
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 110285/ΔΤΒΝ 1851/Τμ. A/Φ.15 
Δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείρι-

ση ηλεκτρονικής πλατφόρμας - Μητρώου Ρευ-

ματοδοτών - Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ), σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4472/2017 

(Α΄ 74).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

2. Του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

3. Του π.δ. 70/22.9.2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

4. Του π.δ. 123/2016 (A΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Της υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 (Β΄ 3722) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξαν-
δρο Χαρίτση» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Υ226/28.12.2016 (Β΄ 4233).

7. Του άρθρου 54 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δια-
τάξεις» (Α΄ 74) και ειδικότερα της παραγράφου 2 αυτού.

8. Του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι-
νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86) και ειδικότερα του άρθρου 
27 του Κεφαλαίου Ε΄Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών 
προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας αυτού.

9. Της υπ’ αριθμ. 529/11.1.2000 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 67) «Διάθεση στην αγορά και εγκατάσταση ρευμα-
τοδοτών και ρευματοληπτών», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

10. Της υπ’ αριθμ. Φ.40.4/1/989/2012 υπουργικής 
απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301), όπως ισχύει.

11. Της υπ’ αριθμ. Φ.40.4/3/1031/2012 υπουργικής 
απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγ-
γραφο» (Β΄ 1317), όπως ισχύει.

12. Της υπ’ αριθμ. Φ.40.4/163/2013 υπουργικής από-
φασης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφα-
λούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρό-
τυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση, εγγράφων 
σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του 
δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» 
(Β΄ 401).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται η δημιουργία, 
οργάνωση, λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα 
διαχείρισης και τεχνικών προδιαγραφών της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας - Μητρώου Ρευματοδοτών - Ρευμα-
τοληπτών (ΗΜΡΡ) για τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατα-
χώρησης και έκδοσης του αριθμού καταχώρισης αυτών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
54 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

Άρθρο 2
Οργάνωση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκαθίσταται η Ηλεκτρονική 
πλατφόρμα - Μητρώο Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών 
εφεξής αποκαλούμενη ως «ΗΜΡΡ», η οποία αποτελεί 
ένα πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4472/2017. Το 
ΗΜΡΡ συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τα 
πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας δια-
δικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της 
ΥΑ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2. Το ΗΜΡΡ αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λει-
τουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες 
λειτουργίες:

α) Διαδικτυακή πύλη
β) Σύστημα εγγραφής, καταχώρισης και πρόσβασης 

χρηστών
γ) Υποσύστημα υποβολής και επεξεργασίας στοιχείων 

για την καταχώρηση και την ανανέωση καταχώρησης 
ρευματοδοτών - ρευματοληπτών ηλεκτρικού ρεύματος 
του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 529/11.1.2000, 
από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή έμπορο των 
προϊόντων, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία του 
άρθρου 6.

Ειδικότερα καθίσταται υποχρεωτική από τις επιχειρή-
σεις του προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική καταχώ-
ριση ρευματοδοτών - ρευματοληπτών, δια συνδέσεως 
των ενδιαφερομένων στην διαδικτυακή πύλη του ΗΜΡΡ, 
η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης http://www.ggb.gr/κατά τους όρους του 
άρθρου 4 και του Παραρτήματος Ι που αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Για τον σκοπό 
αυτό παρέχονται επιπλέον οι εξής λειτουργίες:

αα) έκδοση νέας Δήλωσης Καταχώρισης,
ββ) έκδοση ανανέωσης Δήλωσης Καταχώρισης,
γγ) προσθήκη πιστοποιητικού χορήγησης σήματος 

ποιότητας σε υφιστάμενη Δήλωση Καταχώρισης,
δδ) αναζήτηση υπαρχουσών Δηλώσεων Καταχώρισης 

της επιχείρησης,
εε) απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης κατά 

την υποβολή οριστικών στοιχείων στις ανωτέρω αα), 
ββ) και γγ) υποπεριπτώσεις, μέσω του συστήματος ηλε-
κτρονικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

