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Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
1.
Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η ολοκληρωμένη ρύθμιση όλων των θεμάτων
που άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τους φορείς του δημόσιου
τομέα για τις ανάγκες της λειτουργίας τους, καθώς και την υποστήριξη της άσκησης των
αρμοδιοτήτων και των συναλλαγών τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες.
2.
Θεσπίζονται η υποχρέωση της χρήσης ΤΠΕ από τους φορείς του δημόσιου τομέα
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την
υποστήριξή τους στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες, καθώς και το δικαίωμα των τελευταίων να συναλλάσσονται με τους φορείς του
δημόσιου τομέα μέσα από ΤΠΕ.
3.
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του
Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (A’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την
εφαρμογή του. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
οικείου Υπουργού δύναται φορείς του δημοσίου τομέα να εξαιρούνται ή να προστίθενται
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα ή επιμέρους διατάξεων αυτού.
4.
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται: (α) ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων
από τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ, (β) ως προς την επικοινωνία και
συναλλαγή μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ, (γ) ως προς την
επικοινωνία και συναλλαγή με χρήση ΤΠΕ μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και των
φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, (δ) ως προς την πρόσβαση των
φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε δημόσια έγγραφα και τη διάθεσή
τους για περαιτέρω χρήση μέσω ΤΠΕ.
5.
Οι διατάξεις του Κώδικα εφαρμόζονται και στην περίπτωση που μέρος της έκδοσης
ή διεκπεραίωσης πράξης ή ενέργειας, της επικοινωνίας ή της συναλλαγής
πραγματοποιείται χωρίς χρήση ΤΠΕ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται σε εκείνα τα
στάδια της πράξης, ενέργειας, επικοινωνίας ή συναλλαγής, τα οποία πραγματοποιούνται
με χρήση ΤΠΕ.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
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1.
Αρχή Εγγραφής: η οντότητα που είναι αρμόδια για την ταυτοποίηση φυσικών ή
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
2.
Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι αρμόδια για την τεχνική διαχείριση των
πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής σφραγίδας ή ηλεκτρονικής
χρονοσφραγίδας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.
3.
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων: η ικανότητα συστημάτων δικτύου και
πληροφοριών να ανθίστανται, με δεδομένο βαθμό αξιοπιστίας, σε ενέργειες που πλήττουν
τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα ή το απόρρητο των δεδομένων που
αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή των συναφών υπηρεσιών
που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των εν λόγω συστημάτων δικτύου και
πληροφοριών.
4.
Ασφάλεια πληροφοριών-δεδομένων: η ασφάλεια των πληροφοριών και
δεδομένων που διακινούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στα
στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος για τη διατήρηση της ακεραιότητας,
διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
5.
Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ: η ασφάλεια της
τεχνολογικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των
επικοινωνιακών (υπο)συστημάτων του.
6.
Αυθεντικοποίηση:
ηλεκτρονική
διαδικασία
επαλήθευσης/επιβεβαίωσης
ταυτότητας και των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας, που βασίζεται σε χορηγηθέντα διαπιστευτήρια.
7.
Δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας: μοναδικά δεδομένα που
χρησιμοποιούνται από τον δημιουργό (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φορέα) της
ηλεκτρονικής σφραγίδας για τη δημιουργία αυτής.
8.
Δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: μοναδικά δεδομένα που
χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής.
9.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα,
ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό
ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού
προσώπου.
10.
Δημόσια έγγραφα: όλα τα διοικητικά έγγραφα, όπως ορίζονται στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), ήτοι τα έγγραφα που έχουν
συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους, από τον καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο δημόσιο
υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία.
Περιλαμβάνονται όλα τα διοικητικά έγγραφα.
11.
Διαπιστευτήρια: εχέγγυα, όπως κωδικοί πρόσβασης, που παρουσιάζει το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι χρήστης ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυθεντικοποίησή του.
12.
Διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας: διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό
που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας.
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13.
Διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό
που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής.
14.
Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης να γίνεται χρήση
μιας ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας, στην υποβολή τυχόν απαιτούμενων προς τούτο
δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων και στην παροχή διαπιστευτηρίων.
15.
Εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας: διάταξη δημιουργίας
ηλεκτρονικής σφραγίδας που πληροί κατ’ αναλογία τις οριζόμενες στο Παράρτημα II του
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.
16.
Εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: διάταξη δημιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II του Κανονισμού
(ΕΕ) 910/2014.
17.
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που
δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας και η οποία
βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας.
18.
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης: ηλεκτρονική
υπηρεσία συστημένης παράδοσης που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) παρέχονται
από έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, β)
εξασφαλίζουν με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης την ταυτοποίηση του αποστολέα, γ)
εξασφαλίζουν την ταυτοποίηση του αποδέκτη πριν από την παράδοση των δεδομένων, δ)
η αποστολή και η λήψη των δεδομένων διασφαλίζονται με προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών
εμπιστοσύνης κατά τρόπο που να αποκλείει τη δυνατότητα μη ανιχνεύσιμης τροποποίησης
των δεδομένων, ε) οποιαδήποτε τροποποίηση των δεδομένων που απαιτούνται για τους
σκοπούς της αποστολής ή της λήψης των δεδομένων δηλώνεται σαφώς στον αποστολέα
και στον αποδέκτη των δεδομένων, και στ) η ημερομηνία και ο χρόνος αποστολής,
παραλαβής και οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αναφέρονται με εγκεκριμένη
ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.
19.
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή: προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία
βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής.
20.
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα: ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα που
πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέει την ημερομηνία και την ώρα με τα δεδομένα
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται ευλόγως η δυνατότητα μη ανιχνεύσιμης
τροποποίησης των δεδομένων, β) βασίζεται σε χρονική πηγή ακριβείας συνδεδεμένη με τη
Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα και γ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή
έχει υπογραφεί με κάποια άλλη ανάλογη μέθοδο.
21.
Εγκεκριμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης: υπηρεσία εμπιστοσύνης, η οποία πληροί τις
εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014.
22.
Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας: πιστοποιητικό ηλεκτρονικής
σφραγίδας που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί
τις οριζόμενες στο Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.
23.
Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής: πιστοποιητικό ηλεκτρονικών
υπογραφών που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί
τις οριζόμενες στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.
3

24.
Εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης: ο πάροχος υπηρεσιών
εμπιστοσύνης, ο οποίος παρέχει μία ή περισσότερες εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης
και έχει αναγνωριστεί ως τέτοιος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
25.
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων
που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η
μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση,
η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η
διαγραφή ή η καταστροφή.
26.
Επικύρωση ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας: η διαδικασία ελέγχου και
επιβεβαίωσης ότι μια ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα είναι έγκυρη.
27.
Ευρετηρίαση: η δημιουργία υποδομής για την ταχεία αναζήτηση πληροφοριών και
δεδομένων σε ένα αρχείο ή συλλογή πληροφορίας και εγγράφων.
28.
Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα: τα δημόσια έγγραφα που παράγονται από φορείς
του δημόσιου τομέα με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
29.
Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: το σύνολο των ενεργειών που
πραγματοποιούνται με χρήση ΤΠΕ και που αποσκοπούν στην καταχώριση, πρωτοκόλληση,
οργάνωση, ταξινόμηση και συντήρηση των εγγράφων που δημιουργήθηκαν από τους
φορείς δημόσιου τομέα ή των εγγράφων που περιήλθαν σε αυτούς από τρίτους.
30.
Ηλεκτρονική πληρωμή: η καταβολή χρηματικού ποσού που διενεργείται με χρήση
ΤΠΕ και παρέχει τη δυνατότητα απόδειξης της διενέργειας αυτής, ανεξάρτητα από το μέσο
πληρωμής.
31.
Ηλεκτρονική σφραγίδα: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι
συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε
ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό τη διασφάλιση της προέλευσης και της ακεραιότητάς τους.
Η ηλεκτρονική σφραγίδα χρησιμοποιείται από νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και
φορείς (δημιουργοί ηλεκτρονικοί σφραγίδας).
32.
Ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης: υπηρεσία, η οποία καθιστά
δυνατή τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ τρίτων μερών με ηλεκτρονικά μέσα και παρέχει
τεκμήρια σχετικά με τον χειρισμό των διαβιβαζόμενων δεδομένων, περιλαμβανομένης
απόδειξης της αποστολής και της παραλαβής των δεδομένων, και η οποία προστατεύει τα
διαβιβαζόμενα δεδομένα από τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής, βλάβης ή τροποποίησής τους
χωρίς άδεια.
33.
Ηλεκτρονική υπογραφή: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι
συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε
ηλεκτρονική μορφή και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για να
υπογράφει.
34.
Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία συνδέουν
άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή με ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο,
τεκμηριώνοντας ότι τα εν λόγω δεδομένα υπήρχαν κατά το χρονικό σημείο εκείνο.
35.
Ηλεκτρονικό αρχείο: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία
είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία με
χρήση ΤΠΕ.
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36.
Ηλεκτρονικό έγγραφο: οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική
μορφή και ειδικότερα ως κείμενο ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή.
37.
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο: το πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί τη συλλογή,
καταγραφή και διανομή των διακινούμενων εγγράφων με όποιο μέσο κι αν αυτά
παράγονται, καταχωρίζονται ή διακινούνται.
38.
Νομική οντότητα: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή
μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός,
οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών
επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα
παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας
φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού
χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου
ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης
κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες,
κοινωνίες αστικού δικαίου.
39.
Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης: οργανισμός, όπως ορίζεται στο άρθρο
2 σημείο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο οποίος έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με
τον εν λόγω κανονισμό ως ικανός να αξιολογεί τη συμμόρφωση εγκεκριμένων παρόχων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν.
40.
Πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία ή
περισσότερες υπηρεσίες εμπιστοσύνης είτε ως εγκεκριμένος είτε ως μη εγκεκριμένος
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
41.
Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει τα
δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής σφραγίδας με νομικό πρόσωπο και επιβεβαιώνει το
όνομα του εν λόγω προσώπου.
42.
Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει τα
δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής υπογραφής με φυσικό πρόσωπο και επιβεβαιώνει
τουλάχιστον το όνομα ή το ψευδώνυμο του εν λόγω προσώπου
43.
Πολιτική Ασφάλειας: δήλωση που περιγράφει τις στρατηγικές, επιλογές,
προτεραιότητες, διαδικασίες και μέτρα της διοίκησης του φορέα σε θέματα ασφάλειας
πληροφοριών και δεδομένων, ασφάλειας τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και
γενικότερα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Με τη δήλωση αυτή καθορίζονται οι
ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες καθεμιάς εκ των οντοτήτων που συμμετέχουν στο
πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή των επιλεγμένων διαδικασιών και μέτρων
ασφάλειας.
44.
Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: ηλεκτρονική σφραγίδα που ανταποκρίνεται
στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα, β)
είναι ικανή να ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης,
να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) συνδέεται με τα δεδομένα που
έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.
45.
Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή: ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί τις
ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα, β) είναι
ικανή να ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας
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ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης,
να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) συνδέεται με τα δεδομένα που
έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτή, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.
46.
Ταυτοποίηση: διαδικασία εξακρίβωσης της ταυτότητας και των τυχόν ειδικών
χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με τη χρήση
δεδομένων που συνδέονται κατά τρόπο μοναδικό με αυτό και με τις μεθόδους που
ορίζονται στα άρθρα 25 και 57.
47.
Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η
υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και
τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
48.
Υπηρεσία εμπιστοσύνης: ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία συνίσταται: α) στη
δημιουργία, εξακρίβωση και επικύρωση ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών
σφραγίδων ή ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης
παράδοσης και πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές, ή β) στη
δημιουργία, εξακρίβωση και επικύρωση πιστοποιητικών για επαλήθευση της ταυτότητας
ιστοτόπων, ή γ) στη διαφύλαξη ηλεκτρονικών υπογραφών, σφραγίδων ή πιστοποιητικών
που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές.
49.
Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές,
εργαλεία ανάπτυξης και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξειδικευμένα
για συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας.
50.
Φορείς του δημόσιου τομέα: οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι
εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005,
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.
51.
Χρήστες ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που χρησιμοποιούν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Ως χρήστες ψηφιακών
δημοσίων υπηρεσιών νοούνται και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων δημόσιου
τομέα που τις χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.
52.
Χρονοσήμανση: αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια
την ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ενέργεια.
53.
Ψηφιακή δημόσια υπηρεσία: οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από φορέα
του δημόσιου τομέα εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και συνίσταται ιδίως στην
παραγωγή, διακίνηση και διαχείριση πληροφοριών, δεδομένων και ηλεκτρονικών
εγγράφων και στην πραγματοποίηση συναλλαγών.
54.
Υπολογιστικές υποδομές νέφους ή υπολογιστικό νέφος (ή Cloud Computing) είναι
ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών πρόσβασης και χρήσης σε κεντρικές υπολογιστικές
υποδομές μεγάλης ισχύος που περιλαμβάνουν δίκτυα, κεντρικούς εξυπηρετητές,
συστήματα αποθήκευσης, εφαρμογές και υπηρεσίες. Η πρόσβαση σε αυτές τις υποδομές
γίνεται κατ’ αίτηση των χρηστών με ευέλικτο τρόπο, άμεσα και με ελάχιστη παρέμβαση
από τον πάροχο των υπηρεσιών.
55.
Το υπολογιστικό νέφος διακρίνεται σε δημόσιο, ιδιωτικό και υβριδικό. Δημόσιο
Υπολογιστικό Νέφος (Public Cloud) είναι η παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής
υπολογιστικού νέφους προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
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Ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος (Private Cloud) είναι το εσωτερικό υπολογιστικό νέφος ενός
νομικού προσώπου στο οποίο πρόσβαση έχουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες σύμφωνα με
τους όρους που το νομικό πρόσωπο ορίζει.
Υβριδικό υπολογιστικό νέφος είναι το μεικτό υπολογιστικό νέφος που περιλαμβάνει ένα
Ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος (Private Cloud) κι ένα δημόσιο υπολογιστικό νέφος (Public
Cloud) τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και υπάρχει ενιαία διαχείριση.
56. Πάροχος υπηρεσιών δημόσιου υπολογιστικού νέφους είναι το νομικό πρόσωπο που
παρέχει υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους έναντι αμοιβής
Άρθρο 3
Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης
1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών ψηφιακής διακυβέρνησης διέπεται από τις
ακόλουθες αρχές: α) την αρχή της νομιμότητας και ιδίως την τήρηση των διατάξεων για την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) την αρχή της διαφάνειας, γ) την αρχή
της ισότητας και ιδίως της προσβασιμότητας, δ) την αρχή της χρηστής διοίκησης και ιδίως
της αποδοτικότητας και της αρχής «μόνον άπαξ» μέσω της διαλειτουργικότητας, της
ακρίβειας και της πληρότητας των ψηφιακών υπηρεσιών, των διαδικασιών και των
δεδομένων και ε) την αρχή της ακεραιότητας, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.
2. Η ψηφιακή διακυβέρνηση οφείλει να προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα όπως αυτά
προκύπτουν από το Σύνταγμα και την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, ειδικώς ως
προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και να ενισχύει την ασφάλεια δικαίου.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν και παρέχουν τις δημόσιες ψηφιακές
υπηρεσίες και εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να ενισχύουν την ανάπτυξη των νησιωτικών
και ορεινών περιοχών, καθώς και τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. που
κατοικούν ή ασκούν δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές να επικοινωνούν και να
συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ.
4.Οι φορείς του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν τις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης κατά
τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την
ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων
ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία.
5. Οι φορείς που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν συστήματα ψηφιακής διακυβέρνησης
οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια και την πρόσβαση σε αυτά και να μεριμνούν για
την ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που
παράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν, διακινούν ή με οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζονται,
καθώς και για την ασφάλεια των ΤΠΕ και των υπηρεσιών που παρέχουν κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς.
6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και
επικοινωνούν με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με σεβασμό στην
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ιδιωτικότητα των φυσικών
προσώπων. Υποχρεούνται κατά τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, προμήθεια και
παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών να
λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και να διασφαλίζουν ότι εξ ορισμού υφίστανται επεξεργασία μόνο

