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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Επιτάχυνση και 

απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής 

διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

  

ΓΕΝΙΚΑ   

Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί μια νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης για τη ρύθμιση σειράς ζητημάτων που αφορούν: α) την προώθηση και την 

απλούστευση των διαδικασιών ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην 

Ελλάδα, β) την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

της Δημόσιας Διοίκησης, γ) την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσω διαδικασιών 

που διευκολύνουν την ψηφιακή διεπαφή του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

και δ) τη ρύθμιση οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

Με το Κεφάλαιο Α του παρόντος επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 

4487/2017 (Α’ 116) σχετικά με το καθεστώς ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών 

έργων στην Ελλάδα. Η ενδυνάμωση της ενίσχυσης μέσα από την ευνοϊκότερη ρύθμιση των 

ελαχίστων ορίων δαπανών που απαιτείται να υλοποιηθούν στην Ελλάδα, την αύξηση του 

ποσοστού ενίσχυσης στις παραγωγές κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών ή τμημάτων 

αυτών ή ταινιών μικρού μήκους, την επιτάχυνση και απλούστευση των απαιτούμενων 

διοικητικών διαδικασιών, τη σύντμηση των προβλεπόμενων προθεσμιών και την παροχή 

στοχευμένων διοικητικών και φορολογικών κινήτρων, στοχεύει στη δημιουργία ενός 

ευνοϊκού οικονομικού, διοικητικού και εν γένει επενδυτικού περιβάλλοντος, την προσέλκυση 

περισσότερων ημεδαπών, αλλά και αλλοδαπών παραγωγών οπτικοακουστικών έργων και 

την ενίσχυση πολλών επαγγελματικών κλάδων μέσα από την αύξηση των επενδύσεων στον 

τομέα των οπτικοακουστικών έργων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία της 

χώρας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.  

Με το Κεφάλαιο B ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με ορισμένες ψηφιακές δημόσιες 

υπηρεσίες, υφιστάμενες ή νέες, που παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών 

και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες μέσα από την 

ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη χρήση του μοναδικού σημείου ψηφιακής διεπαφής 

του Δημοσίου και των πολιτών/επιχειρήσεων, δηλαδή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).  

Με το Κεφάλαιο Γ του προτεινόμενου νομοσχεδίου εισάγονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση 

της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσω διαδικασιών που διευκολύνουν την ψηφιακή διεπαφή 

του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Με το Κεφάλαιο Δ εισάγονται αναγκαίες οργανωτικές ρυθμίσεις για το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους φορείς του.  

 

Επί των άρθρων  

  

Επί του άρθρου 1  
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Με το άρθρο 1 τροποποιείται το άρθρο 20 του ν. 4487/2017, ώστε να συμπεριλαμβάνεται 

ρητά η μεταπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017. 

Πρόκειται για διευκρινιστική διατύπωση της έννοιας «παραγωγή οπτικοακουστικού έργου». 

Η έννοια της μεταπαραγωγής (post-production) περιλαμβάνει τις τελικές ενέργειες 

επεξεργασίας (μοντάζ, τεχνική επεξεργασία κ.λπ.) ενός οπτικοακουστικού έργου πριν από 

την ολοκλήρωση και τη διανομή του.  

  

Επί του άρθρου 2  

Με την τροποποίηση του άρθρου 2 αντικαθίσταται το άρθρο 23 του ν. 4487/2017 και 

επαναπροσδιορίζονται τα ελάχιστα ποσά επιλέξιμων δαπανών που απαιτείται να 

υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια, ανάλογα με το είδος του οπτικοακουστικού έργου ή 

το περιεχόμενο αυτού. Ειδικότερα, όσον αφορά στις ταινίες, εισάγεται χαμηλότερο όριο 

επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα αυτών, αλλά και τις ταινίες μικρού μήκους. Όσον αφορά 

στις τηλεοπτικές σειρές, εισάγεται χαμηλότερο όριο επιλέξιμων δαπανών, όταν το 

περιεχόμενό τους είναι ντοκιμαντέρ ή κινούμενο σχέδιο. Επιπλέον, εισάγεται χαμηλότερο 

όριο επιλέξιμων δαπανών ανά επεισόδιο για τηλεοπτικές σειρές με ελάχιστο αριθμό εκατό 

