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   Ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας 

στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ για 

την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδο-

τικών παροχών από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φο-

ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 7γ. του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 «Κώ-

δικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες δι-
ατάξεις» (Α’ 68),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμά-
τωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινω-
νίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως του Κεφα-
λαίου Στ’ του Μέρους Α’ και της παρ. 19 του άρθρου 107,

γ) 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 
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),

δ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), ιδίως του άρθρου 47,

ε) 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 (Γενικός Κανο-
νισμός Προστασίας Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ./General Data 
Protection Regulation - G.D.P.R.),

στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ζ) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

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

4. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e- Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8).

5. Το 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).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. To π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).
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9. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

10. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

11. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης 
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες» (Β’ 4798).

12. Την υπό στοιχεία 5620/ΕΞ 2021 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

13. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου 
Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

14. Την υπ’ αρ. 75292/6-10-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Δημιουργία πλατφόρμας για την επιτάχυνση 
απονομής συντάξεων

Από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δημιουργείται ειδική πλατφόρμα προ-
σβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσι-
ας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), για την ανάθεση από τους 
ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους ή δικαιοδόχους προς 
τους πιστοποιημένους επαγγελματίες της παρ. 2 του 255 
του ν. 4798/2021 (Α’ 68) του έργου σύμπραξης στη δια-
δικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον 
e-ΕΦΚΑ και για την παροχή υπηρεσιών επιτάχυνσης της 
απονομής συνταξιοδοτικών παροχών.

Άρθρο 2
Πρόσβαση στην πλατφόρμα

1. Χρήστες της ειδικής πλατφόρμας είναι α) οι ενδια-
φερόμενοι ασφαλισμένοι ή δικαιοδόχοι, β) τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο πιστο-
ποιημένων επαγγελματιών, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 
12 και 13 της υπ’ αρ. 45891/21 (Β’ 2954) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και γ) οι 
αρμόδιοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ.

2. Η πρόσβαση των χρηστών των περ. α’ και β’ της 
παρ. 1 γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184) και συγκεκριμένα με τη χρήση των κωδικών-δια-
πιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Η πρόσβαση 
των χρηστών της περ. γ’ της παρ. 1 γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αρ. 29810 ΕΞ 2020 (Β’ 4798) απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας.

3. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα διενεργείται είτε 
απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://apps.
efka.gov.gr/bAccess/» είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού 
συνδέσμου προσβάσιμου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Άρθρο 3
Διαδικασία ανάθεσης έργου 
στους πιστοποιημένους επαγγελματίες

1. Ο ενδιαφερόμενος ασφαλισμένος ή δικαιοδόχος 
κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος συνταξι-
οδότησης επιλέγει τη δυνατότητα δρομόλογησης του 
αιτήματός του σε πιστοποιημένο επαγγελματία του 
μητρώου της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 255 του 
ν. 4798/2021.

2. Πριν από την υποβολή του αιτήματος χρήσης της 
υπηρεσίας ανάθεσης του ανωτέρω έργου και για τον 
σκοπό της κρίσης του αιτήματος, οι ανωτέρω χρήστες 
ενημερώνονται για τους όρους επεξεργασίας των δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα από τους διαχειριστές 
της πλατφόρμας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
255 του ν. 4798/21.

Άρθρο 4
Εξειδίκευση στοιχείων λειτουργίας 
και υπηρεσιών της πλατφόρμας

1. Στην πλατφόρμα ορίζονται ειδικοί ρόλοι διαχειρι-
στών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e- Ε.Φ.Κ.Α ανά-
λογα με τις αρμοδιότητές τους. Οι διαχειριστές έχουν 
την ευθύνη παραμετροποίησης και προσαρμογής της 
πλατφόρμας σύμφωνα με τις υπηρεσιακές και επιχειρη-
σιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
παραγωγική της λειτουργία.

