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Άρθρο 1
Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο 

και Επενδυτικό Σχέδιο

1. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116),
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο: το επεισόδιο ή
τµήµατα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής
σειράς, το επεισόδιο ή τµήµατα επεισοδίων ή ο κύκλος
επεισοδίων µίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία
ή κινηµατογραφική ταινία ή τµήµα αυτών ανεξαρτήτως
χρονικής διάρκειας, το ψηφιακό παιχνίδι. Το περιεχόµε-
νο των ανωτέρω µπορεί να είναι µυθοπλασία, δηµιουργι-
κή τεκµηρίωση (ντοκιµαντέρ), κινούµενα σχέδια, καθώς
και ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό. Τα α-
νωτέρω αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα παράγονται για
εµπειρία χρήστη σε γραµµική ή µη γραµµική µορφή, µε
διαδραστικές ή όχι εφαρµογές και µε δυνατότητα διανο-
µής σε πολλαπλές πλατφόρµες, όπως ελεύθερη επίγεια
τηλεοπτική µετάδοση, συνδροµητική τηλεοπτική µετά-
δοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών κατά
παραγγελία, κινηµατογραφικές αίθουσες προβολής, ι-
στότοποι διανοµής και προβολής τηλεοπτικών και κινη-
µατογραφικών έργων, µέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο
σύνολο ή ως µέρος εφαρµογών και προγραµµάτων για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταµπλέτες, παιχνιδοµηχα-
νές και κινητά τηλέφωνα.» 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Επενδυτικό σχέδιο: Η παραγωγή, συµπεριλαµβα-
νοµένης της µεταπαραγωγής, αυτοτελούς οπτικοακου-
στικού έργου που εµπίπτει: α) στις οικονοµικές δραστη-
ριότητες 59.11 και 59.12 και αφορά όλα ή επιµέρους
στάδια της διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή τα στάδια
της παραγωγής και τεχνικής επεξεργασίας/µεταπαρα-
γωγής ενός οπτικοακουστικού έργου, ανεξαρτήτως του
τρόπου διανοµής του και του µέσου µετάδοσης και προ-
βολής του προς τον τελικό αποδέκτη-θεατή, β) στην οι-
κονοµική δραστηριότητα 62.01.21 και αφορά το σύνολο
της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισµικού, από τον αρ-
χικό σχεδιασµό έως τη δηµιουργία του τελικού πρωτοτύ-
που προς έκδοση και εµπορική εκµετάλλευση.» 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς
Το άρθρο 23 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23
Γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής 

στο επενδυτικό καθεστώς

1. Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης επενδυ-
τικών σχεδίων που αφορούν στην παραγωγή, συµπερι-
λαµβανοµένης της µεταπαραγωγής, αυτοτελών οπτικο-
ακουστικών έργων, προβλέπεται ειδικότερα ότι: 
α) επί κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας απαι-

τείται το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών που υλοποι-
ούνται στην Ελληνική Επικράτεια να ανέρχεται τουλάχι-
στον στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για
τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως µεγέθους του φο-
ρέα,  
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β) επί κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας, µε πε-
ριεχόµενο δηµιουργική τεκµηρίωση (ντοκιµαντέρ), απαι-
τείται το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών που υλοποι-
ούνται στην Ελληνική Επικράτεια να ανέρχεται τουλάχι-
στον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για
τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως µεγέθους του φο-
ρέα,  
γ) επί κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας µικρού

µήκους απαιτείται το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών
που υλοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια να ανέρχε-
ται τουλάχιστον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως µεγέθους
του φορέα, 
δ) επί επεισοδίου ή κύκλου επεισοδίων τηλεοπτικής ή

µίνι τηλεοπτικής σειράς ανεξαρτήτως αριθµού επεισο-
δίων και χρονικής διάρκειας:  
δα) µε περιεχόµενο µυθοπλασία απαιτείται το σύνολο

των επιλέξιµων δαπανών που υλοποιούνται στην Ελλη-
νική Επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των
είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ ανά έκαστο παρα-
γόµενο επεισόδιο, ανεξαρτήτως µεγέθους του φορέα, 
δβ) µε περιεχόµενο δηµιουργική τεκµηρίωση (ντοκιµα-

ντέρ) ή κινούµενο σχέδιο απαιτείται το σύνολο των επι-
λέξιµων δαπανών που υλοποιούνται στην Ελληνική Επι-
κράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά έκαστο παραγόµενο επεισό-
διο, ανεξαρτήτως µεγέθους του φορέα, 
ε) επί επεισοδίου ή κύκλου επεισοδίων τηλεοπτικής ή

µίνι τηλεοπτικής σειράς µε ελάχιστο αριθµό επεισοδίων
τα εβδοµήντα (70), ανεξαρτήτως περιεχοµένου, απαιτεί-
ται το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών που υλοποιού-
νται στην Ελληνική Επικράτεια να ανέρχεται τουλάχι-
στον στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ
ανά έκαστο παραγόµενο επεισόδιο, ανεξαρτήτως µεγέ-
θους του φορέα,
στ) επί τµηµάτων επεισοδίων τηλεοπτικής ή µίνι τηλε-

οπτικής σειράς ανεξαρτήτως αριθµού επεισοδίων και
χρονικής διάρκειας:  
στα) µε περιεχόµενο µυθοπλασία, απαιτείται το σύνο-

λο των επιλέξιµων δαπανών που υλοποιούνται στην Ελ-
ληνική Επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για το σύνολο των
τµηµάτων που συνιστούν το προς υπαγωγή επενδυτικό
σχέδιο, ανεξαρτήτως µεγέθους του φορέα,  
στβ) µε περιεχόµενο τη δηµιουργική τεκµηρίωση (ντο-

κιµαντέρ) ή κινούµενο σχέδιο  απαιτείται το σύνολο των
επιλέξιµων δαπανών που υλοποιούνται στην Ελληνική
Επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των ε-
ξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για το σύνολο των τµηµά-
των που συνιστούν το προς υπαγωγή επενδυτικό σχέδιο,
ανεξαρτήτως µεγέθους του φορέα,  
ζ) επί ψηφιακού παιχνιδιού απαιτείται το σύνολο των

επιλέξιµων δαπανών που υλοποιούνται στην Ελληνική
Επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανεξαρτήτως µεγέθους
του φορέα. 

2. Ως αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα που υπάγονται
στο καθεστώς ενίσχυσης, σύµφωνα µε τις ανωτέρω δια-
κρίσεις, νοούνται εκείνα που έχουν τη δυνατότητα δια-
νοµής σε πολλαπλές πλατφόρµες, όπως ελεύθερη επί-
γεια τηλεοπτική µετάδοση, συνδροµητική τηλεοπτική
µετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών
κατά παραγγελία, κινηµατογραφικές αίθουσες προβο-
λής, ιστότοποι διανοµής και προβολής τηλεοπτικών και

κινηµατογραφικών έργων, µέσα κοινωνικής δικτύωσης,
στο σύνολο ή ως µέρος εφαρµογών και προγραµµάτων
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταµπλέτες, παιχνιδοµη-
χανές και κινητά τηλέφωνα. 

Άρθρο 3
Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων

Στο άρθρο 25 του ν. 4487/2017 επέρχονται οι ακόλου-
θες τροποποιήσεις: 

1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν

υποκατάστηµα στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως
αν προβαίνουν στην παραγωγή των οπτικοακουστικών
έργων ή στην εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών
έργων, οφείλουν κατά τη χρονική στιγµή έναρξης των
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και κατά την ηµερο-
µηνία χορήγησης της ενίσχυσης να έχουν µία από τις α-
κόλουθες µορφές: α) ατοµική επιχείρηση, β) νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα που αναπτύσσει εµπορική δρα-
στηριότητα, γ) συνεταιρισµός, δ) επιχείρηση που λει-
τουργεί µε τη µορφή κοινοπραξίας µε την προϋπόθεση
να έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.), να αναφέρει στο καταστατικό της την εµπορι-
κή δραστηριότητα που ασκεί και να διαθέτει τους κωδι-
κούς  59.11 ή 59.12 ή 62.01.21. Στις περ. α), β) και γ), ε-
ταιρείες που τελούν υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, ο-
φείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιό-
τητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού
σχεδίου.» 

2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Στην περίπτωση των ηµεδαπών ή αλλοδαπών επι-

χειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, που
για τους σκοπούς του παρόντος συµβάλλονται µε επιχεί-
ρηση που είναι εγκατεστηµένη ή έχει υποκατάστηµα
στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργεί µε σκοπό την
εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή µέ-
ρους αυτών, η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από την ε-
πιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη ή έχει υποκατάστη-
µα στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργεί µε σκοπό
την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακου-
στικών έργων, η δε ενίσχυση παρέχεται στην επιχείρηση
που ορίζεται ρητά, από τους συµβαλλοµένους στην αίτη-
ση υπαγωγής, ως δικαιούχος αυτής.» 

3. Η  περ. γ) της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:  
«γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια

που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογα-
ριασµό του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
και του τηλεοπτικού σταθµού της Βουλής των Ελλήνων,
βάσει σύµβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή πα-
ροχής υπηρεσιών, µε εξαίρεση την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..» 

Άρθρο 4
Επιλέξιµες δαπάνες

Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«β) η αµοιβή για δικαιώµατα σεναρίου και µουσικής,
καθώς και η αµοιβή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου,
των δύο πρωταγωνιστών ηθοποιών και του παραγωγού
για όλες τις ιδιότητες που κατέχει στην παραγωγή του
οπτικοακουστικού έργου, προσµετρώνται µέχρι ποσο-
στού 35% του συνολικού επιλέξιµου κόστους και δεν
µπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό,». 
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Άρθρο 5
Ποσοστά ενίσχυσης

Στο άρθρο 27 του ν. 4487/2017 επέρχονται οι ακόλου-
θες τροποποιήσεις: 

1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:   
«2. Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται, µετά από

την πιστοποιηµένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδί-
ου, ως σταθερό ποσοστό 40% επί της αξίας των συνολι-
κών επιλέξιµων δαπανών της παραγωγής. Το ποσό της
επιχορήγησης καταβάλλεται εφάπαξ στον δικαιούχο.» 

2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Η ενίσχυση του παρόντος µπορεί να συνδυαστεί

και µε άλλη κρατική ενίσχυση, µε τον περιορισµό το σύ-
νολο των χορηγούµενων κρατικών ενισχύσεων να µην
ξεπερνά αθροιστικά το 50% του συνολικού κόστους πα-
ραγωγής του οπτικοακουστικού έργου. Το όριο αυτό ε-
πεκτείνεται στο 60% του συνολικού κόστους παραγω-
γής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση διασυνο-
ριακής παραγωγής και στο 80% του συνολικού κόστους
παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση
παραγωγής δύσκολου οπτικοακουστικού έργου. Στις α-
νωτέρω περιπτώσεις συνδυασµού κρατικών ενισχύσεων,
το ποσοστό της χορηγούµενης ενίσχυσης προκύπτει, ό-
ταν από τα ανωτέρω όρια του συνολικού κόστους παρα-
γωγής του οπτικοακουστικού έργου αφαιρεθεί το ποσό
των κρατικών ενισχύσεων µε το οποίο η παραγωγή έχει
ήδη ενισχυθεί.» 

Άρθρο 6
Απλούστευση της διαδικασίας 
υποβολής αίτησης υπαγωγής

Το άρθρο 28 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28
Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής

1. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Ε-
πικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) καθίσταται φορέας υποδοχής
και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Οι
διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενί-
σχυσης διενεργούνται υποχρεωτικά µέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η επιχείρηση έ-
χει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο καθε-
στώς του παρόντος έως και δέκα (10) ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου. Η αί-
τηση υπαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπο-
βάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υποχρεωτικά
µέσω του Π.Σ.Κ.Ε. στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ο αιτών ενηµερώ-
νεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή
τους. Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής µε την τεκµηρίωσή
τους τηρούνται ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. 

2. Η αίτηση υπαγωγής περιλαµβάνει τουλάχιστον τα α-
κόλουθα στοιχεία: α) την ονοµασία και το µέγεθος της ε-
πιχείρησης, β) περιγραφή του έργου, συµπεριλαµβανο-
µένων των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης, γ) τον τόπο
ή τους τόπους εκτέλεσης του έργου, δ) κατάλογο των
δαπανών του έργου, ε) ποσό της δηµόσιας χρηµατοδό-
τησης που απαιτείται για το έργο και στ) δήλωση των πο-
λιτιστικών κριτηρίων στα οποία υπάγεται το επενδυτικό
σχέδιο. 

3. Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα δι-
καιολογητικά: α) ενδεικτικός προγραµµατισµός εργα-
σίας του οπτικοακουστικού έργου, επισηµαίνοντας τις η-
µέρες γυρισµάτων που απαιτούνται στην Ελλάδα, β) α-
ναλυτικός προϋπολογισµός, µε προσδιορισµό των δαπα-
νών που θα πραγµατοποιηθούν στην Ελληνική Επικρά-
τεια, 
γ) χρηµατοδοτικό σχέδιο-πλάνο, στο οποίο αναγράφο-

νται και τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσο-
στό ενίσχυσης αυτών, δ) τη σύνοψη του σεναρίου ή το
σενάριο, 
ε) έγγραφη δήλωση - αναφορά του φορέα της επένδυ-

σης στους βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές, κα-
θώς και στους εργαζόµενους που θα απασχοληθούν κα-
τά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα, στ) παράβο-
λο.» 

Άρθρο 7
Επιτάχυνση της διαδικασίας 

αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

1.Το άρθρο 29 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 29
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Η πληρότητα των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.,
µε βάση τυποποιηµένο σύστηµα ελέγχου πληρότητας, ε-
ντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την
υποβολή της αίτησης. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα ελέγχε-
ται και η νοµιµότητα των δικαιολογητικών από το
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Μετά από σχετικό έλεγχο, εάν διαπιστωθεί
ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, αποστέλλεται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα που έχει δη-
λώσει στην αίτησή του αναλυτική κατάσταση των ελλει-
πόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, µε την επισήµανση
της υποχρέωσης υποβολής τους προς το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων η-
µερών. Σε περίπτωση µη υποβολής των ελλειπόντων δι-
καιολογητικών ή στοιχείων εντός της προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου η αίτηση απορρίπτεται λόγω µη
πληρότητας του φακέλου, και ο αιτών ενηµερώνεται
στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνσή του, το δε παρά-
βολο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου. 

