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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με την
ανάπτυξη και λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), τη διαδικασία
πρόσβασης σε αυτή, τις κατηγορίες πληροφοριών που θα παρέχονται, τις διαλειτουργικότητες με
πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα,
των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

2

Μεταφορά αρμοδιότητας από τις Τοπικές Διευθύνσεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29451 ΕΞ 2022
(1)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με την
ανάπτυξη και λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτή, τις κατηγορίες πληροφοριών που θα παρέχονται, τις διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα του
Δημόσιου Τομέα, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού
Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση
της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134)
και ιδίως το άρθρο 31 και την παρ. 1 του άρθρου 54,
β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-

Αρ. Φύλλου 3523

κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 184),
γ) του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για
τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα
για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 242) και ιδίως του άρθρου 38,
δ) 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 (L 119/1),
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 ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 94) και ιδίως του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου,
ζ) του 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 ιδίως της περ. 1 της υποπαρ. Ε.7 του
άρθρου Πρώτου,
η) του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152) και ιδίως των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 35,
θ) του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών
ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις
επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49) και
ιδίως των άρθρων 18, 19 και 24,
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ι) του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων
και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την
εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 242) και ιδίως της παρ. 1 του
άρθρου 20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν. 4410/2016 (Α’ 141),
ια) του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 268) και ιδίως της παρ. 1 και
της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 33,
ιβ) του ν. 2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»
(Α’ 57) που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο και ιδίως του
άρθρου 86, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4663/2020 (Α’ 30),
ιγ) του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως
του άρθρου 40,
ιδ) του ν. 1350/1983 «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος
των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 55) και
ιδίως του άρθρου 5,
ιε) του ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»
(Α’ 331) και του π.δ. 237/1986 (Α’ 110) με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του,
ιστ) του ν. 2367/1953 «Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» (Α’ 82), και ιδίως τις παρ. 3 και 4A του άρθρου 22,
ιζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιθ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
κ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121-Διόρθωση σφάλματος Α’ 126),
κα) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
κβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε
με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94).
4. Την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ καθώς και την
υπό στοιχεία 5294 Εξ 2020/17-01-2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
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5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
6. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23.10.2019 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
7. Την υπ’ αρ. οικ. 19111/192/6.3.2019 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός
τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του
Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των
οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού
Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β’ 1003).
8. Την υπ’ αρ. οικ.49372/3352/7.7.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε
συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση
της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β’ 2726).
9. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
10. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
11. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας 11635/28-01-2022
«Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας (Υπουργείο Μεταφορών)», 11634/28-01-2022 «Εύρεση ασφάλισης οχημάτων
(Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων)», 10906/
17-12-2021 «Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων ΚΤΕΟ (Υπ. Μεταφορών)» και 10907/17-12-2021 «Στοιχεία
οχήματος και προφίλ κατόχου (Α.Α.Δ.Ε.)».
12. Το υπ’ αρ. 15016/18-04-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας
Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας «Ένταξη σε παραγωγική λειτουργία διαδικτυακών υπηρεσιών για τη δράση “Ψηφιακές υπηρεσίες
παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)- Myauto”».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία πρόσβασης στην ψηφιακή υπηρεσία
1. Δημιουργείται η ψηφιακή υπηρεσία «myAuto», η
οποία παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μέσω της υπηρεσίας αυτής έχουν πρόσβαση, σε
πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο
όχημά τους. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και
παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του ίδιου Υπουργείου, η
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οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτής.
2. Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου, ιδιοκτήτη οχήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
24 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 2
Κατηγορίες παρεχόμενων πληροφοριών
1. Οι πληροφορίες του οχήματος παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα
οποία αντλούνται. Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι
οι κάτωθι:
Α. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Β. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων - ΚΤΕΟ. Τα
στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.
Γ. Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας
και ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Δ. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από το Κέντρο Πληροφοριών του
Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.
2. Οι πληροφορίες του οχήματος που αντλούνται από
τα ανωτέρω Μητρώα παρουσιάζουν την εικόνα του σε
πραγματικό χρόνο και παρέχονται για ενημέρωση του
ιδιοκτήτη του οχήματος. Σε περίπτωση εντοπισμού αποκλίσεων από τα αληθή στοιχεία του οχήματος οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο φορέα
για τη διόρθωση τους.
3. Οι πληροφορίες του οχήματος δύνανται να αποτυπωθούν σε έγγραφο που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr - ΕΨΠ), με τίτλο «Το Όχημά
μου», και φέρουν τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 27
του ν. 4727/2020 που τηρείται στην ατομική θυρίδα του
χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 26 του
ν. 4727/2020. Το έγγραφο του προηγούμενου εδαφίου
δεν επέχει θέση βεβαίωσης σχετικά με τις πληροφορίες
του οχήματος.
Άρθρο 3
Διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά
συστήματα του Δημόσιου Τομέα
1. Διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας
«myAuto», η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία αδειών
κυκλοφορίας» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την άντληση από τους ιδιοκτήτες οχημάτων των
πληροφοριών της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της
παρούσης.
2. Διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας
«myAuto» η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία τεχνικών
ελέγχων οχημάτων - ΚΤΕΟ» του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών για την άντληση από τους ιδιοκτήτες
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οχημάτων των πληροφοριών της περ. Β’ της παρ. 1 του
άρθρου 2 της παρούσης.
3. Διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας
«myAuto» η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία καταβολής
τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την άντληση από
τους ιδιοκτήτες οχημάτων των πληροφοριών της περ. Γ’
της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης.
4. Διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας
«myAuto» η διαδικτυακή υπηρεσία «Εύρεση ασφάλισης
οχημάτων» του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού
Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων για την άντληση από τους ιδιοκτήτες οχημάτων
των πληροφοριών της περ. Δ του άρθρου 1 της παρούσης.
5. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης
των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
6. Για την άντληση των σχετικών στοιχείων η ψηφιακή υπηρεσία «myAuto» διαλειτουργεί, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4821/2021, με τα
πληροφοριακά συστήματα των φορέων της παρ. 1 του
άρθρου 2 μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
ΓΓΠΣΔΔ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και
το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 4
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας
1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 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 (L 119) και του
ν. 4624/2019.
2. To Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 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 ιχνηλασιμότητας και την
προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο
εν λόγω φορέας και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των
λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον
για τον σκοπό για τον οποίο χορηγούνται, σύμφωνα με
την παρούσα.
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών
και Μεταφορών

Επικρατείας

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 314785
(2)
Μεταφορά αρμοδιότητας από τις Τοπικές Διευθύνσεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και τα άρθρα 57 και 59
του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας
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Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).
1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου.Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8), και ιδίως του άρθρου 34Α αυτού.
1.3. Των άρθρων 14Γ, 21Γ και 21Δ του π.δ. 8/2019 (Β’ 8).
1.4. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση
και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (
Α’ 43).
2. Την υπό στοιχεία 377/Συν. 25η/30-06-2022 (ΑΔΑ:
610Λ46ΜΑΠΣ-7ΞΖ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.
3. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά από τα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών και τα Αποκεντρωμένα Τμήματα Κοινωνικής
Ασφάλισης των Τοπικών Διευθύνσεων στα Τμήματα
Διαχείρισης Οφειλετών και Τμήματα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.,
της αρμοδιότητας χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας για τις περιπτώσεις οφειλετών λόγω μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος
επ’ αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022
Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ
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