Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα που
υποστηρίζουν τις διαδικασίες υλοποίησης των Προγραμμάτων «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με
Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» δεν τηρούν και δεν επεξεργάζονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τους κωδικούς (όνομα χρήστη και συνθηματικό) με τους οποίους εισέρχεται ο
χρήστης στην σχετική υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Αυτό γίνεται αποκλειστικά μέσω των
υπηρεσιών του ιστότοπου της ΑΑΔΕ, μέσω κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου
επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και του ιστότοπου, με τρόπον ώστε να
διασφαλίζεται πλήρως η εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας.
Ο μόνος λόγος που μας επιβάλει να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί αυτοί ΑΡΧΙΚΑ, είναι
το ότι θα πρέπει να πιστοποιείται ότι το άτομο που σκανάρει κάρτες και έχει
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ωφελούμενων, είναι το ίδιο που έχει ορίσει ο
εκάστοτε νόμιμος εκπρόσωπος.
Προκειμένου να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη διαδικασία
πιστοποίησης των χρηστών του Π.Σ. “Enarmonisys”, σας ενημερώνουμε ότι:
α. Στη Βάση Δεδομένων του Π.Σ. τηρούμε τον ΑΦΜ και το Ονοματεπώνυμο του
στελέχους του Φορέα, όπως τα έχει καταχωρήσει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος∙
β. Όταν το εν λόγω στέλεχος επιχειρήσει για πρώτη φορά να εισέλθει στο Π. Σ.
“Enarmonisys”, το Π.Σ. επικοινωνεί με τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και ζητά από
αυτόν να ανοίξει την ιστοσελίδα εισόδου (login)∙
γ. Αφού το στέλεχος καταχωρήσει τα στοιχεία πρόσβασης στη σχετική φόρμα
της ΑΑΔΕ και πατήσει το πλήκτρο «πιστοποίηση», το λογισμικό της ΑΑΔΕ
“επιστρέφει” στο Π.Σ. “Enarmonisys” μόνο τον ΑΦΜ του∙
δ. Το Π.Σ. “Enarmonisys” συγκρίνει τον ΑΦΜ που έλαβε από την ΑΑΔΕ, με τον
ΑΦΜ που τηρεί στην δική του Βάση Δεδομένων (βήμα α, παραπάνω) και
εφόσον ταυτίζονται, τότε το “Enarmonisys” διαπιστώνει ότι ο χρήστης που
επιχειρεί να εισέλθει, είναι πράγματι το στέλεχος που έχει καταχωρήσει ο
Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα, και του επιτρέπει να εισέλθει στο Π.Σ.∙
ε. Κατόπιν τούτου, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει στοιχεία
εισόδου της επιλογής του, ώστε να μπορεί εφεξής να εισέρχεται στο Π.Σ.
χωρίς να πιστοποιείται μέσω της ΑΑΔΕ.
Όπως αντιλαμβάνεστε κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν καταχωρεί, δεν
διατηρεί και δεν επεξεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κανένα προσωπικό δεδομένο
των χρηστών που θα εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα “Enarmonisys”, πέραν
του Α.Φ.Μ. και του ονοματεπώνυμου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση χρειαστείτε.