2. Μετά την ανάθεση του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 3, ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δύναται 
να έχει πρόσβαση μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας στα 
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία του αναθέτοντα ασφα-
λισμένου ή δικαιοδόχου που τηρούνται σε πληροφοριακά 
συστήματα του e-ΕΦΚΑ και άλλων φορέων του δημόσιου 
τομέα, (Μητρώο Πολιτών, φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ 
κ.λπ.) και τα οποία απαιτούνται για τη διαπίστωση του χρό-
νου ασφάλισης του ασφαλισμένου ή δικαιοδόχου, τον υπο-
λογισμό του οφειλόμενου ποσού ασφαλιστικών εισφορών, 
για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης και 
τη σύνταξη των σχετικών βεβαιώσεων και σχεδίων από-
φασης που προβλέπονται στην παρ. 1.β. του άρθρου 255 
του ν. 4798/2021. Η ανωτέρω πρόσβαση παρέχει τη δυνα-
τότητα διαχείρισης των στοιχείων απεικόνισης του χρόνου 
ασφάλισης και ασφαλιστικών οφειλών. Οι απαιτούμενες 
διασυνδέσεις της πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συ-
στήματα γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

3. Επιπροσθέτως, μέσω της πλατφόρμας μπορούν να 
παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες για την επιτάχυν-
ση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών:
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α) η παρακολούθηση της πορείας του έργου που ανα-
τέθηκε σε πιστοποιημένο επαγγελματία, 

β) η υποβολή αίτησης αναγνώρισης πλασματικών 
χρόνων ασφάλισης,

γ) η διαχείριση ραντεβού των πιστοποιημένων επαγ-
γελματιών,

δ) η καταχώρηση των βεβαιώσεων και σχεδίων από-
φασης που προβλέπονται στην παρ. 1.β. του άρθρου 255 
του ν.4798/21, τις οποίες συντάσσει ο πιστοποιημένος 
επαγγελματίας,

ε) η τήρηση και επικαιροποίηση του μητρώου πι-
στοποιημένων επαγγελματιών του άρθρου 255 του 
ν. 4798/2021,

στ) η δυνατότητα εκπαίδευσης στη χρήση εφαρμογών 
και μηχανογραφικών συστημάτων των επαγγελματιών 
μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσής τους 
και πριν την πιστοποίησή τους,

η) εργασίες πρωτοκόλλου για τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 5
Επεξεργασία στοιχείων και αιτήσεων

1. Η έκδοση της πράξης απονομής της συνταξιο-
δοτικής παροχής και κάθε άλλης διοικητικής πράξης 
που απαιτείται για την απονομή, διενεργείται από τους 
υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του πληροφοριακού 
συστήματός του.

2. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α ανακτούν τις 
βεβαιώσεις και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν συντα-
χθεί και υπογραφεί από τον πιστοποιημένο επαγγελμα-
τία μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας, η οποία διασυνδέ-
εται με το πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε 
να καταστεί δυνατή η έκδοση της πράξης απονομής της 
συνταξιοδοτικής παροχής και κάθε άλλης διοικητικής 
πράξης που απαιτείται.

3. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να 
επαληθεύουν την ορθότητα των στοιχείων των βε-
βαιώσεων και των σχεδίων αποφάσεων και μέσω δι-
ασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων 
του δημόσιου τομέα, η οποία πραγματοποιείται μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 
84 του ν. 4727/2020. Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται 
μέσω του ΚΕ.Δ. στον e- Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακές υπηρεσίες.

Άρθρο 6
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, ο 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-ΕΦΚΑ) λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και οφείλει να τηρεί 
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 4624/2019.

2. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ανωτέρω πλατ-
φόρμας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον e-ΕΦΚΑ 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στις 
ακόλουθες κατηγορίες Υποκειμένων: i) φυσικά πρόσωπα 
εγγεγραμμένα στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελ-
ματιών, ii) ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, iii) υπάλληλοι του 
e-ΕΦΚΑ.

3. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον e-ΕΦΚΑ για 
τις ανωτέρω κατηγορίες Υποκειμένων είναι:

i) Ως προς τους πιστοποιημένους επαγγελματίες: 
α) στοιχεία ταυτοποίησης, β) στοιχεία επικοινωνίας (κινη-
τό και e-mail), γ) διεύθυνση έδρας, δ) αριθμός μητρώου 
δικηγορικού συλλόγου ή αριθμός επαγγελματικής ταυ-
τότητας λογιστή - φοροτεχνικού Α’ τάξης, ε) οποιοδήποτε 
προσωπικό δεδομένο τους απαιτείται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

ii) Ως προς τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ: α) στοι-
χεία ταυτοποίησης, β) στοιχεία επικοινωνίας (κινητό και 
e-mail), γ) διεύθυνση κατοικίας, δ) δεδομένα οικογενει-
ακής κατάστασης, ε) δεδομένα που σχετίζονται με τον 
εργασιακό βίο (πχ χρόνος έναρξης ασφάλισης, τυχόν 
στοιχεία σχετικά με ιδιωτική ασφάλιση, έτη απασχό-
λησης κ.λπ.), στ) οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο 
τους σχετίζεται με την εφαρμογή της κοινωνικοασφα-
λιστικής νομοθεσίας και το οποίο είναι σε γνώση του 
e- ΕΦΚΑ βάσει αυτής, ζ) οποιοδήποτε προσωπικό δεδο-
μένο αναζητήσει μέσω των διασυνδέσεων με τις βάσεις 
δεδομένων άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, που 
πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργι-
κότητας (ΚΕ.Δ.) και αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
παρούσας.

iii) Ως προς τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ: α) στοιχεία 
ταυτοποίησης, β) θέση, γ) λοιπά δεδομένα που προκύ-
πτουν ή σχετίζονται με τη διαδικασία πρωτοκόλλησης 
που διενεργείται μέσω της πλατφόρμας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ασφαλισμένων του 
e-ΕΦΚΑ και των πιστοποιημένων επαγγελματιών αντλού-
νται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρθρου 
17 του ν. 4704/20 (Α’ 133), εφόσον είναι καταχωρισμένα. 
Σε διαφορετική περίπτωση, τα στοιχεία επικοινωνίας 
των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ αντλούνται από την ηλε-
κτρονική αίτηση συνταξιοδότησης και τα στοιχεία επι-
κοινωνίας των πιστοποιημένων επαγγελματιών αντλού-
νται από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους ή το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

4. Για τον σκοπό και τη νομική βάση επεξεργασίας 
ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 255 του 
ν. 4798/2021.

5. O e-ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς 
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών μέ-
τρων ασφάλειας των πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, 
την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, 
τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των 
διακινούμενων δεδομένων, προσωπικού ή μη χαρακτή-
ρα, από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυ-
χαία απειλή.

6. Κατά τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφο-
ρά στην παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας και 
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περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εφαρμόζουν όλα τα οργανωτικά 
μέτρα που ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα. Οι διαχει-
ριστές και χρήστες της ανωτέρω πλατφόρμας έχουν την 
υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών 
αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται 
στην παρούσα απόφαση.

7. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για το χρονικό 
διάστημα που ορίζεται από τη νομοθεσία περί κοινωνι-
κής ασφάλισης.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με από-
φαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ καθορίζεται η έναρξη 
λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Επικρατείας
Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθ. 2151.14/82679/2021 (2)
Καθορισμός δαπάνης κατ’ άτομο διατροφής και 

μεταγωγής ατόμων που τελούν υπό νόμιμο περι-

ορισμό από Υπηρεσίες Λιμενικού Σώματος - Ελ-

ληνικής Ακτοφυλακής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α’ 35), 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 12 του ν. 4676/2020 (Α’ 67),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), ,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

ε) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) 
περί ανασύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής,

στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145),

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

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

θ) της υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ι) της υπ’ αρ. πρωτ. 2800.0/2745/2017 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής «Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 του 
ν. 4438/2016» (Β’ 120),

ια) της υπό στοιχεία Φακ: 040/2014 απόφασης του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κύρωση Κανονισμού 
Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών» (Β’ 3212).

