
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταφορά εκατόν σαράντα έξι (146) κενών οργα-
νικών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
από τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής στον κλάδο ΤΕ16 
Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων.

2 Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 102510/Ε1 (1)
Μεταφορά εκατόν σαράντα έξι (146) κενών οργα-

νικών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

από τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής στον κλάδο ΤΕ16 

Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ.  1 του άρθρου 6 του 

ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), β) της 
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) 
και γ) του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

2. Την περ. 2 του άρθρου μόνου του π.δ. 103/2004 «Πε-
ριορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την 
έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 70).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005- Α’98) το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Tο π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

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

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/
31-5-2019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ.  1 του άρθρου 2), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./75/13897/9-7-2021 απόφαση της Επιτροπής της 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του 
άρθρου 2).

10. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./74/6379/
27-6-2022 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2),

11. Την υπό στοιχεία 88602/Ε1/21-7-2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή 
ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα κα-
λυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, σύμ-
φωνα με το Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού 
έτους 2020-2021» (Β’3204).

12. Την υπό στοιχεία 88085/Ε1/15-7-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή 
ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα κα-
λυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και 
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), σχολικού έτους 
2021-2022» (Β’3741).

13. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/396/96822/Β1/2-8-2022 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Μεταφέρουμε εκατόν σαράντα έξι (146) κενές οργα-
νικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης από τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής 
στον κλάδο ΤΕ16 Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας 
Οικονομικών Και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

      Αριθμ. 34933 ΕΞ 2022 (2)
Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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 για την Προστασία Δεδομένων),

β) 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).

2. Το άρθρο 32 και την παρ. 2 του άρθρου 54 του 
ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτη-
ματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση 
της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 134).

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Το άρθρο 17 του ν.  4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133).

5. Την περ. ιβ’ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοι-
νωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (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 ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

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

13. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

14. Την ανάγκη ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων για τη 
λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto», σύμφω-
να με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4821/2021 (Β’ 134).

15. Την υπό στοιχεία 29415 ΕΞ 2022 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα 
με την οποία από την εφαρμογή της δεν προκύπτουν 
περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό 
προϋπολογισμό, στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ, πέραν αυτών που έχουν 
περιγραφεί στην υπό στοιχεία 23655 ΕΞ 2021/12.7.2021 
Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Διεύθυνσής 
μας και συγκεκριμένα κατά την εξέταση του άρθρου 32 - 
Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και σκοπός

1. Αντικείμενο της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto, 
που ρυθμίζεται με την παρούσα, είναι η μεταφόρτωση, 
η διαχείριση και η αποθήκευση των εξής στοιχείων: α) 
των ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής απεικό-
νισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώ-
που στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) 
που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184). Η ψηφιακή υπηρεσία myPhoto είναι προσβά-
σιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση myphoto.gov.gr.
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2. Αποκλειστικός σκοπός της υπηρεσίας είναι η χρήση 
των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώ-
νονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες 
φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες 
που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά την 
έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, στις πε-
ριπτώσεις που απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας του 
ενδιαφερόμενου ή η υπογραφή του για τη διεκπεραίωση 
υποθέσεών του σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί 
ορίζονται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. 
Ειδικότερα, το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης 
της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία 
έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

3. Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία πραγματο-
ποιείται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί TAXISnet) του άρθρου 24 του 
ν. 4727/2020.

4. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto, κάθε 
φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει, 
να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψη-
φιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως 
συσχετίσει τα αρχεία αυτά με τον Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του.

Άρθρο 2
Χρήστες της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto

Πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto έχουν:
α. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος, δη-

λαδή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που ασκεί επαγ-
γελματική δραστηριότητα φωτογράφου και το οποίο έχει 
δηλώσει τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ. στο μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

β. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του πιστοποιημέ-
νου επαγγελματία φωτογράφου της περ. α, δηλαδή το 
φυσικό πρόσωπο που έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας 
με πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και έχει 
λάβει κατάλληλη εξουσιοδότηση από αυτόν, μέσω της 
υπηρεσίας myPhoto, ώστε να είναι σε θέση να μεταφορ-
τώνει αρχεία φωτογραφιών προσώπου και οπτικής απει-
κόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής φυσικών προσώπων 
στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto για λογαριασμό του 
πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογράφου που του 
παρείχε την εξουσιοδότηση.