(100) επεισοδίων, με στόχο την υποστήριξη των παραγωγών καθημερινών τηλεοπτικών 

σειρών και την προώθηση της εξωστρέφειας του κλάδου σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές 

περιβάλλον, όπου αντίστοιχες παραγωγές άλλων χωρών έχουν ήδη αναπτυχθεί με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών και πλατφορμών διαμοιρασμού και προβολής. Επίσης, εισάγεται 

χαμηλότερο όριο επιλέξιμων δαπανών για τα ψηφιακά παιχνίδια. Με το ίδιο άρθρο ορίζεται 

ότι στο καθεστώς ενίσχυσης δύνανται να υπαχθούν τα οπτικοακουστικά έργα ανεξαρτήτως 

του τρόπου διανομής τους.   

  

Επί του άρθρου 3  

Με το άρθρο 3 επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 25 του ν. 4487/2017, ώστε να 

περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ενίσχυσης τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες 

του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 με κωδικό οικονομικής δραστηριότητας 59.11 ή 59.12 ή 

62.01.21. Επιπλέον, απλουστεύεται η διαδικασία αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς 

ενίσχυσης του ν. 4487/2017 στις περιπτώσεις που εταιρίες παραγωγής συμβάλλονται με 

εταιρίες εκτέλεσης παραγωγής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε η αίτηση 

υπαγωγής να υποβάλλεται μόνο από την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει 

υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή ή την 

εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Τέλος, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των 

δικαιούχων ενίσχυσης βάσει του ν. 4487/2017 στις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά 

σχέδια οπτικοακουστικών έργων που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..  

  

Επί του άρθρου 4  

Με το άρθρο 4 επέρχεται τροποποίηση στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 

4487/2017, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό προσμέτρησης της αμοιβής για δικαιώματα 

σεναρίου και μουσικής, καθώς και της αμοιβής του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, των δύο 

πρωταγωνιστών ηθοποιών και του παραγωγού για όλες τις ιδιότητες που κατέχει στην 

παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου από 25% σε 35% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.  

  

Επί του άρθρου 5  
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Με το άρθρο 5 τροποποιείται το άρθρο 27 του ν. 4487/2017 ως προς τα ποσοστά ενίσχυσης 

και αυξάνεται σε 40% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, το ποσοστό 

ενίσχυσης όλων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, με σκοπό την ενδυνάμωση των 

ανωτέρω παραγωγών. Επιπλέον, αυξάνεται το συνολικό όριο ενίσχυσης του ν. 4487/2017 σε 

συνδυασμό με άλλη κρατική ενίσχυση, στο 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του 

οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση παραγωγής δύσκολου οπτικοακουστικού έργου, 

όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4487/2017.  

  

Επί του άρθρου 6  

Με την τροποποίηση του άρθρου 6 αντικαθίσταται το άρθρο 28 του ν. 4487/2017 για την 

επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης του 

ιδίου νόμου, μέσω της σύντμησης των προθεσμιών και των απλουστεύσεων που επέρχονται 

στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

  

Επί του άρθρου 7  

Με την τροποποίηση του άρθρου 7, αντικαθίσταται το άρθρο 29 του ν. 4487/2017 και 

επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων 

μέσω της σύντμησης των σχετικών προθεσμιών και της απλοποίησης της διοικητικής 

διαδικασίας.  

  

Επί του άρθρου 8  

Με το άρθρο 8 αντικαθίσταται το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας ελέγχου των υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων, ώστε 

να πραγματοποιείται μόνο από το όργανο ελέγχου του άρθρου 30 του ν. 4487/2017, χωρίς 

την ανάγκη τήρησης της διπλής διαδικασίας ελέγχου από το ανωτέρω όργανο και την 

επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017, η οποία παρατηρήθηκε ότι επέφερε αρκετές 

καθυστερήσεις στον έλεγχο και την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων. 

Ταυτόχρονα, συντέμνονται οι προθεσμίες ελέγχου και προβλέπεται η έκδοση απόφασης 

πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ. Επιπλέον, για πρώτη φορά και με σκοπό την πραγματική ενίσχυση 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών 

έργων στην Ελλάδα, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής βεβαίωσης από το 

ΕΚΟΜΕ για τη συμφωνία των εργασιών που έχει υλοποιήσει ο φορέας του επενδυτικού 

σχεδίου με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Με την έκδοση της ανωτέρω 

προσωρινής βεβαίωσης επιτυγχάνεται η διευκόλυνση κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου στη 

λειτουργία και τις συναλλαγές του και παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης της οικονομικής 

βιωσιμότητας των υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων.   