2. Το υπ’ αρ. 2811.8/34812/18-05-21 Εισηγητικό Ση-
μείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού Π/Υ εξόδων ύψους ενενήντα εννέα χιλιάδων 
(99.000,00) ευρώ περίπου (κατ’ ελάχιστον) από τις πι-
στώσεις των ΑΛΕ (Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου) 
2310989899 «Λοιπές Μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσω-
πα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα» και ΑΛΕ 
2420189001 «Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνι-
ών» του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων Ε.Φ. 
1041-701 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών» και 1042-
502 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής», χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του ΜΠΔΣ [Αρ. 
αποφ. ανάληψης 2811.24/52/2021/04-01-2021 με α/α 
3565 (ΑΔΑ: 96094653ΠΩ-Ξ3Η), 2811.24/53/2021/04-
01-2021 με α/α 3566 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ4653ΠΩ-ΧΨΚ) και 
2811.24/8299/2021/25-06-2021 με α/α 44411 (ΑΔΑ: 
ΨΤΔΨ4653ΠΩ-ΓΡ4)], αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους δαπάνης διατροφής 
και μεταγωγής ατόμων που τελούν υπό νόμιμο 
περιορισμό

1. Καθορίζουμε την ημερήσια κατ’ άτομο δαπά-
νη διατροφής προσώπων που τελούν υπό νόμιμο 
περιορισμό σε πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 
(5,87), σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στην παρούσα. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 
2310989899 «Λοιπές Μεταβιβάσεις σε φυσικά πρό-
σωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα» των 
ειδικών Φορέων 1041-502 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώμα-
τος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» και 1041-701 «Δαπάνες 
Μεταναστευτικών Ροών».

2. Καθορίζουμε τη δαπάνη μεταγωγής προσώπων 
που τελούν σε νόμιμο περιορισμό με πλοίο, ανάλογα 
με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών που 
εκτελούν πλόες με δρομολογημένα πλοία Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
παρούσα. Η δαπάνη για τη μεταγωγή βαρύνει τον ΑΛΕ 
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2420189001 «Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνι-
ών» των Ειδικών Φορέων 1041-502 «Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» και 1041-701 «Δα-
πάνες Μεταναστευτικών Ροών» και καλύπτει το αντίτι-
μο του οικονομικότερου ακτοπλοϊκού εισιτηρίου στην 
οικονομική θέση, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από 
την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών που 
εκτελούν πλόες με δρομολογημένα πλοία Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ 
πλοία.

Άρθρο 2
Τρόπος δικαιολογήσεως ημερήσιας δαπάνης 
διατροφής προσώπων που τελούν υπό νόμιμο 
περιορισμό και δαπάνης μεταγωγής αυτών

1. Η ημερήσια κατ’ άτομο δαπάνη διατροφής προσώ-
πων που τελούν υπό νόμιμο περιορισμό και το κόστος 
μεταγωγής τους καταβάλλεται σ’ αυτά από την Υπηρεσία 
του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπου 
κρατούνται, (εφεξής Υπηρεσία), μέσω της Παγίας Προ-
καταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η ανωτέρω Υπηρεσία, στο κρατητήριο της οποίας 
κρατούνται άτομα για οποιαδήποτε αιτία, συντάσσει τις 
ακόλουθες καταστάσεις:

Ι) Ημερήσια κατάσταση εις τριπλούν, σύμφωνα με το 
συνημμένο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα Α’, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και στην οποία ανα-
γράφονται τα εξής στοιχεία:

α) Η Υπηρεσία κράτησης.
β) Το ονοματεπώνυμο των προσώπων που τελούν υπό 

νόμιμο περιορισμό.
γ) Ο χρόνος έναρξης της κράτησής τους (ώρα - ημέ-

ρα - μήνας - έτος),
δ) Το δικαιούμενο ημερησίως χρηματικό ποσό,
ε) το χρηματικό ποσό μεταγωγής την ημέρα που αυτή 

διεξήχθη.
στ) Το άθροισμα της συνολικής ημερήσιας δαπάνης.
Η κατάσταση υπογράφεται σε ιδιαίτερη στήλη από 

τους δικαιούχους για την απόδειξη καταβολής του δικαι-
ούμενου ποσού διατροφής και μεταγωγής τους και θε-
ωρείται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας κράτησης.