7

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της
επεξεργασίας.
7. Όπου ο παρών Κώδικας απαιτεί τη συγκατάθεση του προσώπου για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η σχετική δήλωση μπορεί να δίδεται και με χρήση
ΤΠΕ. Ο φορέας του δημόσιου τομέα που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι η
δήλωση, η οποία καταγράφεται με ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη και
μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Αν τα φυσικά πρόσωπα
επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και
έχουν γνωστοποιήσει σε φορείς του δημόσιου τομέα για μελλοντικές ηλεκτρονικές
συναλλαγές τους με τους φορείς αυτούς, παρέχουν προς τούτο την έγγραφη συγκατάθεσή
τους μετά από ενημέρωση για τις ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσεις και τους σκοπούς που
επιδιώκονται, τους αποδέκτες, καθώς και τα δικαιώματά τους.
Άρθρο 4
Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα
1. Η πρόσβαση στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45),
αφορά και στα ηλεκτρονικά έγγραφα, μπορεί δε να ασκηθεί και με χρήση ΤΠΕ κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα.
2. Όταν ασκείται το κατά άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δικαίωμα
πρόσβασης σε έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά από φορέα του δημόσιου τομέα, η
μελέτη του εγγράφου ή η χορήγηση αντιγράφου μπορεί να γίνει και με χρήση ΤΠΕ.
3.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο τρόπος πρόσβασης
στα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα μέσα και οι όροι για τη μελέτη των ηλεκτρονικών εγγράφων
και τη χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών
τεχνολογιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αιτούντος και κάθε σχετικό θέμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 5
Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1. Η εθνική ψηφιακή στρατηγική αποτυπώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία έχει τετραετή ορίζοντα
και επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές
εξελίξεις. Η ετήσια επικαιροποίηση της Βίβλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
Ενοποιημένου Προγράμματος Κυβερνητικής Πολιτικής του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και είναι
δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.
2. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθορίζει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις
κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και τις ειδικότερες
αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και
ενσωματώνει την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων με
μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
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3. Η παρακολούθηση και ο απολογισμός της υλοποίησης της Βίβλου γίνονται σε ετήσια
βάση σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 56 του ν. 4622/2019, καθώς και με τις ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος.
4. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου και των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του, ο
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις,
συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικότερα
με τους φορείς του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και με
ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
5. Όλα τα έργα ΤΠΕ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, οφείλουν να εναρμονίζονται με
τη Βίβλο ως προς τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της. Για τα έργα ΤΠΕ ανεξαρτήτως
πηγής χρηματοδότησης η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: α) Παρέχει βεβαίωση συνάφειας
με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης έργου, β) προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία έργων εντός
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τεχνικού δελτίου. Για
προτάσεις ομοειδών έργων που δύνανται να ενταχθούν σε προσκλήσεις υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης προς πολλαπλούς δικαιούχους, η βεβαίωση συνάφειας με την
Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική παρέχεται επί του σχεδίου της πρόσκλησης ενώ η προέγκριση
των τεχνικών δελτίων παρέχεται ως προς το φυσικό αντικείμενο της πρόσκλησης με
αναφορά σε περιοριστικούς κανόνες για τα προς ένταξη έργα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται το περιεχόμενο της
βεβαίωσης συνάφειας και της προέγκρισης τεχνικών δελτίων, τα κριτήρια και οι δείκτες
βάσει των οποίων αυτές παρέχονται, καθώς και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων
φορέων και περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες.
Άρθρο 6
Υψηλή Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1.
Συστήνεται Υψηλή Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής Υψηλή
Επιτροπή), που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με
αποστολή την υποβοήθηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσα
από υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας
και την προσαρμογή της στις συνεχώς εξελισσόμενες διεθνείς, τεχνολογικές αλλαγές.
2.
Στο πλαίσιο της αποστολής της η Υψηλή Επιτροπή: (α) μελετά και υποβάλλει
προτάσεις σε σχέση με τα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, (β) εισηγείται για την προσαρμογή των διεθνών καλών πρακτικών στις
ελληνικές ιδιαιτερότητες, (γ) γνωμοδοτεί επί του πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλούστευση των διαδικασιών, (δ) εισηγείται
τρόπους για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων όλων των
αρμόδιων δημοσίων φορέων για την επίτευξη των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού, (ε) οργανώνει διαβουλεύσεις και εισηγείται συλλογικές δράσεις με
εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυμάτων, κρατικών δομών και φορέων και (στ) αξιολογεί
τις προτάσεις που κατατίθενται στον ετήσιο διαγωνισμό ψηφιακής διακυβέρνησης.
3.
Η Υψηλή Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς
εμπειρογνώμονες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, των γραμμάτων και των
τεχνών, τα οποία δεν λαμβάνουν, για τη συμμετοχή τους σε αυτή, οποιαδήποτε
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αποζημίωση ή αμοιβή, εκτός των οδοιπορικών τους, δηλαδή των εξόδων διαμονής και
μετακίνησής τους.
4.
Η Υψηλή Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζεται κάθε ζήτημα
που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη από υπηρεσίες, τους πόρους,
τη στελέχωση και κάθε δραστηριότητα στην οποία προβαίνει η Υψηλή Επιτροπή προς την
επίτευξη των σκοπών της.
Άρθρο 7
Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1.
Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής
Συντονιστική Επιτροπή), η οποία έχει ως αποστολή της το συντονισμό της εφαρμογής της
Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών
παρεμβάσεων της στο σύνολο του δημόσιου τομέα, διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις
προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.
2.
Η Συντονιστική Επιτροπή διακρίνεται σε Ολομέλεια και Τμήματα. Στην Ολομέλεια,
η οποία αποτελείται από όλους τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Κυβέρνησης,
προεδρεύει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αναπληρωτή του τον Γενικό
Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Τα Τμήματα
καθορίζονται ανά τομείς πολιτικής με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και αποτελούνται κατά περίπτωση από Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς, Υπεύθυνους
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του άρθρου 8, επικεφαλής φορέων και οργανισμών του
δημόσιου τομέα και εμπειρογνώμονες-ιδιώτες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Με την
απόφαση συγκρότησης των Τμημάτων καθορίζεται και ο πρόεδρος αυτών.
3.
Η Ολομέλεια συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον
αναπληρωτή του τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο. Τα Τμήματα συγκαλούνται από τον
Πρόεδρο της Ολομέλειας ή τον αναπληρωτή του όποτε κριθεί απαραίτητο.
4.
Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση
πλην των ιδιωτών-εμπειρογνωμόνων, στους οποίους καταβάλλεται η αμοιβή που
προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισμός
Λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι
αναγκαίο για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου της.
Άρθρο 8
Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1.
Συγκροτείται Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής Δίκτυο) ως
εκτελεστικός βραχίονας της Συντονιστικής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Το
Δίκτυο αποτελείται από τους Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων των φορέων του δημοσίου
τομέα που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίοι είναι οι
ιεραρχικά ανώτεροι προϊστάμενοι της αρμόδιας για ΤΠΕ υπηρεσίας, η οποία έχει την
ευθύνη για τα αντικείμενα της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
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2.
Ο κάθε Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων
οργανωτικών μέτρων για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται
στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και για τον συντονισμό της υλοποίησης των
σχετικών έργων, υπηρεσιών και δράσεων στον φορέα. Ταυτόχρονα, αποτελεί το σημείο
επαφής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη και τον συντονισμό
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.
3.
Ο κάθε Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων,
υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα του, μεριμνά για την
επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοσή τους, σύμφωνα με τον σχετικό
προγραμματισμό και έχει την ευθύνη για τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών που
αποτυπώνουν την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού
μετασχηματισμού του φορέα του σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης και
αποτυπώνει πιθανούς κινδύνους και εμπόδια σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση των
δράσεων, καθώς και στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των στόχων και των βασικών δεικτών
επίδοσης που έχουν τεθεί για κάθε δράση.
4.
Ως Κεντρικός Συντονιστής του Δικτύου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένας εκ των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ο οποίος μεριμνά για τη συνεχή, ορθή και πλήρη ενημέρωση του
κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που αποτυπώνει την εξέλιξη των δράσεων του
ψηφιακού μετασχηματισμού.
Άρθρο 9
Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία
1.
Σε κάθε Υπουργείο ορίζεται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, Υπηρεσία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δύναται να έχει οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο και η
οποία έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού
του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, ανεξαρτήτως εάν στο
Υπουργείο υπάρχουν πάνω από μια υπηρεσίες με σχετικές με τις ΤΠΕ και την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση αρμοδιότητες. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
είναι ο υπεύθυνος ψηφιακών δράσεων του προηγούμενου άρθρου.
2.
Στην Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι αρμοδιότητες που
σχετίζονται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και γενικότερα τον συντονισμό της υλοποίησης
δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, οι οργανικές μονάδες που υπάγονται στην
Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη των
μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου και την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση
των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου και μεριμνούν ιδίως για
την ορθολογική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, την ψηφιοποίηση των
διοικητικών διαδικασιών, τη βελτίωση των σχέσεων κράτους - πολίτη, την υποστήριξη προς
όλες τις υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς για την
υλοποίηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος και την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών
Πληροφοριών (ν. 3882/2010, Α’ 166), τον σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ,
καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ανάπτυξη της πληροφορικής και των
επικοινωνιών στο δημόσιο τομέα.
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3.
Στις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων που
προβλέπονται από τους οικείους Οργανισμούς των Υπουργείων.
4.
Στα Υπουργεία στα οποία υπάγονται οι Ένοπλες Δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας,
η διάρθρωση και οργανωτική δομή των Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
με κοινή απόφαση, των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και των οικείων
Υπουργών.
5.
Με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, σε κάθε εποπτευόμενο φορέα που
παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συστήνεται ενιαία διοικητική μονάδα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη διοικητική μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγονται
όλες οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες του φορέα με αρμοδιότητες σχετικές με τις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την απλούστευση των διαδικασιών και
γενικότερα την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές,
το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Σε περίπτωση
που οι ως άνω μονάδες υφίστανται στους φορείς ως Γενικές Διευθύνσεις, αυτές
εξακολουθούν να λειτουργούν στο επίπεδο αυτό, ενσωματώνοντας τυχόν αρμοδιότητες
των προηγούμενων εδαφίων που δεν έχουν.
Άρθρο 10
Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης
1.
Καθιερώνονται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για φορείς του δημοσίου
τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει,
συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων
διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ψηφιακής
προσβασιμότητας, ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας,
ψηφιακής βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου τομέα ή ενίσχυσης της δημόσιας
λογοδοσίας και διαφάνειας, βελτίωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της
επιχειρηματικότητας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εν γένει δράσεις που,
σύμφωνα με τα κριτήρια της Υψηλής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
2.
Τα βραβεία απονέμονται σε ετήσιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Διακυβέρνησης που
λαμβάνει χώρα το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς. Σκοπός του
διαγωνισμού είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της
δημόσιας διοίκησης μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εξυπηρέτηση
των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, αλλά και για την καλύτερη
οργάνωση του δημόσιου τομέα. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον υποβάλλουν τις προτάσεις
τους σε ειδική πλατφόρμα που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Οι προτάσεις αξιολογούνται
από την Υψηλή Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία και αποφασίζει πού θα
απονεμηθούν τα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και
οι όροι του διαγωνισμού, ο χρόνος διεξαγωγής, η αποδοχή και διάθεση χορηγιών για τους
σκοπούς του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να
καθορίζονται χρηματικά έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Άρθρο 11
Προσωπικός Αριθμός
1. Καθιερώνεται υποχρεωτικά προσωπικός αριθμός (ΠΑ) ως αριθμός ταυτοποίησης των
φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο ΠΑ
αποτελείται από εννέα (9) αριθμητικά ψηφία, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο.
Ο ΠΑ δεν μεταβάλλεται, και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του
φυσικού προσώπου.
2. Ο ΠΑ χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
3. Η χορήγηση του ΠΑ δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την απονομή δικαιωμάτων ή την
επιβολή υποχρεώσεων στον κάτοχό του, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων
ρυθμίζονται από την κείμενη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
4. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
είναι αποκλειστικά αρμόδια για ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων μεταξύ των
μητρώων του Δημόσιου τομέα για την αντιστοίχιση των ΠΑ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και την
διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων φορέων μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4623/2019
(Α’ 134), τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (EE L 119) και τον ν.
4624/2019 (Α΄137). Η ΓΓΠΣ για τους σκοπούς της ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων
είναι υπεύθυνος επεξεργασίας και τηρεί το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού. Το Μητρώο
Προσωπικού Αριθμού περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την
ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, όπως όνομα, επώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο ,
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ ,ΑΦΜ. Η έκδοση του Π.Α. γίνεται μέσω του
πληροφοριακού συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η οποία
για τον σκοπό αυτό είναι εκτελών την επεξεργασία 5. Ο ΑΦΜ, ο οποίος έχει χορηγηθεί σε
φυσικά πρόσωπά, αποτελεί τον ΠΑ αυτών. Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει χορηγηθεί μόνο ο
ΑΜΚΑ, εφεξής χορηγείται και ο ΠΑ σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην
απόφαση της παρ. 8.
6. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που χρησιμοποιούν και τηρούν τον Π.Α. με σκοπό την
παροχή δημόσιων υπηρεσιών, την εν γένει διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας
7. Ο ΠΑ θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των φυσικών προσώπων σταδιακά και
με πλήρη αντικατάσταση εντός μιας διετίας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης του
ΠΑ, και ιδίως οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι
υπηρεσίες ελέγχου αυτών, οι λόγοι αναστολής του, το χρονοδιάγραμμα της
προβλεπόμενης στην παρ. 7 αντικατάστασης, καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρμογής διατάξεων ηλεκτρονικών εγγράφων
1. Οι διατάξεις του παρόντος καθορίζουν τις διαδικασίες έκδοσης, διακίνησης,
πρωτοκόλλησης και αρχειοθέτησης, καθώς και το κύρος και την αποδεικτική ισχύ των
ηλεκτρονικών εγγράφων και των εκτυπώσεών τους.
2. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, εκδίδονται, διακινούνται και γίνονται
αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 18, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 13
Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων
1. Όλες οι διαδικασίες για τη διαχείριση δημοσίων εγγράφων από τους φορείς του
δημόσιου τομέα, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η
έκδοση, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική και η εξωτερική
διακίνηση, η πρωτοκόλληση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγματοποιούνται
αποκλειστικά μέσω ΤΠΕ.
2. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα παράγονται είτε πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω
ειδικού πληροφοριακού συστήματος που συνθέτει κατάλληλα στοιχεία δεδομένων, είτε
μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής γραφείου, είτε μέσω ψηφιοποίησης έντυπου εγγράφου. Τα
ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα εκδίδονται σε μία από τις ακόλουθες μορφές: α) ως
πρωτότυπα ηλεκτρονικά έγγραφα της παρ. 3, β) ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα της
παρ. 4, γ) ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα της παρ. 5.
3. Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα φέρουν: α) εγκεκριμένη ηλεκτρονική
χρονοσφραγίδα και β) είτε την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.
4. Τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα φέρουν υποχρεωτικά: α) εγκεκριμένη ηλεκτρονική
χρονοσφραγίδα, β) είτε την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου για την έκδοση του αντιγράφου
οργάνου, γ) την ένδειξη «ακριβές αντίγραφο» και δ) τα στοιχεία του οργάνου που
υπέγραψε το έγγραφο ως τελικώς υπογράφων.
5. Τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα εκδίδονται από τους φορείς του δημόσιου
τομέα μέσω ψηφιοποίησης ή αναπαραγωγής με χρήση ΤΠΕ έντυπων δημόσιων ή ιδιωτικών
εγγράφων που κατέχουν στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Τα
ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα φέρουν: α) εγκεκριμένη ηλεκτρονική
χρονοσφραγίδα β) είτε την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του οργάνου που κάνει την ψηφιοποίηση ή
αναπαραγωγή με χρήση ΤΠΕ σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και γ) βεβαίωση
ταύτισής τους με το έντυπο έγγραφο. Σε περίπτωση καταστροφής έντυπων εγγράφων μετά
από την έκδοση των αντίστοιχων ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών αντιγράφων, στο
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πρωτόκολλο καταστροφής μνημονεύονται τα ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην
παραγωγή και αρχειοθέτηση του ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις κάθε είδους μπορούν να εκδίδονται με χρήση είτε
προηγμένης ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε προηγμένης ή εγκεκριμένης
ηλεκτρονικής σφραγίδας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα τεχνικά θέματα, τα
πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές μορφής και αναγκαίων στοιχείων των
ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων, οι διαδικασίες που απαιτούνται σε περίπτωση που ένα
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή ένα σχέδιο εγγράφου προσυπογράφεται από
περισσότερους υπαλλήλους-λειτουργούς διάφορων ιεραρχικών βαθμίδων, οι διαδικασίες,
οι τεχνικές και κάθε ειδικότερο θέμα για την ψηφιοποίηση και καταστροφή έντυπων
εγγράφων, εξαιρέσεις από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε ειδικές περιπτώσεις,
καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 14
Κύρος και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
1. Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα της παρ. 3 και τα πιστοποιητικά και οι
βεβαιώσεις της παρ. 6 του άρθρου 13 έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα
δημόσια έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα Δικαστήρια όλων
των βαθμών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά την ηλεκτρονική
διακίνησή τους.
2. Τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα της παρ. 4 του άρθρου 13 έχουν ισχύ ακριβούς
αντιγράφου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα,
από τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,
κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους.
3. Τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα της παρ. 5 του άρθρου 13 έχουν ισχύ
ακριβούς αντιγράφου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου
τομέα, από τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες, κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους.
4. Εκτύπωση πρωτότυπου ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου ή ηλεκτρονικού ακριβούς
αντιγράφου ή ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή
με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα Δικαστήρια
όλων των βαθμών, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον
είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ,
ιδίως στην περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή το ηλεκτρονικό
ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης
μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να
επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται η
επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι διαδικασίες για την
ισχύ των εκτυπώσεων της παρ. 4, οι διαδικασίες για την επικύρωση της εκτύπωσης από
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οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 15
Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα
1. Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής
σφραγίδας, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα και από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους.
2. Εκτύπωση των ηλεκτρονικών εγγράφων της παρ. 1 γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από
τους φορείς του δημόσιου τομέα και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,
εφόσον φέρει επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, η οποία
γίνεται μέσω της διαπίστωσης της ταύτισης του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου
με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι διαδικασίες για
την επικύρωση της εκτύπωσης, καθώς και κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 16
Δικονομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα
1. Ηλεκτρονικό έγγραφο που φέρει απλή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εκδότη του αποτελεί μηχανική απεικόνιση, κατά την
έννοια του άρθρου 444 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση του άρθρου 160
του Αστικού Κώδικα απαιτείται εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα.
2. Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα με απλή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή εκτιμώνται
ελεύθερα ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα κατά τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΔΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων εντός του ίδιου φορέα
1.
Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που εκδίδονται και διακινούνται εντός κάθε
φορέα του δημοσίου τομέα σε κλειστά πληροφοριακά συστήματα, όπως τα εσωτερικά
συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), φέρουν: α) προηγμένη ή
εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και β) είτε την προηγμένη ή εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική
υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.
2.
Η χρήση των εσωτερικών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
προϋποθέτει την αυθεντικοποίηση κάθε χρήστη.
3.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου
Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία των Σ.Η.Δ.Ε. κάθε φορέα και
τον τρόπο αυθεντικοποίησης για τη χρήση τους.
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Άρθρο 18
Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων
1. Η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση δημοσίων εγγράφων μεταξύ
φορέων του δημόσιου τομέα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ΤΠΕ, με την
επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων και την
απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων.
2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διακινούν ή ανταλλάσσουν με χρήση ΤΠΕ έγγραφα και
δεδομένα στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο που κάθε φορά επιβάλλεται από τη φύση των
διακινούμενων εγγράφων και εξασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση των δημοσίων λειτουργών
και υπαλλήλων. Οι όροι ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τη διακίνηση εγγράφων
μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα διακινούνται μεταξύ των φορέων του
δημόσιου τομέα σε μία από τις μορφές των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 13.
4. Στην περίπτωση των φορέων του δημοσίου τομέα, πλην των δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, η διακίνηση κάθε εγγράφου μεταξύ των
ανωτέρω φορέων, καθώς και η διακίνηση εγγράφων με φορείς άλλων χωρών
πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
(Κ.Σ.Η.Δ.Ε.), το οποίο αναπτύσσεται και λειτουργεί στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Το Κ.Σ.Η.Δ.Ε. παρέχεται ως υπηρεσία σε όλους τους ως άνω φορείς και
αξιοποιεί για τη λειτουργία του το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ν.
4440/2016. Κάθε φορέας του πρώτου εδαφίου μεριμνά για τη διασύνδεση της
υφιστάμενης υποδομής ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ή του εσωτερικού του
συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) με το Κ.Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και για
την απόκτηση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και εγκεκριμένων ηλεκτρονικών
σφραγίδων για το σύνολο των στελεχών του, από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού
Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) ή από άλλο εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Όσοι
φορείς διαθέτουν Σ.Η.Δ.Ε. συνεχίζουν την αυτοτελή λειτουργία του μέχρι την ολοκλήρωση
της διασύνδεσής του με το Κ.Σ.Η.Δ.Ε. Η έναρξη διασύνδεσης του Σ.Η.Δ.Ε. κάθε φορέα με το
Κ.Σ.Η.Δ.Ε. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε κάθε
περίπτωση, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί 31η Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την
έκδοση των πράξεων του προηγούμενου εδαφίου, η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των ως
άνω φορέων γίνεται με τη χρήση κάθε ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κοινά πρότυπα
διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των Σ.Η.Δ.Ε., οι διαδικασίες και τα σχέδια
διασύνδεσης με το Κ.Σ.Η.Δ.Ε., η ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του
Κ.Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 19
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
1.
Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, στο οποίο
καταχωρίζονται πράξεις, όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση, διαβίβαση εγγράφων,
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τα οποία είτε εκδίδονται από αυτόν είτε βρίσκονται ή περιέρχονται στην κατοχή του στο
πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
2.
Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο που τηρείται από τον φορέα του
δημόσιου τομέα πραγματοποιείται, ανεξάρτητα από το εάν η παραγωγή, έκδοση ή
διακίνηση εγγράφων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ή μη τρόπο και ανεξάρτητα από το
εάν η διοικητική πράξη ή ενέργεια διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με
ηλεκτρονικό τρόπο.
3.
Τα συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εκδίδουν ηλεκτρονικό αποδεικτικό
καταχώρισης που περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου, όπως εκδότης,
θέμα, ημερομηνία και ώρα καταχώρισης, καθώς και τον μοναδικό αριθμό ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου. Ως χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο λογίζεται η
ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό καταχώρισης.
4.
Η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γνωστοποιείται στο
συναλλασσόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με χρήση ΤΠΕ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 29, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί ή επιλέξει διαφορετικά κατά την
αρχική επικοινωνία. Με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης, τα συναλλασσόμενα με
τον φορέα του δημόσιου τομέα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μπορούν
να ενημερώνονται με χρήση ΤΠΕ αναφορικά με τη διακίνηση των εγγράφων που έχουν
πρωτοκολληθεί και εν γένει για την πορεία της υπόθεσης που τα αφορά.
Άρθρο 20
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
1.
Η δημιουργία ή επικύρωση επιμέρους αρχείου της εκάστοτε διαδικασίας ή
υπόθεσης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ένδειξης από το κάθε φορά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο όργανο του φορέα δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της
διεξαγωγής της διαδικασίας.
2.
Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά αρχεία των
ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία εκδίδει, κατέχει ή διακινεί και σχετίζονται με την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του ή το πεδίο των δραστηριοτήτων του.
3.
Οι διαδικασίες και τα μέσα καταχώρισης, τήρησης και εν γένει της επεξεργασίας
των ηλεκτρονικών εγγράφων στα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και
προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα,
εμπιστευτικότητα, προσβασιμότητα, αναγνωσιμότητα και ποιότητα των εγγράφων, καθώς
και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.
4. Τα έντυπα έγγραφα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από την
ψηφιοποίησή τους. Με την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
καταστρέφονται.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα ζητήματα που αναφέρονται στη συγκρότηση, τήρηση,
επεξεργασία, αποθήκευση, διατήρηση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών
εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης,
τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης-αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων
και δεδομένων, οι κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, κάθε
θέμα για την κατάθεση φυσικών αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιοποιημένων
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ηλεκτρονικών αντιγράφων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, οι περιπτώσεις εξαίρεσης από
την υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 21
Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται και εξάγουν στατιστικά στοιχεία που
προκύπτουν από τις ολοκληρωμένες διοικητικές διαδικασίες ή από την έκδοση δημοσίων
εγγράφων με χρήση ΤΠΕ. Τα στατιστικά στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά από τους φορείς
του δημόσιου τομέα, με σκοπό την εξαγωγή αναφορών και στοιχείων σχετικά με τη
διεκπεραίωση δημοσίων εγγράφων και συναλλαγών, όπως ιδίως ο χρόνος και το κόστος
διεκπεραίωσης της διαδικασίας.
2. Τα στατιστικά στοιχεία που εξάγονται από την επεξεργασία, σύμφωνα με την παρ. 1,
δημοσιεύονται περιοδικά στον ιστότοπο του φορέα του δημόσιου τομέα.
3. Αν στα δεδομένα που θα υποστούν στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα αφού αυτά καταστούν ανώνυμα.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
ορίζονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και τα μέσα με τα οποία καθίστανται ανώνυμα τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων και
δεδομένων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
1. Η παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως η διακίνηση ηλεκτρονικών
εγγράφων, δημόσιων ή ιδιωτικών, μεταξύ αφενός των φορέων του δημόσιου τομέα και
αφετέρου των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων πραγματοποιείται
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και σύμφωνα με
τους κανόνες που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Για την παροχή των
ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της ΕΥΠ.
2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε η παροχή των ψηφιακών
δημόσιων υπηρεσιών του να διενεργείται αποκλειστικά μέσα από την ΕΨΠ και σύμφωνα
με τους κανόνες που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 23
Κανόνες για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την τροποποίηση
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
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1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν, κατά τον σχεδιασμό νέων ψηφιακών
δημόσιων υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση πριν από την παροχή αυτών, καθώς και κατά
την τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, να υποβάλουν προς αξιολόγηση και
έγκριση στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης σχετική αίτηση για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών ή την
τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η αίτηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση εκ
μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της τήρησης των κανόνων της
προσβασιμότητας, των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, της ενιαίας εικόνας και ταυτότητας
της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και ευρύτερα της τήρησης των κανόνων για την ΕΨΠ.
2. Η απόφαση έγκρισης της Υπηρεσίας Συντονισμού ΕΨΠ εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός
από την παραλαβή της αίτησης, άλλως εντός της ίδιας προθεσμίας η αίτηση αποστέλλεται
από την ανωτέρω Υπηρεσία στους αιτούμενους φορείς για συμπλήρωση ή διόρθωση και
για επανυποβολή. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας χωρίς καμία
ενέργεια εκ μέρους της Υπηρεσίας Συντονισμού ΕΨΠ, η πρόταση της δημιουργίας νέας
ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας ή η πρόταση τροποποίησης ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας
θεωρείται εγκεκριμένη.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία
υποβολής της αίτησης της παρ. 1 και της έγκρισης αυτής, καθορίζονται τα απαραίτητα
τεχνικά μέτρα για τις πλατφόρμες μέσω των οποίων παρέχονται οι ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες και ορίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του παρόντος.
Άρθρο 24
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης
1. Ο χρήστης της ΕΨΠ αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από αυτήν,
αφού προηγουμένως προβεί σε αυθεντικοποίηση. Η αυθεντικοποίηση γίνεται μετά από
επιλογή του χρήστη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
β) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής
(e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων
τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού,
όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) σε τρίτη
χώρα, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού
χρήματος και των ιδρυμάτων πληρωμών όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4537/2018 (Α’
84).
γ) Με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.
2. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 119) και
του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων
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προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό
την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω της ΕΨΠ.
3. Το πρόσωπο, στο οποίο αποδίδονται διαπιστευτήρια, οφείλει να λαμβάνει όλα τα
προσήκοντα μέτρα για την εμπιστευτικότητα των διαπιστευτηρίων και την ασφαλή φύλαξη
των μέσων που τυχόν έχουν διατεθεί για την αποθήκευση και χρησιμοποίηση των
διαπιστευτηρίων. Οφείλει να ειδοποιεί αμελλητί, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, την αρμόδια
υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., που έχει εκδώσει τα διαπιστευτήρια, για οποιαδήποτε
παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή ηλεκτρονική επικοινωνία ή συναλλαγή που έλαβε
χώρα χωρίς τη γνώση και έγκρισή του, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, όπως
αποκάλυψη, κλοπή ή απώλεια διαπιστευτηρίων ή των μέσων που έχουν διατεθεί για την
αποθήκευση και χρησιμοποίηση αυτών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα
τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στην ταυτοποίηση και την έκδοση
διαπιστευτηρίων από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η διαδικασία για την έκδοση διαπιστευτηρίων, οι
όροι και οι διαδικασίες για την αυθεντικοποίηση των χρηστών και ρυθμίζεται κάθε
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 25
Ταυτοποίηση για την έκδοση διαπιστευτηρίων
1. Για την έκδοση διαπιστευτηρίων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 24, η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αποκλειστικά
υπεύθυνη για την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση των φυσικών ή νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων για σκοπούς παροχής και χρήσης των ψηφιακών
δημόσιων υπηρεσιών. Η ταυτοποίηση φυσικών προσώπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την έκδοση διαπιστευτηρίων, με σκοπό την αυθεντικοποίησή τους.
2. Η ταυτοποίηση διενεργείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’
αρ. 1178/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εγγραφή νέων χρηστών στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet» (Β’ 1916).
β) Με φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
γ) Με τη χρήση εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που παρέχει διασφάλιση ισοδύναμη με τη
φυσική παρουσία. Η ταυτοποίηση αυτή μπορεί να διενεργείται μέσω του Εθνικού
Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών του άρθρου 90.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία
ταυτοποίησης των περ. β’ και γ’ της παρ. 2, καθώς και κάθε τεχνικό και ειδικότερο θέμα για
την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 26
Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
1. Στην ΕΨΠ τηρούνται θυρίδες χρηστών και θυρίδες φορέων. Για την πρόσβαση στη
θυρίδα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση.
2. Στις θυρίδες των χρηστών τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα
μέσα από την ΕΨΠ, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους φορείς του
δημόσιου τομέα κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων. Οι φορείς του δημόσιου τομέα
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μπορούν να αποστέλλουν δημόσια έγγραφα στη θυρίδα του χρήστη μετά από αίτησή του.
Η αποστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν επέχει θέση επίδοσης. Τα έγγραφα του
πρώτου εδαφίου αποθηκεύονται προσωρινά στις θυρίδες των χρηστών για χρονικό
διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά από επιλογή των χρηστών μπορούν να
παραμένουν αποθηκευμένα στις θυρίδες τους για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών.
3. Κάθε φορέας που επιθυμεί την δημιουργία θυρίδας στην ΕΨΠ υποβάλλει αίτημα στην
Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Στις θυρίδες των φορέων τηρούνται τα
έγγραφα που απευθύνονται σε αυτούς και αποστέλλονται μέσω της ΕΨΠ. Υπεύθυνος
επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στη θυρίδα κάθε φορέα ορίζεται ο ίδιος ο
φορέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης της
θυρίδας του και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτής, καθώς και για τον χρόνο τήρησης
και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται η τήρηση θυρίδας σε κάθε φορέα του δημοσίου τομέα, η
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κάθε θυρίδας και κάθε τεχνικό και ειδικότερο ζήτημα.
Άρθρο 27
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της ΕΨΠ.
Στην έννοια του χρήστη περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως
δικαστικοί συμπαραστάτες.
2. Για την έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση
του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24.
3. Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική
σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς
περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.
4. Η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη γίνεται μέσω της
υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού
αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα
για την έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τους όρους
ασφαλείας για τη χρήση θυρίδων από τους χρήστες και τους φορείς του δημόσιου τομέα,
τη διαδικασία και τους όρους πρόσβασης στις θυρίδες, τη διαδικασία επαλήθευσης του
περιεχομένου εγγράφου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 28
Αιτήσεις φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
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1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 27 μπορούν να αιτούνται την έκδοση δημοσίων
εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου τομέα μέσω της ΕΨΠ.
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση
του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24.
3. Ο φορέας του δημόσιου τομέα, στον οποίο απευθύνεται η αίτηση, οφείλει να
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τη δυνατότητα
διορθωτικής ή συμπληρωματικής υποβολής αίτησης και τις έννομες συνέπειες της
διορθωτικής ή συμπληρωματικής υποβολής.
4. Τα δικαιολογητικά, δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, που απαιτούνται:
α) είτε αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τον φορέα του δημόσιου τομέα, εφόσον τα
έγγραφα αυτά τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή με οποιονδήποτε τρόπο σε φορέα
του δημόσιου τομέα. Ο φορέας που διαθέτει τα έγγραφα αυτά επιβεβαιώνει την ακρίβεια
και την ισχύ τους. Για τον σκοπό αυτό τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση
από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησής του.
β) είτε αναζητούνται από τον φορέα του δημόσιου τομέα κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των
αναγραφόμενων ή βεβαιούμενων στοιχείων σε αυτά.
γ) είτε υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο με επισύναψη στην αίτηση μέσω της ΕΨΠ.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, καθώς και το περιεχόμενο και ο τύπος τους, η λειτουργία κάθε
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διασύνδεσή της με την ΕΨΠ, καθώς και οι