  

Επί του άρθρου 9  

Με το άρθρο 9 αντικαθίσταται πλήρως το άρθρο 31 του ν. 4487/2017, ώστε να περιλαμβάνει 

ρητά όλες τις περιπτώσεις που δικαιολογούν την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το 

αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

  

Επί του άρθρου 10  



4 
 

Με το άρθρο 10 τροποποιείται το άρθρο 37 του ν. 4487/2017 και απλοποιείται η διαδικασία 

δημοσίευσης των αποφάσεων ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών 

έργων. Εφεξής, απαιτείται η δημοσίευσή τους μόνο στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ καταργείται 

η υποχρέωση δημοσίευσης των περιλήψεων των σχετικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.   

  

Επί του άρθρου 11  

Με το άρθρο 11 επέρχονται ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 38 του ν. 

4487/2017, με την ορθή διατύπωση του αρμόδιων Υπουργών στη συγκεκριμένη 

εξουσιοδοτική διάταξη.   

 

Επί του άρθρου 12  

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η τροποποίηση του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013, ώστε να 

παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο 

καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017, με σκοπό την ενδυνάμωση των κινήτρων ενίσχυσης 

της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της 

παρ. 1 επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της φοροαπαλλαγής του άρθρου 71Ε του ν. 

4172/2013, όπως ισχύει, και στις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 

(ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής και εκτέλεσης οπτικοακουστικών έργων). 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι η χορήγηση της φοροαπαλλαγής της παρ. 1 προς 

τις επιχειρήσεις παραγωγής και εκτέλεσης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 

πραγματοποιείται σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 και ειδικότερα το 

Κεφάλαιο Ι-Γενικές Διατάξεις και το άρθρο 54, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 

Δ του ν. 4487/2017, δεδομένου ότι συνιστά κρατική ενίσχυση υπό την έννοια της παρ. 1 του 

άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Σε ό,τι αφορά 

τους επενδυτές, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ένα φορολογικό πλεονέκτημα 

χορηγείται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε κάθε επιχείρηση λόγω της διενέργειας ορισμένου 

είδους επένδυσης στην οποία μπορεί να προβεί κάθε επιχειρηματίας, το πλεονέκτημα αυτό 

έχει γενικό χαρακτήρα ως προς τους εν λόγω επιχειρηματίες και δεν συνιστά κρατική 

ενίσχυση υπέρ αυτών.   

Με την εν λόγω πρόβλεψη αφενός διασφαλίζεται η συμβατότητα του σχεδιαζόμενου μέτρου 

κρατικής ενίσχυσης (φοροαπαλλαγή) με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων και η 

ασφάλεια δικαίου προς τις ωφελούμενες από την φοροαπαλλαγή επιχειρήσεις, δεδομένου 

ότι η χορηγούμενη ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού 651/2014, 

συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσεται από την υποχρέωση κοινοποίησης 

της παρ. 3 του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ, εφόσον η ενίσχυση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του 

Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Κανονισμού, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για την 

αντίστοιχη κατηγορία ενισχύσεων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο III και ειδικότερα στο 

άρθρο 54 του ανωτέρω Κανονισμού. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση της 

χορήγησης της φοροαπαλλαγής με τη χορήγηση του κινήτρου της επιχορήγησης του άρθρου 

27 του ν. 4487/2017, δεδομένου ότι τα εν λόγω δύο μέτρα αφορούν τα ίδια επενδυτικά 

σχέδια και τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αυτών.   

Τέλος, προβλέπεται η σώρευση των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φοροαπαλλαγής, 

καθώς και οποιασδήποτε άλλης κρατικής ενίσχυσης που χορηγείται στις εταιρείες 

παραγωγής και εκτέλεσης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, σύμφωνα με το ενωσιακό 
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δίκαιο κρατικών ενισχύσεων. Η σώρευση κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στις 

επιχειρήσεις είναι μείζονος σημασίας για το ενωσιακό δίκαιο, δεδομένου ότι μέσω της 

διαδικασίας αυτής εξακριβώνονται η τήρηση των ορίων κοινοποίησης ενισχύσεων και οι 

μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014. Τυχόν 

υπέρβαση των εν λόγω ορίων κοινοποίησης ή των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης ανατρέπει 

την εκ των προτέρων συμφωνία των μέτρων φοροαπαλλαγής και επιχορήγησης με την 

εσωτερική αγορά και την απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης των μέτρων στις 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της παρ. 3 του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ.  