γ. Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθ-
μός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σύμφωνα με το άρθρο 
11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και το οποίο χρησιμοποιεί 
την ψηφιακή υπηρεσία ως πελάτης ενός πιστοποιημένου 
επαγγελματία φωτογράφου, προκειμένου να λάβει και να 
διαχειριστεί αρχεία φωτογραφιών προσώπου και οπτι-
κής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του μέσω της 
ψηφιακή υπηρεσίας myPhoto, σύμφωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 3
Χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto από 
πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους

1. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος 
εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία κατόπιν αυθεντι-
κοποίησής του: α) είτε με χρήση των κωδικών-δια-
πιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (TAXISnet) του ιδίου ως 
φυσικό πρόσωπο και εφαρμογή δεύτερου παράγοντα 

ταυτοποίησης όπως έχει δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο 
Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) είτε β) με χρήση των κωδικών-
διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (TAXISnet) του νομικού 
προσώπου, εφόσον εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία 
ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησής του.

2. Μετά την αυθεντικοποίηση και την είσοδό του στην 
υπηρεσία, το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα επαγγελματία φωτογράφου επιλέγει αν 
θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία με τον ρόλο του φω-
τογράφου ή του πολίτη.

3. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος με-
ταφορτώνει από το τοπικό του μέσο αποθήκευσης στις 
αντίστοιχες θέσεις της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto 
τα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απει-
κόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής του πελάτη του και 
ακολούθως καταχωρίζει στα κατάλληλα πεδία της ψη-
φιακής υπηρεσίας το επιθυμητό στοιχείο επικοινωνίας, 
ήτοι τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή/και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δια του οποίου ο πελάτης 
του θα λάβει τον κωδικάριθμο που αντιστοιχεί στα αρ-
χεία που τον αφορούν, δηλαδή τον αλφαριθμητικό κω-
δικό που συνδέεται μονοσήμαντα με τα συγκεκριμένα 
αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης 
της ιδιόχειρης υπογραφής του φυσικού προσώπου στη 
βάση δεδομένων της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto. Ο 
κωδικάριθμος παράγεται αυτόματα από την ψηφιακή 
υπηρεσία και παρέχεται και σε μορφή Κωδικού Άμεσης 
Απόκρισης (QR Code), ώστε να μπορεί να σαρωθεί και 
μέσω συσκευών που διαθέτουν λειτουργία κάμερας.

4. Οι μεταφορτώσεις ψηφιακών αρχείων στις οποίες 
μπορεί να προβεί ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας 
φωτογράφος δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ημερήσιο 
όριο μεταφορτώσεων.

Άρθρο 4
Χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto 
από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των 
πιστοποιημένων επαγγελματιών φωτογράφων

1. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος, μετά 
την είσοδό του στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto, δύναται 
να εξουσιοδοτεί υπάλληλο με τον οποίο έχει εξαρτημένη 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου αυτός 
να μεταφορτώνει αρχεία φωτογραφιών προσώπου και 
οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής φυσικών 
προσώπων για λογαριασμό του πιστοποιημένου επαγ-
γελματία φωτογράφου. Η εξουσιοδότηση πραγματοποι-
είται με καταχώριση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) του υπαλλήλου στο αντίστοιχο πεδίο ενώ η εξαρ-
τημένη σχέση εργασίας επιβεβαιώνεται κατόπιν άντλησης 
στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Η 
εξουσιοδότηση μπορεί να αρθεί από τον πιστοποιημένο 
επαγγελματία φωτογράφο οποιαδήποτε στιγμή αυτός το 
επιθυμεί. Οι ενέργειες των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων 
στην ψηφιακή υπηρεσίας myPhoto εκτελούνται αποκλει-
στικά για λογαριασμό του πιστοποιημένου επαγγελματία 
φωτογράφου που τους παρείχε την εξουσιοδότηση μέχρι 
την άρση αυτής.
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2. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εισέρχεται στην 
ψηφιακή υπηρεσία κατόπιν αυθεντικοποίησής του με 
χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ 
(TAXISnet) του ιδίου και εφαρμογή δεύτερου παράγοντα 
ταυτοποίησης όπως έχει δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο 
Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

3. Μετά την αυθεντικοποίηση και την είσοδό του στην 
υπηρεσία το φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί 
ως υπάλληλος πιστοποιημένου επαγγελματία φωτογρά-
φου επιλέγει αν θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία με τον 
ρόλο του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου ή του πολίτη.

