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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στον Δήμο Άνδρου.

2

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου» και
«Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων
παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα» στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 105906/Ζ1
(1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στον Δήμο Άνδρου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 12 και ιδίως την περ. δ’ αυτού, του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις» (Α’ 56), όπως
τροποποιήθηκε.
2. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκαν.
3. Tην παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).
4. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α’ 195).
5. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57).
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6. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)» (Α’ 59).
7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
10. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
11. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
12. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Tο π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
15. Τις διατάξεις των ν. 4521/2018 (Α’ 38), ν. 4559/2018
(Α’ 142), ν. 4589/2019 (Α’ 13) και ν. 4610/2019 (Α’ 70).
16. Την υπό στοιχεία Υ3/20-1-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(Β’ 48).
17. Την υπό στοιχεία 98261ΕΞ 17-9-2020 (Β’ 3777)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή
Αν. Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών».
18. Την υπ’ αρ. 58591/9-8-2019 απόφαση «Ανάθεση
καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΥΟΔΔ 593).
19. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
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Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
20. Την υπό στοιχεία 140619 ΕΞ 2019 Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Β’ 4584).
21. Tην υπό στοιχεία Ε5/1258/86 (Β’ 133) κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων
στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 2025805/2917/0022/93 (Β’ 307)
και 2040776/4589/0022/94 (Β’ 502) κοινές υπουργικές
αποφάσεις.
22. Tην υπό στοιχεία Ε5/1303/03-03-1986 κοινή
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β’ 168).
23. Την υπό στοιχεία Ε5/1797/20-3-1986 «Ρύθμιση
θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης
ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ» (Β’ 183).
24. Tην υπό στοιχεία Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ
«Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων» (Β’ 183).
25. Την υπ’ αρ. 163/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου.
26. Την υπ’ αρ. 4115/19-4-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου για τη δέσμευση της
δαπάνης για τις αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές των
ασκουμένων φοιτητών.
27. Τις υπ’ αρ. 3154/26-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΣ5ΩΨΙ-ΙΒ1) και
3155/26-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΤ4ΩΨΙ-7Ι9) αποφάσεις ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Άνδρου για την έγκριση της
δαπάνης για τις αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές των
ασκουμένων φοιτητών.
28. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου 1.117,14 ευρώ για το έτος 2021 (2 θέσεις Χ 186,19 Χ
3 μήνες) και 4.468,56 ευρώ (2 θέσεις Χ 186,19 Χ 12 μήνες)
περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά
έτη στους ΚΑ: 10.6041.0002 και 10.6054.
29. Την υπ’ αρ. 77/16-6-2021 εισήγηση της ΓΔΟΤΑΑΠ
του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων του Δήμου
Άνδρου. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ για τον
ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται ανά εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης την 1-10-2021.
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Άνδρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2021
Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής

Ο Υφυπουργός
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Τεύχος B’ 4107/09.09.2021

Αριθμ. 30412 ΕΞ 2021
(2)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου»
και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/
ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή, μέσω του Κέντρο
Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
2. Της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 66), όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 67 του ν. 4583/2018 (Α’ 212).
3. 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. Των άρθρων 81, 82, 140επ. του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143).
5. 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.
6. 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» (Α’ 137).
7. Του ν. 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των
αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις
για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις» (Α’ 63).
8. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’176) και ιδίως τα άρθρα 85-116.
9. Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104).
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10. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
11. Της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
12. Του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη
διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων
προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146).
13. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
14. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
15. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
16. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
17. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 96).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
Δ. Την υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και
διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή
του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).
Ε. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Ανάθεση
είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης»
(Β’ 2435).
ΣΤ. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 4041/23-7-2025885/27-1-2021,
5887/27-1-2021, 6556/23-2-20210 και 8583/15-6-2021
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ζ. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 34768/23-3-2021, 34864/
23-3-2021, 70158/23-6-2021 και 87963/4-8-2021 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓ Εμπορίου
και Καταναλωτή προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη
διαδικτυακής υπηρεσίας σε παραγωγική λειτουργία.
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Η. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών μέσω
της διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών του ηλεκτρονικού παραβόλου σε δημόσιους φορείς, κατά τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται η εναρμόνιση της διαλειτουργικότητας
των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου με τον στρατηγικό σχεδιασμό.
Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή
e-παραβόλου από Φορέα» στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓ Εμπορίου και
Καταναλωτή
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/
Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» της
εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου, στα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
• Π.Σ. Παρακολούθησης Κυρώσεων COVID-19
Σκοπός της διάθεσης είναι η κεντρική διαχείριση όλων
των παραβάσεων COVID- 19 που προκύπτουν από τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Περιφέρειες, Δημοτική Αστυνομία, Ε.Α.Δ.).
• Π.Σ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Π/Σ Γ.Ε.ΜΗ.)
Σκοπός της διάθεσης είναι η δημοσιότητα πράξεων και
στοιχείων (εκτέλεση πράξεων εμπορικής δημοσιότητας)
των εγγεγραμμένων οντοτήτων που κάθε ενδιαφερόμενος ή τρίτος εμπιστεύεται και αποδέχεται. Για τις ανάγκες της ΓΓΕΠΚ απαιτείται η χρήση και κατανάλωση της
Υπηρεσίας e-παράβολο καθόσον οι εταιρείες που ανήκουν στην ειδική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εταιρειών
(εισηγμένες, τράπεζες, ασφαλιστικές κ.τ.λ.) καταβάλλουν
τα σχετικά τέλη τους μέσω της Υπηρεσίας e-Παράβολο.
• Π.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (FRONT OFFICE TSU R2)
Η διάθεση της υπηρεσίας γίνεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης (FO R1 TSU & R2 enhancements) υπηρεσιών
εμπορικών σημάτων: ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ " - ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ ΣΗΜΑΤΩΝ" - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ’’ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ’’
2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι
ο έλεγχος, η δέσμευση και η υποβολή αιτήματος επιστροφής παραβόλου από τους αρμοδίους υπαλλήλους
των φορέων της παρ. 1, σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στην υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας
«Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την
εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).
Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας
«Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων/ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία
e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στο:
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«Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυρώσεων COVID-19»
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για την ανάκτηση της δομής τύπων παραβόλων, στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων έκδοσης και πληρωμής e-παραβόλου,
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία
Α.1047/12-3- 2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 979),
με σκοπό την αναζήτηση του κατάλληλου τύπου και τη
δημιουργία e-παραβόλου για την διάθεσή του προς κάθε
ενδιαφερόμενο (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο).
Σκοπός της διάθεσης είναι η κεντρική διαχείριση όλων
των παραβάσεων COVID-19 που προκύπτουν από τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Περιφέρειες, Δημοτική Αστυνομία, Ε.Α.Δ.).
Άρθρο 3
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
1. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμ-
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φωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓ
Εμπορίου και Καταναλωτή έχει την υποχρέωση λήψης
και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των
λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη
διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 3 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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