  

Επί του άρθρου 13  

Με το προτεινόμενο άρθρο 13, η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας της άυλης 

συνταγογράφησης μέσω του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-

syntagografisi.gr/p-rv/p), όπως αυτή θεσπίστηκε στο άρθρο τριακοστό έκτο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), που κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 

83), αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η άμεση επαφή ιατρού 

– ασθενή, όπου αυτή δεν απαιτείται, προς διευκόλυνση των ασθενών.  

  

Επί του άρθρου 14  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, αλλάζει η διαδικασία υποβολής της 

αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών των 

ειδικών θεραπειών παιδιών και εφήβων του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 

Υγείας (Β’ 4898/2018), του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που 

διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. 

Εφεξής, όλες οι σχετικές διαδικασίες διενεργούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, τίθενται ρυθμίσεις για την εκκαθάριση και την 

ενταλματοποίηση των σχετικών δαπανών. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στη 

διαδικασία του παρόντος άρθρου επιπλέον κατηγοριών παροχών, των οποίων η αποζημίωση 

γίνεται μετά από ατομικό αίτημα των δικαιούχων. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση 

των πολιτών στις σχετικές συναλλαγές τους με τον ΕΟΠΥΥ.  

  

Επί του άρθρου 15 

Με το παρόν άρθρο θεσπίζεται η δυνατότητα άντλησης από τα πληροφοριακά συστήματα 

φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ΔΟΑΤΑΠ των στοιχείων που βεβαιώνουν την 

κτήση τίτλου σπουδών φυσικού προσώπου και διαβίβασης αυτών σε φορείς του δημόσιου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα.   

Η ψηφιακή δημόσια υπηρεσία του παρόντος (eDiplomas) απλοποιεί τη μέχρι σήμερα 

απαιτούμενη διαδικασία έκδοσης, λήψης και προσκόμισης αντιγράφου τίτλου σπουδών σε 

έγχαρτη μορφή, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των αρμόδιων δημόσιων φορέων, 

καθώς αποφορτίζει το διοικητικό βάρος έκδοσης αντιγράφου τίτλου σπουδών σε έγχαρτη 

μορφή. Ταυτόχρονα, η ρύθμιση του παρόντος άρθρου στοχεύει στη διευκόλυνση και των 

αποδεκτών τίτλων σπουδών, στο μέτρο που οι τελευταίοι δεν απαιτείται να τηρούν εφεξής 

φυσικό αρχείο αντιγράφων τίτλων σπουδών. Επιπρόσθετα, ενισχύονται η εξωστρέφεια και η 

διαλειτουργικότητα των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η ανωτέρω ψηφιακή δημόσια υπηρεσία παρέχεται με την τήρηση όλων των απαραίτητων 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, καθώς αφενός χρησιμοποιείται τεχνολογία 
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ασύμμετρης κρυπτογράφησης, αφετέρου αντλούνται και διαβιβάζονται μόνον τα 

απαραίτητα στοιχεία που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών, συμβάλλοντας δε 

παράλληλα σημαντικά στην εξάλειψη του φαινομένου των πλαστών τίτλων σπουδών. 

 

Επί του άρθρου 16  

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συστήνεται η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης (εφεξής Ε.Ψ.Π.), σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό 

Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αποστολή της Υπηρεσίας Συντονισμού Ε.Ψ.Π. είναι η συνεχής 

αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης 

αυτών κατά τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση, ιδίως μέσω της διάθεσης 

υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, 

ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας, δηλαδή του Γραφείου 

Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και του Γραφείου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης. Μετά από την πάροδο ενός μεταβατικού χρονικού διαστήματος 

οργάνωσης της Υπηρεσίας, αυτή εντάσσεται ως Διεύθυνση στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

  

Επί του άρθρου 17  

Η προτεινόμενη διάταξη αφορά στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, το οποίο τηρείται 

στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.). Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να 

επαληθεύει τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, που καταχωρούν οι πολίτες, από τους 

παρόχους κινητής τηλεφωνίας και από τα πιστωτικά ιδρύματα. Προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η ανωτέρω επαλήθευση, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται, 

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 κινητού 

τηλεφώνου που καταχωρεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του προτεινόμενου άρθρου. 