δ) Υποσύστημα εξέτασης υποβληθέντων στοιχείων 
των υποπεριπτώσεων αα), ββ) και γγ) της ως άνω περί-

πτωσης γ) από την αρμόδια υπηρεσία όπως προβλέπε-
ται στο άρθρο 4 και απόδοση στο ρευματοδότη - ρευ-
ματολήπτη ηλεκτρικού ρεύματος που καταχωρίζεται 
ηλεκτρονικά στο ΗΜΡΡ, ενός μοναδικού ηλεκτρονικού 
αριθμού μητρώου, ο οποίος παραμένει αμετάβλητος και 
υποχρεωτικός βάσει των προβλεπομένων στην υπουρ-
γική απόφαση 529/11.1.2000.

Για τον σκοπό αυτό, υπό τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, παρέχονται εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής λειτουργίες:

αα) κατάλογος εκκρεμών αιτήσεων,
ββ) επιβεβαίωση παραλαβής δείγματος του προϊό-

ντος και καταβολής του προβλεπομένου παραβόλου 
από τον ενδιαφερόμενο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
6 της υπουργικής απόφασης 529/11.1.2000 όπως ισχύει,

γγ) προκαταρκτική εξέταση στοιχείων αίτησης, κατα-
γραφή παρατηρήσεων για τη διόρθωση ή συμπλήρωση 
στοιχείων αυτής από τον αιτούντα και δυνατότητα απο-
στολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος,

δδ) δυναμική αναζήτηση δεδομένων του ΗΜΡΡ και 
πρόσβαση σε αναφορές σχετικές με την υπό εξέταση 
αίτηση,

εε) εξαγωγή της υπό έγκρισης Δήλωσης Καταχώρι-
σης σε αρχείο που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοι-
χεία του Παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 
529/11.1.2000, δυνατότητα προσθήκης τυχόν περιορι-
στικών όρων υπό τους οποίους παρέχεται η καταχώ-
ρηση, ψηφιακή υπογραφή αυτής, αυτόματη χορήγηση 
μοναδικού «Ηλεκτρονικού Αριθμού Μητρώου ΗΜΡΡ» 
και αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

ε) Δυναμική διαχείριση των δεδομένων του ΗΜΡΡ με 
πολλαπλά κριτήρια επιλογής από τους χρήστες της υπο-
περίπτωσης ββ) της περίπτωσης β) και των περιπτώσεων 
γ) και δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης. Για τους σκοπούς εποπτείας της αγοράς, στον 
Εποπτεύοντα του ΗΜΡΡ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 
3 περ. δ) του παρόντος, παρέχονται στατιστικά στοιχεία 
ώστε με συγκεκριμένα κριτήρια να επιλέγεται η πραγμα-
τοποίηση εργαστηριακών ελέγχων σε προϊόντα.

στ) Μηχανισμός δημιουργίας αναφορών, ειδοποιήσεων 
προς τους χρήστες και έκδοση σχετικών στατιστικών 
στοιχείων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής.

ζ) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά 
μητρώα άλλων δημοσίων αρχών μέσω διαδικτύου.

η) Υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης σχετικά με 
το ΗΜΡΡ κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Διαχείριση και δομή

1. Η διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (πληρο-
φοριακού συστήματος) του ΗΜΡΡ ασκείται από τη Γενική 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, η εποπτεία λειτουργίας και 
εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνι-
κής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του ιδίου Υπουργείου κατά τις ειδικότερες 
προβλέψεις του οργανισμού του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης. Η διαδικτυακή πύλη του ΗΜΡΡ θα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43915Τεύχος Β’ 3656/17.10.2017

είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
http://www.ggb.gr/υπό τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

2. Στη διαδικτυακή πύλη του ΗΜΡΡ η δομή, το περιε-
χόμενο και οι διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 5 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).