λεπτομέρειες για την ψηφιοποίηση κάθε διοικητικής διαδικασίας.
Άρθρο 29
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων
1.
Η διακίνηση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων μεταξύ αφενός των φορέων του
δημόσιου τομέα και αφετέρου φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων,
πραγματοποιείται με χρήση ΤΠΕ, ιδίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης του άρθρου 51 ή μέσω των
θυρίδων που τηρούνται στην ΕΨΠ.
2. Οι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα
ηλεκτρονικά έγγραφα των άρθρων 13 και 15, καθώς και τα έγγραφα που εκδίδονται ή
διακινούνται μέσω της ΕΨΠ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτά έντυπα έγγραφα ή εκτυπώσεις
ηλεκτρονικών εγγράφων ή των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ όταν:
α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής ηλεκτρονικού εγγράφου
από τον φορέα,
β) είτε άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
γ) είτε στην περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει
μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας.
Η αναιτιολόγητη μη διεκπεραίωση ηλεκτρονικού εγγράφου συνιστά επιβαρυντική
περίσταση για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής του πειθαρχικού παραπτώματος της
περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
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3.Η αποστολή στον ενδιαφερόμενο με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, το οποίο έχει
εκδοθεί μετά από αίτησή του, επέχει θέση επίδοσης ή κοινοποίησης. Η αποστολή στον
ενδιαφερόμενο με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί χωρίς αίτησή
του, επέχει θέση επίδοσης ή κοινοποίησης, μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος έχει
προηγουμένως επιλέξει την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων στο Εθνικό Μητρώο
Επικοινωνίας Πολιτών. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που επιδίδουν ή κοινοποιούν
έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση ΤΠΕ υποχρεούνται να
αντλούν τα στοιχεία επικοινωνίας των ανωτέρω προσώπων από το Εθνικό Μητρώο
Επικοινωνίας Πολιτών.
4. Η επίδοση ή κοινοποίηση με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου στις περιπτώσεις της παρ. 3
διενεργείται μέσω συστήματος, το οποίο επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου,
κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του
εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών και των
προθεσμιών, όπως ιδίως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων.
Τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο που είναι αποδέκτης του εγγράφου αποκτά πρόσβαση στο
περιεχόμενο του εγγράφου το αργότερο (10) δέκα εργάσιμες ημέρες από την επίδοση ή
κοινοποίηση αυτού, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας
που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου ή εφόσον αυτή η
αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στον φορέα του δημόσιου τομέα.
5. Η αποστολή των εγγράφων της παρ. 1 σε έντυπη μορφή είναι δυνατή μόνο κατόπιν
αιτήματος των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
6. Από τη διάταξη της παρ. 1 εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν κρατικά ή άλλα
απόρρητα ή έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικά έγγραφα ή για τα οποία προβλέπεται
από τον νόμο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Ο φορέας του δημόσιου τομέα
υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και με τον πλέον πρόσφορο κάθε φορά τρόπο τον
ενδιαφερόμενο, εάν τα έγγραφα εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του προηγούμενου
εδαφίου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται κάθε τεχνικό θέμα ως
προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του
συστήματος επίδοσης ή κοινοποίησης με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, με τρόπο ώστε
να ανταποκρίνεται στον σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου αποστολής και
παραλαβής ενός εγγράφου και πρόσβασης στο περιεχόμενο του, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 30
Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών κατάθεσης
1. Ο προσδιορισμός του χρόνου παραλαβής δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων που
διακινούνται ηλεκτρονικά γίνεται από τους φορείς του δημόσιου τομέα αποκλειστικά ως
εξής:
α) είτε με χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90,
β) είτε με χρήση αυτόματης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής,
γ) είτε με χρήση μη αυτόματης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής.
2. Με την αυτόματη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής, το πληροφοριακό σύστημα του
φορέα αποστέλλει στο πρόσωπο που υπέβαλε το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο
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αυτοματοποιημένο μήνυμα παραλαβής με εγκεκριμένη χρονοσφραγίδα, στο οποίο
αναφέρονται τουλάχιστον ο ακριβής χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο
χρόνος της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της παραλαβής, ο οποίος αναγράφεται στην
εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.
3. Με την μη αυτόματη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής, ο φορέας καταχωρίζει
αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό
έγγραφο που έλαβε στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αποστέλλει αμελλητί με χρήση ΤΠΕ,
ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο πρόσωπο που υπέβαλε το έγγραφο αποδεικτικό
υποβολής, στο οποίο αναφέρονται τουλάχιστον ο ακριβής χρόνος και τα στοιχεία
καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, ως
χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ο οποίος
αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής.
4. Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε πληροφόρηση σχετικά με τη
διαθέσιμη σε αυτούς μέθοδο προσδιορισμού χρόνου παραλαβής ηλεκτρονικών εγγράφων,
κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στις παρ. 1 έως 3. Η πληροφόρηση του προηγούμενου
εδαφίου γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως στον οικείο δικτυακό τόπο.
5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όταν προβλέπεται προθεσμία για την
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων, η
προθεσμία αυτή λήγει τη δωδέκατη νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ημέρας κατά την οποία
παρέρχεται η προθεσμία ή της επόμενης εργάσιμης εάν η καταληκτική ημέρα είναι κατά
νόμο εξαιρετέα ή αργία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής ο
ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αμελλητί και με τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τον
εκπρόθεσμο χαρακτήρα της υποβολής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται η
διαδικασία και η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων,
δικαιολογητικών, όταν για την αποδοχή τους απαιτείται η καταβολή τελών, παραβόλων ή
οφειλών προς το Δημόσιο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα οι
διαδικασίες των παρ. 2 και 3, τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 31
Αυτοματοποιημένη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
1. Η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, η
έκδοση δημοσίων εγγράφων από τους φορείς αυτούς και η εκπλήρωση αιτημάτων που
υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ηλεκτρονικά ή μη,
μπορεί να γίνεται με μερικώς ή πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο με την υποστήριξη ΤΠΕ,
με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης των αιτούντων και των δημοσίων λειτουργών
και υπαλλήλων και της τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη
φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αντίστοιχων δεδομένων.
2. Η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση σε αιτήματα φυσικών ή
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων είτε με διαβίβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα είτε με διασύνδεση ηλεκτρονικών αρχείων
ή βάσεων δεδομένων που τηρούνται από φορείς του δημόσιου τομέα είτε με πλήρως
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αυτοματοποιημένο τρόπο με την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων
δεδομένων, πραγματοποιείται, με τήρηση των προϋποθέσεων και εγγυήσεων του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι τεχνικές, οι
μέθοδοι, οι όροι ασφαλείας και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την παροχή ψηφιακών
δημοσίων υπηρεσιών, την έκδοση δημοσίων εγγράφων και την εκπλήρωση αιτημάτων με
αυτοματοποιημένο τρόπο από τους φορείς του δημόσιου τομέα. Με όμοια απόφαση
καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες, στις οποίες δύναται να εφαρμόζεται το παρόν
άρθρο.
Άρθρο 32
Ηλεκτρονικές πληρωμές
1. Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων,
προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων
ή νομικών οντοτήτων προς φορείς του δημόσιου τομέα, με χρέωση τραπεζικών
λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών
πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.
2. Με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης του υπόχρεου, η πληρωμή μπορεί να
πραγματοποιείται είτε άμεσα από τον ίδιο είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).
3. Για την εκτέλεση πράξης ηλεκτρονικής πληρωμής ο υπόχρεος υποβάλλει τουλάχιστον τις
ακόλουθες πληροφορίες: α) κωδικό υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή, β) ποσό
καταβολής, γ) ημερομηνία και προθεσμία καταβολής. Η ηλεκτρονική πληρωμή
ολοκληρώνεται, όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί με χρήση ΤΠΕ η επιβεβαίωση της
συναλλαγής, η χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού ή της κάρτας που χρησιμοποιείται ως
μέσο ηλεκτρονικής καταβολής και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Εάν
η ηλεκτρονική πληρωμή δεν είναι επιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί, ο υπόχρεος ενημερώνεται
αυτόματα για την αδυναμία χρήσης της συγκεκριμένης ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας και,
εφόσον είναι δυνατόν, για τους λόγους της ανεπιτυχούς συναλλαγής. Η ως άνω ενημέρωση
δεν αντικαθιστά την υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για πληροφόρηση
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4537/2018 (Α’ 84).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι φόροι, τα παράβολα, τα τέλη, τα ένσημα
και τα χαρτόσημα που μπορούν να καταβληθούν και εισπραχθούν ηλεκτρονικά, οι
αποδιδόμενοι σε κάθε περίπτωση κωδικοί υποχρέωσης, ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι
διαδικασίες, τα τεχνικά μέτρα και οι όροι ασφαλείας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και
κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της
επιτυχούς ηλεκτρονικής πληρωμής ή την ενημέρωση για τη μη επιτυχή ολοκλήρωση αυτής,
καθώς και η μορφή και το περιεχόμενο του αποδεικτικού πληρωμής και η διαδικασία
επαλήθευσης του.
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Άρθρο 33
Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των δημοσίων φορέων
1. Με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης του δικαιούχου, μπορούν να καταβάλλονται
οφειλές των φορέων του δημόσιου τομέα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες μέσω της πίστωσης λογαριασμών του δικαιούχου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, τα
τεχνικά μέτρα και οι όροι ασφαλείας και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή,
ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής ή την ενημέρωση για τη μη
επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Άρθρο 34
Επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών
οντοτήτων
Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τρόπο
επικοινωνίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Με την επιφύλαξη
ειδικών διατάξεων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες έχουν δικαίωμα να
επιλέξουν μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με τους ανωτέρω φορείς.
Άρθρο 35
Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων
1.
Όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεούνται να διατηρούν δικτυακούς
τόπους ως τόπους ελεύθερης και χωρίς περιορισμούς πρόσβασης, με σκοπό την
πληροφόρηση και την ενημέρωση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών
οντοτήτων, σχετικά με δημόσιες πολιτικές, δράσεις ή προγράμματα που σχεδιάζουν και
εφαρμόζουν, εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον οικείο φορέα για λόγους διαφύλαξης
κρατικού απορρήτου ή απορρήτου που προστατεύεται από διάταξη νόμου.
2.
Όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν για την εγκυρότητα, νομιμότητα,
ποιότητα και επικαιροποίηση των πληροφοριών, δεδομένων και εγγράφων που αναρτούν
ή κοινοποιούν προς ανάρτηση στον δικτυακό τους τόπο καθώς και για την ευρετηρίαση και
τεκμηρίωση της πληροφορίας που διαθέτουν, όπως και για την παροχή υπηρεσιών
καταλόγου, αναζήτησης και αυτοματοποιημένης αίτησης και διάθεσης πληροφοριών και
εγγράφων του δημόσιου τομέα.
3.
Οι δικτυακοί τόποι οφείλουν να παρέχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα
επικοινωνίας των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων με τον δημόσιο
φορέα, ιδίως με τη διάθεση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διαμόρφωση
ειδικού χώρου για τη διατύπωση των ερωτημάτων κάθε ενδιαφερόμενου ή ειδικού χώρου
με τις απαντήσεις των φορέων επί των συνηθισμένων ερωτήσεων των ενδιαφερομένων.
Για την επικοινωνία σύμφωνα με το παρόν δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση του χρήστη.
4.
Οι δικτυακοί τόποι οφείλουν να παρέχουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα
έγγραφα με προσιτό και εύληπτο τρόπο στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να
διευκολύνεται η άσκηση δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπει ο
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νόμος και να είναι εναρμονισμένοι με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις σχετικά με την
προσβασιμότητα των ιστότοπων, καθώς και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών.
5.
Οι περιορισμοί και οι όροι χρήσης των πληροφοριών και εγγράφων που
αναρτώνται πρέπει να δημοσιεύονται κατά σαφή και εμφανή τρόπο στον δικτυακό τόπο
του φορέα του δημόσιου τομέα. Οι τροποποιήσεις των περιορισμών και των όρων χρήσης
πρέπει να είναι άμεσα και ευχερώς αναγνωρίσιμες, ενώ πρέπει ρητά να αναφέρεται η
ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των όρων χρήσης.
6.
Σε κάθε δημόσιο φορέα ορίζεται Διαχειριστής του ιστοτόπου, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου όποτε αυτό
απαιτείται. Ο Διαχειριστής του ιστοτόπου συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες
καθώς και με τα Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του ν. 4622/2019, προκειμένου να
ασκεί τα καθήκοντα του.
7.
Οι δικτυακοί τόποι της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των Υπουργείων, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτά, των αυτοτελών δημοσίων
υπηρεσιών που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να τηρούν τις
εξής υποχρεώσεις: (α) να έχουν όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη gov.gr και (β) να
τηρούν τις οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με την ενιαία και ομοιόμορφη
εικόνα και ταυτότητα και (γ) να μην παρέχουν απευθείας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι
οποίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ΕΨΠ. Από τις διατάξεις της παρούσας
εξαιρούνται τα ΑΕΙ, οι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς του ν. 4310/2014, καθώς και τα
εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα,
δύνανται να αποκλίνουν από τις υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρούσας. Η εξαίρεση
από την υποχρέωση της περ. γ’ της παρούσας επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική έγκριση
που παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αναρτάται
στη Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανεξαρτήτως εάν η ψηφιακή
δημόσια υπηρεσία απαιτεί αυθεντικοποίηση του χρήστη.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα πρότυπα, οι
γενικοί όροι και οι λειτουργικές προδιαγραφές, οι γενικοί όροι χρήσης, καθώς και οι γενικοί
όροι ως προς την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας των
δικτυακών τόπων που διατηρούν οι φορείς της παρ. 1.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 36
Αντικείμενο ψηφιακής προσβασιμότητας
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Αντικείμενο των διατάξεων της ψηφιακής προσβασιμότητας είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων
για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των
οργανισμών του δημόσιου τομέα, προκειμένου οι υπηρεσίες τους να καταστούν
περισσότερο προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.
Άρθρο 37
Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας
1.
Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους θεσπίζονται οι κανόνες, οι όροι, οι
προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την κατασκευή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των
ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου
τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο επόμενο άρθρο, που εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι,
ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, και οι
εφαρμογές για φορητές συσκευές, τις οποίες χρησιμοποιούν για την παροχή των
υπηρεσιών τους, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 και είναι
ευχερώς προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.
2.
Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος Μέρους: α) οι ιστότοποι και οι
εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των
θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους που εκπληρώνουν
αποστολή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας, (β) οι ιστότοποι και οι
εφαρμογές για φορητές συσκευές των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δεν
παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην κάλυψη
των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτομα αυτά.
3.
Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται στο περιεχόμενο των
ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθούν: (α) μορφοτύπους
αρχείων γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, εκτός αν το
περιεχόμενο αυτό είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές διαδικασίες των
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα, (β)
προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου (prerecorded time based media) που
δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, (γ) μέσα με διάσταση χρόνου σε
ζωντανή μετάδοση (live timebased media), (δ) επιγραμμικούς χάρτες (online maps) και
υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο
ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης, (ε) περιεχόμενο
τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε επιχορηγείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο
οργανισμό του δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του, (στ) αναπαραγωγές
αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς που δεν μπορεί να γίνουν πλήρως προσβάσιμα, λόγω
είτε: αα. της ασυμβατότητας των απαιτήσεων προσβασιμότητας είτε με τη συντήρηση του
οικείου αντικειμένου είτε με την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής, ββ. της μη
διαθεσιμότητας αυτοματοποιημένων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που θα
μπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ή άλλων αντικειμένων συλλογών
κληρονομιάς και να το μετατρέψουν σε μορφή περιεχομένου συμβατή με τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας, (ζ) το περιεχόμενο εξωδικτύων (extranets) και ενδοδικτύων (intranets),
δηλαδή ιστότοπων αποκλειστικά διαθέσιμων σε μια κλειστή ομάδα ατόμων και όχι στο
ευρύ κοινό, περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύθηκε πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019,
εωσότου οι συγκεκριμένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση, (η) το
περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που
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χαρακτηρίζονται ως αρχεία (archived), υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν αποκλειστικά
περιεχόμενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές διοικητικές διαδικασίες ούτε
επικαιροποιείται ούτε είναι πλέον ενεργό μετά από την 23η Σεπτεμβρίου 2019. Η αμιγώς
τεχνική συντήρηση δεν θεωρείται επικαιροποίηση του περιεχομένου του ιστότοπου ή της
εφαρμογής για φορητές συσκευές.
4.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), μπορεί να εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος
Μέρους ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή
παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές (on
line) διοικητικές λειτουργίες και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των
παιδιών με αναπηρία.
Άρθρο 38
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους ισχύουν, πλέον των ορισμών του άρθρου 2, οι
εξής ορισμοί:
. «Οργανισμός του δημόσιου τομέα»: το κράτος, κατά την έννοια της περ. στ` της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές (Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθμού), οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου της περ. 4 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ή οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές
ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφόσον οι
ενώσεις αυτές έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού
συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.
2. «Εφαρμογές για φορητές συσκευές»: το λογισμικό εφαρμογών που σχεδιάζεται και
αναπτύσσεται από οργανισμούς του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό τους για χρήση,
από το ευρύ κοινό, υπαλλήλους και εργαζομένους στους οργανισμούς του δημόσιου
τομέα, σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες. Οι εφαρμογές για
φορητές συσκευές δεν περιλαμβάνουν το λογισμικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές
(λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές) ή το ίδιο το λογισμικό.
3. «Πρότυπο»: το πρότυπο, σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
αρ. 1025/2012 (EEL 316).
4. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: το ευρωπαϊκό πρότυπο σύμφωνα με το στοιχείο β’ του σημείου
1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1025/2012.
5. «Εναρμονισμένο πρότυπο»: το εναρμονισμένο πρότυπο, σύμφωνα με το στοιχείο γ’ του
σημείου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1025/2012.
6. «Μέσα με διάσταση χρόνου» (time-based media): τα μέσα μίας από τις εξής μορφές:
αποκλειστικά ήχου, αποκλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο, συνδυασμό ήχου ή και βίντεο με
διαδραστικότητα.
7. «Αντικείμενα πολιτιστικών συλλογών»: τα αγαθά που μπορεί να ανήκουν στο Δημόσιο ή
σε ιδιώτη, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό,
επιστημονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν μέρος συλλογών που συντηρούνται από
πολιτιστικά ιδρύματα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.
8. «Δεδομένα μέτρησης»: τα ποσοτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας
παρακολούθησης που διενεργείται, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των
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ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου
τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές
πληροφορίες σχετικά με το δείγμα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που
ελέγχονται όπως, ιδίως, αριθμό ιστότοπων και εφαρμογών δυνητικά με τον αριθμό
επισκεπτών και χρηστών τους, καθώς και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο
προσβασιμότητας.
9. «Άτομα με αναπηρίες» (Α.μεΑ.): τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές,
διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα
εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, μπορεί να
παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην
κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους (άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4488/2017, Α` 137, και
άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Α.μεΑ. που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012, Α` 88).
10. «Προσβασιμότητα»: οι αρχές και οι τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά τον
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επικαιροποίηαη
ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, προκειμένου να καθίστανται
προσβάσιμοι στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 39
Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές
συσκευές
1.
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, λειτουργούν και
συντηρούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές, τηρώντας τις αρχές της
προσβασιμότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιμέρους αρχές της αντιληπτικότητας,
της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας.
2.
Οι επιμέρους αρχές της προσβασιμότητας έχουν την ακόλουθη έννοια:
(α) αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία της
διεπαφής με τον χρήστη παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπους που αυτοί μπορούν να
αντιληφθούν, (β) χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον
χρήστη, καθώς και η πλοήγηση είναι εύχρηστα, (γ) κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι
πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη είναι κατανοητές, (δ)
στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να ερμηνεύεται
αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και
υποστηρικτικών τεχνολογιών.
Άρθρο 40
Δυσανάλογη επιβάρυνση
1.
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μπορεί να μην συμμορφώνονται προς τις
απαιτήσεις προσβασιμότητας του προηγούμενου άρθρου, μόνον αν η εφαρμογή των
τελευταίων συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς.
2.
Για να εκτιμηθεί ο βαθμός, στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, οι οργανισμοί του δημόσιου
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τομέα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των
ακολούθων: (α) το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα του οργανισμού του δημόσιου
τομέα, (β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τον σχετικό οργανισμό του δημόσιου
τομέα σε σχέση με τα εκτιμώμενα οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη
τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής
για φορητές συσκευές.
3.
Με την επιφύλαξη της παρ. 1, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα διενεργούν την
αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση του βαθμού, στον οποίο η συμμόρφωση στις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 39 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.
4.
Όταν ένας οργανισμός του δημόσιου τομέα κάνει χρήση της προβλεπόμενης από
την παρ. 1 παρέκκλισης για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή εφαρμογή για φορητές
συσκευές, μετά τη διενέργεια της εκτίμησης και αξιολόγησης της παρ. 2, διευκρινίζει, με
ειδική αιτιολογία, στη δήλωση προσβασιμότητας του άρθρου 42 τα μέρη των απαιτήσεων
προσβασιμότητας, με τα οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση και παρέχει τυχόν
προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές.
Άρθρο 41
Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας
1.
Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που
συμμορφώνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στα μέρη τους και στα στοιχεία
αναφοράς που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012, θεωρείται ότι
συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 των εν λόγω προτύπων
ή των μερών τους.
2.
Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων
προτύπων της παρ. 1, το περιεχόμενο των εφαρμογών για φορητές συσκευές που
συμμορφώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται
στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, τις οποίες καλύπτουν οι τεχνικές
προδιαγραφές ή τα μέρη τους, εφόσον ανταποκρίνεται προς τις σχετικές τεχνικές
προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.
Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου
της παρ. 1, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού
προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις
απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές
απαιτήσεις ή τα μέρη τους. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του
εναρμονισμένου προτύπου της παρ. 1, ελλείψει των τεχνικών προδιαγραφών της παρ. 2, το
περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου
ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015- 04) ή των μερών τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις
απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 39 και που καλύπτουν οι εν λόγω
σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.
4.
Εφόσον έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στοιχεία αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού
προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά,
εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή το πρότυπο που το
αντικαθιστά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 42
Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας
1.
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς
καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση,
λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των
ιστοτόπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές στις διατάξεις του παρόντος
Μέρους.
2.
Για τους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η δήλωση
προσβασιμότητας παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης
προσβασιμότητας της παρ. 4, και αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου φορέα.
3.
Για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται
σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με την παρ. 4 και το υπόδειγμα δήλωσης της παρ. 5, και
είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του οργανισμού του δημόσιου τομέα, ο οποίος ανέπτυξε
την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές, ή διατίθεται ταυτόχρονα με άλλα
πληροφοριακά στοιχεία κατά την τηλεφόρτωση της εφαρμογής.
4.
Η δήλωση προσβασιμότητας περιλαμβάνει τα εξής: (α) εξήγηση σχετικά με τα εν
λόγω τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την
απουσία προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που
παρέχονται, (β) περιγραφή και σύνδεσμο προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και
υποβολής παρατηρήσεων, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να
ενημερώνει τον οργανισμό του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου του ή
των εφαρμογών του για φορητές συσκευές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 39 και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 37 και του άρθρου 40, (γ) ενημέρωση για τη δυνατότητα
επικοινωνίας από κάθε ενδιαφερόμενο με θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του
Πολίτη, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του
άρθρου 45.
5.
Η δήλωση προσβασιμότητας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που
καθορίζονται από εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 43
Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών
1.
Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και
Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.).
2.
Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές
οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας των άρθρων 39 και 41. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. τηρούνται και οι ισχύουσες και
επικαιροποιημένες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, δηλώσεις προσβασιμότητας
των οικείων φορέων. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών
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του δημόσιου τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ύστερα από γνώμη της
Ε.Σ.Α.μεΑ. Με όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ιστότοπων και
εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις προσβασιμότητας.
3.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η μορφή και η διαδικασία χορήγησης της
γνωμοδότησης της παρ. 2 από την Ε.Σ.Α.μεΑ., τα όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής
βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της, καθώς και κάθε
άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
4.
Με απόφαση του οργάνου διοίκησης κάθε οργανισμού του δημόσιου τομέα που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, η οποία κοινοποιείται στην Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ορίζεται ένας (1)
υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική
υποστήριξη του οργανισμού ως προς την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και για τη
συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπουργείων της παρούσας.
Άρθρο 44
Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπο τους πλήρη στοιχεία για την
κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές
προς τις διατάξεις του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 45
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών
1.
Κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω του μηχανισμού της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 42,
έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την
κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές
οργανισμών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ή
αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 και το
άρθρο 40.
2.
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αποφαίνονται για τα αιτήματα της παρ. 1 μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε
αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον
αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση της
αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.
3.
Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη από την παρ. 2
προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία,
το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον
αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία.
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4.
Οι αιτήσεις της παρ. 1 και οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται χωρίς
καθυστέρηση, με μέριμνα των οργανισμών του δημόσιου τομέα, στη Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
5.
Ειδικά για ζητήματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, εφαρμόζονται και οι
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4488/2017 περί του Πλαισίου Προαγωγής για την
εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες.
Άρθρο 46
Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού
1.
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την κατάρτιση και την
επιμόρφωση του προσωπικού τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και
των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισμός
προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται
από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία
με την Ε.Σ.Α.μεΑ., ύστερα από σχετικό αίτημα οργανισμού του δημόσιου τομέα. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται το περιεχόμενο
των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και
επιμόρφωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα προγράμματα αυτά.
2.
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους τους, καθώς και
το κοινό, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, τα οφέλη για τους
χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και
για τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις
του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 47
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
1.
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της
συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών
του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39.
2.
(α) Η μεθοδολογία παρακολούθησης είναι διαφανής, συγκρίσιμη και εύχρηστη,
διατίθεται και αναπαράγεται επί τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισμικού, καθώς
και των ανοιχτών προτύπων και μορφότυπων. (β) Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η
μεθοδολογία παρακολούθησης που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκτελεστικές
πράξεις.
3.
Μέχρι τον καθορισμό της μεθοδολογίας παρακολούθησης με εκτελεστικές πράξεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μεθοδολογία αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη εκθέσεις
εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει: (α) την περιοδικότητα της παρακολούθησης, καθώς
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και τη δειγματοληψία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που
υπόκεινται σε παρακολούθηση, (β) σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγματοληψία των
ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, (γ) σε επίπεδο εφαρμογών για φορητές συσκευές,
το προς εξέταση περιεχόμενο, λαμβανομένων υπόψη της στιγμής της αρχικής θέσης σε
λειτουργία της εφαρμογής και των μεταγενέστερων λειτουργικών ενημερώσεων, (δ) την
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η συμμόρφωση ή η
παράλειψη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, με άμεση
παραπομπή, κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρμονισμένου προτύπου ή,
ελλείψει αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές της παρ. 2 του άρθρου 41 ή στο ευρωπαϊκό
πρότυπο της παρ. 3 του άρθρου 41, (ε) σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών
συμμόρφωσης των οργανισμών του δημόσιου τομέα, μηχανισμό για την παροχή στοιχείων
και πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του
άρθρου 39, σε μορφή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς του
δημόσιου τομέα για τη διόρθωση των αδυναμιών αυτών, (στ) τις κατάλληλες ρυθμίσεις,
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτούνται, παραδειγμάτων και καθοδήγησης, για
αυτόματες και χειροκίνητες δοκιμές και για δοκιμές χρηστικότητας, σε συνδυασμό με τις
παραμέτρους δειγματοληψίας, κατά τρόπο συμβατό με την περιοδικότητα της
παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.
4.
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να
διευκολύνει την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας του άρθρου 39 σε τύπους
ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1
του άρθρου 37, και ειδικότερα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των
οποίων η λειτουργία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων που ισχύουν για την
προσβασιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών, σε συνεργασία με επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους
σχετικούς φορείς, ορίζει κατευθυντήριες οδηγίες και συντάσσει οδηγούς εφαρμογής της
προσβασιμότητας για ιστότοπους, μορφότυπους αρχείων γραφείου, προεγγεγραμμένα
μέσα με διάσταση χρόνου και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του
δημόσιου τομέα.
5.
Έως την 23η Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα
αποτελέσματα της παρακολούθησης της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων
των μετρήσεων. Για το περιεχόμενο της έκθεσης εφαρμόζονται οι σχετικές εκτελεστικές
πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6.
Η πρώτη έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει, για τα μέτρα που
θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 42, 43, 44, 45 και 46, τα εξής: (α) διαδικασίες για τη
δημοσιοποίηση εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και σε
εφαρμογές για φορητές συσκευές, (β) εμπειρίες και ευρήματα από την εφαρμογή των
κανόνων για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, (γ)
πληροφορίες συναφείς με την κατάρτιση των υπαλλήλων και των εργαζομένων των
οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του
κοινού, (δ) πληροφορίες για την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής παρατηρήσεων και
αναφορών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 45.
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7.
Το περιεχόμενο των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο δεν
περιλαμβάνει απαραιτήτως τον κατάλογο των ιστότοπων, των εφαρμογών για φορητές
συσκευές ή των οργανισμών του δημόσιου τομέα που εξετάστηκαν, δημοσιοποιείται σε
προσβάσιμη μορφή στον ιστότοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
8.
Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων για τη συμμόρφωση
των οργανισμών του δημόσιου τομέα στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος.
Πριν από την υποβολή της η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες. Μετά από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η έκθεση αναρτάται
στον ιστότοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η έκθεση συζητείται στις
αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 48
Αρμοδιότητες
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό του
απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
ρυθμίζονται ειδικότερα τα ζητήματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
Άρθρο 49
Υπηρεσίες εμπιστοσύνης
1. Άλλες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, πέραν των προβλεπόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας
1999/93/ΕΚ (Κανονισμός eIDAS), που ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία,
αναγνωρίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, τηρουμένης της παρ. 2 και
με την επιφύλαξη των οριζομένων στον ανωτέρω Κανονισμό για την ισχύ και αναγνώρισή
τους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να υπογράφει συμφωνίες με τρίτα
κράτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση υπηρεσιών
εμπιστοσύνης.
Άρθρο 50
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε
υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους,
είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περ. 27 του άρθρου 3 του
Κανονισμού eIDAS, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα.
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2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη
υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της ηλεκτρονικής
υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού
εγγράφου.
Άρθρο 51
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης
1. Με τη χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης
τεκμαίρεται η ακεραιότητα των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται, η
αποστολή από τον ταυτοποιημένο αποστολέα και η παραλαβή από τον ταυτοποιημένο
αποδέκτη των δεδομένων, καθώς και η ακρίβεια της ημερομηνίας και της ώρας της
αποστολής και της λήψης των δεδομένων. Όπου ο νόμος ή οι διοικητικές πράξεις απαιτούν
την αποστολή εγγράφων με ή χωρίς συστημένη αλληλογραφία, αρκεί η χρήση της
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης. Η υπηρεσία αυτή δύναται
να χρησιμοποιείται από τους φορείς τους δημόσιου τομέα, καθώς και από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ιδίως σε διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται η τήρηση συγκεκριμένων
προθεσμιών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου
Υπουργού ορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα, στους οποίους καθίσταται
υποχρεωτική η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης στις
συναλλαγές τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
3. Υπάρχοντα συστήματα συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παραμένουν σε ισχύ.
Άρθρο 52
Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγγυώνται την ακρίβεια των πιστοποιητικών που
εκδίδουν, ευθύνονται δε για τη ζημία που προκαλείται από πρόθεση ή αμέλεια σε
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του
Κανονισμού eIDAS και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α’ 191), ιδίως
του άρθρου 8.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.
ορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η διαδικασία χορήγησης
έγκρισης, η έναρξη νέων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 53
Πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης
1. Τα πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης αποτελούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις που
εκδίδονται από έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, με τα οποία α) καθίσταται δυνατή
η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τον κάτοχο αυτού και β) ταυτοποιείται ο κάτοχος
του πιστοποιητικού μέσω της επιβεβαίωσης του ονόματος ή του ψευδωνύμου του.
2. Το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ορίζονται στον
Κανονισμό eIDAS, τα Παραρτήματα αυτού και στον υπ’ αρ. 837/1Β/2017 Κανονισμό
Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (Β’ 4396).

