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1 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδος για την λήψη αποδεικτι-
κού φορολογικής ενημερότητας.

2 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στον Ειδικό Λο-
γαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την λήψη αποδει-
κτικού φορολογικής ενημερότητας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    16658 ΕΞ 2020 (1)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδος για την λήψη αποδεικτι-

κού φορολογικής ενημερότητας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του 

ν. 4623/2019 (Α΄ 134), όπως ισχύει.
2. Του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασί-

ας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) και ιδίως των άρθρων 12 
και 17 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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), όπως ισχύει.

4. Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα 
για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις 
στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α΄138).

6. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

7. 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 υπ’ αρ. 95/46/ΕΚ οδηγίας.

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της υπ’ αρ. (ΕΕ) 2016/680 Οδηγίας» (Α΄ 137).

9. Του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις υπ’ αρ. 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ Οδηγίες)» (Α΄ 147).

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

11. Του π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων 
και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α΄ 182), όπως 
ισχύει.

12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

14. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-
κε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 96).

B. Της υπ΄ αρ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β΄ 2902).

Γ. Την υπ΄αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (Β΄3990).

Δ. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1123/16.05.2012 του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημερότητας 
ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυ-
σικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω 
διαδικτύου» (Β΄ 1665).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ε. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1274/2013 του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
«Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 
(Α΄ 170)», όπως τροποποιήθηκε από τη σχετική υπ΄αρ. Α. 
1227 με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 
1274/2013 (Β΄ 3398) περί αποδεικτικού ενημερότητας 
του άρθρου 12 του ν. 4174/2013» (Β΄ 2985/19.07.2019).

ΣΤ. Το υπ΄αρ. 719/2-6-2017 αίτημα διαλειτουργικότη-
τας της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Το υπ΄αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1021942/14.02.2020 έγγρα-
φο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενη-
μερότητας».

Η. Το υπ΄αρ. 1528/30-04-2020 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε. 
προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική 
λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό 
Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ)» της Α.Α.Δ.Ε.

Θ. Την υπ΄αρ. 14421 ΕΞ 20220/05-06-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΥΙΧ46ΜΤΛΠ-ΜΒΡ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης περί 
έγκρισης διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Απο-
δεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» στην Κ.Ε.Δ.Ε.

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

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αποδεικτικό 
Φορολογικής Ενημερότητας» στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα «Κόμβος Διαλειτουργικότητας Δήμων GOVHUB» 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης. Οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογι-
κής ενημερότητας αντλούνται από τα πληροφοριακά 
συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι 
η πληροφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων 
για τη φορολογική ενημερότητα του φυσικού ή νομικού 
προσώπου, κατά τη διενέργεια πράξεων στις οποίες είναι 
υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής 
ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
την ΠΟΛ 1274/2013, όπως ισχύει, και, ειδικότερα, για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής από τους Δήμους, καθώς και 
για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε διαδικασίες 
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

3. Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ανωτέρω δι-
αδικτυακής υπηρεσίας έχουν μόνον οι υπάλληλοι των 
Δήμων, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται ειδικά για τον σκοπό 
αυτό μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης που παρέχει ο 
Κόσμος Διαδικτυακών Υπηρεσιών govHUB.

4. Η πιστοποίηση της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Κέντρο Διαλειτουρ-
γικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η εξουσιοδότηση των υπαλλή-
λων της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη διαχείριση του αιτήματος διαλει-
τουργικότητας, η έκδοση διαπιστευτηρίων για τη χρήση 
της διαδικτυακής υπηρεσίας και κάθε τροποποίηση της 
εξουσιοδότησης των υπαλλήλων της πραγματοποιού-
νται μέσω της Εφαρμογής Αιτημάτων Διαλειτουργι-

κότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Για τον έλεγχο της πιστοποίησης του Φορέα, 
ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες του αιτήματος στην Ε.Δ.Α. 
και στα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των κλήσεων διαλει-
τουργικότητας που αποστέλλει η Κ.Ε.Δ.Ε. για κάθε κλήση 
από τους Δήμους.

5. Η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει την υποχρέωση 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 ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συ-
στήματος της Κ.Ε.Δ.Ε. έχουν την υποχρέωση χρήσης των 
λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον 
για την αιτία για την οποία εκδίδεται το αποδεικτικό φο-
ρολογικής ενημερότητας. Επιπλέον, για τη διασφάλιση 
ορθής χρήσης της υπηρεσίας, η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει την ευθύνη 
συμπλήρωσης μοναδικού αριθμού αναφοράς (π.χ. αρ. 
πρωτοκόλλου) για κάθε κλήση της διαδικτυακής υπη-
ρεσίας από τους υπάλληλους των Δήμων.

6. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης δι-
αδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τις διατάξεις περί προ-
στασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 22 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ.   16662 ΕΞ 2020 (2)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την λήψη 

αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του 

ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδο-
τικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

2. Του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.
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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), όπως ισχύει.

4. Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα 
για την περιστολή της φοροδιαφυγής, ρυθμίσεις στην 
άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

6. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

7. 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 υπ’ αρ. 95/46/ΕΚ οδηγίας.

8. Του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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 υπ’ αρ. (ΕΕ) 
2016/680».

9. Του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρθρων 50 έως 
68 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

10. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της υπ’ αρ. 2011/85/ΕΕ) 
Οδηγίας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

11. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

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

14. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

15. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-
κε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 96).

16. Της υπ΄ αρ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατεί-
ας» (Β΄ 2902).

Β. Την υπ΄ αρ. 43495/28.8.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα: «Δι-
οικητική Δομή Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Β΄ 4259).

Γ. Την υπ΄ αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (Β΄3990).

Δ. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1123/16.05.2012 του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημερότητας 
ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυ-
σικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω 
διαδικτύου» (Β΄ 1665).

Ε. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1274/2013 του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
«Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 
(Α΄170)», όπως τροποποιήθηκε από τη σχετική υπ΄ αρ. 
Α. 1227 με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 
υπ’ αρ. ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί αποδεικτικού ενη-
μερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013» (Β΄ 2985).

ΣΤ. Το υπ΄ αρ. 1768/21.10.2019 αίτημα διαλειτουργι-
κότητας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ε.Δ.Α. του Κέ-
ντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Το υπ΄ αρ. 1593/11.07.2019 αίτημα διαλειτουργι-
κότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(τέως Εθνικής Οικονομίας) στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Η. Το υπ΄ αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1021942/14.02.2020 έγγραφο 
της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας 
«Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας».

Θ. Το υπ΄ αρ. 20007/25.05.2020 έγγραφο του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ με θέμα την ένταξη 
σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας 
«Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας».

Ι. Το υπ΄ αρ. 52540/26.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα 
την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας».

ΙΑ. Την υπ΄ αρ. 15143 ΕΞ 2020/11-6-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΡΡΞ46ΜΤΛΠ-ΑΙΧ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πληροφοριακών Συστημάτων περί έγκρισης διάθεσης 
της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογι-
κής Ενημερότητας» στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλί-
ων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

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

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αποδεικτικό 
Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Δια-
λειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.):

α) στο Πληροφοριακό Σύστημα (e-reasearch) του Ει-
δικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) και

β) στο Πληροφοριακό Σύστημα της Διεύθυνσης Δη-
μοσίων Επενδύσεων (eΠΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕ.Δ.).

Οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημε-
ρότητας αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα 
της Α.Α.Δ.Ε.
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2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας 
της παρ. 1 στο Πληροφοριακό Σύστημα (e-reasearch) 
του ΕΛΚΕ ΕΜΠ είναι η πληροφόρηση των αρμόδιων 
μονάδων του Φορέα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
του, για τη φορολογική ενημερότητα του φυσικού ή 
νομικού προσώπου, κατά τη διενέργεια πράξεων στις 
οποίες είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού 
φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1274/2013, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας της 
παρ. 1 στο Πληροφοριακό της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων (eΠΔΕ) είναι η πληροφόρηση των αρμό-
διων υπηρεσιών για τη φορολογική ενημερότητα των 
δικαιούχων πληρωμής, κατά τη διενέργεια πράξεων στις 
οποίες είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού 
φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1274/2013, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα, κατά την εκκαθάριση 
δαπανών και την εξόφληση τίτλων πληρωμής.

4. Η πιστοποίηση του ΕΛΚΕ ΕΜΠ και του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η εξουσιοδότηση των 
υπαλλήλων τους για τη διαχείριση των αιτημάτων διαλει-
τουργικότητας, η έκδοση διαπιστευτηρίων για τη χρήση 
της διαδικτυακής υπηρεσίας και κάθε τροποποίηση της 
εξουσιοδότησης των υπαλλήλων τους πραγματοποιού-
νται μέσω της Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Για τον έλεγχο της πιστοποίησης 
των Φορέων, ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της 
Α.Α.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των αιτημά-

των στην Ε.Δ.Α. και στα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των 
κλήσεων διαλειτουργικότητας των Φορέων.

5. Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης 
των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτι-
κών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών 
και κατ΄ ελάχιστον, τη καταγραφή και παρακολούθηση 
των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και 
τη προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε 
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Οι Φορείς και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών 
συστημάτων των περ. Α΄ και Β΄ της παρ. 1 του παρόντος 
έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληρο-
φοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία 
εκδίδεται το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

6. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης δι-
αδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τις διατάξεις περί προ-
στασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 22 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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