4. O εξουσιοδοτημένος υπάλληλος μεταφορτώνει από 
το τοπικό του μέσο αποθήκευσης στις αντίστοιχες θέσεις 
της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto τα αρχεία φωτογρα-
φίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης 
υπογραφής του φυσικού προσώπου - πελάτη του πιστο-
ποιημένου επαγγελματία φωτογράφου.

5. O εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρίζει στα 
κατάλληλα πεδία της ψηφιακής υπηρεσίας το επιθυμητό 
στοιχείο επικοινωνίας, ήτοι τον αριθμό κινητού τηλεφώ-
νου ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δια 
του οποίου ο πελάτης του θα λάβει τον κωδικάριθμο που 
αντιστοιχεί στα αρχεία που τον αφορούν. Ο κωδικάριθ-
μος παράγεται αυτόματα από την ψηφιακή υπηρεσία 
και αποστέλλεται στο φυσικό πρόσωπο με μήνυμα στον 
αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ή στη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

6. Οι μεταφορτώσεις ψηφιακών αρχείων στις οποίες 
μπορεί να προβεί εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του πι-
στοποιημένου φωτογράφου δεν μπορούν αθροιστικά 
να ξεπεράσουν το ημερήσιο όριο μεταφορτώσεων που 
αναλογεί στον πιστοποιημένο φωτογράφο.

Άρθρο 5
Χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto από 
φυσικά πρόσωπα

1. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην ψηφιακή 
υπηρεσία κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση των 
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (TAXISnet). 
Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται 
εφαρμογή δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης όπως 
έχει δηλωθεί από το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μη-
τρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

2. Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα ειδοποίησης 
στο μέσο επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο πιστο-
ποιημένος επαγγελματίας φωτογράφος ή ο εξουσιοδο-
τημένος υπάλληλός του κατά τη μεταφόρτωση των ψη-
φιακών αρχείων, στο οποίο περιέχεται ο κωδικάριθμος 
που αντιστοιχεί σε αυτά.

3. Ο παραλήπτης του κωδικαρίθμου, μετά την είσοδό 
του στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto, τον υποβάλει 
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο ή σαρώνοντας 
τον σχετικό Κωδικό Άμεσης Απόκρισης (QR Code) με τη 
βοήθεια συσκευής που διαθέτει λειτουργία κάμερας. Οι 
υποβολές ενός πολίτη δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 
ημερήσιο όριο υποβολών.

4. Το φυσικό πρόσωπο εξετάζει σε μορφή προεπισκό-
πησης τα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής 
απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής που αντιστοιχούν 

στον κωδικάριθμο που υπέβαλε και τις αποδέχεται ή 
τις απορρίπτει, εφόσον η φωτογραφία προσώπου δεν 
απεικονίζει τον ίδιο ή η οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης 
υπογραφής δεν αντιστοιχεί σε αυτόν.

5. Σε περίπτωση αποδοχής των αρχείων, αυτά και ο 
κωδικάριθμος που τους αντιστοιχεί δύνανται να συσχε-
τιστούν με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
του φυσικού προσώπου, μέσω της αντίστοιχης επιλογής 
στην ψηφιακή υπηρεσία.

6. Τα ψηφιακά αρχεία που συσχετίστηκαν με Α.Φ.Μ. 
φυσικού προσώπου διατηρούνται στο σύστημα για δι-
άστημα ενός έτους από την ημερομηνία συσχέτισης ενώ 
σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το σύστημα 
σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία απο-
στολής του μηνύματος.

7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύσει, να 
ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά 
αρχεία που έχει συσχετίσει με τον Α.Φ.Μ. του.

8. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να προβεί σε αποσυ-
σχέτιση του κωδικάριθμου και των αντίστοιχων αρχείων 
από τον Α.Φ.Μ. του. Ο κωδικάριθμος παραμένει διαθέ-
σιμος στο φυσικό πρόσωπο και μπορεί να τον επανασυ-
σχετιστεί με τον Α.Φ.Μ. του για διάστημα ενός έτους από 
την ημερομηνία της αρχικής συσχέτισης.

