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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 36995 ΕΞ 2022 (1)

   Τήρηση θυρίδων του Υπουργείου Εξωτερικών 

στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοί-

κησης (gov.gr- ΕΨΠ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-

σωμάτωση 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) 
και ιδίως της παρ. 17 του άρθρου 107 του νόμου αυτού, 

β) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

γ) των άρθρων 16 και 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση 
και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έρ-
γων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 133),

δ) 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 (L 119/1),

ε) 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) 2016/680του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’  137),

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

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

η) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας 
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

4. Την υπ’ αρ. 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

5. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης 
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες» (Β’ 4798).

6. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-2-2021 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-Δ
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σης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

7. Το αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών με υπ’ αρ. 
13783/2022 προς την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

8. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ψηφι-
ακών υπηρεσιών προς τα φυσικά πρόσωπα και τις επι-
χειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημό-
σιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), με στόχο δημιουργία ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος για την ορθή διεκπεραίωση 
των υπηρεσιών αυτών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι Θυρίδες 
του Υπουργείου Εξωτερικών για την παροχή ψηφιακών 
υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες.

2. Στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών προωθού-
νται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/
χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύνα-
ψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση 
εγγράφων από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-2-2021 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγ-
γράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των 
θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή».

3. Στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών παρέχεται 
η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητι-
κών/βεβαιώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
28 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 2
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων 
φορέων

1. Στην ΕΨΠ τηρούνται οι Θυρίδες του Υπουργείου 
Εξωτερικών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα 
φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 26 του ν. 4727/2020 και στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 
26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθ-
μιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων 
και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς 
και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που 
τηρούνται σε αυτή».

2. Οι θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών είναι «ψη-
φιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,
β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/

υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με 
ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστή-
ματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,

γ) περιέχουν αναρτημένα έγγραφα και αιτήσεις,

δ) οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφά της ανά υπό-
θεση,

ε) οι χειριστές των θυρίδων λαμβάνουν ενημερώσεις 
για την άφιξη ενός εγγράφου στη θυρίδα ανάλογα με 
τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει 
(email, sms, κ.ά.),

στ) για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους δι-
αχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές 
επιλογές διαχείρισης όπως:

- Ανάθεση
- Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
- Κατάσταση αίτησης
- Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
- Αναζήτηση
- Ιστορικό υποθέσεων
- Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων
- Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του χρήστη
- Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη.
3. Στην ΕΨΠ δύναται να δημιουργούνται για το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα 
με τις ανάγκες των επιμέρους Υπηρεσιών της (ενδεικτικά 
πρεσβείες, προξενεία κ.ά.). Η ορισθείσα ως ανώτερη ιε-
ραρχικά θυρίδα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες 
που υπάγονται σε αυτή.

4. Στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών τηρού-
νται έγγραφα και αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτό και 
αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω 
της ΕΨΠ καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/έγγραφα 
των αιτήσεων αυτών.

5. Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών κα-
θώς και οι απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών, 
μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες 
του Υπουργείου Εξωτερικών για χρονικό διάστημα έως 
πέντε (5) ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα/
χρήστες στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών και 
η επαλήθευση του περιεχομένου τους από τον λήπτη 
(φορέα της θυρίδας υποβολής) γίνεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 
26-2-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθ-
μιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων 
και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς 
και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που 
τηρούνται σε αυτή».

Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδων του Υπουργείου 
Εξωτερικών

1. Στις Θυρίδες του Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπο-
νται δύο διακριτοί ρόλοι για τους υπαλλήλους της του 
Υπουργείου Εξωτερικών:

α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτή-
σεις των φυσικών προσώπων

β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τρο-
ποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των Θυρίδων του 
Υπουργείου Εξωτερικών και την ονομασία της Θυρίδας 
και εξάγει στατιστικά στοιχεία.
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Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά 
θυρίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει πρόσβαση 
στις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

2. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι υπεύθυνο για τον 
ορισμό των εξουσιοδοτημένων χρηστών της κάθε Θυ-
ρίδας, ήτοι για τους χειριστές και διαχειριστές τους.

3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή της ανώ-
τερης ιεραρχικά θυρίδας, σύμφωνα με το αίτημα που 
υποβάλει το Υπουργείο Εξωτερικών κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση 
στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλή-
θευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς με την χρήση των 
«Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων 
του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες».

5. Οι διαχειριστές και οι χειριστές των θυρίδωντου 
Υπουργείου Εξωτερικών οφείλουν να διεκπεραιώσουν 
την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 4
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που τη-
ρούνται στις θυρίδες του Υπουργείου Εξωτερικών ορί-
ζεται το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

2. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι υπεύθυνο ιδίως για 
τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης των θυρίδων 
της και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτών, καθώς 
και για τον χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και 
διαγραφής των δεδομένων.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανε-
ξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία 
της ΕΨΠ.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών εκκινεί από την δημοσίευση της πα-
ρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022 

Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Επικράτειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΕΝΔΙΑΣ 

  Αριθμ. 100/2022-2605  (2)
    Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυ-

σικών Επιστημών «Δημόκριτος» στον Διευθυ-

ντή του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρ-

μογών. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258) και ειδικό-
τερα την παρ. 14 του άρθρου 15.

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και το 
ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα το άρθρο 65.

4. Τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας xρηματοδότησης» 
(Α’ 94) και ειδικότερα το εσωτερικό άρθρο 4 της υπο-
παρ. Δ.9. της παρ. Δ. του άρθρου 2.

5. Το π.δ. 71/1987 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ 
«Δ»)» (Α’ 43).

6. Την υπό στοιχεία 4909/ΦΟΡ/258/13.03.1995 από-
φαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο-
λογίας «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
(ΕΚΕΦΕ «Δ»)» (Β’ 221).

7. Τα άρθρα 9 και 18 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοι-
κητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

9. Την υπ’ αρ. 100/2020-2271/13.7.2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Διευθυ-
ντή του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»» (Β’ 3186).

10. Την από 17.06.2022 προφορική εισήγηση του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

12. Το υπ’ αρ. 010/2022-1533/05-09-2022 απόσπασμα 
πρακτικού της 709ης συνεδρίασης του ΔΣ/17-06-2022, 
αποφασίζει:

- Τη μερική κατάργηση της υπό στοιχείο 9 ανωτέρω 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) κατά το 
μέρος που μεταβιβάζονται στον Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» οι αρμοδιότητες της έκδοσης αποφάσε-
ων ή εντολών αποζημίωσης για μεταθέσεις, αποσπάσεις, 
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μετοικεσία και λοιπές μετακινήσεις στο εσωτερικό και 
εξωτερικό του πάσης φύσεως προσωπικού (σχετ. 15 της 
απόφασης).

- Τη μεταβίβαση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, και συ-
γκεκριμένα της έκδοσης αποφάσεων ή εντολών απο-
ζημίωσης για μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετοικεσία και 
λοιπές μετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό του 
πάσης φύσεως προσωπικού, στον Διευθυντή του Ινστι-
τούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ) του ΕΚΕΦΕ 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
του Διευθυντή του ανωτέρω Ινστιτούτου, οι παραπάνω 
αρμοδιότητες ασκούνται από τον Διευθυντή του Ινστι-
τούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τε-

χνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει 
να ισχύει κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει θέματα της 
παρούσας.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2022 

O Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ   

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