38

3. Η ισχύς του πιστοποιητικού άρχεται από την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω σε
αυτό και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την καταχώριση των δεδομένων του
κατόχου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του άρθρου 57, στη βάση
δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
4. Η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει α) με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης που
αναγράφεται πάνω σε αυτό, ή β) κατόπιν ανάκλησης του πιστοποιητικού σύμφωνα με το
άρθρο 55.
Άρθρο 54
Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού
1. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει δικαίωμα να αναστείλει την ισχύ ενός
εγκεκριμένου πιστοποιητικού σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις ότι: α) λανθασμένα
δεδομένα ενσωματώθηκαν στο πιστοποιητικό ή β) είναι πιθανό το ιδιωτικό κλειδί του
κατόχου που ανταποκρίνεται στο ενσωματωμένο στο πιστοποιητικό δημόσιο κλειδί να
χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποχρεούται να αναστείλει άμεσα την ισχύ ενός
εγκεκριμένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ή του νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
β) Κατόπιν αίτησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 1.
γ) Κατόπιν αίτησης δικαστικών αρχών σε περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης,
προανάκρισης ή κύριας ανάκρισης.
δ) Σε περίπτωση που απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή διατάσσει την
αναστολή ισχύος, ύστερα από κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ή της διαταγής στον
πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
3. Ο πάροχος ενημερώνει τον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού αμέσως μετά από
την αναστολή ισχύος, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
4. Η χρήση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
αναστολής συνεπάγεται την ακυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών ή των ηλεκτρονικών
σφραγίδων που τέθηκαν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή. Το εγκεκριμένο
πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου έχει ανασταλεί, έχει ως συνέπεια την προσωρινή μη
ισχύ του πιστοποιητικού για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή.
5. Η αναστολή ισχύος εγκεκριμένου πιστοποιητικού αίρεται είτε κατόπιν αίτησης ενός εκ
των προσώπων της παρ. 2 και με την καταχώριση αυτής στη βάση δεδομένων που τηρεί ο
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είτε σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσης ισχύος της
απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή της προσωρινής διαταγής που διέταξε την αναστολή
ισχύος είτε σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης, οπότε κατά περίπτωση το
πιστοποιητικό διατηρεί την ισχύ του ή ανακαλείται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 55
Ανάκληση πιστοποιητικού
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1. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποχρεούται να προβεί σε άμεση ανάκληση ενός
εγκεκριμένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ή του νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
β) Εφόσον διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι το εγκεκριμένο πιστοποιητικό περιέχει ψευδείς
ή ανακριβείς πληροφορίες ως προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.
γ) Σε περίπτωση εγκεκριμένου πιστοποιητικού η έκδοση του οποίου βασίστηκε σε ψευδείς
ή ανακριβείς πληροφορίες.
δ) Σε περίπτωση τερματισμού των εργασιών του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
ε) Σε περίπτωση απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, κήρυξης σε αφάνεια ή σε
περίπτωση θανάτου του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού, εάν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο, ή σε περίπτωση λύσης ή κήρυξης σε πτώχευση, εάν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, το πιστοποιητικό δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και
το πιστοποιητικό δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας είναι αμεταβίβαστα.
στ) Σε περίπτωση που τελεσίδικη δικαστική απόφαση διατάσσει την ανάκληση, ύστερα από
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
ζ) Αν από τη σύμβαση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης και του κατόχου του
εγκεκριμένου πιστοποιητικού απορρέει σχετική προς τούτο υποχρέωση ή δικαίωμα ενός εκ
των συμβαλλομένων μερών.
η) Σε περίπτωση που υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα δεδομένα δημιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής σφραγίδας του κατόχου του εγκεκριμένου
πιστοποιητικού έχουν γίνει γνωστά ή χρησιμοποιούνται από τρίτους.
θ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής ή
ηλεκτρονικής σφραγίδας του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχουν γίνει γνωστά σε
τρίτους.
ι) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο
πιστοποιητικό τροποποιηθούν.
2. Ο πάροχος ενημερώνει τον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού αμέσως μετά από
την ανάκληση, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος
υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί δεν είναι
δυνατόν να επανατεθεί σε ισχύ.
3. Η ανάκληση εγκεκριμένου πιστοποιητικού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα των
ηλεκτρονικών υπογραφών ή των ηλεκτρονικών σφραγίδων που τέθηκαν μετά από την
ημερομηνία της ανάκλησης.
4. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ανακάλεσε, με δόλο ή βαριά
αμέλεια, εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένο
πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας χωρίς να συντρέχει περίπτωση της παρ. 1 ενέχεται
σε αποζημίωση κάθε ζημίας που προκλήθηκε στον κάτοχο του εγκεκριμένου
πιστοποιητικού από την ανάκληση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 56
Διοικητικές κυρώσεις
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1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, η
Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των
ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση.
β) Πρόστιμο έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της
Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.
2. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή
τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για
την καταβολή του το καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν
της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του
επιβληθέντος ποσού.
4. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό
της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν.
5. Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. εξειδικεύονται τα ζητήματα σχετικά με την επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων του παρόντος.
Άρθρο 57
Μέθοδοι ταυτοποίησης
1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών
εμπιστοσύνης προβαίνει με κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της ταυτότητας και των
ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος (ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του προηγούμενου
εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάμει σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών
εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται μετά από την ένταξη
της θετικής αξιολόγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. στον Εθνικό Κατάλογο Εμπιστοσύνης, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 22 του Κανονισμού eIDAS.
2. Η ταυτοποίηση διενεργείται με μία από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 24
του Κανονισμού eIDAS μεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή τρίτος
δύναται να χρησιμοποιεί μεθόδους ταυτοποίησης με διασφάλιση ισοδύναμη με τη φυσική
παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Κανονισμού eIDAS. Η ισοδύναμη διασφάλιση εξετάζεται και επιβεβαιώνεται
από οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στην περ. 18 του άρθρου 3 του
ανωτέρω Κανονισμού. Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη μέθοδο ταυτοποίησης του
προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 58
Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
1. Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) αποτελεί τον πάροχο
υπηρεσιών εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι αρμόδια για την έκδοση και
διαχείριση πιστοποιητικών για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε όλους τους φορείς
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του δημόσιου τομέα. Δύναται να παρέχει εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες υπηρεσίες
εμπιστοσύνης. Η δομή της Α.Π.Ε.Δ. περιλαμβάνει την Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης, τις
Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης, τις Αρχές Εγγραφής και τα Εντεταλμένα Γραφεία.
2. Η Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισμό
των κατευθύνσεων και τον συντονισμό των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι
αποτελούν τις Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που
ισχύουν για την εθνική άμυνα και ασφάλεια, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ασκεί τις αρμοδιότητες της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης. Οι Υποκείμενες Αρχές
Πιστοποίησης είναι αρμόδιες για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι υπεύθυνες για τον κύκλο ζωής των εγκεκριμένων πιστοποιητικών, όπως την έκδοση,
την αναστολή ισχύος, την ανάκληση και την ανανέωση αυτών. Οι Αρχές Εγγραφής
αναφέρονται στις Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης και είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των
αιτήσεων έκδοσης, αναστολής ισχύος, ανάκλησης και ανανέωσης πιστοποιητικών και των
εγγραφών των τελικών χρηστών. Τα Εντεταλμένα Γραφεία αναφέρονται στις Αρχές
Εγγραφής και είναι αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων έκδοσης, αναστολής ισχύος,
ανάκλησης και ανανέωσης.
3. Η ταυτοποίηση των τελικών χρηστών γίνεται είτε από τα Εντεταλμένα Γραφεία είτε από
τις Αρχές Εγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό eIDAS, το άρθρο 57 και τον
Κανονισμό Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ. Οι Αρχές Εγγραφής ή τα Εντεταλμένα Γραφεία
δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ταυτοποίησης και σε άλλους παρόχους υπηρεσιών
εμπιστοσύνης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης, οι Αρχές Εγγραφής
και τα Εντεταλμένα Γραφεία.
5. Ο Κανονισμός Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ, ο οποίος εκδίδεται και τροποποιείται με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζει τους όρους για την παροχή
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ορίζει ποιες υπηρεσίες εμπιστοσύνης (εγκεκριμένες ή μη)
παρέχει η Α.Π.Ε.Δ. και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών
εμπιστοσύνης και τη συμμόρφωση με το εποπτικό πλαίσιο της Ε.Ε.Τ.Τ.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
(Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα- αναδιατύπωση)
Άρθρο 59
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων
(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι: (α) η αναδιατύπωση των διατάξεων για την
καθιέρωση και διεύρυνση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης: (i) των
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εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα και δημοσίων
επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60 και (ii) των ερευνητικών
δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή είτε των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είτε
των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών ή ερευνητικών φορέων του
άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή των οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, (β) ο
καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίηση της
περαιτέρω χρήσης των δημόσιων δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων, και (γ) η
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά
δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με σκοπό να
προαχθεί η χρήση των ανοικτών δεδομένων και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στον τομέα
των προϊόντων και των υπηρεσιών.
2. Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, καθώς και τις
πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων της παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν, με την
επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.
3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε :
(α) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα,
(β) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που:
(i) δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2014/25 (Βιβλίο II
του ν. 4412/2016),
(ii) λειτουργούν ως φορείς δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού
(ΕΚ) 1370/2007,
(iii) λειτουργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 ή
(iv) λειτουργούν ως πλοιοκτήτες που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας
υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/1992 και
(γ) ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 68.
4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα:
(α) η διάθεση των οποίων αποτελεί δραστηριότητα, που δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της δημόσιας αποστολής των αντίστοιχων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως
ορίζεται από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα,
(β) που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3 του
άρθρου 60:
(i) τα οποία παράγονται έξω από το πεδίο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος που
διέπει την οικεία δημόσια επιχείρηση,
(ii) που σχετίζονται με δραστηριότητες που έχουν άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό και,
συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 251 του ν. 4412/2016, δεν υπόκεινται σε κανόνες περί
συμβάσεων,
(γ) για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
(δ) στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 5 του ν.
2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική διάταξη, και ιδίως για
λόγους που αφορούν:
(i) την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια
πληροφοριακών συστημάτων,
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(ii) το στατιστικό, εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό ή
φορολογικό απόρρητο,
(iii) την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό,
λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και
ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002 (Α΄ 153),
(ε) στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται λόγω ευαίσθητων πληροφοριών
σχετικά με την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως αυτές οριοθετούνται στις
περ. α΄ και δ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 39/2011 (Α’ 104),
(στ) για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται η απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος,
(ζ) σε λογότυπους, εμβλήματα και σήματα,
(η) στα οποία, είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε η πρόσβαση επιτρέπεται, ωστόσο η περαιτέρω
χρήση τους είναι αντίθετη, είτε με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα ή με διατάξεις που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή και την
ακεραιότητα του ατόμου,
(θ) που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών
τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους με σκοπό την εκπλήρωση
αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας,
(ι) που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, με εξαίρεση τις βιβλιοθήκες,
συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία
και τα αρχεία,
(ια) που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή κατώτερης
βαθμίδας, και, σε περίπτωση άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε έγγραφα, εξαιρουμένων
αυτών που αναφέρονται σε ερευνητικά δεδομένα και
(ιβ) τα οποία βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, των
τεχνολογικών ή ερευνητικών φορέων του ν. 4310/2014 ή των οργανισμών χρηματοδότησης
της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που έχουν συσταθεί για τη
μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων πλην των εγγράφων που αναφέρονται σε
ερευνητικά δεδομένα.
5. Τα έγγραφα των περ. θ΄ έως ιβ΄ δύναται να χορηγούνται για περαιτέρω χρήση, εφόσον
αυτό προβλέπεται από γενικές διατάξεις ή διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα.
6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ)
2016/679, καθώς και τις διατάξεις των ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και 3471/2006 (Α΄133),
σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου
ισχύουν μόνο στον βαθμό που συνάδουν με τις διατάξεις των διεθνών συμφωνιών σχετικά
με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη σύμβαση
της Βέρνης, τη συμφωνία TRIPS και την WCT.
8. Το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 45Α του
ν. 2121/1993 (Α΄25) δεν μπορεί να ασκηθεί από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου για
να αποτρέψει την περαιτέρω χρήση εγγράφων ή να περιορίσει την περαιτέρω χρήση πέραν
των ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 64 έως 66, 69 και 70.
9. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου διέπουν την περαιτέρω χρήση και όλων των
εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3882/2010 (Α΄ 166).
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Άρθρο 60
Ορισμοί ανοικτών δεδομένων
(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «Φορείς του Δημόσιου Τομέα»: οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί δημόσιου δικαίου κατά την έννοια της περ. 2
αυτού του άρθρου και οι ενώσεις που σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις
ανωτέρω αρχές ή από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου του
παρόντος.
2) «Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου»: κάθε οργανισμός που έχει όλα τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
(α) έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος,
χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα,
(β) έχει νομική προσωπικότητα, και
(γ) είτε χρηματοδοτείται για τη δραστηριότητά του κατά κύριο λόγο από τον κρατικό
προϋπολογισμό, τους Ο.Τ.Α. ή άλλους Οργανισμούς Δημόσιου Δικαίου, είτε η διαχείρισή
του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω αρχών ή οργανισμών, είτε διοικείται,
διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο, του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη
διορίζονται από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή άλλους Οργανισμούς Δημόσιου Δικαίου.
3) «δημόσια επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς που
ορίζονται στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 59 και στην οποία οι φορείς του δημόσιου
τομέα μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή είτε λόγω κυριότητας
είτε λόγω χρηματοοικονομικής τους συμμετοχής σε αυτή είτε δυνάμει των κανόνων που
την διέπουν. Η ύπαρξη αποφασιστικής επιρροής των φορέων του δημόσιου τομέα
τεκμαίρεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες οι φορείς αυτοί,
άμεσα ή έμμεσα:
(α) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της επιχείρησης,
(β) ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τις μετοχές που εκδίδει η
επιχείρηση,
(γ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης,
διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης.
4) «τυποποιημένη άδεια»: ένα σύνολο προκαθορισμένων προϋποθέσεων περαιτέρω
χρήσης σε ψηφιακή μορφή, κατά προτίμηση συμβατών με τις τυποποιημένες άδειες που
διατίθενται δημόσια στο διαδίκτυο.
5) «έγγραφο»: κάθε έγγραφο ή τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο, που εκδίδεται ή
έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του παρόντος κεφαλαίου στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους ή, εφόσον πρόκειται για δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια της περ.
3, στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, και ιδίως
μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών
αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που
χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική,
οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρμογή αυτού του νόμου,
λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα, που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του
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δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους.
6) «ανωνυμοποίηση»: η διαδικασία μετατροπής εγγράφων σε ανώνυμα έγραφα που δεν
σχετίζονται προς ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή η διαδικασία, με την
οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γίνονται ανώνυμα, κατά τρόπο ώστε να είναι
αδύνατος ο εντοπισμός της ταυτότητας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται.
7) «δυναμικά δεδομένα»: έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, τα οποία υπόκεινται σε συχνές ή
σε πραγματικό χρόνο επικαιροποιήσεις, ιδίως λόγω της μεταβλητότητας ή της ταχείας
απαξίωσής τους. Τα δεδομένα που παράγονται από αισθητήρες θεωρούνται, κατά κανόνα,
δυναμικά δεδομένα.
8) «ερευνητικά δεδομένα»: έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, εξαιρουμένων των
επιστημονικών δημοσιεύσεων, τα οποία συλλέγονται ή παράγονται κατά τη διάρκεια
δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας και χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια στο πλαίσιο
της ερευνητικής διαδικασίας ή είναι κοινώς αποδεκτά στην ερευνητική κοινότητα ως
αναγκαία για την επικύρωση των ερευνητικών ευρημάτων και αποτελεσμάτων.
9) «σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας»: έγγραφα, η περαιτέρω χρήση των οποίων
συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, κυρίως
λόγω της καταλληλότητάς τους για τη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών
προστιθέμενης αξίας καθώς και νέων, ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, αλλά
και λόγω του πλήθους των δυνητικών αποδεκτών των υπηρεσιών και των εφαρμογών
προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω σύνολα δεδομένων.
10) «περαιτέρω χρήση»: η χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις
προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα: (α) εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή
φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού
σκοπού, στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα, (β)
εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3
του παρόντος άρθρου, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού
σκοπού παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα.
Η ανταλλαγή εγγράφων: (α) μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα κατά την άσκηση της
δημόσιας αποστολής τους, (β) μεταξύ δημόσιων επιχειρήσεων κατά την εκπλήρωση της
υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και (γ) μεταξύ φορέων του
δημόσιου τομέα και δημόσιων επιχειρήσεων, δεν συνιστά περαιτέρω χρήση.
11) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή
έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα,
αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου.
12) «έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο»: το ψηφιακό έγγραφο υπό μορφή αρχείου
διαρθρωμένου κατά τρόπο, ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να
εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα,
συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων γεγονότων, και της εσωτερικής τους
δομής.
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13) «ανοικτός μορφότυπος»: μορφότυπος, ο οποίος δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και
διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να παρεμποδίζει την περαιτέρω
χρήση των εγγράφων.
14) «ανοικτό επίσημο πρότυπο»: πρότυπο, που έχει καθοριστεί σε γραπτή μορφή και το
οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο
διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού.
15) «εύλογη απόδοση της επένδυσης»: ποσοστό της συνολικής χρέωσης, επιπλέον εκείνου
που απαιτείται για την ανάκτηση των επιλέξιμων δαπανών, που δεν υπερβαίνει τις πέντε
(5) ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το σταθερό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ).
16) «τρίτος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι φορέας του δημόσιου τομέα ή
δημόσια επιχείρηση που κατέχει δεδομένα.
17) «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»: τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του άρθρου 1
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
18) «δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί και τεχνολογικοί ή ερευνητικοί φορείς»: οι δημόσιοι
ερευνητικοί οργανισμοί και οι τεχνολογικοί ή ερευνητικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
9) «οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας»: οι φορείς δημοσίου τομέα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που χρηματοδοτούν την έρευνα που διεξάγεται από τους αναφερόμενους στις
περ. 17 και 18 φορείς.
Άρθρο 61
Γενικές αρχές
(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Τα έγγραφα των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται από τη στιγμή της
ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και
αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας), με την επιφύλαξη των άρθρων 64 έως 66,
69 και 70.
2. Τα έγγραφα των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο
δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο
μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 63, από
σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων,
απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθρο 62.
3. Τα έγγραφα, επί των οποίων οι βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία έχουν δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη
εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τα άρθρα 63 έως 70. Από τα ανωτέρω έγγραφα
εξαιρούνται εκείνα που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του πρώτου εδαφίου και που
τρίτος είχε, αρχικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων το διάστημα
προστασίας δεν έχει λήξει.
4. Η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων των φορέων των παρ. 1-3
αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 59 και πρέπει να αιτιολογείται
ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.
Άρθρο 62
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Επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 61, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση
εγγράφων προς περαιτέρω χρήση. Τα αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική
μορφή στην υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της το έγγραφο.
2. Οι φορείς του δημοσίου τομέα επεξεργάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι
δυνατό, τις αιτήσεις περαιτέρω χρήσης και χορηγούν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση
στον αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον
αιτούντα σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5.
3. Με την επιφύλαξη ειδικών προθεσμιών που ορίζονται στις οικείες διατάξεις κάθε φορέα
που κατέχει έγγραφα, οι παραπάνω φορείς χορηγούν το έγγραφο ή οριστικοποιούν τη
σχετική προσφορά τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες από τη λήξη του
πρώτου εικοσαημέρου για αιτήσεις που χαρακτηρίζονται από τον φορέα ως περίπλοκες ή
μεγάλης κλίμακας. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιούνται στον αιτούντα, μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, ο χαρακτηρισμός της αίτησης ως περίπλοκης ή
μεγάλης κλίμακας και η ημερομηνία λήξης της νέας προθεσμίας χορήγησης του εγγράφου.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χαρακτηρισμού δεν προβλέπεται η άσκηση διοικητικής
προσφυγής.
4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο φορέας ανακοινώνει στον αιτούντα τους
λόγους απόρριψης. Αν ο λόγος απόρριψης οφείλεται σε ζητήματα που άπτονται
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στην απόφαση θα πρέπει υποχρεωτικά να
μνημονεύεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή,
εναλλακτικά, ο αδειοδότης, από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το
σχετικό υλικό. Η υποχρέωση του δεύτερου εδαφίου δεν ισχύει για τις βιβλιοθήκες, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα
μουσεία και τα αρχεία. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της παράλειψης έκδοσης αυτής
από τον οικείο φορέα εντός των προθεσμιών της παρ. 3 προβλέπεται η άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο εγγράφως ή αποστέλλεται. Η ως άνω προσφυγή ασκείται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής
απόφασης στον αιτούντα ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
οφείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβασή της
σε αυτήν.
5. Οι προθεσμίες της παρ. 3, όσον αφορά τα έγγραφά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος κεφαλαίου και προέρχονται από δημόσιες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της
περ. 3 του άρθρου 60, από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δημόσιους ερευνητικούς
οργανισμούς, τεχνολογικούς ή ερευνητικούς φορείς ή οργανισμούς χρηματοδότησης της
έρευνας, διπλασιάζονται.
Άρθρο 63
Διαθέσιμοι μορφότυποι
(άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν στα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας,
οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου διαθέτουν ηλεκτρονικά τα έγγραφά τους σε
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οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατό, σε μορφότυπους
που είναι ανοικτοί, μηχαναγνώσιμοι, προσβάσιμοι, προσιτοί και επαναχρησιμοποιούμενοι,
μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα
συμμορφώνονται καταρχήν με επίσημα ανοικτά πρότυπα, ιδίως όπως αυτά καθορίζονται
με το προφίλ εφαρμογής DCAT (Data Catalogue Vocabulary) για πύλες δεδομένων στην
Ευρώπη (DCAT-AP).
2. Τα έγγραφα διατίθενται από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους,
στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή στην ιστοσελίδα του φορέα. Στην περίπτωση
διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω
υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στον δικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Εφόσον είναι
δυνατόν, τα έγγραφα καθίστανται προσβάσιμα μέσω διεπαφών προγραμματισμού
εφαρμογών (APIs).
3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, και ιδίως η αρχή της «εκ σχεδιασμού και εξ
ορισμού» παραγωγής και διάθεσης λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς κατά το στάδιο
της παραγωγής και διάθεσης των εγγράφων τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και της
παραγωγής, η μέγιστη δυνατότητα διάθεσής τους για περαιτέρω χρήση. Οι φορείς δεν
υποχρεούνται να εκδίδουν ή να προσαρμόζουν έγγραφα ή να διαθέτουν τμήματα
εγγράφων, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις παρ. 1 και 2, εφόσον απαιτείται
δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισμό.
4. Δεν απαιτείται από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου να συνεχίσουν την παραγωγή
και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης των
εν λόγω εγγράφων από τρίτους. Στην περίπτωση διακοπής της παραγωγής και
αποθήκευσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, προηγείται δημόσια ανακοίνωση
τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διακοπή που αναρτάται τόσο στον
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr όσο και στην ιστοσελίδα του φορέα.
5. Οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου διαθέτουν για περαιτέρω χρήση τα δυναμικά
δεδομένα αμέσως μετά από τη συλλογή τους, μέσω κατάλληλων διεπαφών
προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) και, κατά περίπτωση, ως μαζική τηλεφόρτωση. Στις
περιπτώσεις, κατά τις οποίες η διάθεση των δυναμικών δεδομένων της παρούσας, αμέσως
μετά από τη συλλογή τους, υπερβαίνει τις οικονομικές και τεχνικές ικανότητες του φορέα
επιβάλλοντας δυσανάλογη προσπάθεια, τα δεδομένα αυτά δύναται να διατίθενται για
περαιτέρω χρήση εντός εύλογης προθεσμίας ή με προσωρινούς τεχνικούς περιορισμούς
που δεν εμποδίζουν αδικαιολόγητα την εκμετάλλευση του οικονομικού και κοινωνικού
δυναμικού τους.
6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται στα έγγραφα των δημόσιων επιχειρήσεων, κατά την
έννοια της περ. 3 του άρθρου 60, εφόσον είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση και με την
επιφύλαξη των υποπερ. (i) και (ii) της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 59 του παρόντος
Κεφαλαίου.
7. Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024, καθίστανται
διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση σε μηχαναγνώσιμη μορφή, μέσω κατάλληλων διεπαφών
προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) και, κατά περίπτωση, ως μαζική τηλεφόρτωση.
8. Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων που διαθέτουν οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου
υπόκειται στον περιορισμό ότι το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να αλλοιωθεί ούτε να
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διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στην
πηγή προέλευσής τους και στην ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησής τους. Οι
περιορισμοί αυτοί γνωστοποιούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον αιτούντα κατά
τη χορήγηση του εγγράφου.
9. Οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου δεν φέρουν ευθύνη για τις περιπτώσεις μη ορθής
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων.
10. Οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την παροχή
δυνατότητας περαιτέρω χρήσης εγγράφων από άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των άρθρων 36 έως 47 του παρόντος Κώδικα.
Άρθρο 64
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
(άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων γίνεται καταρχήν δωρεάν. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η
ανάκτηση του οριακού κόστους για την αναπαραγωγή, παροχή και διάδοση των εγγράφων,
την ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των μέτρων που
λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω
επιβολής τελών στους ενδιαφερομένους.
2. Κατ' εξαίρεση, η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:
(α) στους φορείς του δημόσιου τομέα, για τους οποίους προβλέπεται να καλύπτουν οι ίδιοι
ένα ουσιώδες μέρος του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους από ίδια έσοδα,
(β) σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία,
(γ) σε δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των καθ’ ύλην
αρμοδίων υπουργών προσδιορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στην
εξαίρεση της περ. α΄ της παρ. 2. Στον ιστότοπο www.data.gov.gr δημοσιεύεται και
επικαιροποιείται ο κατάλογος των φορέων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2.
4. Στις περ. α΄ και γ΄ της παρ. 2, το ύψος των τελών υπολογίζεται με αντικειμενικά, διαφανή
και επαληθεύσιμα κριτήρια, με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της
αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται
στους οικείους φορείς. Τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση και την άδεια περαιτέρω
χρήσης των εν λόγω εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσής τους και
αποθήκευσης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της
επένδυσης, και, κατά περίπτωση, το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά
εμπιστευτικών πληροφοριών.
5. Όταν οι βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση
και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής,
διάδοσης, αποθήκευσης των δεδομένων, συντήρησης, εκκαθάρισης δικαιωμάτων και, κατά
περίπτωση, το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των
μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών,
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συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Το ύψος των τελών
υπολογίζεται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης
λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους
οικείους φορείς.
6. Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω χρήση: (α) των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, ο
κατάλογος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 72 και (β) των
ερευνητικών δεδομένων, είναι δωρεάν.
Άρθρο 65
Διαφάνεια
(άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Το τελικό ύψος των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 64,
συμπεριλαμβανομένης της βάσης υπολογισμού των εν λόγω τελών, καθορίζονται με
απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του
νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου
κοινοποιούνται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτώνται στον διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.
2. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους των τελών που
επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 64, καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τους αιτούντες
για περαιτέρω χρήση σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του
άρθρου 62 και την προθεσμία αυτής σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους
επηρεάζουν.
Άρθρο 66
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του παρόντος
Κεφαλαίου δεν υπόκειται σε όρους, εκτός αν οι όροι αυτοί είναι αντικειμενικοί,
αναλογικοί, δεν εισάγουν διακρίσεις και επιβάλλονται αιτιολογημένα για την εξυπηρέτηση
σκοπών γενικού συμφέροντος, με τη μορφή χορήγησης άδειας ή με άλλους τρόπους. Οι
όροι που επιβάλλονται δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων προβλέπεται η
χορήγηση άδειας, οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου, δημιουργούν, όπου αυτό είναι
δυνατό, και αναρτούν πρότυπα τυποποιημένων αδειών με δυνατότητα ηλεκτρονικής τους
επεξεργασίας στον ιστότοπο www.data.gov.gr, οι οποίες παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα
περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς και
στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να
προσαρμόζονται, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων
χορήγησης άδειας. Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες πρέπει να θέτουν τους λιγότερους
δυνατούς περιορισμούς όσον αφορά στην περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αρχή της
ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.
3. Οι όροι της παρ. 1 καθορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής, η οποία
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κοινοποιείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτάται στον διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.
Άρθρο 67
Πρακτικές ρυθμίσεις
(άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του
Δημοσίου» το οποίο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Στο ως άνω
μητρώο αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων του Δημοσίου, που είναι διαθέσιμα σε
ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε «Διαρθρωμένα Σύνολα
Δεδομένων» (“Datasets”) ή οι σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων όπου
αυτά τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει προς περαιτέρω χρήση τα δεδομένα
με όρους ή άδειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 64 έως 66 του παρόντος
Κεφαλαίου, γίνεται σχετική καταχώριση στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του
Δημοσίου».
2. Κάθε φορέας του παρόντος Κεφαλαίου προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των
συνόλων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό
ανοικτής τους διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της παρ. 2, κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην
οποία περιγράφονται: (α) τα σύνολα των εγγράφων που κατέχει ο φορέας, (β) τα σύνολα
των εγγράφων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο,
εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, (γ) τα σύνολα
των εγγράφων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω χορήγησης άδειας ή τελών,
σύμφωνα με τα άρθρα 64 έως και 70, και (δ) τα σύνολα των εγγράφων που δεν διατίθενται
για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59. Η απόφαση
