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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ30/A3/99139
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ανάθεση
στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β΄ 1697).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου
χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 40),
2. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
3. των άρθρων 22 έως 25 και της παρ. 19 του άρθρου 107 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),
4. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
5. του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 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),
6. του ν. 4624/2019 «περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
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Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 27ης Απριλίου 2016
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
7. της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
8. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
9. του άρθρου 9 του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 281),
10. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
11. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
12. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών» (Α΄ 151),
13. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),
14. του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ
της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της
Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α΄ 101),
15. της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058),
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16. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902),
17. της υπ’ αρ. 161/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017),
18. της υπ’ αρ. 80/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη,
Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058),
19. της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών
και Επικοινωνιών με θέμα: «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται
από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β΄ 1697),
20. του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 80 του Κεφαλαίου Α΄ του
Μέρους Β΄ του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53),
21. της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/15-06-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Εφαρμοστική απόφαση
του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών,
βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β΄ 2747)
και ιδίως το άρθρο 3 αυτής,
Β. την από 14-01-2020 Προγραμματική Συμφωνία
μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο:
«Υλοποίηση Δράσεων Απλούστευσης Διαδικασιών Αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Δ.»,
Γ. το υπό στοιχεία Φ.Β1/35518/243/17-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Δ. Το γεγονός ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας
έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες για την
ηλεκτρονική αποστολή από τις Υπηρεσίες Μεταφορών
και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων προς
τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του συνόλου
των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτύπωση των
αδειών οδήγησης.
Ε. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 18623/
2372/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1697) προστίθεται νέα παρ. 3α ως ακολούθως:
«3α. Μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη θέση σε λειτουργία του απαραίτητου Πληροφοριακού Συστήματος
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σε μια ή περισσότερες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή, η φωτογραφία και
η υπογραφή του χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του
ειδικού εντύπου αίτησης της παρ. 1. Για την είσοδο του
ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με
τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Όλα τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας και της υπογραφής, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης
δικτυακής υποδομής και ειδικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από
τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε.
προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ)».
2. Το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1697) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 6
Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων
Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού
Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται
οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016)
και στον ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις
απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού», του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας» καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων
των υποκειμένων (άρθρα 12 έως 20 του ΓΚΠΔ). Σε κάθε
περίπτωση, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω
της μηχανογραφικής εφαρμογής της παρ. 3α του άρθρου 3, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, για λογαριασμό του οποίου,
η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εκτελεί συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας (εκτελών την επεξεργασία) για την επίτευξη αποκλειστικά του σκοπού
της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης. Με την επίτευξη
του σκοπού αυτού, ο εκτελών την επεξεργασία, εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν
του εξαμήνου, διαγράφει κάθε δεδομένο προσωπικού
χαρακτήρα που επεξεργάστηκε και σε κάθε περίπτωση,
απαγορεύεται κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας εκ μέρους του (όπως, αποθήκευση, κοινολόγηση, διαβίβαση
κ.λπ). Σε περίπτωση που για διαχειριστικούς/στατιστι-
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κούς ή τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αντί της διαγραφής,
ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζει την τεχνική της
ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, με τρόπο ώστε η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων
να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί. Περαιτέρω, προ
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της Μηχανογραφικής Εφαρμογής της παρ. 3α του άρθρου 3, με
σκοπό την εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας (α. 5
ΓΚΠΔ) προσδιορίζεται ειδικώς και εγγράφως κάθε αναγκαία τεχνική, διαδικαστική, οργανωτική ή άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται
από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β΄ 1697).
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Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 13 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Προστασίας
του Πολίτη

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επικρατείας
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.

*02051411911200004*

