφόσον πρόκειται για υπάλληλο ή λειτουργό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της
Κυβέρνησης, των Υπουργείων και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, β) από τον Επόπτη του εποπτεύοντος
φορέα, εφόσον πρόκειται για υπάλληλο ή λειτουργό εποπτευόμενων φορέων, γ) από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους ή λειτουργούς δικαστικών αρχών και δ) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον
πρόκειται για υπαλλήλους ή λειτουργούς του Νομικού
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Συμβουλίου του Κράτους. Ο Επόπτης έχει κεντρικό ρόλο
στη διαδικασία με αρμοδιότητες διεκπεραίωσης εργασιών απόδοσης ρόλων, διαχείρισης φορέων και εποπτείας
της διαδικασίας έκδοσης των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής.
ii. Διαχειριστής Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ):
Ο ρόλος του ΔΨΠ αποδίδεται, μέσω της ΚΣΗΔΕ - ΕΔ, από
τον Επόπτη του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ή
δικαστικής αρχής. Ο ΔΨΠ καταχωρεί στην ΚΣΗΔΕ - ΕΔ
τους δικαιούχους υπαλλήλους ή λειτουργούς του οικείου
φορέα ή της οικείας δικαστικής αρχής, κατά περίπτωση,
που δικαιούνται να αιτηθούν την έκδοση εγκεκριμένου
πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής. Επιπλέον,
κάθε ΔΨΠ λειτουργεί ως εντεταλμένος εκπρόσωπος
της Αρχής Εγγραφής με καθήκοντα: α) ταυτοποίησης
των δικαιούχων υπαλλήλων ή λειτουργών, β) πρόσβασης στα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων υπαλλήλων ή λειτουργών με βάση την κείμενη νομοθεσία
περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) έγκρισης/απόρριψης των αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής, δ) καταχώρισης
στην ΚΣΗΔΕ - ΕΔ των αιτημάτων ανάκλησης πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής και ε) υποστήριξης
των χρηστών σε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίσουν κατά τη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών
ηλεκτρονικής υπογραφής.
iii. Διαχειριστής ΣΗΔΕ (ΔΣΗΔΕ): Ο ρόλος του ΔΣΗΔΕ
αποδίδεται, μέσω της ΚΣΗΔΕ - ΕΔ, από τον Επόπτη του
αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ή δικαστικής αρχής.
Ο ΔΣΗΔΕ αποτελεί το σημείο επαφής του φορέα ή της
δικαστικής αρχής με το ΚΣΗΔΕ για την υποστήριξη και
τη διαχείριση τεχνικών θεμάτων χρήσης του ΚΣΗΔΕ ή
των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής. Ειδικότερα, ο ΔΣΗΔΕ συνδράμει στην ενσωμάτωση της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών
(Application Programming Interface - API) για τη σύνδεση του ΣΗΔΕ του φορέα του ή της οικείας δικαστικής
αρχής με το ΚΣΗΔΕ και την ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών υπογραφών σε πληροφοριακά συστήματα, καθώς
και στην υποστήριξη των υπαλλήλων ή λειτουργών στη
χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής.
5. Η απόδοση των ανωτέρω διαχειριστικών ρόλων
(Επόπτης, ΔΨΠ, ΔΣΗΔΕ), μέσω της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ ΕΔ, πραγματοποιείται αφότου έχει προηγηθεί η έκδοση
σχετικής απόφασης ορισμού αυτών. Η εν λόγω απόφαση
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προσωπικού (ή αρμόδια
για το προσωπικό υπηρεσία) του οικείου φορέα ή της
οικείας δικαστικής αρχής. Εφόσον κρίνεται επιχειρησιακά απαραίτητο, σε υπαλλήλους ή λειτουργούς με τον
ρόλο του Επόπτη, δύναται να αποδίδεται, παράλληλα,
και ο ρόλος του ΔΨΠ. Σε κάθε φορέα/υπηρεσία και για
κάθε ρόλο (Επόπτη, ΔΨΠ, ΔΣΗΔΕ) θα μπορούν να οριστούν περισσότεροι του ενός υπάλληλοι ή λειτουργοί.
6. Σε φορείς ή δικαστικές αρχές με μεγάλο αριθμό δικαιούχων [άνω των διακοσίων (200)] υπαλλήλων ή λειτουργών, ή σε περιπτώσεις φορέων με μεγάλο αριθμό
εποπτευόμενων φορέων [άνω των οκτώ (8)], δύναται να
συστήνεται και να συγκροτείται Ομάδα Έργου (ΟΕ), στην
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οποία συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι ή λειτουργοί με
διαχειριστικό ρόλο στην ΚΣΗΔΕ - ΕΔ, με τους αναπληρωτές τους. Στην απόφαση σύστασης της Ομάδας Έργου θα
ορίζονται οι υπάλληλοι για κάθε διαχειριστικό ρόλο στην
εφαρμογή ΚΣΗΔΕ - ΕΔ, καθώς και οι αναπληρωτές τους.
7. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων ή
λειτουργών για έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού
ηλεκτρονικής υπογραφής πραγματοποιείται από τη
Διεύθυνση Προσωπικού (ή αρμόδια για το προσωπικό
υπηρεσία) του οικείου φορέα ή της οικείας δικαστικής
αρχής. Δικαιούχοι είναι οι υπάλληλοι (μόνιμοι, Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, επί θητεία) και λειτουργοί των
φορέων του δημόσιου τομέα ή των δικαστικών αρχών.
Επιπλέον προϋπόθεση για τον ορισμό ενός υπαλλήλου
ή λειτουργού ως δικαιούχου είναι να έχει προσωπικό
υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail), ο οποίος του έχει αποδοθεί από τον φορέα
του ή την οικεία δικαστική αρχή και τον χειρίζεται κατ’
αποκλειστικότητα. Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ,
υπηρεσιακό e-mail) των δικαιούχων υπαλλήλων ή λειτουργών που είναι απαραίτητα για την καταχώριση στην
ΚΣΗΔΕ - ΕΔ, μεταβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία
στους οικείους ΔΨΠ.
8. Για την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής ο ΔΨΠ ταυτοποιεί με φυσική παρουσία τον δικαιούχο υπάλληλο ή λειτουργό. Ο δικαι-
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ούχος υπάλληλος ή λειτουργός αυθεντικοποιείται στην
ΚΣΗΔΕ - ΕΔ με τους κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
9. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και την εποπτεία της
διαδικασίας έκδοσης και απόδοσης των εγκεκριμένων
πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής. Επίσης είναι
αρμόδιο για τον προσδιορισμό της κατανομής των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής σε
όλο το Δημόσιο.
10. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την έκδοση και ανάκληση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής
υπογραφής θα περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 9192
ΕΞ/13-04-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας,
κατά το μέρος που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02049410911200008*