αυτή αναρτάται: (i) στον διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια», (ii) στον
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr., και (iii) στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα, ενώ
κοινοποιείται και στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών.
4. Οι ανωτέρω φορείς επικαιροποιούν τα σύνολα των εγγράφων που έχουν στην κατοχή
τους, αμελλητί, μόλις επέλθει μεταβολή, ενημερώνοντας σχετικά τον Γενικό Γραμματέα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση
της παρ. 3 εκδίδεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
5. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων
του παρόντος άρθρου.
6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, την τεχνική, διαδικαστική
και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, καθώς και την
επικοινωνία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
αρμόδιες είναι οι ομάδες διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3861/2010. Με απόφαση του καθ’ ύλην
αρμόδιου υπουργού στις ομάδες του πρώτου εδαφίου μπορεί να ορίζονται ως μέλη
στελέχη από τους φορείς του παρόντος άρθρου προς υποβοήθηση του έργου τους.
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Άρθρο 68
Ερευνητικά δεδομένα
(άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Τα ερευνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα και περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για
εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τα άρθρα 61-70, εφόσον λαμβάνουν,
εν όλω ή εν μέρει, δημόσια χρηματοδότηση και έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, μέσω
θεματικού ή ιδρυματικού αποθετηρίου, από ερευνητές ή δημόσιους ερευνητικούς
οργανισμούς και τεχνολογικούς ή ερευνητικούς φορείς ή οργανισμούς χρηματοδότησης
της έρευνας.
2. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την
εμπιστευτικότητα, την εθνική ασφάλεια, την προστασία νόμιμων εμπορικών συμφερόντων,
όπως το εμπορικό απόρρητο και την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων, σύμφωνα με την αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του
αναγκαίου».
Άρθρο 69
Αποφυγή διακρίσεων
(άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Όλοι οι επιβαλλόμενοι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν επιφέρουν
διακρίσεις μεταξύ συγκρίσιμων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της
διασυνοριακής περαιτέρω χρήσης.
2. Εάν τα έγγραφα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δημόσιου τομέα ως
αρχικό υλικό για εμπορικές δραστηριότητές του, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της δημόσιας αποστολής του, τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες διατίθενται με
τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους άλλους χρήστες.
Άρθρο 70
Αποκλειστικές ρυθμίσεις
(άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς παράγοντες
της αγοράς, ακόμα και εάν ένας ή περισσότεροι παράγοντες της αγοράς εκμεταλλεύονται
ήδη προϊόντα προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα. Συμβάσεις ή
άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου που κατέχουν τα έγγραφα
και τρίτων δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα και δεν εμποδίζουν την περαιτέρω
χρήση των εγγράφων αυτών.
2. Κατ’ εξαίρεση, όπου ένα αποκλειστικό δικαίωμα είναι απαραίτητο για την παροχή
υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγησή του
υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ανά τρία (3)
έτη. Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις, που ήταν σε ισχύ την 16η Ιουλίου 2019 ή ίσχυσαν μετά
από αυτή την ημερομηνία και προβλέπουν αποκλειστικά δικαιώματα, αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα τουλάχιστον
δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους. Οι τελικοί όροι των εν λόγω ρυθμίσεων
διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα, κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, ώστε
ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως το νόημά τους και αναρτώνται στις
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ιστοσελίδες του δεύτερου εδαφίου της παρούσας. Η παρούσα δεν τυγχάνει εφαρμογής
στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.
3. Όταν ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η
περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα (10) έτη, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Όταν η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, η
διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος
και, εν συνεχεία, κάθε επτά (7) έτη. Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών
δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα δωρεάν αντίγραφο των
ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος των ρυθμίσεων. Το αντίγραφο αυτό
διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.
4. Νομικές ή πρακτικές ρυθμίσεις που, αν και δεν χορηγούν ρητά αποκλειστικό δικαίωμα,
ωστόσο περιέχουν όρους που αποσκοπούν ή κατατείνουν σε περιορισμένη διάθεση
εγγράφων για περαιτέρω χρήση από άλλες οντότητες πέραν του τρίτου που συμμετέχει
στη ρύθμιση, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
οικείου φορέα τουλάχιστον δύο (2) μήνες προτού τεθούν σε ισχύ. Το αποτέλεσμα των εν
λόγω νομικών ή πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για
περαιτέρω χρήση υπόκειται σε τακτική επανεξέταση, και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον
κάθε τρία (3) έτη.
5. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στις 17 Ιουλίου 2013, οι οποίες αφενός δεν
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των παρ. 2 και 3 και αφετέρου είχαν συναφθεί από φορείς του
δημόσιου τομέα, παύουν να ισχύουν με τη λήξη της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, το
αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.
6. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στις 16 Ιουλίου 2019, οι οποίες αφενός δεν
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των παρ. 2 και 3 και αφετέρου έχουν συναφθεί από δημόσιες
επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60, παύουν να ισχύουν με τη λήξη της
σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, στις 17 Ιουλίου 2049.
Άρθρο 71
Θεματικός κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας
(άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Ο κατάλογος θεματικών κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, όπως παρατίθεται
στο Παράρτημα I της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ενσωματώνεται στο Παράρτημα I του παρόντος
Κώδικα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
Άρθρο 72
Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω
χρήσης
(άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Μετά από την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στην παρ. 1
του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 εκτελεστικών πράξεων με αντικείμενο την
εκπόνηση καταλόγου συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που ανήκουν στις
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κατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα I και που έχουν στην κατοχή τους οι φορείς
του παρόντος Κεφαλαίου και τον καθορισμό των ρυθμίσεων δημοσίευσης και περαιτέρω
χρήσης των εν λόγω συνόλων δεδομένων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης εξειδικεύονται οι εν λόγω ρυθμίσεις και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
Σε κάθε περίπτωση τηρείται η αρχή ότι τα ως άνω σύνολα δεδομένων:
(α) διατίθενται δωρεάν, με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4,
(β) είναι μηχαναγνώσιμα,
(γ) παρέχονται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs),
(δ) κατά περίπτωση, παρέχονται ως μαζική τηλεφόρτωση.
2. Μετά από την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σχετικών εκτελεστικών
πράξεων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργού που,
κατά περίπτωση, εποπτεύει την οικεία δημόσια επιχείρηση, κατά την έννοια της περ. 3 του
άρθρου 60, εξειδικεύονται τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στα οποία, κατά
παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρ. 1, δεν εφαρμόζεται η αρχή της δωρεάν
διαθεσιμότητας, εφόσον η δωρεάν διάθεση των εν λόγω συνόλων δεδομένων θα
οδηγούσε σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Σε κάθε
περίπτωση, τα ανωτέρω σύνολα δεδομένων διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65.
3. Η αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας δεν ισχύει
για βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία. Για τους εν λόγω φορείς, τα σύνολα δεδομένων
υψηλής αξίας διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην
αρμόδιου υπουργού μπορούν να προσδιορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι
εξαιρούνται από την υποχρέωση να καθιστούν τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που
εκδίδουν ή κατέχουν διαθέσιμα δωρεάν, εφόσον η δωρεάν διάθεση συνόλων δεδομένων
υψηλής αξίας από αυτούς θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό τους ενόψει
της υποχρέωσής τους να παράγουν έσοδα για την κάλυψη σημαντικού μέρους των
δαπανών σε σχέση με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Η διάρκεια της ανωτέρω
εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος της οικείας
εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024. Σε κάθε περίπτωση, τα
ανωτέρω σύνολα δεδομένων διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65
του παρόντος.
Άρθρο 73
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
1. Εντός των δύο (2) πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου.
Πριν από την υποβολή της κατά το πρώτο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δημόσια
διαβούλευση για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών.
2. Η έκθεση της παρ. 1 συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών Θεσμών
και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Κανονισμού της Βουλής.
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3. Η έκθεση της παρ. 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.
Άρθρο 74
Ένδικα βοηθήματα
Αιτήσεις ακύρωσης που ασκούνται κατά ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Άρθρο 75
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων στα επιμέρους άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου,
με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα,
καθώς και ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήματα για
την εφαρμογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων του
δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 70. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι
κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι προδιαγραφές για τη λειτουργία του διαδικτυακού
τόπου www.data.gov.gr και του Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Άρθρο 76
Αντικείμενο ψηφιακής διαφάνειας
Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η ρύθμιση της υποχρέωσης ανάρτησης των
νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 77 του παρόντος πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο, καθώς και η δημιουργία των
προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.
Άρθρο 77
Πεδίο εφαρμογής της ψηφιακής διαφάνειας
1.
Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά
διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό
Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί,
Υφυπουργοί, Υπηρεσιακοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, Συντονιστές Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, τα όργανα διοίκησης νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές,
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο, καθώς και τα όργανα των
φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι
ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που
εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παρούσα όργανα έχουν χορηγήσει
εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα, καθώς και
οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται
στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
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2.
Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου (α) ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα νοούνται: (αα) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, (αβ) οι δημόσιες
επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005, (β) ως
φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα
αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και
τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
3.
Στο διαδίκτυο αναρτώνται: (α) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το
Σύνταγμα, (β) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
(γ) τα προεδρικά διατάγματα και λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις
κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη,
εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη,
η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,
(ε) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, (στ) οι
προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καθώς και οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης
δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που
περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη τους, (ζ) πράξεις
διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των
φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των
φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και
οι τροποποιήσεις αυτών, (η) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή
παύσης Υπηρεσιακών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, Συντονιστών
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών, μελών
συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθμού, (θ) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων
εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,
ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι, (ι) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και
αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών
επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή
άλλης αρμοδιότητας, (ια) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων
διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των
επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων
και άμισθων υποθηκοφυλάκων, (ιβ) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) της ανώτατης εκπαίδευσης, (ιγ) πίνακες επιτυχόντων,
διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, (ιδ)
περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης
της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και
διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
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καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η
δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού
και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, (ιε) το σύνολο των συμβάσεων και των
πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι
πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, (ιστ) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις
και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών,
υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
(ιζ) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (Α’
16), (ιη) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων
από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, (ιθ) οι πράξεις: i) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων,
καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης
κοινόχρηστου κτήματος, ii) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων, iii)
χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων, iv) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών,
ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, v) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, vi) καθορισμού
λατομικών ζωνών, vii) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού
Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών
σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς
αυτού, viii) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), ix) καθορισμού και
τροποποίησης όρων δόμησης, x) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης
οικοδομικών αδειών, xi) χωροθέτησης, xii) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, xiii)
χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισμών αυτών. Αναρτώνται
επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων, (ιη) οι
γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
(ιθ) οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η
δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, (κ) ατομικές διοικητικές
πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.
4.
Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα
στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011
(Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 78
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1.
Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 77 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με
μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται
στον δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του
Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της
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Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών, Υπηρεσιακών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία
έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται
στον δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των
Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των
ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους
δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.
2.
Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων
σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.
3.
Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 77
αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι
ευχερώς προσβάσιμα στον μέσο χρήστη.
4.
Αν στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή
απόφασης στο Διαδίκτυο, αναρτάται η περίληψη αυτή.
5.
Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 77 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την
εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.
6.
Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα
στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011.
Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 79
Ισχύς των πράξεων
1.
Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 77, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
2.
Με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 77 αναρτώνται
στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.
3.
Οι ρυθμίσεις της παρ. 2 δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την
άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές
προσφυγές.
4.
Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της
πράξης, ισχύει το αναρτημένο, με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1. Με ευθύνη του
προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες
διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο.
5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
76 έως 81, καθώς και οι πράξεις της παρ. 1 , γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους
τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου,
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ
αντιγράφου.
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Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων
τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία
μεταξύ φορέων.
Άρθρο 80
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα
1.
Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 77 στο Διαδίκτυο και η
οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των εθνικών
και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ειδικές
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη
νομοθεσία.
2.
Με σκοπό την εναρμόνιση της αρχής της διαφάνειας με την αρχή της
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που ανάλογα με το είδος της προς ανάρτηση πράξης δεν απαιτείται να
αναρτώνται.
3.
Η ανάρτηση στο Διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 77 και η
οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των
κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που
προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.
Άρθρο 81
Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο
1.
Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δημόσια υπηρεσία,
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στους φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθμού, καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόμο
υπόχρεοι σε ανάρτηση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων στο Διαδίκτυο
συγκροτείται ομάδα διοίκησης έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και
οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο. Στα μέλη των
ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. Οι ομάδες διοίκησης έργου
συγκροτούνται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα και η
σύνθεση τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο. Οι ομάδες διοίκησης έργου των
φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού
συγκροτούνται τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα για
τους φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
2.
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό
συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος «Διαύγεια» στους φορείς
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.
3.
Σε κάθε φορέα που σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο έχει υποχρέωση ανάρτησης
στο Διαδίκτυο δημιουργείται και τηρείται αρχείο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων,
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πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο
και με ηλεκτρονικά μέσα.
4.
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού
δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων, καθώς και της τήρησης
κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε
ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα.
5.
Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων κατά το παρόν Κεφάλαιο λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται
η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
6.
Κατά τον σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των
νόμων και πράξεων που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να
διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας του άρθρου 39.
7.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα
λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ιδίως αυτά
που αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των
κειμένων των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που λαμβάνονται προς
ανάρτηση, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης, τη λήψη και
καταχώριση του κωδικού αριθμού δημοσίευσης και στοιχείων του Φύλλου της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο και η δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς
τόπους των φορέων και οργάνων που κατά το παρόν Κεφάλαιο υποχρεούνται σε
ανάρτηση, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η
κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου.
Άρθρο 82
Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων
Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν
στον δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και
μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα
ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε
αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.
Άρθρο 83
Δημοσίευση εκτέλεσης Προϋπολογισμών
1.
Το Δημόσιο ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους
και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα
προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και
στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα
ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
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2.
Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς
λόγους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά από το πέρας κάθε ημερολογιακού
μήνα.
3.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 84
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων
1. Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ` οιονδήποτε
τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην
ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία
αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με
ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του
αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής.
2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό
των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία πρόσβασης και
καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΜΗΤΡΩΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 85
Φορείς Διαλειτουργικότητας
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση
και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των φυσικών προσώπων σύμφωνα με τα
άρθρα 24 και 25 με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Αποτελεί τον
μοναδικό αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση διατομεακής διαλειτουργικότητας και
διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα σε
συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών, τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων
μεταξύ των μητρώων των φορέων αυτών αξιοποιώντας τα επιμέρους αναγνωριστικά, και
είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) και
την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους ως άνω φορείς.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατίθεται η Υπηρεσία
Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα,
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εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσης αυτής, τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που οφείλουν να τηρούν οι φορείς, και ρυθμίζεται κάθε
σχετική λεπτομέρεια της διαδικασίας για τη διάθεση της Υπηρεσίας αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Άρθρο 86
Κέντρα Δεδομένων Δημοσίου Τομέα
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την
αποθήκευση δεδομένων και την φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
των φορέων του δημοσίου τομέα και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, τον σχεδιασμό
και την παραγωγική λειτουργία των τεχνολογικών υποδομών και των πληροφοριακών
συστημάτων για τον σκοπό αυτό προμηθεύεται κατά προτεραιότητα συνολικά για τους
φορείς του δημοσίου τομέα υπηρεσίες Υβριδικού Υπολογιστικού Νέφους έναντι
οποιονδήποτε άλλων τεχνολογικών λύσεων. Με απόφασή του ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης μπορεί να επιλέγει άλλες τεχνολογικές λύσεις κατόπιν γνώμης του Γενικού
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του ενδιαφερόμενου φορέα του δημοσίου τομέα.
2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), και στους
ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς φορείς του
άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
Άρθρο 87
Παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω υπολογιστικών υποδομών νέφους
1. Η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί
να γίνεται με τη χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud computing) και σε κάθε
περίπτωση μέσα από τις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) του άρθρου
88.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τη χάραξη της πολιτικής
χρήσης των υπολογιστικών υποδομών νέφους από τους φορείς του δημόσιου τομέα και
τον καθορισμό των κριτηρίων για την επιλογή τεχνικών και μεθόδων για την χρήση των
υπηρεσιών νέφους. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδεται η
πολιτική χρήσης του προηγούμενου εδαφίου και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για τη
χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους από τους φορείς του δημόσιου τομέα.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), και στους ακαδημαϊκούς
και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν.
4310/2014.
Άρθρο 88
Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud)
1. Ως Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) νοείται το σύνολο των ψηφιακών
υποδομών που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
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Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) είτε αφορούν ψηφιακές υποδομές εντός της ΓΓΠΣΔΔ, είτε αφορούν το
ιδιωτικό νέφος της ΓΓΠΣΔΔ είτε αφορούν Δημόσιο Υπολογιστικό Νέφος που διαχειρίζεται η
ΓΓΠΣΔΔ.
2. Στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως
την 1η.1.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά
συστήματα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές και η
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Κ.Τ.Π. Α.Ε.) και αφορούν σε συναλλαγές με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τη δημόσια διοίκηση. Οι υποδομές Κυβερνητικού
Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα
της ΓΓΠΣΔΔ για τον σκοπό αυτό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται η
εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών
συστημάτων των φορέων της παρ. 2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service
Level Agreement - SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και πληροφοριακά
συστήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στα διαβαθμισμένα συστήματα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου
Εξωτερικών, του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, οι
διατάξεις των παρ. 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στα συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών.
5. Για την προώθηση της χρήσης του Cloud από την ελληνική δημόσια διοίκηση, το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει και υλοποιεί μια ψηφιακή αγορά (digital
marketplace) υπηρεσιών και εφαρμογών Cloud στην οποία εγγράφονται οι φορείς του
δημοσίου τομέα και οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud, οι οποίοι αναρτούν ιδίως τις
παρεχόμενες υπηρεσίες Cloud, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα κόστη προμηθειών. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής
των φορέων του δημοσίου, των παρόχων υπηρεσιών Cloud, τα στοιχεία που αναρτώνται
και τις απαραίτητες τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), και
στους ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς φορείς
του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
Άρθρο 89
Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοσίου Τομέα
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα τηρούν μητρώο των πληροφοριακών και επικοινωνιακών
υποδομών και συστημάτων, του λογισμικού, καθώς και των κατηγοριών αρχείων και
δεδομένων που χρησιμοποιούν ή τηρούν. Το μητρώο περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά
στις άδειες χρήσης/εκμετάλλευσης και εν γένει στα δικαιώματα πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του φορέα του δημόσιου τομέα και είναι με την επιφύλαξη
ειδικότερων ρυθμίσεων, προσιτό σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα και σε κάθε
ενδιαφερόμενο. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι
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γενικές προδιαγραφές και η μορφή τήρησης των μητρώων αυτών και οι διαδικασίες
πρόσβασης και διάθεσης του περιεχομένου τους.
2. Κατά την κατάρτιση συμβάσεων για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για
λογαριασμό φορέων του δημόσιου τομέα πρέπει να προβλέπεται ότι το προϊόν λογισμικού
που παραδίδεται από τον ανάδοχο στον φορέα του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει τον
πηγαίο κώδικα και την αναγκαία τεκμηρίωση, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τα
οποία θα πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο της παρ. 1. Η σχετική σύμβαση πρέπει να
προβλέπει, επίσης, ότι το προϊόν λογισμικού παραδίδεται στον φορέα του δημόσιου τομέα
με όρους ώστε ο φορέας να μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος
λογισμικού, να το προσαρμόζει στις ανάγκες του, να αναδιανέμει αντίγραφα αυτού για
οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, να
βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του
προϊόντος λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων που η διανομή, δημοσίευση και διάθεση του προϊόντος λογισμικού και των
βελτιώσεών του δυσχεραίνει την εκτέλεση της αποστολής και την άσκηση αρμοδιοτήτων
του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ή προσκρούει στην προστασία κρατικών ή άλλων
απορρήτων που προβλέπονται από τον νόμο. Ο φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει να
τεκμηριώνει ρητά και ειδικά την εξαίρεση αυτή.
3.Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να θέτουν σε παραγωγική λειτουργία και να
αξιοποιούν υπολογιστικές και επικοινωνιακές υποδομές, πληροφοριακά και επικοινωνιακά
συστήματα ή εφαρμογές λογισμικού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για λογαριασμό τους και
έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς του δημόσιου τομέα
οφείλουν να τεκμηριώνουν ειδικά τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.
4. Δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων
αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους φορείς του δημοσίου τομέα. Από την
απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας
και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, το Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να χορηγείται εξαίρεση
από την απαγόρευση της παρ. 4 για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών ή σε
περίπτωση μη διαθεσιμότητας υποδομής στο G-Cloud, κατόπιν σχετικής αίτησης των ως
άνω φορέων του δημοσίου τομέα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να
απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης
εξαίρεσης. Μετά από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται στο
προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για τη χορήγηση της εξαίρεσης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής και η αντιμετώπιση έργων που βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία και
εμπίπτουν στις προβλέψεις της παρ. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και των συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη
μεταφορά της διαχείρισης των συμβολαίων συντήρησης υφιστάμενων υπολογιστικών
κέντρων σε φορείς του δημοσίου και των σχετικών πιστώσεων από τους προϋπολογισμούς
των φορέων του δημοσίου τομέα.
7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), και στους
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ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς φορείς του
άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΗΤΡΩΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 90
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)
1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί κεντρική βάση μοναδικής
καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων και ιδίως της
ταχυδρομικής διεύθυνσης διαμονής, διεύθυνσης επικοινωνίας, αριθμού κινητού
τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά μέσω της οποίας
ενημερώνονται τα αντίστοιχα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του
δημόσιου του δημοσίου τομέα, οι οποίοι είναι αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας στο
πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν
τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με την κατοικία των φορολογουμένων.
2. Η καταχώρηση και ενημέρωση των ανωτέρω δεδομένων στην κεντρική βάση
πραγματοποιείται είτε μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης σε ειδική εφαρμογή με κωδικούς
μοναδικής ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης, για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση
των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε με εξ αποστάσεως
ταυτοποίηση. Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων επικοινωνίας, κάθε φυσικό
πρόσωπο οφείλει να ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών 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 φυσικών προσώπων στα μητρώα της Δημόσιας
Διοίκησης και την επικοινωνία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με τα φυσικά
πρόσωπα που θα καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο μητρώο του παρόντος.
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται, κατόπιν προηγούμενου
ηλεκτρονικού αιτήματος του φυσικού προσώπου 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 το φυσικό πρόσωπο είναι το ίδιο συνδρομητής του
αριθμού κινητού τηλεφώνου που καταχωρεί, σύμφωνα με την παρ. 2.
5. Τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Kανονισμού (ΕΕ) 648/2012,
περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχ. 17 της παρ. 1
του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε
μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων
ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και
των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που
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εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα υποχρεούνται, κατόπιν
προηγούμενου ηλεκτρονικού αιτήματος του φυσικού προσώπου στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο διαβιβάζεται στα ανωτέρω πιστωτικά
ιδρύματα ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ή ιδρύματα πληρωμών, να επαληθεύουν
από τα στοιχεία που τηρούν ότι το φυσικό πρόσωπο είναι χρήστης του αριθμού κινητού
τηλεφώνου που καταχωρεί, σύμφωνα με την παρ. 2.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής του παρόντος, τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας των φυσικών
προσώπων, οι κατηγορίες αποδεκτών των στοιχείων επικοινωνίας, οι εκτελούντες την
επεξεργασία, οι αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των στοιχείων, τα πρότυπα και οι
απαιτήσεις για την ταυτοποίηση, η διαδικασία επαλήθευσης του αριθμού κινητού
τηλεφώνου με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και με τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς
και όλα τα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 91
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Εθνικό Μητρώο
Διαδικασιών με σκοπό την καταγραφή, την αποτύπωση και μοντελοποίηση των ψηφιακών
ή φυσικών διοικητικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα, καθώς και την καταγραφή και
αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών αυτών και κατ’ ελάχιστο: (α) το
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία και τα επιμέρους στάδια
αυτής, (β) οι αρμόδιες υπηρεσίες διεκπεραίωσης της διαδικασίας και των επιμέρους
σταδίων αυτής, (γ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ή
των επιμέρους σταδίων αυτής, (δ) το διάγραμμα ροής της διαδικασίας και των βημάτων
αυτής, σύμφωνα με τυποποιημένη μεθοδολογία διαγράμματος, (ε) οι εκτιμώμενοι χρόνοι
ανά βήμα της διαδικασίας και (στ) το κόστος παραβόλων ή άλλων τελών.
2. Οι φορείς του δημοσίου τομέα με αρμοδιότητα θεσμοθέτησης διοικητικών διαδικασιών
υποχρεούνται να προβαίνουν στην αρχική καταχώριση και την καταχώριση κάθε
μεταγενέστερης μεταβολής τους η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, εντός τριών (3)
μηνών από τη θεσμοθέτηση τους ή τη μεταβολή τους. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συντονίζει τις ενέργειες των φορέων της
παρ. 2 και μεριμνά για την ορθή και συνεχή καταχώριση από κάθε υπόχρεο φορέα των
πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του. Η παράλειψη της
υποχρέωσης καταχώρισης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα,
σύμφωνα με την περ. κθ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 για το όργανο ή τον
υπάλληλο που έχει τη σχετική υποχρέωση.
3. Η καταχώριση κάθε διαδικασίας ολοκληρώνεται, εντός τριμήνου, με την απόδοση από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών, μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την
ταυτότητα κάθε διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. Με την απόδοση του
μοναδικού κωδικού αριθμού της διαδικασίας, οποιαδήποτε απόκλιση κατά την εφαρμογή
αυτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παρ. 2.
4. Με τη διαπίστωση παράλειψης της υποχρέωσης καταχώρισης σύμφωνα με την παρ. 2 ή
της απόκλισης κατά την εφαρμογή της καταχωρημένης διαδικασίας σύμφωνα με την παρ.
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3, οι οποίες μπορούν να γίνουν είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, αναφοράς ή
ελέγχου, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
ενημερώνει αμελλητί τον αρμόδιο φορέα για την κίνηση της προβλεπόμενης πειθαρχικής
διαδικασίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία
καταχώρισης των διοικητικών διαδικασιών στο Μητρώο Διαδικασιών, η υποβολή
αναφορών και προτάσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,
ειδικότερα θέματα για την τήρηση του Μητρώου Διαδικασιών, καθώς και κάθε
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 92
Μητρώο Δικτυακών Τόπων
Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Δικτυακών Τόπων
της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται αναρτημένο στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιμο από τους φορείς
του δημόσιου τομέα και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των
δικτυακών τόπων στο Μητρώο και ρυθμίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη
συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων και η διασύνδεση
του παρόντος Μητρώου με άλλα Μητρώα του Δημόσιου Τομέα.
ΜΕΡΟΣ Η’
Ανάπτυξη ψηφιακού οικοσυστήματος 5G στην Ελλάδα μέσω καινοτόμων επενδυτικών
εργαλείων και άλλες διατάξεις
Άρθρο 93
Ραδιοφάσμα 5G για πιλοτικές εφαρμογές
1. Το Δημόσιο δεσμεύει τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 3400-3410 ΜΗz για δέκα (10) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, με σκοπό την αποκλειστική αξιοποίησή της για σκοπούς
έρευνας ή/και ανάπτυξης ή/και καινοτομίας σε δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που
λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές κατά τον παρόντα νόμο. Με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτό το χρονικό διάστημα δύναται να
παρατείνεται για άλλα δέκα (10) έτη.
2. Το Δημόσιο δύναται να δεσμεύει 200 ΜΗz από τη ζώνη συχνοτήτων των 26 GHz, που
τυχόν παραμείνουν αδιάθετα μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας
χορήγησης δικαιωμάτων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που
εκδίδεται μετά από το τέλος αυτής της διαδικασίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)
ετών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με
σκοπό την αποκλειστική αξιοποίησή τους για τους σκοπούς της παρ. 1. Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτό το χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνεται
για άλλα δέκα (10) έτη.
3. Το Δημόσιο δύναται να αξιοποιεί για τους σκοπούς της παρ. 1, μέρος των ζωνών
συχνοτήτων 733-736 ΜHz και 788-791 ΜHz, που έχουν διατεθεί για άλλη πρωτεύουσα
χρήση, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Οικ. 93/Φ211/26.02.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Εθνικής Άμυνας «Έγκριση
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Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)» (Β΄ 751), για το χρονικό
διάστημα της παρ. 1, χωρίς να θίγεται η πρωτεύουσα χρήση τους, που έχει προτεραιότητα.
4. Σε περίπτωση που άλλες φασματικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιμες στο μέλλον
για δίκτυα 5G, τότε το Δημόσιο δύναται να δεσμεύει μέρος αυτών για αξιοποίησή τους για
τους σκοπούς της παρ. 1. Για τη δέσμευση των συγκεκριμένων τμημάτων των ζωνών αυτών
για τους σκοπούς του παρόντος, εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η δε δέσμευση ισχύει για δέκα (10) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης αυτό το χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνεται για άλλα δέκα (10) έτη.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να παραχωρούνται
δικαιώματα χρήσης σε τμήματα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων των παρ. 1 έως 4 για
περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες,
σε εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες
που λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές στην Ελλάδα, εφόσον στις προτάσεις
τους, που έχουν ήδη επιλεγεί για επένδυση από την Εταιρεία του άρθρου 94,
περιλαμβάνεται αίτημα για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος ραδιοφάσματος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία του άρθρου 94 ενημερώνει κατά περίπτωση τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος, με απόφασή του, παραχωρεί το εν λόγω
δικαίωμα χρήσης στη συγκεκριμένη εταιρεία, καθορίζοντας το οικείο τμήμα φασματικής
ζώνης και το χρονικό διάστημα της παραχώρησης, δύναται δε να αρνηθεί μόνο αν
συντρέχει λόγος εθνικής ασφαλείας ή άμυνας ή άλλος ειδικός λόγος δημοσίου
συμφέροντος.
6. Δικαιώματα χρήσης σε τμήματα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων των παρ. 1 έως 4 για
περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες,
δύνανται να παραχωρούνται και σε πανεπιστήμια ή/και σε ερευνητικά κέντρα της
ημεδαπής που επιθυμούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε
υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές στην Ελλάδα, μετά από την υποβολή σχετικής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος, με απόφασή του,
παραχωρεί το εν λόγω δικαίωμα χρήσης στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή/και ερευνητικό
φορέα, καθορίζοντας το οικείο τμήμα φασματικής ζώνης και το χρονικό διάστημα της
παραχώρησης, δύναται δε να αρνηθεί μόνο αν συντρέχει λόγος εθνικής ασφαλείας ή
άμυνας ή άλλος ειδικός λόγος δημοσίου συμφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
πανεπιστήμια ή/και ερευνητικά κέντρα για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κατά την
παρούσα παράγραφο.
7. Για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που
περιγράφονται στις παρ. 1 έως 4 στους φορείς των παρ. 5 και 6 δεν απαιτείται η καταβολή
τιμήματος, καθότι η παραχώρηση της χρήσης τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα
εξυπηρετεί αποκλειστικά την προαγωγή της έρευνας ή/και ανάπτυξης ή/και καινοτομίας σε
δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές.
8. Τυχόν άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
όπως ενδεικτικά αυτές που αφορούν σε θέματα κατασκευών κεραιών, εξακολουθούν να
ισχύουν ανεξάρτητα από την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του ν.
4635/2019 (Α΄ 167), οι αιτήσεις των φορέων των παρ. 5 και 6, στους οποίους παραχωρείται
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δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα εξετάζονται
κατά προτεραιότητα.
9. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα μπορούν να γίνουν πιλοτικοί
χρήστες των προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε υποδομές 5G για το χρονικό διάστημα
ανάπτυξής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος, μετά από σχετική εκδήλωση
ενδιαφέροντος προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στα ως άνω πιλοτικά προγράμματα καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
10. Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης προϊόντων ή/και
υπηρεσιών 5G κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι φορείς της παρ. 9 μπορούν να γίνονται
χρήστες αυτών των προϊόντων ή/και υπηρεσιών δωρεάν και για μέγιστο χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους, μετά από σχετική συμφωνία τους με τον φορέα που έχει αναπτύξει το
συγκεκριμένο προϊόν ή/και υπηρεσία 5G.
Άρθρο 94
Ίδρυση εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»
1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» και τον διακριτικό
τίτλο «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία
της Εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά ως «5G Ventures S.A.». Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο
της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το καταστατικό της.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
3. H Eταιρεία είναι θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.»
(Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.) του άρθρου 184 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Η Εταιρεία υπάγεται στις άμεσες
θυγατρικές της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..
4. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού, διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (A’ 104),
για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά με τον παρόντα νόμο. Μεταβολή του σκοπού της
Εταιρείας επιτρέπεται μόνο με διάταξη νόμου.
5. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η σύσταση και διαχείριση του «Ταμείου
Φαιστός» του άρθρου 95 του παρόντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α’
54) σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας
και λογοδοσίας και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS).
6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εκατό (100) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
χιλίων (1.000) ευρώ καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλαμβάνεται και
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι
αμεταβίβαστες. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της
Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το μετοχικό του κεφάλαιο
μπορεί να αυξηθεί μέσω της έκδοσης ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ
ολοκλήρου η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας καλύπτονται με δάνειο
από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. μέχρι τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» του άρθρου 95 του
παρόντος.
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7. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η
Συμβουλευτική Επιτροπή, η Επενδυτική Επιτροπή και οι ελεγκτές.
Α. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας Είναι
το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την
εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης του μετόχου, με εξαίρεση τον διορισμό και την ανάκληση του διορισμού των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και την τροποποίηση του Καταστατικού,
ζητήματα τα οποία αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
Επιπλέον, Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των θεμάτων
που αναφέρονται στο ν. 4548/2018, εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας και
τροποποιήσεις του κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία διορίζονται για
θητεία τεσσάρων (4) ετών. Δύο (2) μέλη προτείνονται στη Γενική Συνέλευση από κοινού
από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών. Τρία (3) μέλη,
τα οποία είναι και μέλη της Επενδυτικής πιτροπής, ορίζονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Δύο (2)
τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας που
ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρείες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη
του σκοπού της κατά την παρ. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί όλων των
θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα
86 επ. του ν. 4548/2018.
Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
του παρόντος Κώδικα, του Εσωτερικού Κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας,
λογίζεται ότι είναι σύμφωνες με το σκοπό της Εταιρείας, όπως αυτός προβλέπεται στο
παρόν άρθρο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι
τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά μόνο για
δόλο ή βαρεία αμέλεια.
Γ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, από τα οποία δύο (2) μέλη
ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, δύο (2) μέλη ορίζονται από τον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τρία (3) μέλη επιλέγονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. με κριτήρια
την επιστημονική τους κατάρτιση, αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα
διαχείρισης της Εταιρείας και την εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον. Η Συμβουλευτική
Επιτροπή έχει αμιγώς γνωμοδοτικό ρόλο και υποβάλλει γνωμοδοτήσεις επί των θεμάτων
που τίθεται προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή από την Επενδυτική Επιτροπή ή το Διοικητικό
Συμβούλιο και μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω στον εσωτερικό Κανονισμό. Οι
γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επενδυτική
Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δ. Η Επενδυτική Επιτροπή, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποτελεί εσωτερικό όργανο της Εταιρείας, αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5 μέλη),
οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Οι διαχειριστές του
«Ταμείου Φαιστός» συμμετέχουν στην Επενδυτική Επιτροπή ενώ τρία (3) από τα μέλη της
Επενδυτικής
Επιτροπής
είναι
και
μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου,
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συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα
υπόλοιπα μέλη είναι στελέχη της Εταιρείας.
Ε. Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε ελεγκτική
εταιρία διεθνούς φήμης. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή
ελεγκτική εταιρεία δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από πέντε (5) συναπτά έτη.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της
Εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία για τις
ανώνυμες εταιρείες και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η εταιρεία αποκτά νομική
προσωπικότητα από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του καταστατικού της και τη συγκρότηση
σε σώμα του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της.
9. Οι ελεγμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις της Εταιρείας
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευσή της, η οποία είναι υπεύθυνη και για την απαλλαγή
των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4548/2018. Οι
εξαμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας και συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις
δημοσιότητας, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
10. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της, το Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίνει
τον «Κανονισμό Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων», μετά από εισήγηση της
Επενδυτικής Επιτροπής. Σε αυτόν εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων καθώς
και κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που της υποβάλλονται προς
έγκριση και χρηματοδότηση και η διαδικασία έγκρισης αυτών. Ο Κανονισμός αυτός
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Στις επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση στην Εταιρεία, οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αιτούνται την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης
τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή/και υπηρεσίας που
λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά
το άρθρο 1 του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το επενδυτικό πρόγραμμα
εγκριθεί από την Εταιρεία με βάση τα επενδυτικά κριτήρια του Κανονισμού της
προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία ενημερώνει και εισηγείται στον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 93
παρ. 5.
Άρθρο 95
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»
1. Το «Tαμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») συνίσταται από την εταιρεία «Συμμετοχές 5G
Α.Ε.» του άρθρου 94, με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).
2. Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει από ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται
από κάθε διαγωνισμό που θα διενεργείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz (1920-1980 MΗz & 2110-2170 MHz), 34003800 MHz, και 26 GHz, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Σε
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περίπτωση που στο μέλλον άλλες φασματικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιμες για
δίκτυα 5G και χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης τους, ποσοστό 25% των εσόδων του
Δημοσίου που θα προέρχονται από τους διαγωνισμούς για τη χορήγηση δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες αυτές, θα προστίθεται στο ενεργητικό του «Ταμείου
Φαιστός». Σε περίπτωση που το «Ταμείο Φαιστός» συσταθεί πριν από τη διενέργεια του
πρώτου σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά
τα ως άνω, το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός»
καλύπτεται με δάνειο ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000) από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π.
Α.Ε.. Σε τέτοια περίπτωση, με την πρώτη αύξηση του ενεργητικού του «Ταμείου Φαιστός»
μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ποσό των € 3.000.000 επιστρέφεται στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π.
Α.Ε..
3. Στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και θεσμικοί
επενδυτές.
4. Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο
οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα,
υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων
ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην
Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics),
μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός,
πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.
5. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «Ταμείο Φαιστός» μπορεί:
α) να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με
κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε
Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους
επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών
αξιών,
β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε
οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε τίτλους
επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών
αξιών, εφόσον, κατά τον χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Ταμείου θα
ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου των εν
λόγω επιχειρήσεων,
γ) να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της
περ. β΄, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες
εισηγμένων εταιρειών,
εφόσον, και στις τρεις ανωτέρω περ. α΄, β΄ και γ΄, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται
στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές
5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα.
δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις.
6. Kατά τα λοιπά, εφόσον ο παρών νόμος δεν προβλέπει ειδικότερη διάταξη, για τη
διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός» εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).
Άρθρο 96
Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης
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1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν, εκτός των ορισμών της παρ. 1, οι ορισμοί του
άρθρου 2 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), του άρθρου 2 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) και της υπ’ αρ.
14879/2018 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’
2704).»
2. Το άρθρο 3 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Εμπλεκόμενοι φορείς και αρμοδιότητες
1. Αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του έργου είναι:
(α) η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού του Έργου,
(β) το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ως φορέας
υλοποίησης του Έργου,
(γ) οι δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι Περιοχές Εκτός
Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του παρόντος,
(δ) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), και
(ε) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής
της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Η Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού
της υλοποίησης του Έργου, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου παρέχοντας γενικές κατευθύνσεις.
β) Συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, τους παρόχους του άρθρου 5
και τα συναρμόδια Υπουργεία.
γ) Ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για τα ζητήματα που αφορούν στην
υλοποίησή του και τους παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, οδηγίες και υποδείξεις για την
επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
δ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των
δικαιούχων αυτού.
ε) Διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του έργου.
3. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας, ως φορέας υλοποίησης του
Έργου, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) οργανώνει την υλοποίηση του Έργου και εξειδικεύει τις επιμέρους εργασίες που πρέπει
να πραγματοποιούνται,
β) αξιολογεί την πορεία του Έργου,
γ) συνεργάζεται και συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς ως προς την υλοποίηση του
έργου,
δ) μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση της υλοποίησης του Έργου,
ε) διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους αναφορικά με την τήρηση των υποχρεώσεων των
παρόχων.
4. Οι δήμοι ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς του Έργου για την πορεία υλοποίησής του και
συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.
β) Συνεργάζονται με τους παρόχους του Έργου και διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο
τη διαδικασία της υλοποίησής του.
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γ) Εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Γ.Γ.Τ.Τ. κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του παρόντος.
5. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Επεξεργάζονται τις αιτήσεις των Μονίμων Κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής
Κάλυψης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κατά την απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2
του παρόντος.
β) Παρέχουν στους δικαιούχους του Έργου τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή
τους σε αυτό και συμβάλλουν στην εν γένει προώθησή του.
6. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής
της Γ.Γ.Τ.Τ. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 2 συνδράμει, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην περ. μστ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), στην εκπλήρωση του
έργου της.»
3. Το άρθρο 4 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής
Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα
του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να
τροποποιείται το Παράρτημα και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του θέμα.
2. Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 2 του
άρθρου 9.»
4. Το άρθρο 5 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Πάροχοι του έργου, υποχρεώσεις αυτών και παρεχόμενες υπηρεσίες
1. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου μπορεί να είναι:
α) αδειοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι πάροχοι του έργου υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικαιούχων
στα προγράμματα:
α) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν
τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,
β) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που
πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και προβάλλονται από αυτούς.
3. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2, και σε περίπτωση που
ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη
Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε.) δεν έχει ακόμα αναπτύξει πλήρως το δίκτυό του στη συγκεκριμένη ΠΕΤΚ
για αντικειμενικούς λόγους αναγόμενους ιδίως στη γεωμορφολογία της, ο πάροχος του
Έργου διευκολύνει την ΕΡΤ, σε συνεννόηση μαζί της, σχετικά με προβλέψεις σε υποδομές
(ιδίως οικίσκο, ρευματοδότηση, ιστό) ώστε να εκπέμπονται και τα προγράμματά της.
4. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας δορυφορικής
ευρυεκπομπής ή της απόκτησης των υπηρεσιών της παρ. 2, μέσω σταθερής ή κινητής
ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης
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εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,
συμπεριλαμβανομένου του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε.), υποχρεούνται να προσφέρουν αζημίως τα
προγράμματά τους στον πάροχο της επιλογής των δικαιούχων, ο οποίος υποχρεούται να τα
μεταφέρει αζημίως μέσω του δικτύου του σε εκείνους.
5. Οι πάροχοι του έργου μπορούν να προσφέρουν στους δικαιούχους, δωρεάν ή έναντι
καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού ποσού, επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές
υπηρεσίες και ευκολίες, πέραν των προβλεπόμενων υπηρεσιών της παρ. 2.
6. Η χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2 ορίζεται οκταετής
με δυνατότητα τροποποίησής της με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
7. Οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό ή νομικό καθεστώς του παρόχου, η θέση του
σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή η κήρυξή του σε πτώχευση δεν συνιστούν λόγο
καταγγελίας της συναφθείσας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2.
Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στους δικαιούχους του έργου τις
υπηρεσίες της παρ. 2 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην παρ. 6.»
5. Το άρθρο 6 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Επιχορήγηση δικαιούχου
1. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων.
2. Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων:
α) Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανά δικαιούχο νοικοκυριό, το οποίο κατανέμεται ως
ακολούθως: εκατόν δέκα (110) ευρώ για τις υπηρεσίες πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5
του παρόντος, και σαράντα (40) ευρώ για την εγγύηση του χορηγούμενου εξοπλισμού, καθ’
όλη την οκταετή διάρκεια της πρόσβασης, που προβλέπεται κατά την παρ. 6 του άρθρου 5
του παρόντος.
β) χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό,
γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιούχο νοικοκυριό,
δ) παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης
της παρ. 2 του άρθρου 5, καθώς και εγγύηση για τον εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της
πρόσβασης, που προβλέπεται κατά την παρ. 6 του άρθρου 5.
3. Για την απόκτηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5, οι δικαιούχοι
έχουν δικαίωμα επιλογής του παρόχου της αρεσκείας τους.»
6. Το άρθρο 7 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση
1. Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών και
περιλαμβάνει:
α) το ποσό της επιχορήγησης δικαιούχου για το σύνολο των νοικοκυριών των Περιοχών
Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές ορίζονται στο
Παράρτημα του παρόντος,
β) το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται
για την εκτέλεση του έργου,
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γ) το κόστος των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των
δικαιούχων αυτού,
δ) τυχόν λοιπές δαπάνες που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την υλοποίησή του.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί καταρχήν να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Μέρος ή το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου μπορεί
επίσης να καλυφθεί από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, πόρο ή έσοδο.»
7. Το άρθρο 8 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμμόρφωση των παρόχων
1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής
επικράτειας υποβάλλουν την αίτησή τους για την επιλογή του παρόχου της αρεσκείας τους
και τη λήψη της επιχορήγησης του παρόντος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται αναλυτικά στην απόφαση της παρ. 2
του άρθρου 9. H υποβολή της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να
πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
2. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου υποχρεούνται να
ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5 στο
σύνολο των δικαιούχων νοικοκυριών που τους επέλεξαν, τηρώντας τις διαδικασίες και τις
προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 9.
3. Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου
9 συνεπάγεται τη ματαίωση της πληρωμής του παρόχου, στην περίπτωση της εκπρόθεσμης
ενεργοποίησης των προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης και την αποζημίωση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, των δικαιούχων του έργου και των εκάστοτε
αντισυμβαλλομένων των παρόχων, στην περίπτωση της μη παροχής των προβλεπόμενων
υπηρεσιών πρόσβασης σε αυτούς.»
8. Το άρθρο 9 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Τρόποι υλοποίησης του Έργου
1. Η υλοποίηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες
τεχνολογίες, όπως η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση
στο διαδίκτυο ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή.
2. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων του άρθρου 3, τα
επιμέρους χαρακτηριστικά/προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρ. 2 του
άρθρου 5, ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου, η διαδικασία και
τα κριτήρια υποβολής αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης και μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των ΚΕΠ, η διαδικασία και οι προθεσμίες
επεξεργασίας και έγκρισης αιτήσεων των μονίμων κατοίκων ΠΕΤΚ, θέματα για την παροχή
των υπηρεσιών, η διαδικασία πληρωμής των παρόχων, οι προθεσμίες συμμόρφωσης των
παρόχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την υλοποίηση του έργου θέμα ορίζονται με
κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών.»
9. Το ποσό για την εγγύηση του χορηγούμενου εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο
συνολικό ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
4563/2018, ισχύει και για την επιχορήγηση που λαμβάνουν οι Μόνιμοι Κάτοικοι ΠΕΤΚ που
έχουν ήδη αναγνωρισθεί ως δικαιούχοι αυτής πριν από τη δημοσίευση του παρόντος
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Κώδικα. Από το πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η δράση του
άρθρου 10 του ν. 4563/2018.
10. Το Μέρος Β’ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ» του ν.
4563/2018 αντικαθίσταται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του παρόντος Κώδικα.
Άρθρο 97
Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
Στο άρθρο 32 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Στο πλαίσιο των προγραμματικών συμφωνιών που συνάπτονται, η Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε. μπορεί να συμβάλλεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159),
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ή
άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, 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 και να αναθέτει σε αυτά την εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στο
ερευνητικό, επιστημονικό ή επαγγελματικό αντικείμενο των τελευταίων, είτε δι’
αυτεπιστασίας είτε μέσω ανάθεσης σε τρίτους. Τηρουμένων των διατάξεων του εθνικού
και του ενωσιακού δικαίου για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και εφόσον τα θέματα
αυτά δεν έχουν ρυθμιστεί με την οικεία προγραμματική συμφωνία, η επιλογή του
αντισυμβαλλόμενου φορέα, η διαδικασία σύναψης και το περιεχόμενο της σύμβασης
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Α.Ε.».
ΜΕΡΟΣ Θ
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 98
Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο δημόσιο
1. Καταργείται η διακίνηση, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων, διοικητικών και μη,
μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι φορείς του
δημοσίου τομέα, για τους οποίους θα επέλθει σταδιακή ενεργοποίηση του προηγούμενου
εδαφίου, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Καταργείται, από 1ης.10.2020 η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων,
διοικητικών και μη, μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης δύναται να παρατείνεται η έναρξη εφαρμογής του προηγουμένου
εδαφίου, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των φορέων του δημοσίου τομέα, για λόγους
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που έγκεινται σε έλλειψη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για τη χρήση άλλων
μέσων ΤΠΕ ή για τεχνικούς λόγους, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 99
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α΄ 45) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο
διακινείται ηλεκτρονικά.».
2. Στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
Άρθρο 100
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
1. Στο άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής: «Την ίδια ισχύ έχουν και τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα των παρ.
3 και 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
2. Στο άρθρο 449 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «Τα ακριβή
ηλεκτρονικά αντίγραφα, τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα και οι εκτυπώσεις
αυτών έχουν αποδεικτική δύναμη ακριβούς αντιγράφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14
του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
Άρθρο 101
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Την ίδια ισχύ έχουν και τα ηλεκτρονικά
δημόσια έγγραφα των παρ. 3 και 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
2. Στο άρθρο 173 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «Τα
ακριβή ηλεκτρονικά αντίγραφα, τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα και οι
εκτυπώσεις αυτών έχουν αποδεικτική δύναμη ακριβούς αντιγράφου, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 14 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
Άρθρο 102
Ειδικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα
Τα άρθρα του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Ζ΄ του παρόντος υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής
ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει ζητήματα διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης μητρώων
και πληροφοριακών συστημάτων φορέων του δημόσιου τομέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 103
Μεταβατικές διατάξεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα
(άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας 2016/2102)
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Μέρους Δ’ ως εξής: (α)
στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί
πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018: από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, (β) στους ιστότοπους των
οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν υπάγονται στην περ. α’ από τις 23 Σεπτεμβρίου
2020, (γ) στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα από
τις 23 Ιουνίου 2021.
Άρθρο 104
Μεταβατικές διατάξεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
1. Όλες οι πλατφόρμες καθώς και οι υπερσύνδεσμοι παροχής ψηφιακών δημόσιων
υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα οφείλουν να μεταφερθούν στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης σε διευθύνσεις με κατάληξη gov.gr το αργότερο
μέχρι την 30η.09.2020. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να
παραταθεί η ημερομηνία μεταφοράς των πλατφορμών και υπερσυνδέσμων του
προηγούμενου εδαφίου.
2. Όσοι από τους φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες,
κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών να
γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που
παρέχουν και να επικαιροποιήσουν τον τρόπο αυθεντικοποίησης των χρηστών των
ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 23.
3. Η αναιτιολόγητη μη διεκπεραίωση ηλεκτρονικού εγγράφου συνιστά επιβαρυντική
περίσταση για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής του πειθαρχικού παραπτώματος της
περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθ. 107 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
Άρθρο 105
Λοιπές μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 48 ισχύει ο υπ’ αρ. 837/1Β/30.11.2017
Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης της ΕΕΤΤ (Β’ 4396), με την επιφύλαξη του
άρθρου 106.
2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΕΔ του άρθρου 58, η οποία διαπιστώνεται με πράξη
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α’ 57). Τα πιστοποιητικά που
εκδόθηκαν από την ΑΠΕΔ του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη
λήξη τους.
3. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 13, ισχύει το π.δ.
25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α’ 44).
4. Μέχρι τη μετάπτωση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου του
άρθρου 14 του ν. 3979/2011 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία
διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτά από τους
φορείς του δημόσιου τομέα για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των φυσικών ή νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγονται
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με χρήση ΤΠΕ. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να αποθηκεύονται
ηλεκτρονικά σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη) της Κεντρικής
Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη δύνανται να έχουν όλοι
οι φορείς του δημόσιου τομέα, προκειμένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν τα
ηλεκτρονικά έγγραφα του παρόντος άρθρου, καθώς και να παραλαμβάνουν μετά από
εξουσιοδότηση του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική
θυρίδα του.
5. Μέχρι τη δημοσίευση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η βεβαίωση συνάφειας
και η πρόεγκριση τεχνικών δελτίων του άρθρου 5 παρέχονται βάσει των προβλεπομένων
στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό
σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Από τη δημοσίευση του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3
του ν. 3979/2011 (Α’ 138), νοούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 του παρόντος.
7. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων των φορέων που
εντάσσονται για πρώτη φορά στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου γίνεται εντός έξι
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση
των συνόλων εγγράφων των φορέων που δεν έχουν προβεί μέχρι την ψήφιση του
παρόντος Κώδικα στην έκδοση της απόφασης της παρ. 3. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να
μεταβάλλονται οι προθεσμίες της παρούσας. Εφόσον οι προθεσμίες της παρούσας
παρέλθουν άπρακτες, τα σύνολα εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΣΤ’ διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και
αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 106
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
1. Η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268).
2. Τα άρθρα 1 έως 13 και το άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57).
3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263).
4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
5. Τα άρθρα 1 έως 37 του ν. 3979/2011 (Α’ 138).
6. Η περ. κε’ του άρθρου 12 και οι παρ. 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 (Α’
82).
7. Τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
8. Η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
9. Τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 (Α’ 19).
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10. Τα άρθρα 48 έως 53 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
11. Το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
12. Το π.δ. 150/2001 (Α’ 150).
13. Τα άρθρα 5 έως 20 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34).
14. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 837/1Β/30.11.2017 απόφασης της ΕΕΤΤ
«Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης» (Β’ 4396).
15. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 107
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος θεματικών κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας του άρθρου 71.
1. Γεωχωρικές πληροφορίες
2. Γεωσκόπηση και περιβάλλον
3. Μετεωρολογικές πληροφορίες
4. Στατιστικές
5. Εταιρείες και ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών
6. Κινητικότητα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Οικισμός