2. Εφόσον διαπιστωθούν η πληρότητα και η νοµιµότη-
τα της αίτησης, τότε αυτή αξιολογείται ως προς το πε-
ριεχόµενό της µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραι-
ότητας από επιτροπές αξιολόγησης που συστήνονται µε
απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν εισήγησης κάθε αρµόδιου φο-
ρέα. Οι ως άνω επιτροπές είναι τριµελείς και συγκροτού-
νται από υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ή του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού ή εποπτευόµενων φορέων του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων ή του Υπουργείου Τουρισµού ή
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης
ή από ιδιώτες µε εµπειρία στον τοµέα οπτικοακουστικών
παραγωγών. Σε κάθε περίπτωση ένα (1) µέλος  πρέπει να
είναι υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ένα (1) ακόµα µέλος
να έχει εµπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έρ-
γου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το ο-
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ποίο υποβάλλεται η αίτηση αφορά στην παραγωγή κινη-
µατογραφικής ταινίας, στις ανωτέρω τριµελείς  επιτρο-
πές αξιολόγησης συµµετέχει υποχρεωτικά ένας (1) υ-
πάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, ο ο-
ποίος προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανι-
σµού. Η θητεία των επιτροπών αξιολόγησης ορίζεται ε-
τήσια, ενώ η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας
τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Στα µέλη των επιτροπών αξιολόγησης
καταβάλλεται αµοιβή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά-
ξεις. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, µε ποινή απο-
κλεισµού, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποί-
ες εξειδικεύονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης:  (α)
πλήρης συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έ-
γκριση επενδυτικού σχεδίου και (β) τεκµηρίωση της φε-
ρεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου µε
προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορο-
λογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Αν απαιτούνται
διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του φακέλου,
ορίζεται προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών στον
φορέα, προκειµένου να τις παράσχει στην αρµόδια επι-
τροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης του πε-
ριεχοµένου του επενδυτικού σχεδίου ολοκληρώνεται ε-
ντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ολοκλήρωση
του ελέγχου της παρ. 1. 

3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόµιµες προ-
ϋποθέσεις, υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του πα-
ρόντος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), ύστερα από εισήγηση των επιτρο-
πών αξιολόγησης της παρ. 2.  

4. Τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις νόµιµες
προϋποθέσεις, απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφα-
ση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ύστερα από εισήγηση των επιτροπών αξιο-
λόγησης της παρ. 2, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υ-
πέρ του Δηµοσίου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται
στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτι-
κού σχεδίου, µε αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονι-
κού του ταχυδροµείου. 

5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της παρ. 4 ο αι-
τών µπορεί να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά µέσω του
Π.Σ.Κ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ερ-
γασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρά-
ξης. Η ένσταση απευθύνεται προς το αρµόδιο όργανο
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρ-
θρο 109 του ν. 4622/2019 και εξετάζεται από επιτροπή
ενστάσεων, που συστήνεται για θητεία ενός (1) έτους µε
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ή
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην περί-
πτωση που η ένσταση υποβάλλεται κατά απόφασης, µε
την οποία απορρίπτεται επενδυτικό σχέδιο για την παρα-
γωγή κινηµατογραφικής ταινίας, στην ανωτέρω επιτρο-
πή ενστάσεων συµµετέχει ένα (1) µέλος του Ελληνικού
Κέντρου Κινηµατογράφου, το οποίο προτείνεται από τη
διοίκηση του εν λόγω Οργανισµού. Οι όροι και οι κανό-
νες λειτουργίας της επιτροπής ενστάσεων ορίζονται
στην οικεία απόφαση σύστασης. Η επιτροπή ενστάσεων
αποφαίνεται εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων η-
µερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης και
υποβάλει εισήγηση στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο εκδίδει τη σχετική
απόφαση. Η απορριπτική της ένστασης απόφαση αναρ-

τάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στον φορέα του ε-
πενδυτικού σχεδίου µε αποστολή στη διεύθυνση του η-
λεκτρονικού του ταχυδροµείου. 

6. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυµεί την απόσυρση
της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου του, µέ-
χρι την έκδοση της απόφασης των παρ. 4 και 5, υποβάλει
σχετικό αίτηµα στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και το επενδυτικό σχέδιο
απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου µε απόφαση του Προ-
έδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., το
δε παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου.» 

2. Οι αιτήσεις υπαγωγής του άρθρου 28 του
ν. 4487/2017,για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση υ-
παγωγής µέχρι την 14η Ιουλίου 2020, αξιολογούνται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 4487/2017, όπως ίσχυαν πριν
από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 8
Επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου υπαχθέντων

επενδυτικών σχεδίων

1.Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 30
Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων 

επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν κα-
θεστώς ενίσχυσης ελέγχονται από όργανο ελέγχου, που
συστήνεται µε απόφαση του Προέδρου και Διευθύνο-
ντος Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και αποτελείται από
τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ένας (1) εκ των ο-
ποίων έχει εµπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού
έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφο-
ρά στην παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας, το όργανο
ελέγχου αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέ-
ντρου Κινηµατογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη δι-
οίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. Στα
µέλη του οργάνου ελέγχου καταβάλλεται αµοιβή, σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση του έργου του οργάνου ελέγχου µπορεί να
ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές - εξωτερικοί συνεργάτες, οι ο-
ποίοι δεν είναι µέλη του οργάνου ελέγχου και υποβάλ-
λουν µη δεσµευτικές εισηγήσεις σε αυτό, µε σκοπό τη
διευκόλυνση του έργου του. 

2.α. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου εντός ευλό-
γου χρονικού διαστήµατος, που δεν µπορεί να ξεπερνά
τους έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης,
υποβάλλει µέσω Π.Σ.Κ.Ε. αίτηση ελέγχου, συνοδευόµε-
νη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. γ΄,
προκειµένου να πιστοποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 31,
ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την η-
µεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ελέγχου, ώστε να ε-
νεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η
προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.  
β. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται, ε-

πί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή µη πι-
στοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου,
να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον το εξήντα τοις εκατό
(60%) του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο
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καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το
σύνολο των επιλέξιµων δαπανών, που υλοποιήθηκαν
στην Ελληνική Επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω
ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επι-
λέξιµων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23. 
γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυ-

τικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά: γα)
τα αποδεικτικά στοιχεία συµµόρφωσης µε τα πολιτιστικά
κριτήρια, γβ) ο τελικός κατάλογος των εργαζοµένων
στην παραγωγή, γγ) το τελικό πρόγραµµα των ηµερών
γυρισµάτων και των χώρων γυρισµάτων στην Ελληνική
Επικράτεια, γδ) τα σχετικά τιµολόγια µε τα αποδεικτικά
στοιχεία εξόφλησής τους, γε) υπεύθυνη δήλωση του δι-
καιούχου της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία εί-
ναι αληθή, γστ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπά-
νη της οποίας βαρύνει το δικαιούχο, γζ) οπτικοακουστι-
κό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού α-
ντικειµένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής,
γη) προσκόµιση υπεύθυνων δηλώσεων που να πιστοποι-
ούν ότι δεν έχουν µεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως ε-
γκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής. 

3. Το όργανο ελέγχου ελέγχει τα υποβαλλόµενα δικαι-
ολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση και προβαίνει στις
εξής ενέργειες: α) αν δεν διαπιστώσει σοβαρές ελλεί-
ψεις στην επένδυση ή αυτή είναι πλήρης, εισηγείται εγ-
γράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης του ε-
πενδυτικού σχεδίου, β) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλεί-
ψεις στην επένδυση, εισηγείται εγγράφως στο αρµόδιο
όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά
το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 την ανάκληση της από-
φασης υπαγωγής. Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου ολο-
κληρώνεται εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από
την υποβολή της αίτησης ελέγχου. Σε περίπτωση ελλεί-
ψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για είκοσι (20)
επιπλέον εργάσιµες ηµέρες από την προσκόµιση των
συµπληρωµατικών στοιχείων. 

4. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιεί-
ται µε την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από τον Πρό-
εδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ύστερα
από γραπτή εισήγηση του οργάνου ελέγχου. 

5. O φορέας του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να αιτη-
θεί στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µε-
ταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του ε-
πενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης
για τη συµφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει µε
τα προβλεπόµενα στην απόφαση υπαγωγής. Την αίτηση
του προηγούµενου εδαφίου συνοδεύουν, επί ποινή α-
πόρριψής της, τα δικαιολογητικά των υποπερ. γα, γδ και
γε της περ. γ της παρ. 2, καθώς και σχετική έκθεση από
ορκωτό λογιστή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το
όργανο ελέγχου της παρ. 1 ελέγχει την αίτηση και τα δι-
καιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών και ει-
σηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση ή µη της προσωρινής βεβαίωσης.
Η προσωρινή βεβαίωση εκδίδεται αποκλειστικά και µόνο
µε βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά του δεύτερου
εδαφίου της παρούσας και υπό την αίρεση της πιστοποί-
ησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύµ-
φωνα µε την παρ. 1. Στην περίπτωση που ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου χρησιµοποιήσει τη δυνατότητα που
του δίνεται σύµφωνα µε την παρούσα, δεν επιτρέπεται
να αιτηθεί την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής.
Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, η ι-

σχύς της προσωρινής βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως.» 
2. Η πιστοποίηση ολοκλήρωσης του άρθρου 30 του

ν. 4487/2017 και η τροποποίηση της απόφασης υπαγω-
γής του άρθρου 32 του ν. 4487/2017 επενδυτικών σχε-
δίων που υπήχθησαν στο καθεστώς ενίσχυσης µέχρι την
14η Ιουλίου 2020 γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4487/2017, όπως ίσχυαν πριν από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Για τη διαδικασία πιστοποίησης ολοκλήρωσης
επενδυτικών σχεδίων εφαρµόζεται το άρθρο 30 του
ν. 4487/2017,όπως ισχύει µετά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος.  

Άρθρο 9
Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής

Το άρθρο 31 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 31
Ανάκληση απόφασης υπαγωγής

1. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται, αν το οπτικοα-
κουστικό έργο δεν πληροί, κατά περίπτωση, τα πολιτιστι-
κά κριτήρια των πινάκων Α΄, B΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, καθώς και
τους όρους και τους κανόνες υπαγωγής στο παρόν κα-
θεστώς. 

2. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να αιτη-
θεί την απόσυρση αυτού σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποί-
ησης της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή, το αρµόδιο
όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανα-
καλεί την απόφαση υπαγωγής, κατόπιν γραπτής εισήγη-
σης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. 

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής
το παράβολο του άρθρου 28 του παρόντος καταπίπτει υ-
πέρ του Δηµοσίου.»  

Άρθρο 10
Ρυθµίσεις για τη δηµοσιότητα των αποφάσεων 

για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών

Στο άρθρο 37 του ν. 4487/2017 επέρχονται οι ακόλου-
θες τροποποιήσεις: 

1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Οι περιλήψεις των αποφάσεων υπαγωγής, των

τροποποιήσεών τους και οι αποφάσεις ανάκλησης αυ-
τών, καθώς και οι περιλήψεις των αποφάσεων ολοκλή-
ρωσης αναρτώνται στον διαδικτυακό χώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
χωρίς την υποχρέωση δηµοσίευσής τους στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Κάθε πληροφορία που αφορά στην εφαρµογή του

καθεστώτος του παρόντος αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης.» 

Άρθρο 11
Εξουσιοδοτική διάταξη

Το άρθρο 38 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 38
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
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πενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσε-
ται το καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόµου και ε-
ξειδικεύονται ειδικότερα θέµατα εφαρµογής αυτού, ό-
πως οι επιλέξιµες δαπάνες, ο τρόπος υπολογισµού τους,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αί-
τηση υπαγωγής και την αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης
του επενδυτικού σχεδίου, η διαδικασία υποβολής των αι-
τήσεων, το ύψος των παραβόλων που προβλέπονται
στον παρόντα, οι κατά περίπτωση εφαρµοζόµενοι χρό-
νοι έναρξης και λήξης των επενδυτικών σχεδίων, η σύν-
θεση και οι όροι λειτουργίας των προβλεποµένων, στον
παρόντα, επιτροπών και του οργάνου ελέγχου, τα θέµα-
τα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, καθώς και
κάθε άλλο συναφές µε την εφαρµογή του παρόντος θέ-
µα.»

Άρθρο 12
Κίνητρα για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών 

παραγωγών

Στο άρθρο 71Ε του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Από το φορολογητέο εισόδηµα φυσικού ή νοµικού

προσώπου ή νοµικής οντότητας που είναι υποκείµενο
φόρου στην Ελλάδα, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 3
και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων,
κατά την έννοια του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 ή απο-
τελεί επιχείρηση που λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, αφαι-
ρείται το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιµων δαπα-
νών καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές
πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα.» 

2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:  
«4. α) Η παρ. 1 κατά το µέρος που αφορά στη φορολό-

γηση επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4487/2017, εφαρµόζεται τηρουµένου του  Κανονισµού
(ΕΕ) 651/2014 και ιδίως του Κεφαλαίου Ι-Γενικές Διατά-
ξεις και του άρθρου 54 αυτού, σε συνδυασµό µε τις δια-
τάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4487/2017.  
β) Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις

της παρ. 1,  σωρεύονται µε το επενδυτικό κίνητρο του
κεφαλαίου Δ του ν. 4487/2017, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρή-
σεις αυτές, σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ε-
νισχύσεων.»  

3. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι επι-
λέξιµες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών
έργων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της τήρησης
των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται µε τις διατά-
ξεις των προηγούµενων παραγράφων, καθώς επίσης οι
προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδι-
κότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13
Άυλη λειτουργία συστήµατος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης φαρµάκων

1. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεµπτικό διακι-
νούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο
Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
(https://www.esyntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί και
διαχειρίζεται η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α.). Η διαδικασία εκκαθάρισης
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις παρ. 6 και 7α του άρ-
θρου 90 του ν. 4368/2016. 

2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστηµα Πρω-
τοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-
syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε µε τους κωδικούς πρόσβα-
σης στο Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, εφό-
σον διαθέτει («Είσοδος µε ΠΦΥ»), είτε µε τη χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να
δηλώνει ότι επιθυµεί να λαµβάνει ηλεκτρονικά τις συ-
νταγές φαρµάκων που του συνταγογραφούνται. Στην
περίπτωση αυτή δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο
µε τον οποίο θα λαµβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποί-
ος µπορεί να είναι είτε µέσω µηνύµατος (sms) στο κινη-
τό του τηλέφωνο καταχωρώντας τον αριθµό του κινητού
του τηλεφώνου στο σύστηµα, είτε και µέσω µηνύµατος
(email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του,
καταχωρώντας στο σύστηµα τη διεύθυνση του ηλεκτρο-
νικού του ταχυδροµείου. 

3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι ε-
πιθυµεί να λαµβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρµά-
κων του µόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρµά-
κων του, ο ασθενής ενηµερώνεται για την έκδοση της
συνταγής µε λήψη µηνύµατος (sms) στο κινητό του τη-
λέφωνο το οποίο περιλαµβάνει τον αριθµό της συνταγής
που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το
χρονικό διάστηµα ισχύος της ή και µήνυµα στη διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του (email) µε όλα τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδει-
κτικά, αριθµό συνταγής, φάρµακο, διάγνωση και χρονικό
διάστηµα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται
στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο ο-
ποίο συνδέονται οι ιατροί µε τους µοναδικούς κωδικούς
πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή κατα-
γράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε,
καθώς και η ηµεροµηνία αυτής. 

