ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΡΗΣΗΣ
«ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
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
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Επί του άρθρου 1
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 κλπ) ενός οπτικοακουστικού έργου πριν 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. 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, 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
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,
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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, μέχρι το χρονικό σημείο έκδοσης αυτής. 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
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.
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Επί του άρθρου 11
Με το άρθρο 11 επέρχονται ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 38 του ν. 4487/2017, με την
ορθή διατύπωση του αρμόδιου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 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 & 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 ΙΓενικές Διατάξεις και 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 η οποία
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 δίκαιο κρατικών ενισχύσεων. Η
σώρευση κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στις επιχειρήσεις είναι μείζονος σημασίας για το
ενωσιακό δίκαιο, δεδομένου ότι μέσω της διαδικασίας αυτής εξακριβώνεται 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
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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. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των πολιτών
στις σχετικές συναλλαγές τους με τον ΕΟΠΥΥ.
Επί του άρθρου 15
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συστήνεται η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
(εφεξής Ε.Ψ.Π.), επιπέδου 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.
Επί του άρθρου 16
Με την προτεινόμενη διάταξη που αφορά στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, 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,
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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 17
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 Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση
του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) με τον Α.Φ.Μ..
Επί του άρθρου 18
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 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.

Επί του άρθρου 19
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.
Επί του άρθρου 20
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.
Επί του άρθρου 21
Με την προτεινόμενη ρύθμιση συστήνονται δεκαπέντε (15) θέσεις εμπειρογνωμόνων πληροφορικής με
τριετή θητεία και βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015,
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στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την κάλυψη πρόσθετων λειτουργικών αναγκών των
οργανικών μονάδων του.
Επί του άρθρου 22
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 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.
Επί του άρθρου 23
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται η δυνατότητα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»
να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή άλλα δημόσια
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιμελητήρια.
Επί του άρθρου 24
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 25
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος.
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