
Κ.Τ.Α. αξηζκ. ΓΟΛΚΔΠ/ ΦΗ5 /6/νηθ/26.2.2014 (ΦΔΚ Β' 486/27-02-2014) 

Καθοπιζμόρ ηηρ διοικηηικήρ διαδικαζίαρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ αίηηζηρ για 

έκδοζη θοπολογικήρ ενημεπόηηηαρ μέζω ηων Κένηπων Εξςπηπέηηζηρ Πολιηών 

(ΚΕΠ) 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Α) Σεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3013/2002 «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 102/Α'/01-05-2002), φπσο ηζρχεη. 

Β) Σνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3242/2004 (ΦΔΚ 102/Α'/24-05-2004) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο Ο.Σ.Α.». 

Γ) Σεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/Α'/09-03-1999). 

Γ) Σνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 « ρέζεηο Κξάηνπο - Πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ 

δειηίνπ ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 75/Α'/11-06-1986). 

Δ) Σν άξζξν 15 ηνπ Ν. 3448/2006 (ΦΔΚ 57/Α'/15-3-2006) «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». 

Σ) Σνπ Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ 138/Α 716-06-2011) θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

Ε) Σνπ άξζξνπ 12, ηνπ Ν. 4174/2013 (ΦΔΚ Α' 170/2013) «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

2. Σελ ππ' αξηζκ. ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (ΦΔΚ 3398 Β'/ 31.12.2013) ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ: «Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο άξζξνπ 12 Ν. 4174/2013», 

φπσο ηζρχεη. 

3. Σν Π.Γ. 119/2013 (ΦΔΚ Α' 153) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, 

Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. ΤΠΟΗΚ 07927 ΔΞ/19.9.2012 (ΦΔΚ Β' 2574) θνηλήο 

απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί «Αλάζεζεο 

Αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε». 



5. Σελ αλάγθε δηεπθφιπλζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 

ηνπο ρνξεγεζεί Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε θνξέα ή 

ππεξεζία πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ πξνζθφκηζε ηέηνηνπ Απνδεηθηηθνχ. 

6. Σν γεγνλφο φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,  

απνθαζίδνπκε: 

Άπθπο 1 

Χοπήγηζη Αποδεικηικού ενημεπόηηηαρ μέζω Κ.Ε.Π. 

Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, σο πηζηνπνηεκέλνη θνξείο, ρνξεγνχλ απνδεηθηηθφ 

ελεκεξφηεηαο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε ή λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα ηεο παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ζηελ ππ' αξηζκ. 

ΠΟΛ.1274/27.12.2013 απφθαζε Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ηελ ΑΤΟ ΠΟΛ.1123/16.5.2012 (ΦΔΚ 1665 

Β'/16.5.2012). 

Άπθπο 2 

Πεδίο εθαπμογήρ 

Ζ παξνχζα απφθαζε εθαξκφδεηαη ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Απνδεηθηηθνχ 

Δλεκεξφηεηαο ζηα θπζηθά ή κε πξφζσπα πνπ απεπζχλνληαη ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη ειεθηξνληθά απφ ην ζχζηεκα TAXISnet, 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ. 

Άπθπο 3 

Υποσπεώζειρ Υποςπγείος Διοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ 

Διακςβέπνηζηρ (Υ.Δ.Μ.Η.Δ.) 

1. Ζ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ. απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηε Γηεχζπλζε 

Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζφκελσλ (e-Τπεξεζίεο), εθεμήο Γ.ΤΠ.Ζ.., ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, εθεμήο Γ.Γ.Γ.Δ., θαηάινγν ησλ Κ.Δ.Π. πνπ ζα 

εληαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία, ν νπνίνο ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπο ήηνη ηνλ Σίηιν, 

ηελ Σαρ. Γηεχζπλζε (Οδφο, Αξηζκφο, ΣΚ) θαζψο θαη ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο (Σειέθσλν, 

Fax, e-mail). 

 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν 

κεηαβιεζνχλ, ην Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ. ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηε Γ.ΤΠ.Ζ.. ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

ζρεηηθά. 

2. Πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία έρνπλ νη ππάιιεινη Κ.Δ.Π. - πηζηνπνηεκέλνη 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ - ΚΔΠ. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη κε επζχλε 



ηνπ ΤΓΜΖΓ. Σν ΤΓΜΖΓ έρεη επίζεο ηελ επζχλε ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο 

ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ηελ ππνρξέσζε ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-Δθαξκνγέο) -εθεμήο Γ.ΖΛΔ.Γ. ηεο 

Γ.Γ.Γ.Δ.- ζε κεληαία βάζε. Σα ζηαηηζηηθά είλαη ηα tokens, usernames, idkep, ρξφλνο 

εμππεξέηεζεο. 

3. Ζ απζεληηθνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη κε ηε γλσζηνπνίεζε απφ ην Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ. ζηε 

Γ.Γ.Π.. ηνπ κνλαδηθνχ αξηζκνχ (token) θάζε ζπλαιιαγήο, πνπ δηαζθαιίδεη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ΔΡΜΖ θαη 

TAXISnet. 

4. Σν Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ. ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ. ή ηε Γ.Γ.Π.. λα 

παξέρεη αλαιπηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο αλά Κ.Δ.Π. ή/θαη αλά ππάιιειν 

Κ.Δ.Π. γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε βάζε ηνπο σο άλσ κνλαδηθνχο αξηζκνχο 

(token) ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ ζπλαιιαγψλ. 

Άπθπο 4 

Πποϋποθέζειρ σπήζηρ ηηρ ηλεκηπονικήρ ςπηπεζίαρ 

1. Α) Γηα ηε ρνξήγεζε Απνδεηθηηθνχ Δλεκεξφηεηαο απφ ην Κ.Δ.Π. απαηηείηαη ε ππνβνιή 

αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θπζηθνχ ή κε πξνζψπνπ ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία Α.Φ.Μ. θαη Αξηζκφ Δηδνπνίεζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδεη ην 

άξζξν 5 ηεο ππ' αξηζκ. ΠΟΛ.1274/27.12.2013 απφθαζεο ΓΓΓΔ. 

Β) Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ε αίηεζε θαη ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεί ε θαζνξηδφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

δηαδηθαζία είλαη: 

α. αλ ππνβάιιεηαη απφ θπζηθφ πξφζσπν, νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Αξηζκφ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, δηεχζπλζε επαγγέικαηνο θαη θαηνηθίαο, αξηζκφ δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, αλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο, 

β. αλ ππνβάιιεηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν, επσλπκία, δηεχζπλζε θαη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ, 

γ. ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη, 

δ. ην θνξέα ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί, 

 

ε. ην αθίλεην ην νπνίν ζα κεηαβηβαζηεί ή επί ηνπ νπνίνπ ζα ζπζηαζεί εκπξάγκαην 

δηθαίσκα, εάλ δεηείηαη γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο 

επ' απηνχ, 

ζη. ηα ζηνηρεία ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο, εάλ δεηείηαη γηα είζπξαμε ρξεκάησλ. 



Γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ απνζηέιιεη ζηε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΚΔΠ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ πεδίσλ ηεο αίηεζεο, (φπσο ε 

θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ηνπ ηίηινπ 

πιεξσκήο). 

2. Ζ αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ζην 

ζχζηεκα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο. 

3. Οη ππνβαιιφκελεο αηηήζεηο πνιηηψλ, δηαηεξνχληαη ζην Κ.Δ.Π. θαη ηα ζηνηρεία ησλ 

ειεθηξνληθψλ αηηεκάησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ-ΚΔΠ αληίζηνηρα, 

γηα κηα πεληαεηία. 

Ζ Γ.ΖΛΔ.Γ. ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ην Γξαθείν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη Τπνδνκψλ ηεο ΓΓΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο 

σο άλσ αηηήζεηο γηα ηηο αλάγθεο ειέγρσλ ή γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα είλαη πηζαλφ λα 

πξνθχςεη θαη ηα Κ.Δ.Π. ππνρξενχληαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, λα παξέρνπλ άκεζα 

ζρεηηθή πξφζβαζε. 