9. Το φυσικό πρόσωπο δύναται, κατόπιν ρητής συγκα-
τάθεσης, να εξουσιοδοτήσει μέσω του myPhoto ηλε-
κτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από 
Φορείς του Δημόσιου Τομέα και οι οποίες διατίθενται 
σε μορφή λίστας στο περιβάλλον της ψηφιακής υπηρε-
σίας myPhoto, να αντλήσουν τα συσχετισμένα αρχεία 
φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της 
ιδιόχειρης υπογραφής του μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Το ψηφιακό αρχείο 
της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε 
φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί απο-
κλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης 
διπλώματος οδήγησης.

10. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να άρει την εξουσι-
οδότηση που έχει εκχωρήσει σε κάποια ηλεκτρονική 
εφαρμογή ή υπηρεσία που παρέχεται από Φορέα του 
Δημόσιου Τομέα ενώ ανά πάσα στιγμή έχει πρόσβαση 
στο ιστορικό των εξουσιοδοτήσεών του, το οποίο δια-
τηρεί η υπηρεσία myPhoto.

Άρθρο 6
Προδιαγραφές αρχείων φωτογραφίας

Τα αρχεία που μεταφορτώνονται απαιτείται να έχουν 
μέγιστο μέγεθος έως 5 Mb και μορφότυπο jpg ή jpeg. Για 
τις φωτογραφίες προσώπου ορίζεται αναλογία εικόνας 
τέσσερα προς έξι (4:6) με ελάχιστες διαστάσεις οκτακό-
σια επί χίλια διακόσια εικονοστοιχεία (800x1200 pixels). 
Για την οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής η 
απαιτούμενη αναλογία είναι πέντε προς δύο (5:2) και οι 
ελάχιστες διαστάσεις επτακόσια επί διακόσια ογδόντα 
εικονοστοιχεία (700x280 pixels).

Άρθρο 7
Αρμόδιες Υπηρεσίες

1. Επιχειρησιακή ευθύνη για το myPhoto έχουν η Υπη-
ρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής 
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Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευ-
σης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) και η Διεύθυνση Λειτουργί-
ας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

2. Αρμόδια οργανική μονάδα για τη διαχείριση και 
παραγωγική λειτουργία του myPhoto είναι η Διεύθυν-
ση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..

Άρθρο 8
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και 
δικαιώματα υποκειμένων

1. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της ανωτέ-
ρω υπηρεσίας, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 4 του 
Γ.Κ.Π.Δ., είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς 
και οι Φορείς του δημοσίου τομέα, αποκλειστικά και μόνον 
για τον σκοπό της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας στο 
μέτρο που εξουσιοδοτούνται από τα φυσικά πρόσωπα να 
χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω δεδομένα και εφόσον τούτο 
απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Για τον σκοπό της εφαρμογής της παρούσας το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι Φορείς του 
δημόσιου τομέα που εξουσιοδοτούνται από τα φυσικά 
πρόσωπα να χρησιμοποιούν τα ανωτέρω δεδομένα, 
είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά τον λόγο αρμοδι-
ότητάς τους και λαμβάνουν, κατά την επεξεργασία και 
διαβίβαση των δεδομένων, όλα τα απαραίτητα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.

3. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας λαμβάνουν όλα τα κατάλ-
ληλα μέτρα, προκειμένου να παρέχουν στο υποκείμενο 
των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα 
άρθρα 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των 
άρθρων 15 έως 22 και του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου (L 119/1), σχετικά με την επεξεργασία, και προκειμέ-
νου να διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 22 του ιδίου Κανονισμού.

4. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες φωτογράφοι είναι 
ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Άρθρο 9
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα των 
πιστοποιημένων επαγγελματιών φωτογράφων 
για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν 
την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλ-

ληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ 
ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των 
προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της 
προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε 
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. 
Για τον παραπάνω σκοπό θα πρέπει να τηρούν αρχείο 
καταγραφής λήψης στοιχείων για κάθε συναλλασσόμενο 
φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 10
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε επεξεργασία διενεργείται, σύμφωνα με το 
ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(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 τις διατάξεις του 
ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-
κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων 
πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και 
παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης 
ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμε-
νων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από 
σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Επικρατείας 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02044842408220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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