4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συντα-
γής δεν προσκοµίζεται στον φαρµακοποιό το φυσικό έ-
ντυπο της συνταγής φαρµάκων του ιατρού. Ο φαρµακο-
ποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγο-
ντας στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον
κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθµό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην πε-
ρίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρµάκων µε
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βάση τον αριθµό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρ-
µακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική
συνταγή φαρµάκων, µε βάση τον αριθµό της. Μόλις ο
φαρµακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαµβά-
νει ενηµερωτικό µήνυµα στο κινητό του τηλέφωνο ή στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώ-
σει, µε τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην
περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συντα-
γής φαρµάκων µε βάση τον Α.Μ.Κ.Α., ο φαρµακοποιός
εισάγει στο Σύστηµα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφη-
σης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυ-
µεί άυλη συνταγογράφηση, προκειµένου να αναζητήσει
τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεµούν
προς εκτέλεση. Το σύστηµα αποστέλλει στον πολίτη κω-
δικό (one-time password) µε µήνυµα στο κινητό τηλέφω-
νο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έ-
χει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολί-
της γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρµακοποιό, ο οποί-
ος τον εισάγει στο Σύστηµα της Ηλεκτρονικής Συνταγο-
γράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συ-
νταγές φαρµάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρµακοποιός ε-
κτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαµβάνει ενηµερωτικό
µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου που έχει δηλώσει, µε τα στοιχεία ε-
κτέλεσης της συνταγής του.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και ορ-
γανωτικά µέτρα για τη διαδικασία άυλης συνταγογράφη-
σης και του άυλου παραπεµπτικού, καθώς και κάθε ανα-
γκαίο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρό-
ντος. 

Άρθρο 14
Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων 

για αποζηµίωση ειδικών και ατοµικών αιτηµάτων 
παροχής υπηρεσιών υγείας µέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης

1. Μετά από την έκδοση της απαιτούµενης γνωµάτευ-
σης από παρόχους ειδικής αγωγής κατά τις κείµενες δια-
τάξεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής µε α-
ποδέκτες τους δικαιούχους περίθαλψης διενεργείται
προς τον Εθνικό Οργανισµό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ), ως υπεύθυνο επεξεργασίας σύµφωνα µε την
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 και την περ. θ΄ της παρ.
2 του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Α-
πριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
µένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(L 119/1), η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτού-
µενων δικαιολογητικών για την αποζηµίωση δαπανών
για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων που ορίζο-
νται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υ-
γείας (Β΄ 4898/2018) του ΕΟΠΥΥ. Η υποβολή των ατοµι-
κών αιτηµάτων και των απαιτούµενων δικαιολογητικών
για ειδικές θεραπείες που διενεργούνται από ιδιώτες πα-
ρόχους ειδικής αγωγής µη συµβεβληµένους µε τον ΕΟ-
ΠΥΥ, πραγµατοποιείται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης της Δηµόσιας Διοίκησης. Για τη χρήση της υπηρε-
σίας του παρόντος ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα ει-
κοστό τέταρτο έως εικοστό έκτο της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε

µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθη-
κε µε το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). H υποβολή της
αίτησης και όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών
του πρώτου εδαφίου µπορεί να πραγµατοποιείται και µέ-
σω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Με τη
διαδικασία της παρ. 4 είναι δυνατόν να εντάσσονται στη
διαδικασία του παρόντος, ως προς τον έλεγχο των απο-
ζηµιούµενων δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, επιπλέον κατη-
γορίες παροχών, των οποίων η αποζηµίωση γίνεται µετά
από ατοµικό αίτηµα των δικαιούχων κατά τις κείµενες
διατάξεις.

2. Οι απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις µπορούν να
συντάσσονται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο εικο-
στό έβδοµο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο τριακοστό
όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020. 

3. Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος,
διενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48
του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και µετά από αίτηµα του δικαι-
ούχου-κυρίως ασφαλισµένου. Το Κέντρο Διαλειτουργι-
κότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης είναι αρµόδιο για τη δια-
λειτουργικότητα των επιµέρους µητρώων των φορέων
του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά
την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) για
τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
γείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά από πρόταση
του ΕΟΠΥΥ, ορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
οι εφαρµογές του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα που διαλειτουργούν, οι λεπτοµέρειες για τη διαδι-
κασία εκκαθάρισης και ενταλµατοποίησης των δαπανών
από τον ΕΟΠΥΥ, διευρύνονται οι κατηγορίες αποζηµιού-
µενων, µέσω ατοµικών αιτηµάτων, για παροχές υγείας οι
οποίες µπορούν να υπάγονται στη διαδικασία του παρό-
ντος ως προς τον έλεγχο αποζηµίωσης από τον ΕΟΠΥΥ
κατά τα προβλεπόµενα στον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών
Υγείας (ΕΚΠΥ) και τις κείµενες διατάξεις και ρυθµίζονται
ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τις τε-
χνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο 15
Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων 

τίτλων σπουδών (eDiplomas)

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr), να αι-
τείται στην ψηφιακή δηµόσια υπηρεσία «eDiplomas» την
άντληση από τα πληροφοριακά συστήµατα των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής του
άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και του Διεπιστηµονι-
κού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) των στοιχείων που βεβαι-
ώνουν την κτήση τίτλου σπουδών του ή προκύπτουν από
αυτόν και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε φορείς
του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά την
έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (A΄ 138), καθώς
και σε νοµικά πρόσωπα της επιλογής του, εφόσον είναι
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εγγεγραµµένα στην υπηρεσία «eDiplomas». 
2. Η άντληση και η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1

διενεργούνται µετά από το αίτηµα του φυσικού προσώ-
που, το οποίο συνιστά ρητή συγκατάθεση και προϋπόθε-
ση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία
για την παροχή της υπηρεσίας της παρ. 1.

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται επίσης να κάνει χρή-
ση της υπηρεσίας της παρ. 1 για σκοπούς επισκόπησης
των τίτλων σπουδών που το αφορούν, καθώς και για να
υποβάλλει αίτηµα στα Α.Ε.Ι. και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για
σκοπούς ενηµέρωσης ή διόρθωσής τους.

4. Οι φορείς του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011
δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1
στην περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας
τίτλου σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη
διαβιβάσει στους άνω φορείς τον τίτλο σπουδών που το
αφορούν και το Α.Ε.Ι. ή ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π έχει παράσχει ρη-
τή εξουσιοδότηση προς τους άνω φορείς για την πρό-
σβαση και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων.

5. Για τη χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 απαιτείται η
αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου µε τη χρήση
των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Τα στοιχεία που αντλούνται και διαβιβάζονται σύµ-
φωνα µε τις παρ. 1 και 4 είναι αυτά που αποτυπώνονται
και στον τίτλο σπουδών του εκάστοτε Α.Ε.Ι. ή του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζο-
νται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της υ-
πηρεσίας της παρ. 1, τον τρόπο και τη διαδικασία αυθε-
ντικοποίησης των φυσικών προσώπων, τις κατηγορίες
των δεδοµένων που διαβιβάζονται, τη µορφή και το πε-
ριεχόµενό τους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγ-
γραφής στην υπηρεσία «eDiplomas», την πρόσβαση των
φυσικών προσώπων και των φορέων του δηµοσίου ή του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στην υπηρεσία της παρ. 1, τα
οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνι-
κή λεπτοµέρεια ή άλλο ζήτηµα για την εφαρµογή του
παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 16
Σύσταση Υπηρεσίας Συντονισµού 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

1. Στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, συστήνεται Υπηρεσία Συντονισµού
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία
υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα. 

2. Αποστολή της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης είναι η συνεχής αναβάθµιση της ποιότη-
τας της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και η διασφά-
λιση της εµπιστοσύνης των πολιτών για τη διενέργεια
των συναλλαγών τους µε τη Δηµόσια Διοίκηση. Η Υπη-
ρεσία Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης έχει τους
ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους: (α) τον επιχειρη-
σιακό σχεδιασµό νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυ-

βέρνησης που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της α-
ποδοτικότητας της δηµόσιας διοίκησης και την υλοποίη-
σή τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου ή µε άλλες υπηρεσίες του Δηµοσίου, (β)
τη διάθεση των υπηρεσιών µέσα από την Ενιαία Ψηφια-
κή Πύλη, (γ) τη διασφάλιση της εναρµόνισης των υπηρε-
σιών που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι φορείς του δηµό-
σιου τοµέα µε την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, ώστε να επι-
τυγχάνονται οι µεγαλύτερες δυνατές θετικές συνέπειες
στους χρήστες και η µικρότερη δυνατή χρησιµοποίηση
δηµοσίων πόρων και (δ) τη σύνταξη προτύπων και την
τεκµηρίωση για την επιλογή προτύπων σε θέµατα υλο-
ποίησης ψηφιακών υπηρεσιών. 

3. Η Υπηρεσία Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία, επιπέδου Τµή-
µατος: (α) Γραφείο Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης και (β) Γραφείο Σχεδιασµού και Ανά-
πτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. 

4. Το Γραφείο Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης έχει τις εξής αρµοδιότητες: (α) την επι-
χειρησιακή διαχείριση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, κα-
θώς και τον έλεγχο της εφαρµογής της από όλους τους
φορείς της δηµόσιας διοίκησης, (β) τη συλλογή και την
αξιοποίηση σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων που
καταθέτουν οι πολίτες και οι φορείς, αναφορικά µε την
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που παρέχονται µέσω αυτής, (γ) τον συντονισµό όλων
των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης για την υποστήριξη της υλοποίησης της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης, (δ) τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Διοι-
κητικών Διαδικασιών Δηµοσίου της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικα-
σιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για θέ-
µατα ανασχεδιασµού διοικητικών διαδικασιών των υφι-
σταµένων και µελλοντικώς εντασσόµενων ψηφιακών υ-
πηρεσιών, καθώς και για θέµατα που αφορούν στις υπη-
ρεσίες στην εσωτερική αγορά στο πλαίσιο της Οδηγίας
2006/123/Ε.Κ., όπως ενσωµατώθηκε µε τον ν. 3844/2010
(Α΄ 63), (ε) τη συνεργασία µε υπευθύνους ψηφιακών
δράσεων των φορέων της δηµόσιας διοίκησης, που πα-
ρακολουθούν την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και
δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού του φορέα τους
και µεριµνούν για την επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη
παράδοσή τους, (στ) τη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό υλοποίη-
σης εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε υπαλ-
λήλους φορέων, που είναι χρήστες του πληροφοριακού
συστήµατος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (ζ) τη συνερ-
γασία µε τη Διεύθυνση Υπηρεσιών µιας Στάσης της Γενι-
κής Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης για θέµατα που αφορούν στη σχέση της Ενιαί-
ας Ψηφιακής Πύλης µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-
τών, (η) την παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που
αφορούν στη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επι-
χειρήσεων µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και (θ)
τον ορισµό και τον συντονισµό διαδικασίας υποστήριξης
χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες της Γενικής Γραµµα-
τείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

5. Το Γραφείο Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψη-
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φιακής Πύλης έχει τις εξής αρµοδιότητες: (α) τη σύντα-
ξη και παρακολούθηση της εφαρµογής του ετήσιου Σχε-
δίου Δράσης για την ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης, (β) την εξασφάλιση της συµβατότητας των δρά-
σεων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης µε την εθνική ψηφια-
κή στρατηγική και τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατι-
σµού, (γ) τον καθορισµό των προτύπων και της κοινής
µεθοδολογίας σχεδιασµού, υλοποίησης και διαχείρισης
ψηφιακών υπηρεσιών, (δ) τη συνεργασία µε αρµόδιες
οργανικές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέµατα παραγωγικής
λειτουργίας, καθώς και θέµατα τεχνολογικής ανάπτυξης
και υποστήριξης, (ε) τη συνεργασία µε  τη Γενική Γραµ-
µατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκη-
σης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Έρευνας και Τεχνο-
λογίας σε θέµατα σχεδιασµού προηγµένων πληροφορια-
κών συστηµάτων και υποδοµών, (στ) τον εθνικό συντονι-
σµό και την εκπροσώπηση της Χώρας σχετικά µε τον Ευ-
ρωπαϊκό Κανονισµό (EE) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου
2018, για τη δηµιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας µε σκο-
πό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικα-
σίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προ-
βληµάτων και για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ)
1024/2012 (L 295/1) για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ε.Ψ.Π.), (ζ) τον επιχειρησια-
κό έλεγχο και συντονισµό των πληροφοριακών συστη-
µάτων που υποστηρίζουν την υλοποίηση του ως άνω Κα-
νονισµού, (η) τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Διοικητι-
κών Διαδικασιών Δηµοσίου της Γενικής Γραµµατείας Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο
της Ε.Ε.Ψ.Π. στα θέµατα πληροφορίας και ενιαίων ση-
µείων επαφής, (θ) τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραµµατείας Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
και τη Διεύθυνση Λειτουργίας Συστηµάτων Δηµόσιας Δι-
οίκησης της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ε.Ε.Ψ.Π., σε θέµα-
τα που άπτονται των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και
σε θέµατα της αρχής «Μόνον άπαξ» και του κόµβου
eIDAS του Κανονισµού (EE) 910/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
σχετικά µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρε-
σίες εµπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας
1999/93/ΕΚ (L 257/73), (ι) την εισήγηση για την ανάπτυ-
ξη εφαρµογών για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και την
Ε.Ε.Ψ.Π., καθώς και τον συντονισµό για τον λειτουργικό
και τεχνικό σχεδιασµό των προτεινόµενων εφαρµογών
και επεκτάσεων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (ια) τη σύ-
νταξη των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και ειδι-
κά την περιγραφή του φυσικού αντικειµένου των προς υ-
λοποίηση παρεµβάσεων σε συνεργασία µε τις οργανικές
µονάδες και τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουρ-
γείου και (ιβ) την παρακολούθηση εκτέλεσης και την α-
ξιολόγηση της υλοποίησης των συµβάσεων αναδόχων ή
φυσικών προσώπων στο πλαίσιο των Πράξεων / Έργων
που υλοποιεί, καθώς και την υλοποίηση των δράσεων
των υποέργων Αυτεπιστασίας. 

6. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αρµοδιοτήτων της
Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, µε α-

πόφαση του προϊσταµένου της Υπηρεσίας µπορούν να
συστήνονται και να συγκροτούνται Επιτροπές ή Οµάδες
Έργου ή Εργασίας, στις οποίες µετέχουν στελέχη της Υ-
πηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για την
αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων, που αφορούν ι-
δίως στον σχεδιασµό, την ανάθεση, την υλοποίηση, την
παρακολούθηση και την παραλαβή συγκεκριµένων έρ-
γων/δράσεων. Στις ως άνω Επιτροπές ή Οµάδες είναι δυ-
νατόν να µετέχουν και υπάλληλοι άλλων οργανικών µο-
νάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή άλ-
λων εποπτευοµένων φορέων του Υπουργείου, καθώς και
εξωτερικοί εµπειρογνώµονες. Στην περίπτωση αυτή η
σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών ή Οµάδων γί-
νεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης. 