Άπθπο 5 

Διαδικαζία σοπήγηζηρ Αποδεικηικού Ενημεπόηηηαρ 

1. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ Κ.Δ.Π., κε ρξήζε ησλ κνλαδηθψλ θσδηθψλ 

πξφζβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ, επηζθέπηεηαη ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία 

ρνξήγεζεο Απνδεηθηηθνχ Δλεκεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISnet θαη ζπκπιεξψλεη, 

ζηελ εκθαληδφκελε ζρεηηθή ζειίδα, ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπ 

θπζηθνχ ή κε θπζηθνχ πξνζψπνπ γηα ηνλ νπνίν επηζπκεί ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ζπκπιεξψλεη πξφζζεηα ηνλ 

δεηνχκελν πεληαςήθην Αξηζκφ Δηδνπνίεζεο, ηνλ νπνίν αληηγξάθεη απφ νπνηνδήπνηε 

Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα Φφξνπ Δηζνδήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ησλ ηειεπηαίσλ 

πέληε (5) εηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη κε θπζηθφ πξφζσπν, ζην ίδην 

πεδίν ζπκπιεξψλεηαη, αληί Αξηζκνχ Δηδνπνίεζεο, ν αξηζκφο «99999». 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ζην ζχζηεκα TAXISnet ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ν εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ Κ.Δ.Π.: 

 

εθηππψλεη θαη παξαδίδεη ζην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ πξφζσπν (ή ζε πξφζσπν λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ πξφζσπν) ή ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 

κε θπζηθνχ πξνζψπνπ ην εθδνζέλ Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο, ή ελεκεξψλεη ηνλ 

ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν κε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ είλαη 

δπλαηή ε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ κέζσ δηαδηθηχνπ, φηαλ ζην ζχζηεκα εκθαλίδεηαη ην 



κήλπκα «Ο θνξνινγνχκελνο πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε Γ.Ο.Τ. γηα ην απνδεηθηηθφ 

ελεκεξφηεηαο». 

2. Σν απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδεηαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ θαη 

παξαδίδεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε απφ ην Κ.Δ.Π. απνηειεί δηνηθεηηθφ έγγξαθν, 

θέξεη ειεθηξνληθή απνηχπσζε ηεο ζθξαγίδαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ θαζψο θαη ειεθηξνληθή απνηχπσζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ή ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο απηήο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, πξνο ηνλ νπνίν παξέρεηαη ζρεηηθή πξνο ηνχην 

εμνπζηνδφηεζε. 

3. Σα Κ.Δ.Π., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ κέζσ 

δηαδηθηχνπ, δχλαληαη, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, λα απνζηέιινπλ ηε ζρεηηθή 

αίηεζε ζε Γ.Ο.Τ., κέζσ ηειενκνηνηππίαο, θαη ην απνδεηθηηθφ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ, απνζηέιιεηαη απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηαρπδξνκηθά ζην Κ.Δ.Π. θαη 

παξαδίδεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

Ζ αίηεζε, θαηαρσξίδεηαη ζην ζχζηεκα ΔΡΜΖ. Ο θαηάινγνο ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπο ήηνη ηίηινο, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο αλαξηψληαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο Γ.Γ.Π.. www.qsis.gr. 

4. Γελ επηηξέπεηαη ζεψξεζε θσηναληηγξάθσλ ή αληηγξάθσλ ηνπ Απνδεηθηηθνχ 

Δλεκεξφηεηαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κ.Δ.Π. νχηε ε δηφξζσζε ηνπ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν. 

Άπθπο 6 

Ειδικέρ Υποσπεώζειρ 

1. Κάζε Κ.Δ.Π., ππνρξενχηαη λα ηεξεί ςεθηαθφ αξρείν θαηαγξαθήο ησλ αηηήζεσλ 

ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν δηαζέηεη άκεζα, δηα ηνπ Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ., ζηε Γ.ΖΛΔ.Γ., 

εθφζνλ απηφ απαηηεζεί. ην αξρείν ζα θαηαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ν ππάιιεινο ηνπ 

Κ.Δ.Π. - ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, ν κνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο ηεο αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ πνιίηε, ε εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην 

TAXISnet θαη ν ΑΦΜ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε θαη γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ην 

Απνδεηθηηθφ. 

Αιινίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο δελ επηηξέπεηαη, γηα θαλέλα ιφγν. 

 

2. Ζ Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ε Γ.Γ.Π.. νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηθήο, κε θνηλνπνίεζε ζηε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΚΔΠ, 

ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο, φπσο επίζεο γηα πξνγξακκαηηζκέλεο θαη κε παξεκβάζεηο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππεξεζία ηεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 



3. Σν Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ. θαη ηα Κ.Δ.Π. ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ψζηε ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε πξφζβαζε. 

4. Σα Κ.Δ.Π. θαη νη εμνπζηνδνηεκέλνη γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ππάιιεινη, ηεξνχλ 

απφξξεηα ηα δηαπηζηεπηήξηα πξφζβαζεο πνπ ηνπο έρνπλ απνδνζεί θαη εηδνπνηνχλ 

άκεζα ην Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ. γηα ηπρφλ δηαξξνή ηνπο. 

ε πεξίπησζε ππνςηψλ ή δηαπίζησζεο πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα/ κεραληζκφ πνπ αμηνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία, ηα Κ.Δ.Π., 

δηα ηνπ Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ., ππνρξενχληαη λα εηδνπνηνχλ άκεζα ην Γξαθείν Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη Τπνδνκψλ ηεο Γ.Γ.Π. κε 

ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλα λα δηαηεξνχλ θαη λα 

παξέρνπλ θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηεξεχλεζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Άπθπο 7 

Έλεγσοι οπθήρ εθαπμογήρ 

1. Ζ Γ.ΤΠ.Ζ.. κπνξεί λα ελεκεξψλεη ηνλ θνξνινγνχκελν, γηα ηνλ νπνίν έρεη γίλεη 

αίηεζε απφ Κ.Δ.Π. γηα ηε ρνξήγεζε Απνδεηθηηθνχ, ελαιιαθηηθά ή ζπλδπαζηηθά, κε ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο: 

(α) κε ελεκέξσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ κεξίδαο ζην TAXISnet, 

(β) κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), 

(γ) κε κήλπκα θηλεηήο ηειεθσλίαο (SMS) ή 

(δ) κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν. 

2. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ δηθαηνχηαη λα εθδίδεη εληνιέο 

δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ γλεζηφηεηαο ησλ ρνξεγεζέλησλ απφ ηα Κ.Δ.Π. Απνδεηθηηθψλ 

πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο. 

3. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Κ.Δ.Π. ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ νξζή ηήξεζε ηεο 

πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζίαο θαη λα ειέγρεη, ηνπιάρηζηνλ 

δεηγκαηνιεπηηθά, ηα εθδνζέληα Απνδεηθηηθά Δλεκεξφηεηαο, ζε φ,ηη αθνξά ζηε 

λνκηκφηεηα ηεο ρνξήγεζεο ηνπο. 

4. Σν Γξαθείν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη 

Τπνδνκψλ ηεο Γ.Γ.Π. κεηά απφ εληνιή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη ειέγρνπο ζε φια ηα εκπιεθφκελα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 

αζθαιείαο. 

Άπθπο 8 

Λοιπά θέμαηα 



Ζ Γ.ΖΛΔ.Γ., ε Γ.ΤΠ.Ζ.. θαη ε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ιακβάλνπλ φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ κε ηνπο νπνίνπο απηέο παξέρνληαη. 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ζπλέπεηα ή δεκία 

ηπρφλ ζα ππνζηεί ην Κ.Δ.Π. πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ή ην 

Τ.Γ.Μ.Ζ.Γ. απφ ηε ρξήζε ή ηελ αδπλακία ρξήζεο ηνπο, απφ θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε 

ρξήζε ηνπο, απφ δηαθνπέο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, βιάβεο ηνπ δηθηχνπ 

ειεθηξνδφηεζεο ή γηα άιινπο ιφγνπο. 

Άπθπο 9 

Έναπξη ιζσύορ 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 

ρνξήγεζεο Απνδεηθηηθνχ Δλεκεξφηεηαο ζε θπζηθά ή κε πξφζσπα απφ ηα Κ.Δ.Π. 

νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 26 Φεβξνπαξίνπ 2014 
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