ΙΙ) Συγκεντρωτική κατάσταση εις τριπλούν, η οποία 
συντάσσεται στο τέλος κάθε μήνα και περιλαμβάνει τα 
εξής στοιχεία, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρού-
σα απόφαση υπόδειγμα Β’, που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής:

α) Την Υπηρεσία κράτησης.
β) Το Φορέα, τον Ειδικό Φορέα και τους Α.Λ.Ε. που 

βαρύνει η δαπάνη. γ) Το οικονομικό έτος του προϋπο-
λογισμού που βαρύνει η δαπάνη.

δ) Τον αριθμό των τελούντων υπό νόμιμο περιορισμό 
προσώπων (ολογράφως και αριθμητικώς).

ε) Το ημερήσιο σύνολο χρηματικού ποσού σε ευρώ, 
που αφορά στην διατροφή τους και την μεταγωγή τους.

στ) Το κόστος μεταγωγής κάθε προσώπου που τελεί 
υπό νόμιμο περιορισμό και 

ζ) Στήλη παρατηρήσεις.

Η μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση θεωρημένη από 
τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας κράτησης με συνημμέ-
νες τις ημερήσιες καταστάσεις υποβάλλεται εντός των 
πέντε (05) πρώτων εργάσιμων ημερών του επόμενου 
μήνα από αυτόν της δαπάνης στην αρμόδια Διεύθυνση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 
εκκαθάριση, συνοδευόμενη από:

α) Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της 
αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Πρωτότυπο αντίγραφο ή ακριβές φωτοαντίγραφο 
σήματος της Υπηρεσίας σχετικά με τη σύλληψη/κράτη-
ση των προσώπων που τελούν υπό νόμιμο περιορισμό.

γ) Ακριβές αντίγραφο της σχετικής εγγραφής στο Βι-
βλίο κρατουμένων που τηρείται στις Λιμενικές Αρχές, 
θεωρημένο από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

δ) Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για μεταγωγή που έχουν εκ-
δοθεί στο όνομα κάθε ατόμου που τελεί υπό νόμιμο 
περιορισμό. Για την έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 
για την μεταγωγή των ατόμων που τελούν υπό νόμιμο 
περιορισμό θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη Λιμε-
νική Αρχή κράτησης, σύμφωνα με τηρούμενα σε αυτήν 
στοιχεία, αναφορικά με το αντίτιμο του οικονομικότερου 
ακτοπλοϊκού εισιτηρίου των Ε/Γ ή Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων των 
ναυτιλιακών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε εν 
λόγω ακτοπλοϊκή σύνδεση την ημέρα της μεταγωγής 
τους στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται περισσό-
τερες των μία ναυτιλιακών εταιριών. Σχετική βεβαίωση 
θα υποβάλλεται συνημμένα με λοιπά δικαιολογητικά.

Άρθρο 3
Πληρωμή και εκκαθάριση δαπανών διατροφής 
και μεταγωγής προσώπων που τελούν 
υπό νόμιμο περιορισμό

Τα δικαιολογητικά για τη διατροφή και τη μεταγωγή 
των προσώπων που τελούν υπό νόμιμο περιορισμό δια-
βιβάζονται στο αρμόδιο για την πληρωμή τους γραφείο 
Διαχειρίσεως Παγίας Προκαταβολής της Λιμενικής Αρχής 
Κράτησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εν 
συνεχεία υποβάλλονται για την εκκαθάρισή τους και την 
αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του Αρχη-
γείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης.

Άρθρο 4
Κρατήσεις δαπανών διατροφής και μεταγωγής 
προσώπων που τελούν υπό νόμιμο περιορισμό

Η δαπάνη διατροφής και μεταγωγής των προσώπων 
που τελούν υπό νόμιμο περιορισμό δεν υπόκειται σε 
καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων.

Άρθρο 5 
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας η υπ’ αρ. 363.24/
2013/31781/03-09-2013 (Β’ 2349) κοινή υπουργική από-
φαση, καθώς και η διόρθωση σφάλματος την 01-11-2013 
(Β’ 2796), παύουν να ισχύουν.
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Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Ναυτιλίας και
Υπουργός Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02053501811210008*
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