7. Από την 1η Ιουλίου 2021 η Υπηρεσία Συντονισµού
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος, εντάσσεται ως οργανική µονά-
δα επιπέδου Διεύθυνσης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 17
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)

1. Στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµά-
των Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί κεντρική βάση µο-
ναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων
των πολιτών και ιδίως της ταχυδροµικής διεύθυνσης δια-
µονής, διεύθυνσης επικοινωνίας, αριθµού κινητού τηλε-
φώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, α-
ποκλειστικά µέσω της οποίας ενηµερώνονται τα αντί-
στοιχα δεδοµένα των πληροφοριακών συστηµάτων των
φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011. Οι
διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις διατάξεις
της φορολογικής νοµοθεσίας σχετικά µε την κατοικία
των φορολογουµένων.

2. Η καταχώριση και ενηµέρωση των ανωτέρω δεδοµέ-
νων στην κεντρική βάση πραγµατοποιείται είτε µέσω πι-
στοποιηµένης πρόσβασης σε ειδική εφαρµογή µε κωδι-
κούς µοναδικής ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης, για την
οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτη-
ρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµά-
των Δηµόσιας Διοίκησης (taxisnet) είτε µέσω των Κέ-
ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε µε εξ απο-
στάσεως ταυτοποίηση. Σε περίπτωση µεταβολής των α-
νωτέρω στοιχείων επικοινωνίας, κάθε πολίτης οφείλει
να ενηµερώνει το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας εντός
τριάντα (30) ηµερών από τη µεταβολή.  

3. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
δύναται να αξιοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για την
ταυτοποίηση των πολιτών στα µητρώα της Δηµόσιας Δι-
οίκησης και την επικοινωνία των φορέων της Δηµόσιας
Διοίκησης µε τους πολίτες που θα καταχωρίσουν τα
στοιχεία επικοινωνίας τους στο µητρώο του παρόντος.
Κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικής ρητής συγκατάθεσης
του πολίτη, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την προστα-
σία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ανωτέρω δε-
δοµένα δύνανται να είναι διαθέσιµα στα πιστωτικά ιδρύ-
µατα, τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος ή ιδρύµατα
πληρωµών και στους παρόχους υπηρεσιών σταθερής, κι-
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νητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συν-
δροµητικής τηλεόρασης.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας υποχρε-
ούνται, κατόπιν προηγούµενου ηλεκτρονικού αιτήµατος
του πολίτη στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, να επαληθεύουν, από τα στοιχεία που
τηρούν στα µητρώα τους, µέσω ασφαλούς διασύνδεσης,
ότι ο πολίτης είναι ο ίδιος συνδροµητής του αριθµού κι-
νητού τηλεφώνου που καταχωρεί, σύµφωνα µε την παρ.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφω-
νίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδροµητικής τηλε-
όρασης δύναται, µετά από ειδική και ρητή συγκατάθεση
του πολίτη, να αντλούν ή/και να επαληθεύουν από τα ε-
κάστοτε στοιχεία που τηρούνται στο Κέντρο Διαλειτουρ-
γικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τα δεδοµένα που απαιτού-
νται για την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητάς
του, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ν. 3783/2009 και
των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ..

5. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως ορίζονται στο στοιχείο
1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αρ.
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτή-
σεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και
επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Kα-
νονισµού (ΕΕ) υπ’ αρ. 648/2012 (L 176), περιλαµβανοµέ-
νων των υποκαταστηµάτων τους, όπως ορίζονται στο
στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανο-
νισµού, που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε
µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλο-
δαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταµείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών
του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υπο-
καταστηµάτων και των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πλη-
ρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που ε-
δρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα υποχρεούνται, κατόπιν προηγούµενου ηλεκτρο-
νικού αιτήµατος του πολίτη στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο διαβιβάζεται
στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύµατα ή ιδρύµατα ηλεκτρονι-
κού χρήµατος ή ιδρύµατα πληρωµών, να επαληθεύουν α-
πό τα στοιχεία που τηρούν ότι ο πολίτης είναι χρήστης
του αριθµού κινητού τηλεφώνου που καταχωρεί, σύµφω-
να µε την παρ. 2. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης καθορίζονται η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του
παρόντος, τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας των πο-
λιτών, η αρµόδια οργανική µονάδα του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, οι αποδέκτες των στοιχείων επι-
κοινωνίας, οι εκτελούντες την επεξεργασία, οι αυτοτε-
λώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των στοιχείων, τα πρότυπα
και οι απαιτήσεις για την ταυτοποίηση, η διαδικασία επα-
λήθευσης του αριθµού κινητού τηλεφώνου µε τους πα-
ρόχους κινητής τηλεφωνίας και µε τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα, η διαδικασία άντλησης ή/και επαλήθευσης των δεδο-
µένων των πολιτών από τους παρόχους υπηρεσιών στα-
θερής, κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο
και συνδροµητικής τηλεόρασης, τα δεδοµένα που δύνα-
ται να αντληθούν, το είδος και η έκταση των υποχρεώσε-
ων των παρόχων, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και
όλα τα ειδικότερα ζητήµατα για την εφαρµογή του παρό-
ντος. 

Άρθρο 18
Ταυτοποίηση λογαριασµού πληρωµών (IBAN)

και Α.Φ.Μ. δικαιούχου

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) α-
ντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Απαγορεύεται τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµα-
τοπιστωτικοί οργανισµοί να τηρούν µυστικούς, ανώνυ-
µους ή µόνον αριθµηµένους λογαριασµούς, ανώνυµα βι-
βλιάρια καταθέσεων, ανώνυµες θυρίδες ασφαλείας, λο-
γαριασµούς µε εικονικά ονόµατα ή λογαριασµούς που
δεν έχουν το πλήρες όνοµα του δικαιούχου τους, σύµ-
φωνα µε τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας και
τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλά-
δα ή στη χώρα φορολογικής κατοικίας, εφόσον µε τη
χώρα αυτή υφίσταται σύµβαση ανταλλαγής πληροφο-
ριών. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει τη φορολο-
γική του κατοικία σε χώρα µε την οποία δεν έχει συνα-
φθεί σύµβαση ανταλλαγής πληροφοριών, τότε απαιτεί-
ται η απόκτηση Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα. Για κάθε είδους κα-
ταβολή συντάξεων, µισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδοµά-
των προνοιακού ή µη χαρακτήρα, µερισµάτων, επιστρο-
φή φόρων κ.ο.κ., που πραγµατοποιείται από το Δηµόσιο,
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, τους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης ή πρόνοιας µε πίστωση λογαριασµού πληρω-
µών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου, απαιτείται να διενεργείται α-
πό τους ανωτέρω φορείς η προηγούµενη ταυτοποίησή
του µε τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του
λογαριασµού. Η ταυτοποίηση του προηγούµενου εδαφί-
ου µπορεί να διενεργείται αυτοµατοποιηµένα µέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης. Οι
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών που τηρούν λογαρια-
σµούς πληρωµών διαθέτουν στο Κέντρο Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστη-
µάτων Δηµόσιας Διοίκησης κατάλληλη διαδικτυακή υπη-
ρεσία για την αυτοµατοποιηµένη ταυτοποίηση του λογα-
ριασµού πληρωµών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου µε τον Α.Φ.Μ.
του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασµού. Με α-
πόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµί-
ζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα, καθώς και τεχνικά θέµατα
που αφορούν στη διαδικασία ταυτοποίησης του λογαρια-
σµού πληρωµών (ΙΒΑΝ) µε τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή
συνδικαιούχου του λογαριασµού. Οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωµών που τηρούν λογαριασµούς πληρωµών υπο-
χρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία των δικαιού-
χων σύµφωνα µε τους ειδικούς καταλόγους που απο-
στέλλονται από τους φορείς καταβολής και να επιβεβαι-
ώνουν την τυχόν ανεπιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής
συναλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
µπορεί να ρυθµίζεται κάθε τεχνικό θέµα που αφορά στην
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου.» 

Άρθρο 19
Αποδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση οφειλής

Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δηµόσιου και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να λαµβά-
νουν το αποδεικτικό ενηµερότητας των παρ. 1 και 4 του
άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) µέσω της διαλει-
τουργικότητας των πληροφοριακών τους συστηµάτων
µε το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµα-
τείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης,
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.
5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). Με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. µπορεί να πα-
ραταθεί το χρονικό διάστηµα του προηγούµενου εδαφί-
ου και να ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
παρόντος. Με όµοια απόφαση µπορεί να επεκταθεί η υ-
ποχρέωση του πρώτου εδαφίου του παρόντος και για τη
βεβαίωση οφειλής της παρ. 6 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

Άρθρο 20
Προσωπικό και στελέχωση της Υπηρεσίας 
Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

1. Η στελέχωση της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης γίνεται µέσω µετακινήσεων ή τοποθε-
τήσεων πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, καθώς και µέσω αποσπάσεων
προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δηµοσίου και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Για τις αποσπάσεις προ-
σωπικού εφαρµόζονται οι παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου
55 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), οι οποίες µπορούν να ανα-
νεωθούν για µια ακόµα τριετία µε απόφαση του αρµόδι-
ου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

2. Ο προϊστάµενος  της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαί-
ας Ψηφιακής Πύλης πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα: (α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµε-
δαπής ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής ή οποιουδήποτε κλάδου, που πληροί τις
αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισµού για τον κλάδο ΠΕ
Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κεί-
µενες διατάξεις, (β) µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο,
συναφή µε την ειδικότητα ή συναφή µε τις αρµοδιότητες
(ως γνωστικά αντικείµενα) της Υπηρεσίας Συντονισµού
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (γ) άριστη γνώση της αγγλι-
κής γλώσσας, σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 του
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), (δ) επαγγελµατική εµπειρία συνα-
φή µε τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης. 

3. Τα καθήκοντα του προϊσταµένου της Υπηρεσίας Συ-
ντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι τα ακόλουθα: (α) η ευθυ-
γράµµιση των στρατηγικών σκοπών της Υπηρεσίας Συ-
ντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης µε την αποστολή
του Υπουργείου, (β) ο συντονισµός των προϊσταµένων
των Γραφείων που υπάγονται στην Υπηρεσία για την επί-
τευξη των επιχειρησιακών τους στόχων, (γ) η παροχή ε-
µπεριστατωµένων εισηγήσεων στον Γενικό Γραµµατέα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικα-
σιών, µετά από ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση κιν-
δύνων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών επιλο-
γών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερι-
κού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα, (δ) η δια-
σφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των
οργανικών µονάδων του φορέα και των λοιπών φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης, (ε) η ανάληψη πρωτοβουλιών
για τη διαχείριση κρίσεων, (στ) η διαχείριση και αξιοποίη-
ση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπι-

σµένοι στόχοι, (ζ) η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσε-
ων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείµενων οργανικών
µονάδων, (η) η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η
παρακολούθησή της, βάσει των θεσπισµένων δεικτών α-
πόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λει-
τουργίας των οργανικών µονάδων µε την υποβολή προ-
τάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδια-
σµού, (θ) η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το
ισχύον νοµικό πλαίσιο και (ι) η εκπροσώπηση της Υπηρε-
σίας Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, όπου απαι-
τείται. 

4. Ο προϊστάµενος του Γραφείου Επιχειρησιακής Λει-
τουργίας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης πρέπει να διαθέτει τα
ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: (α) πτυχίο
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή οποιουδήποτε κλάδου
που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισµού για
τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζο-
νται από τις κείµενες διατάξεις, (β) µεταπτυχιακό ή διδα-
κτορικό τίτλο, συναφή µε την ειδικότητα ή τις αρµοδιό-
τητες  της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης ή επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε τις αρµο-
διότητες της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης, (γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύµφω-
να µε τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001. 

5. Ο προϊστάµενος του Γραφείου Σχεδιασµού και Ανά-
πτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης πρέπει να διαθέτει τα
ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: (α) πτυχίο
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή οποιουδήποτε κλάδου
που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισµού για
τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζο-
νται από τις κείµενες διατάξεις, (β) µεταπτυχιακό ή διδα-
κτορικό τίτλο, συναφή µε την ειδικότητα ή τις αρµοδιό-
τητες  της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης ή επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε τις αρµο-
διότητες της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης, (γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύµφω-
να µε τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001. 

6. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων των Γραφείων της
Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι
τα ακόλουθα: (α) η λειτουργική διασύνδεση των ασκού-
µενων αρµοδιοτήτων µε τους επιχειρησιακούς στόχους
της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,
(β) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρου-
σίαση των απαραίτητων δεδοµένων για την υποστήριξη
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, (γ) η παροχή των α-
ναγκαίων κατευθύνσεων στους υπαλλήλους για την υλο-
ποίηση των δράσεων του Γραφείου, (δ) η ορθολογική κα-
τανοµή της εργασίας στους υπαλλήλους του Γραφείου,
(ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας µε άλλες υπη-
ρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δηµό-
σιας Διοίκησης, (στ) η ανίχνευση επιµορφωτικών ανα-
γκών του προσωπικού και η διαµόρφωση ευκαιριών εκ-
παίδευσης για το σύνολο αυτού, (ζ) η εισήγηση στον
προϊστάµενο της Υπηρεσίας Συντονισµού Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων
εργασίας και των σχετικών Π.Θ.Ε. του Γραφείου, (η) η ε-
φαρµογή και παρακολούθηση της θεσπισµένης στοχοθε-
σίας σε ατοµικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, (θ)
η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον
νοµικό πλαίσιο και (ι) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη
βελτίωση της λειτουργίας του Τµήµατος και την τήρηση
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των προβλεπόµενων προθεσµιών.  
7. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης

των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώ-
δικα, επιτρέπεται, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,  η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταµένων
των οργανικών µονάδων της Υπηρεσίας Συντονισµού Ε-
νιαίας Ψηφιακής Πύλης, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν
ή αποσπώνται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007,
Α΄ 26), ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας που τους
συνδέει µε τον δηµόσιο τοµέα και εφόσον κατέχουν τα
απαιτούµενα τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος. 

8. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύ-
νης, σύµφωνα µε την παρ. 7, συνεκτιµώνται τα ουσιαστι-
κά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότη-
τάς τους, η γνώση του αντικειµένου του φορέα και οι εν
γένει διοικητικές τους ικανότητες.  

Άρθρο 21
Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και στους εποπτευόµενους φορείς του  

1. Στο άρθρο 55 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) µετά την
παρ. 8 προστίθεται παρ. 8Α ως εξής:  

«8Α. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πέραν
των οριζόµενων στα άρθρα 49 έως 51 του π.δ. 40/2020
(Α΄ 85), συστήνονται:  
α. Στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-

δροµείων επιπλέον είκοσι έξι (26) οργανικές θέσεις ως
εξής:  αα) Θέσεις µόνιµου προσωπικού κατά Κατηγο-
ρία/Κλάδο: τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονοµι-
κού, επτά (7) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής, µία (1) θέση ΠΕ Συντηρητών Αρχαιο-
τήτων και Έργων Τέχνης, έξι (6) θέσεις ΔΕ Φύλαξης-
Πληροφόρησης, µία (1) ΠΕ θέση Μουσειολόγων και µία
(1) θέση ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπου-
δών. αβ) Θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά εκπαιδευτική
Βαθµίδα/Ειδικότητα: δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής,
µία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής και µία (1) θέση ΠΕ Διοι-
κητικού-Οικονοµικού. 
β. Στην Υπηρεσία Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-

λης δέκα εννέα (19) θέσεις ως εξής:  βα) Θέσεις µόνιµου
προσωπικού κατά Κατηγορία/Κλάδο: οκτώ (8) θέσεις ΠΕ
Πληροφορικής, τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικής Οργάνω-
σης ή ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, τρεις (3) θέσεις ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού, δύο (2) θέσεις ΤΕ Πληροφορι-
κής και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. ββ)
Θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά εκπαιδευτική Βαθµί-
δα/Ειδικότητα: µια (1) θέση Ειδικού Εµπειρογνώµονα
Πληροφορικής.»

2. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνο-
νται δεκαπέντε (15) θέσεις εµπειρογνωµόνων πληροφο-
ρικής µε τριετή θητεία και βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδι-
κών θέσεων, πλέον των θέσεων που ορίζονται στο
π.δ. 40/2020 (Α΄ 85). Η πρόσληψη των εν λόγω εµπειρο-
γνωµόνων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Ως ελάχιστα προσόντα διο-
ρισµού στις ως άνω θέσεις ορίζονται τα εξής: (α) πτυχίο
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ηµεδαπής ή ισότιµο

αλλοδαπής, (β) αναγνωρισµένο διδακτορικό δίπλωµα ή
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διαρκείας τουλάχιστον
ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους και (γ) εργασιακή εµπειρία
τουλάχιστον ενός (1) έτους µε ενασχόληση µε θέµατα
τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Με από-
φαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδε-
ται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυ-
ψη των εν λόγω θέσεων, στην οποία ορίζονται: (α) τυχόν
ειδικότερα προσόντα, (β) οι προθεσµίες υποβολής αιτή-
σεων και (γ) κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η πρόσκληση α-
ναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του αρµό-
διου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
οι θητείες των εµπειρογνωµόνων δύνανται να ανανεώ-
νονται.  

3. Στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Ε-
πικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) συστήνεται µία (1) θέση µετακλη-
τού συνεργάτη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 40
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Ο εν λόγω συνεργάτης προ-
σλαµβάνεται µε απόφαση του Προέδρου και Διευθύνο-
ντος Συµβούλου του ΕΚΟΜΕ και αποχωρεί αυτοδίκαια
χωρίς άλλη διαδικασία και ταυτόχρονα µε την αποχώρη-
ση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τον προ-
σέλαβε, χωρίς να γεννάται δικαίωµα αποζηµίωσης ή ο-
ποιοδήποτε άλλο δικαίωµα ή αξίωση. 

4. Στο άρθρο 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) µετά την
παρ. 9 προστίθεται παρ. 9Α ως εξής:

«9Α. Στην έννοια του αποσπώµενου υπαλλήλου της
παρ. 9 περιλαµβάνονται και οι δικηγόροι µε έµµισθη ε-
ντολή που υπηρετούν στους φορείς του δηµόσιου και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατά την έννοια του άρ-
θρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).»

Άρθρο 22
Οργανωτικές ρυθµίσεις του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Στο π.δ. 40/2020 (Α΄ 85) επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:
α. Η περ. (ιδ) της παρ. 5 του άρθρου 10 καταργείται. 
β. Η περ. (η) της παρ. 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται

ως εξής: «(η) τον έλεγχο απόδοσης προς τακτοποίηση
των ενταλµάτων και την τακτοποίηση των χρηµατικών ε-
νταλµάτων προπληρωµής,».
γ. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 προστίθεται περ. (κα) ως

εξής: «(κα) τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών
που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για τη µετακίνηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και
των προσώπων µε οποιαδήποτε ιδιότητα, µε εντολή φο-
ρέα του Δηµοσίου, για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτε-
ρικό και στο εξωτερικό συµπεριλαµβανοµένης και της
διαδικασίας που ακολουθείται σύµφωνα µε την παρ. 6
του άρθρου 75 του ν. 4070/2012».
δ. Η παρ. 4 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Το Τµήµα Προµηθειών και Δαπανών έχει τις εξής

αρµοδιότητες: (α) τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την
επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωµών δαπανών
που προκύπτουν από συµβάσεις και διαγωνιστικές διαδι-
κασίες που διενεργούνται από το αρµόδιο Τµήµα Διαγω-
νισµών και Συµβάσεων της Διεύθυνσης Προµηθειών και
Διοικητικής Μέριµνας και την µετέπειτα προώθησή τους
στη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργεί-
ου, (β) τον έλεγχο και την επεξεργασία των δικαιολογη-
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τικών πληρωµής των µισθωµάτων και των εν γένει πα-
γίων δαπανών, τα οποία αφορούν κτίρια όπου στεγάζο-
νται υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου, καθώς και ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργα-
νισµών και φορέων µε έδρα την Ελλάδα που επιτελούν
έργο που άπτεται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου,
καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων των φορέων
που ανήκουν σε αυτό, (γ) τις προπαρασκευαστικές ενέρ-
γειες για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπλη-
ρωµής για την αντιµετώπιση εκτάκτων δαπανών των υ-
πηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και τον ορισµό υπολό-
γων, (δ) τον ορισµό και τον έλεγχο των δηµοσίων υπολό-
γων και διαχειριστών σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση
Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου, (ε) την επο-
πτεία των υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπλη-
ρωµής, (στ) την καταχώριση των δαπανών του Υπουργεί-
ου στο πληροφοριακό του σύστηµα, (ζ) την παρακολού-
θηση, τον έλεγχο και την παροχή βεβαίωσης από τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες των οικείων δήµων για τις ταχυδροµι-
κές υπηρεσίες των ΚΕΠ και (η) τον χειρισµό κάθε άλλου
συναφούς θέµατος.»
ε. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 19
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασµός,
η προώθηση, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της ε-
φαρµογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της πο-
λιτικής της διαλειτουργικότητας στον Δηµόσιο Τοµέα, ο
επιχειρησιακός σχεδιασµός νέων έργων για οριζόντιες
και πιλοτικές εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της διοικητικής ι-
κανότητας της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης και η υλο-
ποίηση τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρε-
σίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή µε άλλες υπηρεσίες του Δηµοσί-
ου, η συνεχής αναβάθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης
των πολιτών και η διασφάλιση της εµπιστοσύνης των πο-
λιτών κατά τις συναλλαγές τους µε το Κράτος και την
πρόσβασή τους σε ανοικτά δεδοµένα, λαµβάνοντας υπό-
ψη τις διατάξεις περί διαβάθµισης των πληροφοριών κα-
θώς και την εκτέλεση δράσεων και έργων. 

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκρο-
τείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: (α) Τµήµα Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας, (β) Τµήµα
Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης και (γ) Τµήµα Ανοικτής Διακυ-
βέρνησης και Διαφάνειας. 

3. Το Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλει-
τουργικότητας έχει τις εξής αρµοδιότητες: (α) σε εναρ-
µόνιση µε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, την
παρακολούθηση και εισήγηση θεµάτων που αφορούν
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη στρατηγική δια-
λειτουργικοτήτων στον δηµόσιο τοµέα, (β) τη συνεργα-
σία µε τις ανεξάρτητες και ρυθµιστικές αρχές που αφο-
ρούν στο αντικείµενό της, όπως η Αρχή Προστασίας Δε-
δοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων, (γ) την τήρηση στατιστικών και
άλλων δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε τα συ-
στήµατα και εργαλεία Τεχνολογιών, Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) του δηµοσίου τοµέα που είναι σε
λειτουργία, τα οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς
οφείλουν να αποστέλλουν αµελλητί, (δ) την προώθηση

συµφωνιών συνεργασίας, διαλειτουργικότητας και δια-
σύνδεσης µητρώων, µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα
σε συνεργασία µε τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (ε) τη µέριµνα για τη
διασφάλιση, µέσω της προώθησης των κατάλληλων κα-
τευθυντήριων γραµµών, εγκυκλίων και µέτρων, της βέλ-
τιστης λειτουργίας και αξιοποίησης των εφαρµογών, συ-
στηµάτων και υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών
των φορέων του δηµόσιου τοµέα, (στ) την παρακολού-
θηση των διεθνών προτύπων ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης και την προσαρµογή και ενσωµάτωσή τους στη Βί-
βλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και στις εθνικές πολιτι-
κές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και την προώ-
θηση και εποπτεία της εφαρµογής τους στον δηµόσιο
τοµέα, (ζ) τη διαχείριση και διάχυση των περιεχοµένων
του µητρώου διαλειτουργικότητας της Δηµόσιας Διοίκη-
σης, καθώς και των κωδικολογίων, ταξονοµιών, µοντέ-
λων δεδοµένων και προτύπων µεταδεδοµένων που αφο-
ρούν στη Δηµόσια Διοίκηση, (η) τη διαχείριση, παρακο-
λούθηση και διάχυση της πληροφορίας και της χρήσης
των εργαλείων, όπως το Joinup, που παρέχονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, (θ) τη µέριµνα για τη διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας των φορέων της Δηµόσιας Διοίκη-
σης σε επιχειρησιακό, σηµασιολογικό και οργανωτικό ε-
πίπεδο, σχετικά µε τις µεταξύ τους συναλλαγές (G2G)
και τη δηµιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και
συνεργασίας, προτυποποιώντας και αναλύοντας τις δια-
δικασίες για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ πληρο-
φοριακών συστηµάτων των φορέων του δηµόσιου το-
µέα, (ι) τη συµµετοχή και την εκπροσώπηση της χώρας
σε διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση
και εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν τη διαλει-
τουργικότητα σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανι-
κές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(ια) την κατάρτιση του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υ-
πηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα
Διαλειτουργικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, τον συντονισµό και την
εποπτεία της υλοποίησής του και την επικαιροποίηση
των αρχών, προτύπων, διαδικασιών και κανόνων του, σε
συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (ιβ) τη διαµόρφω-
ση και αξιολόγηση πολιτικών για τα συστήµατα της Ελ-
ληνικής Δηµόσιας Διοίκησης σε ό,τι αφορά τη διαλει-
τουργικότητα, (ιγ) τη διενέργεια ερευνών γνώµης και
την παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε θέµατα διαλει-
τουργικότητας στους φορείς της δηµόσιας διοίκησης µε
τη χρήση ανοιχτών διαδικτυακών εργαλείων δηµιουρ-
γίας, δηµοσίευσης και διαχείρισης ερωτηµατολογίων ή
φορµών διαδραστικής επικοινωνίας, (ιδ) την εισήγηση
της ανάπτυξης οριζόντιων εφαρµογών και συστηµάτων
πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς της Δηµό-
σιας Διοίκησης, (ιε) τον εθνικό συντονισµό σχετικά µε
ζητήµατα που σχετίζονται µε τον Κανονισµό 2018/1724
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
2ας Οκτωβρίου 2018 αναφορικά µε τη δηµιουργία της Ε-
νιαίας Ψηφιακής Πύλης στα θέµατα Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και εν γένει την πα-
ρακολούθηση και τον συντονισµό των δηµόσιων φορέων
για τα θέµατα που άπτονται των διαδικτυακών υπηρε-
σιών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κανονισµού και
της ενωσιακής νοµοθεσίας εν γένει, (ιστ) την επιχειρη-
σιακή διαχείριση των συστηµάτων που υποστηρίζουν την
Οδηγία 2006/123/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε µε τον
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ν. 3844/2010 (Α΄ 63), για τη λειτουργία των Ενιαίων Κέ-
ντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), (ιζ) την εκτέλεση οριζό-
ντιων πράξεων (έργων και υποέργων), ως δικαιούχου,
στον τοµέα της διοικητικής µεταρρύθµισης και στον το-
µέα των Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη και υποστήριξη των α-
ντίστοιχων πολιτικών, οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και
σε συνάφεια µε τα έργα και τα προγράµµατα διοικητικής
µεταρρύθµισης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρε-
σίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (ιη) τον επιχειρησιακό σχεδιασµό
δράσεων για την εφαρµογή της αρχής «Μόνο µία φορά»
σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και (ιθ) τον σχε-
διασµό δράσεων για τη Δηµόσια Διοίκηση δια µέσου του
Connecting Europe Facility (CEF) σε συνεργασία µε τις υ-
πόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. 

4. Το Τµήµα Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης έχει τις εξής
αρµοδιότητες: (α) τη λειτουργία ως το µοναδικό σηµείο
επαφής της Χώρας για τον συντονισµό και την παρακο-
λούθηση της εφαρµογής του Κανονισµού eIDAS
(910/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 ( L 257/73), (β) την επι-
χειρησιακή αξιοποίηση του κόµβου eIDAS, καθώς και την
προσαρµογή, την ενσωµάτωση, προώθηση και παρακο-
λούθηση της εφαρµογής του Κανονισµού στον δηµόσιο
τοµέα, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (γ) τον καθορισµό του νοµικού και κανονι-
στικού πλαισίου σχετικά µε τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης
κατά τον Κανονισµό eIDAS (910/2014) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
(L 257/73), τη θεσµική κατοχύρωση και επαλήθευση των
εγκεκριµένων ηλεκτρονικών υπογραφών, όπου απαιτεί-
ται, την παροχή, έγκριση, διαχείριση και ανάκληση των
εγκεκριµένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής,
την παροχή οδηγιών και τη µέριµνα για την αντιµετώπι-
ση και επίλυση πάσης φύσεως ζητηµάτων που προκύ-
πτουν και αφορούν λειτουργικά θέµατα σχετικά µε τις
διαδικασίες έγκρισης και έκδοσης εγκεκριµένων πιστο-
ποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής, (δ) τον επιχειρησια-
κό σχεδιασµό για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακί-
νησης εγγράφων, (ε) τη µέριµνα για τη λειτουργία και ε-
πιχειρησιακή αξιοποίηση κόµβων για ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες συστηµένης παράδοσης, (στ) τη µέριµνα για την
προώθηση των τεχνολογικών προδιαγραφών για την ψη-
φιοποίηση αρχείων Δηµόσιας Διοίκησης, (ζ) τον καθορι-
σµό του κανονιστικού πλαισίου για την εγγραφή, ταυτο-
ποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχει-
ρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα
και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, καθώς και την επι-
χειρησιακή διαχείριση οριζόντιων συστηµάτων ταυτο-
ποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επι-
χειρήσεων, (η) την επιχειρησιακή διαχείριση της Υποδο-
µής Δηµόσιου Κλειδιού του Δηµόσιου Τοµέα και της Αρ-
χής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου (ΑΠΕΔ) και
(θ) την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Υποκείµενης Αρ-
χής Πιστοποίησης στην Υποδοµή Δηµόσιου Κλειδιού της
ΑΠΕΔ για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

5. Το Τµήµα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
έχει τις εξής αρµοδιότητες: (α) τον σχεδιασµό, την ε-
φαρµογή και την παρακολούθηση της συνεχούς βελτίω-
σης πολιτικών για θέµατα ανοικτής διακυβέρνησης και α-
νοικτών δεδοµένων και την προώθηση των απαραίτητων
κανονιστικών ρυθµίσεων και δράσεων για την υλοποίησή
τους, (β) τη συµµετοχή και εκπροσώπηση της Χώρας σε

διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών και διεθνών οργανι-
σµών για την καταγραφή και αξιοποίηση καλών πρακτι-
κών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα σχε-
τικά θέµατα, και τη δηµιουργία διεθνούς οικοσυστήµα-
τος συνεργασίας για την εκπόνηση και εφαρµογή προ-
γραµµάτων που προωθούν την ανοικτή διακυβέρνηση και
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για νέες υπηρεσίες προ-
στιθέµενης αξίας, (γ) την παρακολούθηση και διαρκή
βελτίωση της εφαρµογής των προτύπων για την ανοικτή
διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδοµένα, από τους φορείς
του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, (δ)
τον σχεδιασµό, την επιχειρησιακή διαχείριση και την υ-
ποβολή και προώθηση της εφαρµογής προτάσεων για τη
βελτιστοποίηση οριζόντιων εφαρµογών ανοικτής διακυ-
βέρνησης, ιδίως του Μητρώου Επιχορηγούµενων Φορέ-
ων, του προγράµµατος «Διαύγεια», καθώς και της Εθνι-
κής Πύλης Ανοικτών Δεδοµένων, (ε) την αντιµετώπιση
θεµάτων που αφορούν οργανωτικά, νοµικά και επιχειρη-
σιακά θέµατα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοι-
κτών δεδοµένων και των ανωτέρω οριζόντιων εφαρµο-
γών ανοικτής διακυβέρνησης, (στ) την αξιολόγηση προ-
τάσεων πολιτών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ε-
ρευνητικών ιδρυµάτων, καθώς και φορέων του δηµόσιου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τη δηµιουργία νέ-
ων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, (ζ) τη συµµετοχή
της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυ-
βέρνηση (Open Government Partnership Initiative), (η) τη
συνεργασία µε τη Μονάδα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών
του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε θέµατα ανοιχτής διακυβέρνησης
και την εισήγηση προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., της οργάνωσης ι-
δίως εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ηµερίδων, συνε-
δρίων και µαραθωνίων ανάπτυξης εφαρµογών
(hackathons) για την προώθηση της επαναχρησιµοποίη-
σης των ανοιχτών δηµόσιων δεδοµένων και (θ) την πα-
ρακολούθηση του Κανονισµού 2018/1807 που αφορά
στην Ελεύθερη Ροή Δεδοµένων.» 
στ. Η περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται

ως εξής: 
«(ε) την προέγκριση τεχνικών δελτίων έργων ανεξαρ-

τήτως πηγής χρηµατοδότησης.» 
ζ. Η περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται

ως εξής:  
«(θ) τον συντονισµό και την παρακολούθηση των αρ-

µόδιων φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσι-
ου τοµέα για την απλούστευση των διαδικασιών που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
2006/123/Ε.Κ., όπως ενσωµατώθηκε µε τον ν. 3844/2010
(Α΄ 63), σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών, καθώς και τον έλεγ-
χο της συµµόρφωσής τους µε την ενωσιακή νοµοθεσία.» 

2. Δαπάνες για τις οποίες οι σχετικές αποφάσεις ανά-
κλησης πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείο Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης) οικο-
νοµικών ετών 2018 και 2019 δεν κατέστη δυνατόν να εκ-
δοθούν µέχρι 31.12.2019, µπορούν να καταβληθούν σε
βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόµε-
νου οικονοµικού έτους κατά την προβλεπόµενη διαδικα-
σία του π.δ. 80/2016 (Α΄145), ιδίως του άρθρου 4, επιφυ-
λασσόµενων των σχετικών περί παραγραφής διατάξεων,
τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και
κανονικότητας των δαπανών αυτών.
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3. Η παρ.  4 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Έως ότου συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια του
πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενηµέρωσης, που αφορούν προσωπικό υπαγό-
µενο εφεξής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
θεωρούνται ως συµβούλια αυτού. Στα συµβούλια αυτά υ-
πάγεται και το προσωπικό των υπηρεσιών που µεταφέρ-
θηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τη
σύστασή του. Μέχρι τη συγκρότηση των ανωτέρω ενιαί-
ων συµβουλίων και όταν το υπηρεσιακό συµβούλιο κρί-
νει θέµατα που αφορούν το προσωπικό των µεταφερο-
µένων υπηρεσιών, εκδίδεται τροποποιητική απόφαση ο-
ρισµού των µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου, ώστε
το ένα από τα δύο τακτικά του µέλη να είναι υπάλληλος
των υπηρεσιών αυτών και να πληροί τις προϋποθέσεις
της παρ. 6 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 (Α΄26).»

4. Το άρθρο 22 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 22
Αυτοτελές Τµήµα Επικοινωνίας 
και Οπτικοακουστικών Έργων

Στο Τµήµα αυτό δύνανται να προσλαµβάνονται δύο (2)
µετακλητοί συνεργάτες, επικοινωνιολόγοι ή δηµοσιο-
γράφοι ή νοµικοί. Για την πρόσληψη δηµοσιογράφου, ι-
σχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).»

Άρθρο 23
Ρύθµιση θεµάτων για τη διαδικασία σύνδεσης 
ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων 

και υποψήφιων αναδόχων γονέων  του Εθνικού 
Μητρώου υποψήφιων Αναδόχων Γονέων

Στο άρθρο 9 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) προστίθεται παρ.
3 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Απαιτούµενα δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής
στα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων 

και στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων

1. Όσοι επιθυµούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς, υπο-
βάλλουν στον αρµόδιο σύµφωνα µε το άρθρο 13 φορέα
τα εξής δικαιολογητικά:

α. αίτηση, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυ-
µο, ο αριθµός ΑΜΚΑ, η διεύθυνση κατοικίας, καθώς και η
ηλικία τους και στην οποία αναφέρεται τεκµηριωµένα ο
λόγος που τους ωθεί να γίνουν ανάδοχοι γονείς,

β. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
γ. πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµα-

τος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών. Αν δεν
έχει ακόµη εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισµού
φόρου εισοδήµατος του τελευταίου φορολογικού έτους,
αρκεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έχει υποβάλει
τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου φο-
ρολογικού έτους και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να
προσκοµίσει την εν λόγω πράξη όταν αυτή εκδοθεί,

δ. πιστοποιητικό δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος, α-
πό το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα µε
αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από χρόνια µεταδοτικά νο-
σήµατα,
ε. πιστοποιητικό περί µη θέσης σε δικαστική συµπαρά-

σταση ή κίνησης σχετικής διαδικασίας από το πρωτοδι-
κείο του τόπου µόνιµης κατοικίας των αιτούντων και ό-
σων συνοικούν µε αυτούς,
στ. αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης

των ιδίων και των συνοικούντων µε αυτούς ενήλικων µε-
λών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
τελεσίδικα για αδικήµατα που επισύρουν, σύµφωνα µε
το άρθρο 1537 ΑΚ, έκπτωση από τη γονική µέριµνα ή για
τα αδικήµατα της πορνογραφίας ανηλίκων, µαστροπείας,
σωµατεµπορίας, ασέλγειας µε ανήλικο έναντι αµοιβής,
αποπλάνησης παιδιών, καθώς και για όσα προβλέπονται
από τη νοµοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εµπορία οργά-
νων,
ζ. πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για

όσα αδικήµατα προβλέπονται στην περ. στ΄, καθώς και
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγγελία του τό-
που µόνιµης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή
φυγόποινοι για τα ίδια αδικήµατα.
Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ εκδί-

δονται εντός του προηγούµενου τριµήνου από την υπο-
βολή τους. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων στ΄ και
ζ΄ αναζητούνται αυτεπάγγελτα σε ετήσια βάση από τον
αρµόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστηµα εί-
ναι εγγεγραµµένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα µη-
τρώα των άρθρων 6 και 7.»

2. Μετά από την υποβολή της αίτησης και την προσκό-
µιση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τους υποψηφί-
ους, ο αρµόδιος φορέας υποχρεούται να διεξαγάγει κοι-
νωνική έρευνα για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των
υποψήφιων αναδόχων γονέων για την εγγραφή τους
στο Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 6. Η έρευνα διεξάγε-
ται και περατώνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υ-
ποβολή όλων των παραπάνω δικαιολογητικών. Μετά την
ολοκλήρωση της έρευνας ο φορέας συντάσσει έκθεση
καταλληλότητας, εγγράφει τους ενδιαφεροµένους στο
ειδικό µητρώο που τηρεί, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 6 και διεξάγει το πρόγραµµα εκπαίδευσης του άρ-
θρου 14.
Μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος

εκπαίδευσης ο φορέας εγγράφει τους ενδιαφεροµένους
στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της
παρ. 1 του άρθρου 6.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης τριετίας και µη

τοποθέτησης ανηλίκου σε υποψήφιο ανάδοχο, αυτός
διαγράφεται από το Εθνικό Μητρώο του άρθρου 6. Για
την επανεγγραφή του ακολουθείται η διαδικασία του πα-
ρόντος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα-
θορίζονται η διαδικασία, οι αρµόδιοι φορείς, η χρονική
διάρκεια, κάθε σχετικό θέµα που αφορά στη σύνδεση
των ανηλίκων που είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μη-
τρώο Ανηλίκων µε τους υποψήφιους αναδόχους γονείς
που είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψή-
φιων Αναδόχων Γονέων, καθώς και ειδικότερα θέµατα
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος.»
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Άρθρο 24
Ρύθµιση θεµάτων για τη διαδικασία σύνδεσης 
ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων 

και υποψήφιων θετών γονέων του Εθνικού Μητρώου 
υποψήφιων Θετών Γονέων

Στο άρθρο 7 του ν. 2447/1996 (Α΄ 278) προστίθεται
παρ. 5 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

1. Η κοινωνική έρευνα που προβλέπεται από το άρθρο
1557 του Αστικού Κώδικα και από το άρθρο 4 του παρό-
ντος, θα πρέπει να αφορά κάθε θέµα που µπορεί να έχει
σηµασία για την υιοθεσία και ιδίως, την προσωπικότητα
και την υγεία των ενδιαφεροµένων, τα κίνητρα και την
περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου θετού γονέα,
την αµοιβαία ικανότητα προσαρµογής αυτού που υιοθε-
τεί και εκείνου που υιοθετείται, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο από το οποίο µπορεί να διαγνωθεί αν η υιοθεσία
θα αποβεί προς το συµφέρον του ανηλίκου.

2. Προϋπόθεση για την παράδοση του παιδιού στους
υποψήφιους θετούς γονείς είναι η εγγραφή τους στο Ε-
θνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων.

3. Η κοινωνική έρευνα διεξάγεται ύστερα από αίτηση
του υποψηφίου θετού γονέα. Αµέσως µετά την υποβολή
της αίτησης, η κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση ορίζει τα
πιστοποιητικά που κρίνει απαραίτητα για τη διεξαγωγή
της έρευνας και υποβάλλει την έκθεσή της απευθείας
στο δικαστήριο, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6)
µηνών από την υποβολή ή την επίδοση σ’ αυτήν της σχε-
τικής αίτησης για συγκεκριµένο παιδί, ανεξάρτητα αν
προσκοµίστηκαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Η προθε-
σµία µπορεί να παρατείνεται, µε ειδικά αιτιολογηµένη α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, επί τρεις (3) ακόµη µήνες. Μετά την άπρακτη πά-
ροδο της προθεσµίας, το δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθε-
ση. Κατά την κοινωνική έρευνα θα πρέπει ανάλογα µε
την ωριµότητα του παιδιού και οπωσδήποτε µετά τη συ-
µπλήρωση του δωδέκατου (12) έτους του, να ζητείται και
η δική του γνώµη η οποία θα πρέπει να αναφέρεται στη
σχετική έκθεση.

4. Η αποκλειστική προθεσµία των έξι (6) µηνών, που ο-
ρίζεται από την προηγούµενη παράγραφο για την υποβο-
λή της έκθεσης της κοινωνικής υπηρεσίας, αφορά µόνο
τις περιπτώσεις, όπου τόσο το υποψήφιο θετό τέκνο όσο
και οι υποψήφιοι θετοί γονείς έχουν τη συνήθη διαµονή
τους στην ηµεδαπή. Για τις περιπτώσεις των διακρατικών
υιοθεσιών του άρθρου 4, η προθεσµία αυτή µπορεί να
παραταθεί κατ’ εξαίρεση το πολύ δύο (2) φορές, µε ειδι-
κά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα-
θορίζονται η διαδικασία, οι αρµόδιοι φορείς, η χρονική
διάρκεια και κάθε σχετικό θέµα που αφορά στη σύνδεση
των ανηλίκων που είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μη-
τρώο Ανηλίκων µε τους υποψήφιους θετούς γονείς που
είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων
Θετών Γονέων, καθώς και ειδικότερα θέµατα σχετικά µε
την εφαρµογή του παρόντος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Καταργούµενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι
κάτωθι διατάξεις: 
α. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105)

και 
β. Η παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019  (Α΄ 134). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26 
Μεταφορά υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών της υπο-
περ. (εε) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 1/2017 (Α΄ 2) και οι Περιφερειακές Ηλεκτρονικές
Μονάδες της υποπερ. (αα) της περ. (β) της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 1/2017 (Α΄ 2), µεταφέρονται µε τις αρ-
µοδιότητές τους, το προσωπικό που υπηρετεί και τις ορ-
γανικές θέσεις που αυτό κατέχει, στο Υπουργείο Εθνι-
κής Άµυνας και εντάσσονται ως αυτοτελής Διεύθυνση
Ηλεκτρονικών Πληροφοριών στο Γενικό Επιτελείο Εθνι-
κής Άµυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.). 

2. Εξαιρούνται από την παρ. 1 τα Τµήµατα της Διεύ-
θυνσης Ηλεκτρονικών Πληροφοριών, που ασκούν τις αρ-
µοδιότητες που αφορούν στην αξιολόγηση και πιστοποί-
ηση διαβαθµισµένων συσκευών (κρυπτοσυσκευών) και
αλγορίθµων και στην υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάµε-
ων και των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα σε θέµατα
κρυπτασφάλειας, τις επικοινωνίες της Ε.Υ.Π. µε εξωτε-
ρικούς και εσωτερικούς φορείς, το προσωπικό και οι ορ-
γανικές θέσεις που αυτό κατέχει.

3. Οι οργανικές θέσεις που κατέχει το προσωπικό που
µεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας λογίζονται
εφεξής ως προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργού-
νται µε την αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέ-
χουν. Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται αποτελούν ξε-
χωριστούς κλάδους προσωπικού του Υπουργείου Εθνι-
κής Άµυνας και ασκούν τα καθήκοντα της µεταφερόµε-
νης υπηρεσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνι-
κής Άµυνας, µετά από γνωµάτευση του Συµβουλίου Αρ-
χηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), οι θέσεις αυτές
δύνανται να κατανέµονται στο Γενικό Επιτελείο Στρα-
τού, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και στο Γενικό Επιτε-
λείο Αεροπορίας.

4. Το προσωπικό της παρ. 3 µισθοδοτείται από το Υ-
πουργείο Εθνικής Άµυνας. Σε περίπτωση που προκύ-
πτουν χαµηλότερες µηνιαίες αποδοχές από αυτές που ε-
λάµβανε το µεταφερόµενο προσωπικό από την υπηρεσία
προέλευσης, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 27 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και η διαφορά διατηρείται ως προ-
σωπική µέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία. Η
προσωπική διαφορά του προηγούµενου εδαφίου µειώνε-
ται αντιστοίχως µε οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των
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αποδοχών των υπαλλήλων, πλην της χορήγησης επιδό-
µατος θέσης ευθύνης και της προωθηµένης εξέλιξης. 