Άρθρο 4
Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία 
εγγραφής και τρόπος πρόσβασης

1. Το ΗΜΡΡ διαθέτει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλεί-
ας και κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομένων, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 
ως ασφαλούς πληροφοριακού συστήματος. Η διαδι-
κτυακή πύλη του ΗΜΡΡ στην οποία έχουν πρόσβαση 
οι κατηγορίες χρηστών του παρόντος άρθρου, γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Παραρτήματος Ι της 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).

2. Χρήστες του ΗΜΡΡ είναι:
α) Οι υπόχρεοι για ηλεκτρονική καταχώριση ρευμα-

τοδοτών - ρευματοληπτών της περίπτωσης γ) της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

β) Οι υπηρεσίες της διοίκησης, στις οποίες περιλαμ-
βάνεται ο Διαχειριστής του ΗΜΡΡ, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι με ελεγχόμενη πρόσβαση σε 
στοιχεία ενδιαφέροντός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

3. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμε-
τωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
12 του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος III της 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301). Το σύστημα υποστηρί-
ζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορε-
τικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες 
χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Απλοί χρήστες του ΗΜΡΡ: Η ομάδα αυτή περιλαμβά-
νει φυσικά και νομικά πρόσωπα, η πρόσβαση των οποί-
ων στο ΗΜΡΡ πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται 
ειδικές διαδικασίες ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. 
Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και 
μόνο στον ελεύθερο προσβάσιμο χώρο της παραγρά-
φου 4 του παρόντος άρθρου.

β) Πιστοποιημένοι χρήστες του ΗΜΡΡ: Η ομάδα αυτή 
περιλαμβάνει τους χρήστες, η πρόσβαση των οποίων 
στο ΗΜΡΡ πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής διαδικασί-
ας εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους και 
ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που τους έχουν 
δοθεί από τους διαχειριστές του ΗΜΡΡ στο πλαίσιο των 
κανόνων ασφαλείας του.

αα) Πιστοποιημένοι χρήστες της περίπτωσης α) μέσω 
σύνδεσης και εγγραφής των ενδιαφερομένων επιχει-
ρήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggb.
gr/με εισαγωγή του αναγνωριστικού (Username) και 
κωδικού πρόσβασης (Password), όπως ισχύουν στον 
λογαριασμό χρήστη της Γενικής Γραμματείας Πληρο-

φοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr/gsis/
info/gsis_site/index.html. Στους εν λόγω χρήστες πα-
ρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις λειτουργίες των 
περιπτώσεων β) και γ).

ββ) Πιστοποιημένοι χρήστες υπάλληλοι της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτή-
των τους όπως προβλέπονται στις οικίες διατάξεις, μέσω 
χορήγησης αναγνωριστικού (Username) και κωδικού 
πρόσβασης (Password), από τον Διαχειριστή του ΗΜΡΡ 
της κατωτέρω περίπτωσης γ). Στους εν λόγω χρήστες 
παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις λειτουργίες 
των περιπτώσεων δ), ε), στ), και ζ) της παραγράφου 2 
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

γγ) Πιστοποιημένοι χρήστες μέλη του αρμοδίου οργά-
νου ελέγχου του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης 
529.11.1.2000 ή/και του άρθρου 27 του ν. 4072/2012, 
μέσω χορήγησης αναγνωριστικού (Username) και κω-
δικού πρόσβασης (Password), από τον Διαχειριστή του 
ΗΜΡΡ της κατωτέρω περίπτωσης γ). Στους εν λόγω 
χρήστες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης, απο-
κλειστικά για ανάγνωση των στοιχείων των Δηλώσεων 
Καταχώρισης για τις οποίες έχει χορηγηθεί μοναδικός 
«Ηλεκτρονικός Αριθμός Μητρώου ΗΜΡΡ», σύμφωνα 
με τη διαδικασία της υποπερίπτωσης εε) της περίπτω-
σης δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης. Τα στοιχεία στα οποία παρέχεται πρόσβα-
ση καθορίζονται από τον Διαχειριστή του ΗΜΡΡ και τον 
Εποπτεύων του ΗΜΡΡ των κατωτέρω περιπτώσεων γ) 
και δ) αντίστοιχα.