Επιπλέον, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τα ιδρύματα 

πληρωμών, όπως ορίζονται στον ν. 4537/2018, υποχρεούνται, κατόπιν προηγούμενου 

ηλεκτρονικού αιτήματος του πολίτη στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, να επαληθεύουν από τα στοιχεία που τηρούν, ότι ο πολίτης είναι χρήστης 

του αριθμού κινητού τηλεφώνου που καταχωρεί.  

  

Επί του άρθρου 18  

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ορίζεται η υποχρέωση του Δημοσίου, της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης ή πρόνοιας, προτού προβούν σε κάθε είδους καταβολή συντάξεων, 

μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, 

επιστροφή φόρων κ.ο.κ, να διενεργούν ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του 

δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού. Επιπλέον, 

προβλέπεται η διάθεση από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν 

λογαριασμούς πληρωμών κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας στο Κέντρο 

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
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Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) με τον Α.Φ.Μ..  

  

Επί του άρθρου 19  

Με το παρόν άρθρο απλοποιείται η διαδικασία υποβολής και λήψης του αποδεικτικού 

ενημερότητας των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013. Συγκεκριμένα, από 

την 31η.10.2020, όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

υποχρεούνται να λαμβάνουν το ανωτέρω αποδεικτικό ενημερότητας μέσω 

διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο 

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση 

του ανωτέρω αποδεικτικού ενημερότητας από τους συναλλασσόμενους πολίτες και 

επιχειρήσεις. Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς του 

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για όλες τις διαδικασίες στις οποίες απαιτείται 

από τον νόμο ο έλεγχος της φορολογικής ενημερότητας των συναλλασσόμενων πολιτών και 

επιχειρήσεων, όπως στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στον 

ν. 4412/2016.  

  

Επί του άρθρου 20  

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το προσωπικό της νέας Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και ιδίως τα προσόντα και τα καθήκοντα των 

προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αυτής, συμπεριλαμβανομένων και μεταβατικών 

διατάξεων για τη διασφάλιση της άμεση λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

  

Επί του άρθρου 21  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση συστήνονται σαράντα πέντε (45) νέες θέσεις μόνιμου 

προσωπικού καθώς και προσωπικού ΙΔΑΧ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την 

κάλυψη πρόσθετων λειτουργικών αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής 

Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κυρίως για την ομαλή λειτουργία και 

φύλαξη του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου, καθώς και για τις ανάγκες της νέας 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Επιπλέον, με την παρ. 2 συστήνονται 

δεκαπέντε (15) θέσεις εμπειρογνωμόνων πληροφορικής με τριετή θητεία και βαθμό 2ο της 

κατηγορίας ειδικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015, στο Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την κάλυψη πρόσθετων λειτουργικών αναγκών των οργανικών 

μονάδων του. Τέλος, με την παρ. 3 συστήνεται μία (1) θέση μετακλητού συνεργάτη στο 

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων και της λειτουργίας του εν 

λόγω υποστελεχωμένου φορέα. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι στη διαδικασία αποσπάσεων 

στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) περιλαμβάνονται και οι  

δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, ώστε να στελεχωθεί άμεσα το ΕΔΥΤΕ προς εκπλήρωση του διευρυμένου 

σκοπού του. 

 

 

Επί του άρθρου 22 
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Με το προτεινόμενο άρθρο 22 εισάγονται ρυθμίσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες των 

επιμέρους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η 

αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τμημάτων, η μείωση των παρατηρούμενων 

καθυστερήσεων και η βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των οικονομικών διαδικασιών 

του Υπουργείου.  

Επιπλέον, τροποποιείται το άρθρο 19 του π.δ. 40/2020 αναφορικά με τη Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το 

Τμήμα Οριζόντιων Εφαρμογών Δημοσίου Τομέα συγχωνεύεται με το Τμήμα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας. Το νέο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαλειτουργικότητας αποκτά και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Οριζόντιων Εφαρμογών 

Δημοσίου Τομέα, προς τον σκοπό της πιο αποτελεσματικής, ενιαίας και οριζόντιας 

εφαρμογής των πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικοτήτων σε όλο τον 

δημόσιο τομέα και της ευχερέστερης συνεργασίας με τις σχετικές ανεξάρτητες και 

ρυθμιστικές αρχές, ενδεικτικώς αναφερόμενων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Επιπλέον, με την παράγραφο 2 

συμπληρώνεται η αρμοδιότητα του Τμήματος Ανασχεδιασμού και Τεκμηρίωσης Διαδικασιών 

της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης αναφορικά με την απλούστευση των διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. ως προς τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.  

Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/84327/0026/212-11-19 Εγκύκλιο Οδηγιών του 

Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11) η ΓΔΟΥ ήταν υποχρεωμένη να εκδώσει 

Αποφάσεις Ανατροπών – Αναλήψεις Υποχρεώσεων, εν όψει της λήξης του οικονομικού 

έτους, για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες. Κατά την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων και 

εξαιτίας της πολυπλοκότητας των διαδικασιών του διαχωρισμού των μεταφερόμενων 

υπηρεσιών από το Υπουργείο  Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προέκυψαν παραλήψεις 

Αποφάσεων Ανατροπών Αναλήψεων Υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να μην έχει καταστεί 

δυνατή η εξόφληση σχετικών δαπανών από τις μεταφερόμενες υπηρεσίες. Η ρύθμιση της 

παρ. 2 του άρθρου 22 στοχεύει στην επίλυση και αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων. 

Τέλος, με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019, 

ώστε το προσωπικό των μεταφερόμενων υπηρεσιών να υπαχθεί στα υπηρεσιακά και 

πειθαρχικά συμβούλια που λειτουργούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Ταυτόχρονα και για το μεταβατικό διάστημα έως τη συγκρότηση του ενιαίου υπηρεσιακού 

συμβουλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίζεται για λόγους ισότιμης 

αντιμετώπισης των υπαλλήλων, ότι ένα εκ των δύο τακτικών μελών του λειτουργούντος 

υπηρεσιακού συμβουλίου θα είναι υπάλληλος που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του 

άρθρου 159 του ν. 3528/2007 και ανήκει στις μεταφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 του π.δ. 81/2019. Στόχος της ρύθμισης είναι η επίλυση των δυσλειτουργιών που 

παρατηρήθηκαν κατά την εξέταση των υπηρεσιακών ζητημάτων των υπαλλήλων των 

μεταφερομένων υπηρεσιών. 

 

Επί του άρθρου 23 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ψηφιακής διακυβέρνησης και της ψηφιοποίηση των δημόσιων 

υπηρεσιών, κρίνεται αναγκαία η διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Θετών 
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Γονέων και του Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Αναδόχων με το Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων. 

Με το ν. 4538/2018 εισήχθησαν το Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, στο οποίο καταγράφονται 

υποχρεωτικά οι ανήλικοι που διαβιούν σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας, 

καθώς και το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων και το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων 

Θετών Γονέων, στα οποία καταχωρίζονται όσοι επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί γονείς 

αντίστοιχα, εφόσον πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν ολοκληρώσει το 

προβλεπόμενο στο νόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4538/2018 η εγγραφή 

των υποψηφίων αναδόχων γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων 

συνιστά προϋπόθεση της τοποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς. Προσέτι, το σύνολο 

των διαδικαστικών σταδίων, έως και την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο, ρυθμίζεται στο άρθρο 

9 του ν. 4538/2018.  

Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι η σύνδεση ανηλίκου προς αναδοχή με υποψήφιους 

αναδόχους γονείς πραγματοποιείται μέσω της εγγραφής των μερών στα αντίστοιχα Εθνικά 

Μητρώα. Εξάλλου, τα Εθνικά Μητρώα Ανηλίκων και Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων 

τηρούνται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας, το οποίο 

αναπτύχθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13734/538/2019  

υπουργική απόφαση (B' 1163).  

Εκ τούτου συνάγεται ότι η προαναφερόμενη σύνδεση ανήλικου και υποψηφίων γονέων θα 

πραγματοποιείται, σύμφωνα με διαδικασία,  η οποία, όμως, χρήζει ορισμού και εξειδίκευσης 

από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση.  

Στο πλαίσιο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η προσθήκη στο ν. 4538/2018 

διάταξης με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  να καθορίζει  την  εν λόγω διαδικασία, 

τους αρμόδιους φορείς, τη χρονική διάρκεια και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη 

σύνδεση μεταξύ, αφενός, των ανηλίκων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και 

αφετέρου, των υποψηφίων αναδόχων γονέων, εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο Εθνικό 

Μητρώο καθώς και ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.  

 

Επί του άρθρου 24 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ψηφιακής διακυβέρνησης και της ψηφιοποίηση των δημόσιων 

υπηρεσιών, κρίνεται αναγκαία η διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Θετών 

Γονέων και του Εθνικού Μητρώου Υποψηφίων Αναδόχων με το Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων. 

Με το ν. 2447/1996 τροποποιήθηκαν διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και συγκεκριμένα 

διατάξεις του Οικογενειακού Δικαίου, που αφορούν στο θεσμό της υιοθεσίας.  

Με διάταξη του άρθρου 7 του ν. 2447/1996 καθορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής της 

κοινωνικής έρευνας. Στη συνέχεια, με το ν. 3719/2008 και με το άρθρο 25 του ν. 4538/2018 

τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2447/1996 ως προς την προϋπόθεση 

παράδοσης του ανηλίκου στους υποψήφιους θετούς γονείς. Ειδικότερα, με την τροποποίηση 

του άρθρου 25 του ν. 4538/2018 ορίζεται ότι η εγγραφή των υποψηφίων θετών γονέων στο 

Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων συνιστά προϋπόθεση της παράδοσης σε αυτούς,  

ανηλίκου καταγεγραμμένου στο αντίστοιχο  Εθνικό Μητρώο.  

Επομένως, η σύνδεση ανηλίκου προς υιοθεσία με υποψήφιους θετούς γονείς 

πραγματοποιείται μέσω της εγγραφής των μερών στα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα. Εξάλλου, 

τα Εθνικά Μητρώα Ανηλίκων και Υποψηφίων Γονέων τηρούνται ηλεκτρονικά στο 
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Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας, το οποίο αναπτύχθηκε και λειτουργεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13734/538/2019  υπουργική απόφαση (B' 1163). 

Εκ τούτου συνάγεται ότι η προαναφερόμενη σύνδεση ανήλικου και υποψηφίων γονέων θα 

πραγματοποιείται, σύμφωνα με διαδικασία η οποία, όμως, χρήζει ορισμού και εξειδίκευσης 

από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση.  

Στο πλαίσιο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η προσθήκη στο ν. 2447/1996 

διάταξης με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  να καθορίζει την εν λόγω διαδικασία, 

τους αρμόδιους φορείς, τη χρονική διάρκεια και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη σύνδεση 

μεταξύ, αφενός, των ανηλίκων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και αφετέρου, 

των υποψηφίων θετών γονέων, εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών 

Γονέων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4538/2018, καθώς και ειδικότερα θέματα σχετικά με 

την εφαρμογή του παρόντος.  

 

Επί του άρθρου 25  

Με το παρόν άρθρο ορίζονται οι διατάξεις νόμων που καταργούνται με τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος. Συγκεκριμένα, καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 4549/2018 που 

ρυθμίζει τη διαδικασία αποζημίωσης της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους δικαιούχους 

περίθαλψης από μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής. 

Επιπλέον, καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 σχετικά με το Εθνικό 

Μητρώο Επικοινωνίας, λόγω των νέων ρυθμίσεων που εισάγονται με το προτεινόμενο 

νομοσχέδιο.  

  

Επί του άρθρου 26  

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος. 
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Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

 


		2020-06-26T16:17:05+0300
	THEOHARIS THEOHARIS


		2020-06-26T16:17:21+0300
	KONSTANTINOS TSIARAS


		2020-06-26T16:17:51+0300
	PANAGIOTIS THEODORIKAKOS


		2020-06-26T16:18:23+0300
	STYLIANI MENDONI


		2020-06-26T16:21:46+0300
	NIKI KERAMEUS


		2020-06-26T16:22:05+0300
	CHRISTOS STAIKOURAS


		2020-06-26T16:26:40+0300
	KYRIAKOS PIERRAKAKIS


		2020-06-26T16:39:53+0300
	SPYRIDON-ADONIS GEORGIADIS


		2020-06-26T17:09:34+0300
	IOANNIS VROUTSIS


		2020-06-26T17:20:54+0300
	KONSTANTINOS KARAMANLIS


		2020-06-26T18:04:35+0300
	STYLIANOS PETSAS


		2020-06-26T18:11:25+0300
	VASILEIOS KIKILIAS


		2020-06-26T18:16:05+0300
	STYLIANOS-IOANNIS KOUTNATZIS