5. Οι εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι Περιφερεια-
κές Ηλεκτρονικές Μονάδες και είναι ιδιοκτησία της
Ε.Υ.Π. παραχωρούνται ως προς τη χρήση τους, επ’ αόρι-
στον και χωρίς περιορισµό σκοπού, στο Υπουργείο Εθνι-
κής Άµυνας. Η Ε.Υ.Π. αναλαµβάνει την αποπληρωµή τυ-
χόν δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των παραχω-
ρούµενων εγκαταστάσεων που έχουν αναληφθεί µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος. 

6. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για την κάλυψη της συ-
νολικής µισθοδοσίας του µεταφερόµενου προσωπικού,
καθώς και των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας
των παραχωρούµενων εγκαταστάσεων για το έτος 2020
µεταφέρονται από την Ε.Υ.Π. στο Υπουργείο Εθνικής Ά-
µυνας. 

Άρθρο 27 
Ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Υ.Π. -

Τροποποίηση του ν. 3649/2008 (Α΄ 39)

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου
3 του ν. 3649/2008 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου και Ιστορικού Μουσείου,
που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ε.Υ.Π., µε κύ-
ριο έργο την ταξινόµηση και αξιοποίηση των εγγράφων
και του οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και την ταξινό-
µηση και συντήρηση υλικών µουσειακής αξίας.»

2. Μετά την περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 3649/2008 προστίθεται περ. (γ), ως ακολούθως:

«γ.  Αυτοτελής υπηρεσία που ονοµάζεται Κέντρο Τε-
χνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας
(ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυν-
σης και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ε.Υ.Π.. Η
υπηρεσία του προηγούµενου εδαφίου είναι αρµόδια να
διεξάγει εφαρµοσµένη έρευνα, να συνεργάζεται µε ε-
ρευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, να
συντονίζει, καθώς και να παρακολουθεί και να µετέχει
σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και καινοτοµίας, προκειµένου να δηµιουργεί τα κατάλλη-
λα τεχνολογικά και µεθοδολογικά εργαλεία και να τα πα-
ρέχει στην Ε.Υ.Π. και σε άλλους δηµόσιους φορείς.»

3. Μετά από το άρθρο 3 του ν. 3649/2008 προστίθενται
άρθρα 3Α και 3Β ως ακολούθως:

«Άρθρο 3Α 

1. Για την εκτέλεση της αποστολής του, το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.,
ενδεικτικά:
α. Συνεργάζεται και συνάπτει προγραµµατικές συµβά-

σεις µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ή/και ερευνητικούς
φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, άλλους δηµόσι-
ους φορείς και διεθνείς οργανισµούς. 
β. Υποβάλλει αιτήµατα χρηµατοδότησης στις Αρχές

Διαχείρισης των  συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησια-
κών Προγραµµάτων, των χρηµατοδοτικών µηχανισµών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου και διεθνών οργανισµών, για να υλοποιήσει έργα
που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο
αυτών, αναλαµβάνει την ιδιότητα του δικαιούχου κατά
τα οριζόµενα στον ν. 4314/2014 και διενεργεί διαγωνι-
σµούς ως Αναθέτουσα Αρχή κατά την έννοια του άρθρου
2, καθώς και των άρθρων 223 και 224 του ν. 4412/2016. 
γ. Συνεργάζεται µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες Διευ-

θύνσεις της Ε.Υ.Π. για την ανάληψη, είτε αυτοτελώ είτε
σε σύµπραξη µε άλλους δηµόσιους φορείς, έργων εκπαί-
δευσης προσωπικού. 

2. Στο πλαίσιο ανάληψης και εκτέλεσης έργου, το ο-
ποίο είτε χρηµατοδοτείται καθ’ ολοκληρία είτε συγχρη-
µατοδοτείται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις ε-
κατό  (50%) από ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους, δύ-
ναται το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., µε απόφαση του Διοικητή της
Ε.Υ.Π.: α) να συνάπτει συµβάσεις έργου µε φυσικά πρό-
σωπα, ερευνητές και εξειδικευµένο επιστηµονικό προ-
σωπικό, β) να απασχολεί το πάσης φύσεως προσωπικό
από τους υπηρετούντες µε οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας στην Ε.Υ.Π.. Οι εν λόγω πράξεις δεν δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και δεν αναρτώνται
στο πρόγραµµα Διαύγεια. 

Άρθρο 3Β
Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού

1. Συστήνεται στην Ε.Υ.Π. ειδικός λογαριασµός, µε
τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτοµίας» (Ε.Λ.Τ.Α.Κ.), µέσω του οποίου δύναται
να χρηµατοδοτούνται προγράµµατα και έργα που εκτε-
λούνται από το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., έχουν ενταχθεί στους χρη-
µατοδοτικούς µηχανισµούς των διαρθρωτικών και επεν-
δυτικών ταµείων ή άλλων χρηµατοδοτικών µηχανισµών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισµών ή χρη-
µατοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους. 

2. Στον Ε.Λ.Τ.Α.Κ. αποδίδεται διαφορετικός αριθµός
φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) από αυτόν της Ε.Υ.Π..
Διαθέτει σφραγίδα, της οποίας η µορφή και ο τύπος κα-
θορίζονται µε απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.. Ο
Ε.Λ.Τ.Α.Κ. λειτουργεί εσωτερικά συστήµατα, διαδικα-
σίες και µηχανισµούς για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης των προϋπολογισµών των έργων που υλοποίει,
βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δηµο-
σιονοµικής διαχείρισης.

3. Οι πόροι του Ε.Λ.Τ.Α.Κ. προέρχονται από τον προϋ-
πολογισµό του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.), από δωρεές, κληροδοτήµατα φυσικών προσώ-
πων, χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
διεθνείς οργανισµούς, από την παροχή υπηρεσιών προς
τρίτους, από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχεί-
ων του Ε.Λ.Τ.Α.Κ., από έσοδα κρατήσεων επί του συνο-
λικού ποσού των συµβάσεων έργου µε φυσικά πρόσωπα,
ερευνητές και εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό.

4. Σκοπός του Ε.Λ.Τ.Α.Κ. είναι η διαχείριση και διάθε-
ση κονδυλίων που προέρχονται από τις ανωτέρω πηγές,
καθώς και από ίδιους πόρους και προορίζονται για την
κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απα-
ραίτητες για την επιτέλεση της αποστολής του. 

5. Ποσοστό µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
συνολικού προϋπολογισµού των έργων που χρηµατοδο-
τούνται και υλοποιούνται µέσω του Ε.Λ.Τ.Α.Κ., κρατείται
για την ανάπτυξη του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., τα έξοδα λειτουργίας
του Ε.Λ.Τ.Α.Κ., του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και της Ε.Υ.Π. και αποτε-
λεί έσοδο του Ε.Λ.Τ.Α.Κ..

6. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον Προϋπολο-
γισµό Υπουργού και του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζο-
νται τα θέµατα που αφορούν στα όργανα διοίκησης και
ελέγχου, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κονδυ-
λίων, το ποσοστό των κρατήσεων της παρ. 3 και κάθε άλ-
λο ειδικότερο ζήτηµα αναγκαίο για τη λειτουργία του
Ε.Λ.Τ.Α.Κ.. Η απόφαση αυτή είναι απόρρητη και δεν δη-
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µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του

ν. 3649/2008 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Η πιστοποίηση παρέχεται έναντι καταβολής ηλεκτρο-

νικού παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών.»

5. Μετά το άρθρο 10 του ν. 3649/2008 προστίθεται άρ-
θρο 10Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 10Α

1. Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου της
περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 10, δύναται να καλύπτο-
νται µε απόσπαση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κα-
θώς και µε απόσπαση  υπαλλήλου ή λειτουργού, µονίµου
ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον πλη-
ροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39). Η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2
του π.δ. 50/2001 διαπιστώνεται από τη Διεύθυνση Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π.,
στην οποία κατατίθενται τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. 

2. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε ει-
δικής και γενικής διάταξης, µε κοινή απόφαση του Διοι-
κητή της Ε.Υ.Π. και του αρµοδίου οργάνου του οικείου Υ-
πουργείου και κατόπιν συναίνεσης του υπαλλήλου, η ο-
ποία δηλώνεται µε την ανάληψη υπηρεσίας, για χρονικό
διάστηµα έως δύο (2) ετών και µε δυνατότητα ανανέω-
σης µέχρι δύο (2) φορές. Η ανωτέρω απόφαση δεν α-
ναρτάται στο πρόγραµµα Διαύγεια. 

3. Με τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επιστρέφει
στην οργανική του θέση χωρίς άλλη διατύπωση. Τυχόν
προσωπική διαφορά που ελάµβανε πριν από την από-
σπασή του, µε την επιστροφή του υπαλλήλου στην ορ-
γανική του θέση, επαναχορηγείται στο ύψος που έχει
διαµορφωθεί.»

6. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3649/2008
προστίθενται παρ. 3 και 4, ως ακολούθως:

«3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατόπιν εισήγη-
σης του Διοικητή της Ε.Υ.Π., εκδίδεται και κυρώνεται
Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού της Ε.Υ.Π., λαµβανο-
µένων υπόψη των ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων
για το µη πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π.. Με  τον Κώδικα
αυτόν ρυθµίζονται όλα τα θέµατα προσωπικού, συµπερι-
λαµβανοµένων των υπηρεσιακών µεταβολών, της διαδι-
κασίας αξιολόγησης και των πειθαρχικών κυρώσεων. Η
ανωτέρω απόφαση δηµοσιεύεται µε ανάρτησή της στον
χώρο ανακοινώσεων της Ε.Υ.Π..

4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) ε-
φαρµόζεται και στο προσωπικό της Ε.Υ.Π., εφόσον δεν
προσκρούει στις ειδικές ρυθµίσεις του θεσµικού πλαισί-
ου που διέπει την αποστολή και τις αρµοδιότητες της Υ-
πηρεσίας.» 

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3649/2008 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Ε.Υ.Π., το κάθε
κατηγορίας προσωπικό της, καθώς και οι απασχολούµε-
νοι σε αυτήν, συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοτελών
της υπηρεσιών, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύµ-
βαση έργου ή σε οµάδες εργασίας ή ως µέλη συλλογι-
κών οργάνων ή επιτροπών, έχουν καθήκον εχεµύθειας
για τα έγγραφα, τις πληροφορίες ή τα άλλα στοιχεία των
οποίων λαµβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτών. Η ανωτέρω διάταξη κα-
ταλαµβάνει και τα πρόσωπα τα οποία συνδέονται µε την
Ε.Υ.Π. µε έννοµη σχέση εντολής ή παροχής ανεξαρτή-
των υπηρεσιών.» 

8. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 του ν. 3649/2008 α-
ντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Ο χρόνος υπηρεσίας στην Ε.Υ.Π. του προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας,
των δηµοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών και του προσω-
πικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµόσιου
τοµέα λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγµα-
τικής υπηρεσίας στο Όπλο, Κλάδο, Σώµα ή στην υπηρε-
σία που ανήκουν.»

9. Ο τίτλος του άρθρου 20 του ν. 3649/2008 και οι παρ.
1 και 2 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται, ως ακολού-
θως:

«Άρθρο 20
Περί προµήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων της Ε.Υ.Π. 

1. Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Ε.Υ.Π. συνά-
πτει δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας, υπηρεσιών, έργων
και µελετών κατά την έννοια του άρθρου 2, καθώς και
των άρθρων 223 και 224 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Οι
δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτει η Ε.Υ.Π. διέπονται α-
πό τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του ν. 3978/2011
(Α΄ 137). 

2. Κατ’ εξαίρεση, οι δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών,
υπηρεσιών, έργων και µελετών της παρ. 1, οι οποίες, µε
απόφαση του Διοικητή της, εµπίπτουν στις διατάξεις των
άρθρων 15 ή 243 του ν. 4412/2016 ή των άρθρων 17 ή 24
του ν. 3978/2011, διενεργούνται µε βάση Ειδικό Κανονι-
σµό Δηµοσίων Συµβάσεων, που εκδίδεται µε απόφαση
του Πρωθυπουργού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της
Ε.Υ.Π., η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με τον Ειδικό Κανονισµό καθορίζονται ι-
δίως, οι διαδικασίες ανάθεσης, τα αρµόδια όργανα, οι ε-
πιτροπές, το περιεχόµενο και οι διαδικασίες εκτέλεσης
των συµβάσεων, η έννοµη προστασία, οι κυρώσεις και
κάθε άλλο ειδικό θέµα.»

10. Μετά από το άρθρο 20 του ν. 3649/2008 προστίθε-
ται άρθρο 20Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 20Α 

Οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Περιφερειακών Μονάδων της Ε.Υ.Π. θεωρούνται στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις από άποψη φρούρησης, ασφά-
λειας και κτιριολογικής υποδοµής. Οι ανά περίπτωση α-
παιτούµενες οικοδοµικές άδειες ή εγκρίσεις εργασιών
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δόµησης για τις εγκαταστάσεις αυτές, εκδίδονται από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κατόπιν εκπόνησης και έ-
γκρισης, µε ευθύνη της Ε.Υ.Π. της απαιτούµενης µελέ-
της ή της τεχνικής περιγραφής των εργασιών.» 

Άρθρο 28 
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης - Τροποποίηση 

της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 
(Α΄ 77 και Α΄ 111)

Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 αντικαθίστα-
ται, ως ακολούθως:

«3. Η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης παρέχεται για
τους υπαλλήλους των περ. (α) έως και (ε) της παρ. 2 από
το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε ε-
ξαίρεση το πάσης φύσεως προσωπικό της Ε.Υ.Π., για το
οποίο η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης παρέχεται µε
απόφαση του Διοικητή αυτής. Για τους υπαλλήλους των
περ. (στ) έως (η) η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης πα-
ρέχεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης και για τους αιρετούς και υπαλλήλους της
περ. (θ) από τον οικείο Δήµαρχο ή Περιφερειάρχη, ανά-
λογα.»

Άρθρο 29 
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταρ-
γούνται οι διατάξεις του π.δ. 101/1996 (Α΄ 79), καθώς
και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις δια-
τάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 30 
Τελικές διατάξεις

1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία για την Ε.Υ.Π. ανα-
φέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, εφεξής νοείται ο Πρω-
θυπουργός.   

2. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3649/2008 δεν θίγεται
από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή από τις
διατάξεις του ν. 4579/2018 (Α΄ 201), του ν. 4625/2019
(Α΄ 139) και του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), που αφορούν την
Ε.Υ.Π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Ραδιοσυχνότητες δηµόσιων αγροτικών δικτύων

Η παρ. 18 του άρθρου 21 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«18. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670-3700 MHz και
3770-3800 ΜΗz δεσµεύονται από το Ελληνικό Δηµόσιο
µέχρι και έξι (6) µήνες από την ανακήρυξη των υπερθε-
µατιστών του διαγωνισµού για τη χορήγηση φάσµατος
5G στη φασµατική περιοχή 3410-3800 ΜΗz που θα διε-
ξαχθεί από την ΕΕΤΤ. Η ζώνη 3410 - 3470 ΜΗz δεσµεύ-
εται από το Ελληνικό Δηµόσιο, από την ανακήρυξη των
υπερθεµατιστών του ως άνω διαγωνισµού και έως την
10η Απριλίου 2037, µε σκοπό την αποκλειστική παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω των δηµό-
σιων αγροτικών δικτύων, µόνο για εκείνες τις γεωγραφι-
κές περιοχές για τις οποίες βρίσκεται σε ισχύ το δικαίω-

µα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που χορηγήθηκε σύµφωνα
µε την παρ. 19, από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτι-
κών δικτύων στον εκάστοτε επιλεγµένο διαχειριστή των
δηµόσιων αγροτικών δικτύων.
Το δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθη-

κε σύµφωνα µε τις παρ. 18 και 19, από την αναθέτουσα
αρχή έργου αγροτικών δικτύων στον επιλεγµένο διαχει-
ριστή των δηµόσιων αγροτικών δικτύων δυνάµει της σε ι-
σχύ µε αρ. πρωτ. 1248/29.12.2014 σύµβασης σύµπρα-
ξης, µετακινείται από τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670-
3700 ΜΗz και 3770-3800 ΜΗz στην ζώνη ραδιοσυχνοτή-
των 3410-3470 ΜΗz και τροποποιείται υποχρεωτικά το
αργότερο µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2020 η ανωτέρω
σύµβαση σύµπραξης. Η µετακίνηση πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί εντός έξι (6) µηνών από την ανακήρυξη των υ-
περθεµατιστών του διαγωνισµού για τη χορήγηση φά-
σµατος 5G στη φασµατική περιοχή 3410-3800 ΜΗz που
θα διεξαχθεί από την ΕΕΤΤ. Το ανώτατο κόστος µετακί-
νησης προσδιορίζεται µε µελέτη που εκπονείται από την
αναθέτουσα αρχή του έργου δηµόσιων αγροτικών δι-
κτύων ή ανεξάρτητο µελετητή επιλογής της. Ο επιλεγ-
µένος διαχειριστής δηµόσιων αγροτικών δικτύων οφεί-
λει να συνεργάζεται µε την αναθέτουσα αρχή στο πλαί-
σιο υλοποίησης της ως άνω µετακίνησης, προβαίνοντας
σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια συµπεριλαµβανοµένης,
µεταξύ άλλων, της τήρησης του χρονοδιαγράµµατος υ-
λοποίησης, όπως ορίζεται στο παρόν και εξειδικεύεται α-
πό την αναθέτουσα αρχή, και στη διενέργεια όλων των
απαιτούµενων ενεργειών αναφορικά µε την τροποποίη-
ση της σύµβασης σύµπραξης. Η µη τήρηση από τον επι-
λεγµένο διαχειριστή των ανωτέρω υποχρεώσεων για
την υλοποίηση της µετακίνησης επισύρει την επιβολή α-
πό την ΕΕΤΤ διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 77.
Το κόστος µετακίνησης δεν βαρύνει καθ’ οιονδήποτε

τρόπο τον εθνικό ή ενωσιακό προϋπολογισµό και θα κα-
λυφθεί από ιδιωτικούς πόρους, µέσω ξεχωριστής σύµβα-
σης µεταξύ του/ων υπερθεµατιστή/τών και του επιλεγµέ-
νου διαχειριστή των δηµόσιων αγροτικών δικτύων. Η
συµµετοχή κάθε υπερθεµατιστή στο κόστος µετακίνη-
σης υπολογίζεται αναλογικά, βάσει του τιµήµατος που
θα καταβάλλει για το φάσµα που θα του χορηγηθεί στη
φασµατική περιοχή 3410-3800 ΜΗz.
Το σχέδιο της ξεχωριστής αυτής σύµβασης συντάσσε-

ται από την αναθέτουσα αρχή του έργου δηµόσιων α-
γροτικών δικτύων και προσαρτάται, µαζί µε τη σχετική
διαδικασία υπογραφής, ως Παράρτηµα στο Τεύχος Προ-
κήρυξης της EETT yια τη διάθεση του φάσµατος 5G στη
φασµατική περιοχή 3410-3800 ΜΗz.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρή-

σης ραδιοσυχνοτήτων στους υπερθεµατιστές του διαγω-
νισµού για τη χορήγηση φάσµατος 5G στην φασµατική
περιοχή 3410-3800 ΜΗz, είναι η προηγούµενη υπογρα-
φή των σχετικών συµβάσεων µεταξύ του/ων υπερθεµατι-
στή/τών και του επιλεγµένου διαχειριστή των δηµόσιων
αγροτικών δικτύων εντός αποκλειστικής προθεσµίας ε-
νός (1) µηνός από την ανακήρυξη των υπερθεµατιστών.
Σε οποιαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή για την ο-

ποία δεν βρίσκεται σε ισχύ σχετικό δικαίωµα χρήσης,
φάσµα που είχε δεσµευθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο µε
σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών µέσω των δηµόσιων αγροτικών δι-
κτύων, αποδεσµεύεται.»
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Άρθρο 32
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

Η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος πρέπει να
είναι επιστήµονας εγνωσµένου κύρους, κάτοχος µετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ι-
σότιµου της αλλοδαπής, να γνωρίζει σε άριστο βαθµό
την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερµανική γλώσσα και να
διαθέτει αποδεδειγµένη διοικητική εµπειρία τουλάχι-
στον πέντε (5) ετών, καθώς και εµπειρία σε θέµατα συ-
ναφή µε την αποστολή και τον σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.»

Άρθρο 33
Εξυπηρέτηση πολιτών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών µε βιντεοκλήση

1. Η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραί-
ωση των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α΄
102), µπορεί να γίνεται µε βιντεοκλήση σε ειδική πλατ-
φόρµα (myKEPIive.gov.gr) µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης.

2. Για τη διεκπεραίωση του αιτήµατος διενεργείται από
υπάλληλο των Κ.Ε.Π. εξ αποστάσεως ταυτοποίηση του
φυσικού προσώπου, µέσω τηλεδιάσκεψης µε επίδειξη
του εγγράφου ταυτοποίησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης καθορίζονται οι όροι που διέπουν τη διαδικασία του
παρόντος, όπως η πρόσβαση των φυσικών προσώπων
στην πλατφόρµα της παρ. 1, ο τρόπος αυθεντικοποίη-
σης, η διαδικασία ταυτοποίησης µέσω τηλεδιάσκεψης,
τα στοιχεία και τα δεδοµένα που απαιτούνται για την υ-
ποβολή του αιτήµατος, οι όροι και οι προϋποθέσεις για
τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος από φυσικά πρό-
σωπα που ενεργούν για λογαριασµό άλλου φυσικού
προσώπου ή νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
καθώς και τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα για την πα-
ροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση υ-
ποθέσεων, όπως η επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήµα-
τος από τα Κ.Ε.Π., ο τρόπος αποστολής των αποτελε-
σµάτων των αιτήσεων και κάθε τεχνικό ή άλλο ειδικότε-
ρο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 34 
Ρύθµιση θεµάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

H παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεµβρίου του έ-
τους εγγραφής συµπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, εί-
ναι υποχρεωτική σε όλη τη Χώρα. Για τα νήπια που συ-
µπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύµφωνα µε την
παρ. 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έ-
τος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας,
κατά δήµους, οι οποίοι ορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
εφαρµοζοµένου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδα-
φίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985. Η κοινή
υπουργική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδε-
ται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Δι-
ευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-

σης, η οποία διατυπώνεται µετά από γνώµη τριµερούς Ε-
πιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση των ιδίων. Η
εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευ-
θυντές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους,
τους οικείους Δηµάρχους και τους Προέδρους των οικεί-
ων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης ως µέλη. Όλως εξαιρετικά, αναστέλλεται µέχρι την
έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, η έναρξη εφαρ-
µογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαί-
δευσης για τους Δήµους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέ-
ας, Νέας Σµύρνης Αττικής και Νεάπολης-Συκεών Θεσσα-
λονίκης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρού-
σας παραγράφου.»

Άρθρο 35
Συµπληρωµατικό πρόγραµµα πρόσβασης 

σε βρεφονηπιακούς σταθµούς

1. Θεσπίζεται πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης οικο-
γενειών, για την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξε-
νίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, βρέφη από 2 µηνών
έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγ-
γραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, µε στόχο
την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής
και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας. 

2. Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι:
α) µητέρες, 
β) άτοµα, στα οποία έχει παραχωρηθεί µε δικαστική α-

πόφαση η επιµέλεια των τέκνων,
γ) µονογονεϊκές οικογένειες, που είναι υπάλληλοι του

Δηµοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθ-
µού) ή εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα και δεν δύνα-
νται να είναι δικαιούχοι συγχρηµατοδοτούµενων υλοποι-
ούµενων δράσεων εναρµόνισης οικογενειακής και επαγ-
γελµατικής ζωής. 

3. Σε περίπτωση θανάτου της µητέρας ή εκ µέρους της
υπαίτιας εγκατάλειψης του τέκνου, ωφελούµενος του
προγράµµατος είναι ο πατέρας του παιδιού, εφόσον αυ-
τός ασκεί την επιµέλειά του ή εάν ο τελευταίος δεν α-
σκεί την επιµέλεια, ωφελούµενος είναι το πρόσωπο που
ασκεί την επιµέλεια του παιδιού.

4. Η δαπάνη χρηµατοδότησης του Προγράµµατος κα-
λύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά
το πρώτο έτος εφαρµογής του προγράµµατος, χρονικό
διάστηµα που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος διάρκειας
έντεκα (11) µηνών, από 1η Σεπτεµβρίου 2020 έως 31η Ι-
ουλίου 2021, οι αναγκαίες πιστώσεις χρηµατοδότησής
µεταβιβάζονται στον φορέα της παρ. 4 του παρόντος, ε-
ντός του πρώτου τριµήνου εφαρµογής του. 

5. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του
προγράµµατος της παρ. 1 είναι η Ελληνική Εταιρεία Το-
πικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε.), στην οποία µεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώ-
σεις από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων. Η διαδικασία µεταβίβασης των πιστώσεων, ο χρό-
νος µεταβίβασης των πιστώσεων, οι επί µέρους ασκού-
µενες αρµοδιότητες µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών υ-
λοποίησης του προγράµµατος και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
καθώς και οι διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης του
Προγράµµατος, καθορίζονται µε προγραµµατική σύµβα-
ση που υπογράφεται µεταξύ των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών και της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. 
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6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών κα-
θορίζονται: α) τα εισοδηµατικά όρια για την ένταξη στο
Πρόγραµµα και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να
πληρούν οι δικαιούχοι, β) το ποσό της ενίσχυσης, γ) τα
κριτήρια, δ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ε) η διαδικα-
σία επιλογής των ωφελούµενων και των δοµών που συµ-
µετέχουν στο πρόγραµµα, στ) οι διαδικασίες υλοποίη-
σης, χρηµατοδότησης, διαχείρισης, ελέγχου και επιβο-
λής κυρώσεων και εν γένει παρακολούθησης του ως άνω
προγράµµατος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή λε-
πτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου. 

Άρθρο 36
Ρυθµίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης

στις διαδικασίες επιλογής αρµοδιότητας ΑΣΕΠ 

Στο άρθρο 14α του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) προστίθεται
παρ. 9 ως ακολούθως:

«9. Στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού αρµοδιότη-
τας ΑΣΕΠ, η σειρά κατάταξης των υποψήφιων που εξα-
κολουθούν να ισοβαθµούν µετά την εξάντληση όλων
των προβλεπόµενων κριτηρίων ισοβαθµίας, καθορίζεται
µε δηµόσια κλήρωση, η οποία µπορεί να είναι και ηλε-
κτρονική. Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία ενός τουλάχι-
στον µέλους του ΑΣΕΠ που ορίζεται από τον Πρόεδρό
του. Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ ορίζει και τον ακριβή τόπο
και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, πε-
ριλαµβανοµένων των θεµάτων που αφορούν στη δηµο-
σιότητα της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι ενηµερώνονται
σχετικά µε ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ, είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον
πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης. Μέχρι την ανά-
πτυξη του κατάλληλου λογισµικού από το ΑΣΕΠ, ο σχε-
διασµός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η λειτουργία της
εφαρµογής λογισµικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας ανατί-
θενται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ-
δόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, µε το οποίο το ΑΣΕΠ
συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν.»

Άρθρο 37
Θέµατα αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας 

Πολιτικής Προστασίας 

1.  Στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας συνι-
στώνται είκοσι οκτώ (28) θέσεις µετακλητών υπαλλή-
λων, που καταργούνται αυτοδικαίως την 31η Μαΐου
2023, ως ακολούθως:
α) δέκα (10) θέσεις για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Συντονι-
σµού, εκ των οποίων οι επτά (7) θέσεις αφορούν στην
κατηγορία ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών, 

β) δύο (2) θέσεις για τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισµού,
γ) τρεις (3) θέσεις για τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµι-

κών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.),
δ) τέσσερις (4) θέσεις για τη διοικητική και επιστηµονι-

κή υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επι-
χειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.Κ.),
ε) τέσσερις (4) θέσεις για την Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ

Πολιτικής Προστασίας,
στ) δύο (2) θέσεις Συµβούλων Πληροφορικής,
ζ) τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού

και ειδικότερα: µία (1) θέση Ψυχολόγου, µία (1) θέση Α-
ναλυτή Δεδοµένων και µία (1) θέση ειδικού στη Διαχείρι-
ση Κρίσεων.

2. Οι ως άνω θέσεις πληρούνται µε απόφαση του αρ-
µόδιου για την πολιτική προστασία Υπουργού µε την ο-
ποία ανατίθενται και τα ειδικότερα καθήκοντά τους. Για
τα προσόντα και τις αποδοχές των µετακλητών υπαλλή-
λων εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Η λήξη της πρόσληψης των µετα-
κλητών υπαλλήλων µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µε µό-
νη πράξη του αρµόδιου για την πολιτική προστασία Υ-
πουργού. Ο ως άνω τερµατισµός δεν γεννά κανένα δι-
καίωµα αποζηµίωσης στον υπάλληλο του οποίου η σχέ-
ση εργασίας τερµατίστηκε. Από την 31η.5.2023 η σύµβα-
ση εργασίας των υπηρετούντων µετακλητών υπαλλήλων
λύεται αζηµίως. 

3. Οι ως άνω µετακλητοί υπάλληλοι πρέπει να κατέ-
χουν, υποχρεωτικά, πτυχίο συναφούς γνωστικού αντικει-
µένου µε την προς κάλυψη θέση και εφαρµόζονται και
σε αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν στο προ-
σωπικό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 

4. Πολιτικοί υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υ-
πηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου,
των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού και των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθε-
τείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης δύνανται, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε κοινή απόφα-
ση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργεί-
ου, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, να µετατάσσεται στη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας. Η ισχύς της παρούσας ορίζεται
σε έως έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευσή της. Η διαδικα-
σία µετάταξης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη διαδικασία
εφαρµογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται µε κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµοδί-
ου για την πολιτική προστασία Υπουργού.
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Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ο-
ρίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα,                                                                2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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