γ) Διαχειριστής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (πλη-
ροφοριακού συστήματος) του ΗΜΡΡ: Στην ομάδα αυτή 
περιλαμβάνονται υπάλληλοι της Γενικής Δ/νσης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρό-
σβασης στα υποσυστήματα, στους σχετικούς πόρους 
του πληροφοριακού συστήματος και στις υποδομές του 
και ασχολούνται με τον έλεγχο καλής λειτουργίας των 
συστημάτων και των υπηρεσιών του, την παραμετρο-
ποίηση και την εν γένει συντήρησή τους.

δ) Εποπτεύων του ΗΜΡΡ: Στην ομάδα αυτή περιλαμ-
βάνονται εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης 
Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμμα-
τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, που έχουν πρόσβαση σε όλες της πληροφορίες, 
εποπτεύουν το ΗΜΡΡ, αξιοποιούν τα σχετικά στοιχεία 
που παρέχονται από αυτό, προσδιορίζουν τις τιμές που 
λαμβάνουν τα πεδία του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
με διάκριση σε υποχρεωτικά ή μη και παρέχουν το δι-
καίωμα σε μέλη της να ενημερώνουν τα εν λόγω πεδία.

4. Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: νοούνται σελίδες 
της διαδικτυακής πύλης στις οποίες η πρόσβαση επι-
τρέπεται ελεύθερα. Στον χώρο αυτό περιλαμβάνονται 
ενδεικτικά τα εξής στοιχεία:

α) Ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
β) Οδηγός χρήσης του ΗΜΡΡ, με πληροφορίες σχετικά 

με τη διαδικασία πρόσβασης και λειτουργίας αυτού.
γ) Υπηρεσία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.
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5. Για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης του 
ΗΜΡΡ, οι πιστοποιημένοι χρήστες της ανωτέρω περί-
πτωσης β) της παραγράφου 3 πραγματοποιούν την εγ-
γραφή ή καταχώρισή τους παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 
ΗΜΡΡ. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού των πιστοποι-
ημένων χρηστών των ανωτέρω υποπεριπτώσεων ββ) , 
γγ) και δδ) της περίπτωσης β και των περιπτώσεων γ) και 
δ) της παραγράφου 3 του παρόντος γίνεται με τη λήψη 
μηνύματος επιβεβαίωσης μέσω του ηλεκτρονικού τους 
ταχυδρομείου. Οι χρήστες φέρουν την απόλυτη ευθύνη 
για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν κατά την 
εγγραφή ή την καταχώρισή τους στο ΗΜΡΡ.

Άρθρο 5
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας

Στη διαδικτυακή πύλη του ΗΜΡΡ τα θέματα ασφαλείας 
και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετω-
πίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 
και 13 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 
(Β΄ 1301).

Άρθρο 6
Διαλειτουργικότητα

Το ΗΜΡΡ ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη 
διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστή-

ματα φορέων, σύμφωνα με το Παράρτημα II της 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301).

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη 
λειτουργίας του ΗΜΡΡ, παρέχεται στις επιχειρήσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 
529/11.1.2000 δυνατότητα καταχώρησης των προϊόντων 
είτε μέσω του ΗΜΡΡ είτε κατά την διαδικασία του άρ-
θρου 6 της υπουργικής απόφασης 529/11.1.2000.

2. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της 
ανωτέρω παρ. 1 η διαδικασία καταχώρησης πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά μέσω του ΗΜΡΡ.

3. Αιτήσεις Δηλώσεων Καταχώρισης προϊόντων με 
ημερομηνία υποβολής έως τις 31.12.2017 καταχωρού-
νται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της υπουργικής 
απόφασης 529/11.1.2000.

Άρθρο 8
Έναρξη λειτουργίας ΗΜΡΡ - 
Δημοσίευση - Έναρξη Ισχύος

1. Το ΗΜΡΡ τίθεται σε λειτουργία από τις 2 Ιανουαρίου 
2018.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Oκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036561710170012*
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