Δημοτική Ενότητα

Δήμος

Περιφερειακή Ενότητα

Λυσιμάχεια
Καμαρούλα,η
Κάτω Μακρινού,η
Καψοράχη,η
Σπολάιτα,η
Παντάνασσα,η
Παραβόλα,η
Καστράκι
Λεπενού,η
Μοναστηράκιον,το
Θύριον,το
Πλαγιά,η
Βαρετάδα,η
Στάνος
Περδικάκιον,το
Αβαρίκος,ο
Διάσελλον,το
Δοκίμια,τα
Δοσούλα,η
Θέρμον,το
Καημένα
Αμπέλια,τα
Κάτω
Χρυσοβίτσα,η
Κονίσκα,η
Κουλούρια,τα
Κόφτρα,η
Λιβάδι,το
Μάραθος,ο
Μαραθούλα,η
Μελίγκοβα,η
Νεροχώριον,το
Παλαιόμυλος,ο
Παλιουριά,η
Πέρεβος,ο
Πίνη,η
Πριοναίικα,τα
Χρυσοβίτσα,η

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΙΝΑΧΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

37 Λεσίνιον,το

ΟΙΝΙΑΔΩΝ
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Κοκκινοχώριον,το
Άνω Αφροξυλιά,η
Βλαχομάνδρα,η
Καστράκι
Καστράκιον,το
Κάτω Αφροξυλιά,η
Παλαιοχωράκι
Πιτσιναίικα,τα
Ριγάνιον,το
Λουτρά Στάχτης
Παλαιόπυργος
Σίμος
Σίμος,ο
Στράνωμα
Στράνωμα,η
Στύλια
Φαμίλα
Φαμίλα,η
Γαβρολίμνη,η
Πρόδρομος,ο
Χρυσόβιτσα,η
Σταυρός,ο
Συνέτι
Άνω Γαύριο
Κάτω Κατάκοιλος,η
Ελληνικόν
Κόκλα
Κρύα Βρύση
Αχλαδόκαμπος,ο
Καπαρέλλιον,το
Προσύμνα
Δήμαινα,η
Λυγούριον,το
Νέα Επίδαυρος,η
Αραχναίον,το

ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΧΑΛΚΕΙΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ
ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΜΙΔΕΑΣ

73
74
75
76
77
78
79

Καστρίον,το
Βυτίνα,η
Μαγούλιανα
Καλλιάνιον,το
Κρυόνερον,το
Απιδίτσα,η
Κάτω Μακρύσι,το

ΑΣΤΡΟΥΣ
ΒΥΤΙΝΑΣ
ΒΥΤΙΝΑΣ
ΤΡΟΠΑΙΩΝ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Μακρύσιον,το
Μαλλωτά,τα
Παραδείσια,τα
Ραψομμάτης,ο
Φαναΐτη,η
Χωρέμης,ο
Αναβρυτόν,το
Ανεμοδούριον,το
Γραικός,ο
Λεπτίνιον,το
Νεοχώριον,το
Σκορτσινός,ο
Τουρκολέκας,ο
Βαλτέτσι
Καλτεζές
Κεραστάρη
Κουβέλια
Νεοχώριον,το
Χωτούσσα,η
Μάκρη (η)
Λουκάς,ο
Βλαχοκερασέα,η
Λιμίνη,η
Έλατος,ο
Παντάνασσα
Ροδαυγή,η

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΚΟΡΥΘΙΟΥ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Μάκρη
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ

ΠΕΤΑ
ΑΙΓΙΟΥ
ΑΚΡΑΤΑΣ
ΕΡΙΝΕΟΥ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Αθαμάνιον,το

ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

Βουργαρέλι,το

ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

Μεγάρχη
Κουνινά,η
Πλάτανος,ο
Νέος Ερινεός,ο
Μάγειρας,ο
Άγιος Κωνσταντίνος
Νεραντζιές
Καρπέτα,το
Κάτω Αγία
Μαρίνα,η
Πηγάδια,τα
Πτέρη,η
Σταυροδρόμιον,το

ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

86

ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

120
121
122
123
124

Καταρράκτης,ο
Ρογοί,οι
Σιγούνιον,το
Αργυρά,η
Άσκρη,η

ΦΑΡΡΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΡΙΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΩΝ

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Δίστομον,το
Δίστομον,το
Ελλοπία,η
Πρόδρομος,ο
Άγιος Γεώργιος,ο
Άνω Σούρπη,η
Άνω Σούρπη,η
Άνω Σούρπη,η
Άνω Εκκλησία,η
Κυδωνίαι,αι
Κυπαρίσσιον,το
Παλαιοχώριον,το
Ποντινή,η
Κρανέα,η
Πηγαδίτσα,η
Σιταράς,ο
Αγάπη,η
Βατόλακκος,ο
Καλόχιον,το
Κιβωτός,η
Κληματάκιον,το
Λάβδας,ο
Μαυραναίοι,οι
Μοναχίτιον,το
Παρόρειον,το
Σπήλαιον,το
Μεσολούριον,το
Αμπελάκια
Μικροχώριον,το
Μοναστηράκιον,το
Νέα Σεβάστεια
Τιμόθεος
Καλλίφυτος
Καλός αγρός
Πανόραμα
Κουδούνια

ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΘΙΣΒΗΣ
ΘΙΣΒΗΣ
ΘΙΣΒΗΣ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
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ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Μαυροβάτος
Βαθύλακκος
Μυλοπόταμος
Νικοτσάρας
Μεταμόρφωση Σωτήρος
Ξηροπόταμος
Χωριστή
Κάτω Βροντού,η
Λευκόγεια,τα
Περιθώριον,το

Αγνάντια (η)
171
172 Κίρκη (η)
Λουτρά Τράίανουπόλεως
173 (τα)
174 Λουτρός (ο)
175 Μάκρη (η)
176 Πεύκα (τα)
177 Γεμιστή (η)
178 Δορίσκος (ο)
179 Ιτέα (η)
180 Καβησός (η)
181 Κήποι (οι)
182 Καρωτή (η)
183 Σιτοχώριον (το)
184 Καβύλη,η
185 Καστανέαι,αι
186 Ρίζια,τα
187 Δίκαια (τα)
188 Δίλοφος (ο)
189 Θεραπειό (το)
190 Μηλέα (η)
191 Ορμένιον (το)
192 Θέρμα (τα)
193 Λάκκωμα (το)
194 Ξηροπόταμος (ο)
195 Σαμοθράκη (η)
196 Αλώνια,τα
197 Άνω Μεριά,η
198 Καμαριώτισσα,η
199 Κάτω Καρυώται,οι
200 Παλαιόπολις,η
201 Αγριάνη (η)

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΕΡΩΝ
ΦΕΡΩΝ
ΦΕΡΩΝ
ΦΕΡΩΝ
ΦΕΡΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΒΥΣΣΑΣ
ΒΥΣΣΑΣ
ΒΥΣΣΑΣ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΟΡΦΕΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
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ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ

202 Αμόριον (το)
203 Γονικόν (το)

ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κόρυμβος (ο)
204
205 Κυριακή (η)
206 Λάβαρα (τα)
207 Μάνδρα (η)

ΟΡΦΕΑ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Μαυροκκλήσιον (το)

ΟΡΦΕΑ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Μέγα Δέρειον (το)
Μικρόν Δέρειον (το)
Πετρόλοφος (ο)
Πρωτοκκλήσιον (το)
Ρούσσα (η)
Σιδηροχώριον (το)
Λυκόφως (το)

ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Γλυφάδα,η

ΔΙΡΦΥΩΝ

Θεολόγος,ο

ΔΙΡΦΥΩΝ

208
209
210
211
212
213
214
215

218 Καμπιά,τα

ΔΙΡΦΥΩΝ

219 Στενή Δίρφυος,η

ΔΙΡΦΥΩΝ

220 Στενή Δίρφυος,η

ΔΙΡΦΥΩΝ

221
222
223
224
225
226
227
228

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
ΔΙΣΤΥΩΝ
ΔΙΣΤΥΩΝ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
ΚΥΜΗΣ
ΚΥΜΗΣ
ΚΥΜΗΣ
ΚΥΜΗΣ
ΤΑΜΥΝΕΩΝ

ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

216
217

229
230
231
232
233
234
235
236

Άτταλη,η
Κάτω Σέτα
Κάτω Σέτα,η
Αετός,ο
Καλύβια,τα
Μουρτερή,η
Αργυρόν,το
Ζάρακες,οι
Άνω
Κουρούνιον,το
Μακρυχώριον,το
Μανίκια,τα
Μισόκαμπος,ο
Πύργος,ο
Ταξιάρχαι,οι
Ταξιάρχες
Θαρούνια,τα
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ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

237 Κουρκουλοί,οι

ΕΛΥΜΝΙΩΝ

238
239
240
241
242

Πήλιον,το
Τραχύ,το
Άγιος Νικόλαος,ο
Αλικανάς,ο
Άγιοι Πάντες,οι

ΚΗΡΕΩΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΛΥΚΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

Καλλιθέα,η

ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

243

Κάτω
244 Αμυγδαλιές,οι

ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

245 Διάσελλα,τα

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Σαμικόν,το

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Τρυπητή,η
Ηράκλεια,η
Λιναριά,η
Μουριά,η
Πλάτανος,ο
Πανόπουλος,ο
Νεράιδα
Νεράιδα,η
Γιαννιτσοχώριον,το
Λέπρεον,το
Σχίνοι
Πετράλωνα,τα
Άγιος Ιωάννης,ο
Γεράκι
Περιστέριον,το
Βουλιαγμένη,η
Οινόη,η
Επιτάλιον,το
Ξυλοκέρα,η
Χανάκια,τα
Κολίριον,το
Άγιος Γεώργιος,ο
Καράτουλας,ο
Κλινδιά
Λατζόι

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
ΦΟΛΟΗΣ
ΦΟΛΟΗΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
ΒΩΛΑΚΟΣ
ΙΑΡΔΑΝΟΥ
ΙΑΡΔΑΝΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
ΩΛΕΝΗΣ
ΩΛΕΝΗΣ
ΩΛΕΝΗΣ
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ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ

272 Μαγούλα
273 Μουζάκι
274 Φυτεία,η

ΩΛΕΝΗΣ
ΩΛΕΝΗΣ
ΔΟΒΡΑ

275 Επάνω Αρχάναι,αι

ΑΡΧΑΝΩΝ

276 Τεφέλιον,το

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Πεζά,τα
Αγία Βαρβάρα,η
Καστέλλιον,το
Αυγενική,η
Βενεράτον,το
Μονοναύτης,ο
Κορφές
Κρουσών,ο
Αηδονοχώρι
Αστυράκιον,το
Γωνίαι,αι
Μάραθος,ο

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΟΦΙΝΑ
ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΓΑΖΙΟΥ
ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΤΥΛΙΣΟΥ
ΤΥΛΙΣΟΥ
ΤΥΛΙΣΟΥ
ΤΥΛΙΣΟΥ

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

Σμάριον,το
Αντισκάριον,το
Πηγαϊδάκια,τα
Καμάραι,αι
Σταλίς,η
Καλλιράχη,η
Παναγία
Ποτός,ο
Πρίνος,ο
Κρυόβρυση,η
Λάκκα,η
Πυργίον,το
Σπαθαραίοι,οι
Άγιος Γεώργιος,ο
Γεροπλάτανος,ο
Βουνίστρα,η
Καραβοστάσι,το
Πέρδικα,η
Πλαταριά
Πλαταριά,η
Αγορά,η
Ποταμιά,η

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΜΟΙΡΩΝ
ΜΟΙΡΩΝ
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΜΑΛΙΩΝ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ
ΣΥΒΟΤΩΝ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
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ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΡΧΑΝΩΝΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΧΑΝΩΝΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΧΑΝΩΝΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

Άγιος Γεώργιος,ο
(Δ.Κ.Παραμυθίας)
Άγιος Γεώργιος,ο
(Τ.Κ.Νεοχωρίου)
Άγιος Δονάτος,ο
Βρυσοπούλα,η
Καλλιθέα,η
Καρβουνάριον,το
Καριώτιον,το
Κεφαλόβρυσον,το
Κρυσταλλοπηγή,η
Κυρά Παναγιά,η
Νεράιδα,η
Ξηρόλοφος,ο
Παγκράται,οι
Προδρόμιον,το
Αετός
Αμπελώνας
Αχλαδιά
Βαβούρι
Γαρδίκι
Κάτω Ξέχωρο
Κερασοχώρι
Κεφαλοχώρι
Κοκκινολιθάρι
Κουρεμάδιον
Λεπτοκαρυά
Λία
Λίστα
Άνω Παλαιοκκλήσι
Κάτω Παλαιοκκλήσι
Πηγαδούλια
Ραβένη
Ρίζο
Φανερωμένη
Βρυσέλλα,η
Καλλιθέα,η
Κεραμίτσα,η
Κεφαλοχώριον,το
Κοκκινιά,η
Κυπάρισσον,το
Λίστα,η
Χαραυγή

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΑΕΤΟΥ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ
ΑΧΛΑΔΕΑΣ
ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΛΙΑΣ
ΛΙΣΤΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
ΡΑΒΕΝΗΣ
ΡΙΖΟΥ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
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352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

Ανοιξιά
Φιλαδέλφιον
Ρεντίνα,η
Σταυρός,ο
Άγιος Χαράλαμπος
Αδάμ,ο
Ζαγκλιβέρι
Καλαμωτό
Μεσόκωμο
Πετροκέρασα
Σαρακήνα
Μεσαίων
Μονόλοφος
Ν. Φιλαδέλφεια
Πετρωτό
Μελισσοχώρι
Περίσσα
Καμάρι, (το)
Άγιος Πολύκαρπος
Αρεθούσα
Φοίνικας
Δάφνη,η
Καραβόσταμον,το
Ξάνθη
Μαγγανίτης
Περδίκι
Βρακάδες
Προεσπέρα
Προφήτης Ηλίας
Χριστός
Άγιος Ιωάννης Θερμαστής,
(ο)
Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)
Δαφνολιές, (οι)
Θύμαινα, η (νησίς)
Καμάρι, (το)
Καμπί Φούρνων, (το)
Καμπί Χρυσομηλέας, (το)
Κεραμειδού, (η)
Μπαλί, (το)
Πλαγιά, (η)
Φούρνοι, (οι)
Χρυσομηλέα, (η)

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
ΕΥΔΗΛΟΥ
ΕΥΔΗΛΟΥ
ΕΥΔΗΛΟΥ
ΜΑΓΓΑΝΙΤΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ
ΡΑΧΩΝ
ΡΑΧΩΝ
ΡΑΧΩΝ
ΡΑΧΩΝ

ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ

-

ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

-

ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ

394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

Κάτω Κρυφοβόν,το
Νέα Μουσιωτίτσα
Μαντείον,το
Καρυαί,αι
Μηλιωτάδες,οι
Σκαμνέλλιον,το
Πρωτόπαππας,ο
Βροσίνα
Ζωοδόχος,η
Ασβεστοχώριον,το
Κουτσελιόν,το
Πέραμα,το
Ανήλιον,το
Παρακάλαμος,ο
Δελβινάκιον,το
Ποντικάται
Καλπάκιον,το
Μονή Βελλάς
Βρίστοβο
Διμοκόριον
Κάτω Λαβδάνη
Ψηλόκαστρο
Αντιφίλιπποι,οι
Κοκκινόχωμα,το
Παναγιά,η
Νέα Ηρακλίτσα,η
Φίλιπποι,οι
Μεγάλο Χωριό, (το)
Μικρό Χωριό, (το)
Βαθύ, (το)
Λιβάδια, (τα)
Ψέριμος, η (νησίς)
Άργος,το
Λειψοί, (οι)
Ξηρόκαμπος,ο
Αρκοί, οι (νησίς)
Γρίγος, (ο)
Κάμπος, (ο)
Μάραθος, η (νησίς)
Αμάραντος,ο
Βατσουνιά,η
Βλοχός,ο

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ
(ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ)
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΟΥ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΙΤΑΜΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ
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ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

Κτιμένη
Κέδρος
Ρεντίνα
Όθος,το
Όλυμπος

ΚΤΙΜΕΝΗΣ
ΜΕΛΕΝΑΙΔΑΣ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αγία Μαρίνα, (η)

-

Αρβανιτοχώριον, (το)

-

Παναγία, (η)

-

Πόλιον, (το)

-

Φρύ, (το)

-

Κορομηλέα,η
Μανιάκοι,οι
Δενδροχώριον,το
Καλή Βρύση,η
Πολυάνεμον,το
Αγία Άννα,η
Άργος
Ορεστικόν,το
Μελάνθιον,το
Βογατσικό,το
Νέα Λεύκη,η
Πεντάβρυσον,το
Άγιος Συμεών,ο
Κορησσία,η
Κύθνος,η
Κάτω Γαρούνα
Νύμφαι,αι
Πελεκητόν,το
Γιμάρι
Χλοματιανά,τα
Άνω Κορακιάνα,
Σκριπερόν
Βιρός,ο
Αργυράδες,οι
Μαραθιάς,ο
Πετριτή,η
Άγιος Ματθαίος,ο
Δουκάδες,οι

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΕΑΣ
ΚΕΑΣ
ΚΥΘΝΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΘΙΝΑΛΙΟΥ
ΘΙΝΑΛΙΟΥ
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
ΦΑΙΑΚΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΑΣ
ΚΕΑΣ
ΚΥΘΝΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρας
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

Πέλεκας,ο
Κάτω Άγιος Μάρκος,ο
Αγκώνας
Αφράτο
Θηναία
Λουρδάτα
Μηνιά
Μηνιά
Νύφι/Νύφιο
Σβορωνάτα
Τρωιανάτα
Φαρακλάτα
Αγία Ειρήνη
Άγιος Νικόλαος
Ξενόπουλο
Αγία Ειρήνη,η
Καρυά
Κομιτάτα
Πλαγιά
Βαλσαμάτα,τα
Αθέρας
Αγία Ευφημία
Γεωργακάτα
Δρακάτα
Μακρυώτικα
Μπεκατωράτα
Ξεροπόταμος/Ξηροπόταμος
Ποταμιανάτα
Γριζάτα
Καμπάνης,ο
Μεγάλη Βρύση,η
Ακροποταμιά
Άνω Ποταμιά
Κάτω Ποταμιά
Λειψύδριον
Μαυρονέριον,το
Ποντοηράκλεια,η
Πεντάλοφος,ο
Ρύμνιο
Χρώμιο

Λιβερά
513
514 Ποντοκώμη,η

ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΦΑΙΑΚΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ
ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ
ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ
ΕΡΙΣΟΥ
ΕΡΙΣΟΥ
ΕΡΙΣΟΥ
ΟΜΑΛΩΝ
ΠΑΛΛΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΣΑΜΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΑΙΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΒΟΪΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

Αυγή
Αλωνάκια
Ανθότοπος
Κηπάρι
Κοίλα
Μεταμόρφωση
Ελάτη,η
Λιβαδερόν,το
Νεράιδα,η
Πλατανόρρευμα
Σέρβια
Πλατανόρρευμα,το
Χαλκείο
Αθίκια,τα
Αγγελόκαστρον,το
Άγιος Βασίλειος
Σπαθοβούνι
Βαμβακές
Μαυρολίμνη
Σχίνος

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΒΟΧΑΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΝΕΑΣ
ΤΕΝΕΑΣ
ΠΙΣΙΩΝ
ΠΙΣΙΩΝ
ΠΙΣΙΩΝ

535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

Παναρίτιον,το
Δροσοπηγή,η
Καλιανοί,οι
Καρτέρι
Καστανέα,η
Κιόνια,τα
Στυμφαλία,η
Αμυγδαλέα
Αρχαία Φενεός,η
Σοφικόν,το
Χιμάρα,η
Αιγίαι,αι
Καρβελάς,ο
Λίμνη,η
Σιδηρόκαστρον,το
Προσήλιο
Αστέριον,το
Απιδέα
Ιέραξ,ο
Παραλία,η
Πιστάματα,τα

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΦΕΝΕΟΥ
ΦΕΝΕΟΥ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΣΜΥΡΝΟΥΣ
ΕΛΟΥΣ
ΝΙΑΤΩΝ
ΖΑΡΑΚΑ
ΖΑΡΑΚΑ
ΖΑΡΑΚΑ
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ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΟΥΣ - ΒΟΧΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΕΥΡΩΤΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

Μονεμβασια
Τάλαντα,τα
Βορδόνια
Βελιαί,αι
Μεταξοχώρι
Καρίτσα
Ομόλιο
Παλαιόπυργος
Στόμιο
Άκρη
Κρανέα
Ελασσόνος,η
Λουτρόν,το
Δολίχη
Λιβάδι
Γόννοι,οι
Δαμάσιον,το
Επάνω Ελούντα,η
Επάνω Πιναί,αι
Κάτω Ελούντα,η
Κάτω Πιναί,αι
Σχίσμα,το
(Δ.Κ.Ελούντας)
Φλαμουριανά,τα
Βραχάσιον,το

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΓΟΝΝΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Άγιος Γεώργιος

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Μέσα Απίδιον,το
Μεσότοπος,ο
Σίγριον,το
Χίδηρα,τα

ΛΕΥΚΗΣ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

584 Πηγή,η
585
586
587
588
589
590
591
592
593

Πύργοι Θερμής,οι
Κάπη,η
Μόρια
Μόρια,η
Βασιλικά,τα
Βρίσα,η
Λισβόριον,το
Κλειώ,η
Μαραντοχώριον,το
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ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

Πλάκα,η
Κάσπακας,ο
Αχίλλειον,το
Συκή,η
Μάκρενα,η
Φοινικούς,ο
Αλυκή
Γούπα
Δέκας
Καλαμίτσι
Καράς
Κίμωλος,η
Μπονάτσα
Οκτώς
Πράσσα
Ρέμα
Κλουβάς
Ορνός,ο
Παραλία
612 Θολαρίων,η

ΜΟΥΔΡΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ
ΑΦΕΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΜΟΡΓΟΥ

ΝΑΞΟΥ

613 Άνω Ποταμιά,η

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

614 Δανακός,ο

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

615 Κλειδώ,η

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

616 Κόρωνος,η

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

617 Λιώνας,ο

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

ΑΜΟΡΓΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ

618

Φιλότιον,το

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

619 Εγγαραί,αι

ΝΑΞΟΥ

620 Κάτω Ποταμιά,η

ΝΑΞΟΥ

621 Κινίδαρος,ο

ΝΑΞΟΥ

622 Μέλανες,οι

ΝΑΞΟΥ

623 Μέση Ποταμιά,η
624 Λιμενάρια,τα
625 Άνω Λιβάδιον,το

ΝΑΞΟΥ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ
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ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ

ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΗΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ

626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668

Κάλαμος,ο
Κανάκια,τα
Στενόν,το
Καλλονή
Αιμόνιον (το)
Άνω Θέρμαι (αι)
Διάσπαρτον (το)
Θέρμαι (αι)
Ιαματικαί Πηγαί (αι)
Κίδαρις (η)
Κοττάνη (η)
Μέδουσα (η)
Μέσαι Θέρμαι (αι)
Δημάριον (το)
Κοτύλη (η)
Πάχνη (η)
Αιώρα (η)
Άλμα (το)
Άνω Ζουμπούλιον (το)
Άνω Κίρρα (η)
Αχλαδιά (η)
Βασιλοχώριον (το)
Γλαύκη (η)
Γοργόνα (η)
Διάφορον (το)
Εχίνος (ο)
Ζουμπούλιον (το)
Θεοτόκος (η)
Καπνόανθος (ο)
Κένταυρος (ο)
Κίρρα (η)
Κορυφή (η)
Κότινον (το)
Κουτσομύτης (ο)
Κρανιά (η)
Κύκνος (ο)
Μάνταινα (η)
Μελίβοια (η)
Μύκη (η)
Όασις (η)
Πανέριον (το)
Προσήλιον (το)
Πύργος (ο)

ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΚΟΤΥΛΗΣ
ΚΟΤΥΛΗΣ
ΚΟΤΥΛΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ

ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
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ΝΗΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ

669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711

Ράχη (η)
Ρεύμα (το)
Σιρόκον (το)
Σμίνθη (η)
Σούλα (η)
Σταμάτιον (το)
Στήριγμα (το)
Τρίγωνο (το)
Χρυσόν (το)
Ωραίον (το)
Ακραίος (ο)
Γιδότοπος (ο)
Δουργούτιον (το)
Καλότυχον (το)
Λυκότοπος (ο)
Πολύσκιον (το)
Ποταμοχώριον (το)
Ρεματιά (η)
Σάτραι (αι)
Τέμενος (το)
Τσαλαπετεινός (ο)
Γέρακας
Ισαία
Δαφνώνας
Καρυόφυτο
Καστανίτης
Λειβαδίτης
Κομνηνά
Ιωνικό
Νεοχώρι
Σιδηρόπετρα
Σταυροχώρι
Μέγα Εύμοιρον (το)
Δρυμνιά
Μυρτούσα
Πασχαλιά
Χαλέπι
Γέρακας (ο)
Ισαία (η)
Άνω Καρυόφυτον (το)
Δασικό Χωριό (το)
Δαφνών (ο)
Δρυμιά (η)

ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΑΚΑ
ΓΕΡΑΚΑ
ΔΑΦΝΩΝΟΣ
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
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ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ

712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

Ιωνικόν (το)
Καλλιθέα
Καλλιθέα (η)
Καλύβα (η)
Καστανίτης (ο)
Κάτω Ιωνικόν (το)
Κάτω Καρυόφυτον (το)
Κομνηνά (τα)
Λειβαδίτης (ο)
Λυκοδρόμιο
Λυκοδρόμιον (το)
Μαργαρίτι
Μαργαρίτιον (το)
Νεοχώριον (το)
Ορεστινή (η)
Πασχαλιά (η)
Πίλημα (το)
Σταυρούπολη
Σταυρούπολις (η)
Σταυροχώριον (το)
Χαλέπιον (το)
Καμάριον
Πρωτόργια
Άγιος Χαράλαμπος
Άσπρον Χωρίον,το
Βουνιά
Έλητας
Κουκουμαυλές
Πάρος
Χωριουδάκι
Άψαλος,η
Ξιφιανή,η
Αρχάγγελος,ο
Άγρας,ο
Βρυτά,τα
Κερασέαι,αι
Νεοκαισάρεια,η
Μοσχοχώριον,το
Ριζοβούνιον,το
Δρυόφυτον,το
Κερασώνα
Βουβοπόταμος,ο
Αγιά,η

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΓΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΖΗΡΟΥ
ΖΗΡΟΥ
ΖΗΡΟΥ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
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ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795

Κυψέλη,η
Ακούμια,τα
Σπήλιον,το
Σελλία,τα
Αποδούλου,το
Αλφά,η
Αποδούλου,το
Μαργαρίται,αι
Μελιδόνιον,το
Πέραμα,το
Χάνιον
Αλεξάνδρου,το
Χάνιον
Αλεξάνδρου,το
Αλόιδες
Αλόιδες,αι
Αξός,η
Απλαδιανά,τα
Βενίον,το
Δοξαρόν,το
Λιβάδα,η
Μακρυγιάννης,ο
Χάνι Αλοΐδων,το
Χώνος,ο
Αρμένοι,οι
Ανώγεια,τα
Αγιοχώριον (το)
Δαρμένη (η)
Ήπιον (το)
Κίνυρα (τα)
Νέδα (η)
Νικηταί (οι)
Πλαγιά (η)
Σκάλωμα (το)
Στροφή (η)
Άνω Καμπή (η)
Βούρλα (τα)
Κάμπος (ο)
Κερασιά (η)
Κέχρος (ο)
Μικρός Κέχρος (ο)
Μοναστήριον (το)
Τσούκκα (η)

ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
ΛΑΜΠΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΖΩΝΙΑΝΩΝ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
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796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816

Χαμηλόν (το)
Χαράδρα (η)
Χλόη (η)
Άνω Κάρδαμος (ο)
Βυρσίνη (η)
Δρανιά (η)
Καλύβια (τα)
Κάρδαμος (ο)
Κάτω Βυρσίνη (η)
Κόβαλον (το)
Κύμη (η)
Μυρτίσκη (η)
Οργάνη (η)
Σμιγάδα (η)
Άγρα (η)
Άνω Δροσινή (η)
Αρδεία (η)
Δροσιά (η)
Δρύμη (η)
Εσοχή (η)
Κάτω Δροσινή (η)

ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ

Νέον Καλλυντήριον (το)

ΦΙΛΛΥΡΑΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΡΟΔΟΠΗΣ

Νεύρα (τα)
Πατερμά (τα)
Ραγάδα (η)
Σκιάδα (η)
Παγούρια,τα
Κρητηνία,η
Ψίνθος,η
Πεύκοι,οι
Λαχανιά,η
Εμπορειός, (ο)
Ξίσος, (το)
Πανορμίτης, (ο)

ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΤΑΒΥΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΛΙΝΔΙΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
-

ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ

Άγιος Αντώνιος, (ο)

-

ΤΗΛΟΥ

Έριστος, (η)
831
832 Λιβάδια, (τα)

-

ΤΗΛΟΥ

-

ΤΗΛΟΥ

Μεγάλον Χωρίον, (το)
833
834 Χάλκη, (η)
835 Αγία Ζώνη,η

-

ΤΗΛΟΥ

ΒΑΘΕΟΣ

ΧΑΛΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ

817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
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ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΑΜΟΥ

836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

Άγιος Δημήτριος,ο
Πύργος
Νέα Κερδύλια,τα
Παλαιοκώμη,η
Σιτοχώριον,το
Άγιος Δημήτριος,ο
Δαφνούδι
Μεσορράχη,η
Αχλαδοχώριον
Βυρώνεια,η
Γόνιμον,το
Μεγαλοχώριον,το
Σιδηρόκαστρον,το
Στρυμονοχώριον,το
Σχιστόλιθος,ο
Χαροπόν,το
Χορτερόν,το
Νέο Κλήμα,το
Υστέρνια,τα
Πάνορμος,ο
Αγία Βαρβάρα,η
Βασιλική,η
Διάβα,η
Ασπροκκλησιά,η
Θεόπετρα
Βλαχάβα
Ορθοβούνι
Καλομοίρα
Καλογριανή
Φλαμπουρέσι
Αγιόφυλλο
Αγναντιά
Γάβρος
Κακοπλεύρι
Ξηρόκαμπος
Οξύνεια
Σταγιάδες
Γοργογύριον,το
Αρδάνιον,το
Ράξα,η
Περδικορράχη,η
Οιχαλία,η
Γριζάνον,το

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΑΧΙΝΟΥ
ΤΡΑΓΙΛΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΑΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΤΥΜΦΑΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΚΟΖΙΑΚΑ
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
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ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

879 Ζάρκος,ο

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

880 Αμφίκλεια,η

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

Παλαιοχώριον,το
Αγριλιά,η
Καλαμάκιον,το
Παύλιανη,η
Αμαλώτα
Αργυροχώριον,το
Λυχνόν,το
Μεξιάται,αι
Μεσοχώριον,το
Περιστέρι
Πύργος,ο
Ροδωνιά,η
Μαρτίνον,το
Αρχάνιον,το
Καστρίον,το
Ροβολιάριον,το
Γαρδίκιον,το
Κανάλια,τα
Φτέρη,η

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ

Κόμνινα

ΜΩΛΟΥ

Λέχοβον,το
Φιλώτας
Φιλώτας,ο
Φλάμπουρον,το
Άγιος
Κωνσταντίνος,ο
Μοναστήριον,το
Πεντεόρια,τα
Καλοσκοπή,η
Καστέλλια,τα
Μαριολάτα,η
Οινοχώριον,το
Σκλήθρον,το
Χρισσό,το
Άγιος Νικόλαος,ο
Δεσφίνα,η
Στενός,ο
Καστριώτισσα,η

900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΛΕΧΟΒΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ
ΦΙΛΩΤΑ
ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΗΣ
ΑΜΦΙΣΣΗΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951

Μαυρολιθάριον,το
Πενταγιοί
Πενταγιοί,οι
Τρίστενον,το
Υψηλόν Χωρίον,το
Ευπάλιον,το
Αμυγδαλιά,η
Διακόπιον,το
Λευκαδίτιον,το
Στανός,ο
Ολυμπιάς,η
Δουμπιά,τα
Παλαιοχώρα,η
Ριζά,τα
Άγιος
Πρόδρομος,ο
Ταξιάρχης
Άγιος Νικόλαος,ο
Παλιούριον,το
Βρύσες,οι
Ασή Γωνιά,η
Άμπελος,η
Άγιος Γεώργιος,ο
Γραμβουσά,η
Ζαχαριανά
Πλάτανος,ο
Κακόπετρος,ο
Νέον Χωρίον,το
Πανέθημος,η
Αλικιανός,ο
Αποθήκαι,αι
Μανολιόπουλον,το
Παλαιόν
Γεράνιον,το

ΚΑΛΛΙΕΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΑΡΝΑΙΑΣ
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
ΓΑΥΔΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΓΑΥΔΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΩΝ

Αντίψαρα, τα (νησίς)

-

Ψαρά, (τα)

-

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΑΜΑΝΗΣ
ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ

Αγιάσματα,τα
952 (Τ.Κ.Κεράμου)
Αγιάσματα,τα
953 (Τ.Κ.Κεράμου)
954 Αφροδίσια,τα
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ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ

955
956
957
966
958
959
960
961
962
963
964
965

Μελανιός,ο
Χάλανδρα,τα
Καταρράκτης,ο
Καταρράκτης,ο
Καρδάμυλα,τα
Μάρμαρον,το
Πιτυούς,η
Αρμόλια,τα
Ελάτα,η
Πατρικά
Συκιάδα,η
Καρφάς,ο

ΑΜΑΝΗΣ
ΑΜΑΝΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
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ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ

