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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς.

2

Καθιέρωση δεκαοκτάωρης (18ωρης) λειτουργίας του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του δήμου Αγίας Παρασκευής όλες τις
ημέρες της εβδομάδας, καθώς και τα Σάββατα, τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

3

Διορισμός Ληξιάρχου στην Δ.Ε. Τρικέρων του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας.

4

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 148/2021 απόφαση
Δ.Σ. του Δήμου Καλαμαριάς επί της οδού Ερυθρού Σταυρού, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Α’ Ομάδα Επειγόντων έργων αποχέτευσης
έτους 2020 της ΕΥΑΘ Α.Ε».

5

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, «Ελληνικό Ωδείο ΑΜΕΕ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32256 ΕΞ 2021
(1)
Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)
και ιδίως των άρθρων 14 και 15 και των παρ. 8 και 9 του
άρθρου 107.

Αρ. Φύλλου 4651

2. Του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45).
4. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
Γ. Την υπ’ αρ. 4251/30.08.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).
Δ. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) (Β’ 988).
Ε. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την
υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.
gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων
και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).
ΣΤ. Την ανάγκη ρύθμισης τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία επικύρωσης, καθώς και την ισχύ των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών
δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, ώστε να εξασφαλίζονται η ασφάλεια δικαίου και η νομιμότητα κατά την
έντυπη διακίνησή τους.
Ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Η παρούσα ρυθμίζει τη διαδικασία επικύρωσης
των εκτυπώσεων των ηλεκτρονικών δημόσιων και των
ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών
κατά την έντυπη διακίνησή τους.
2. Η παρούσα αφορά στις εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 13 του ν. 4727/
2020 και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων του
άρθρου 15 του ιδίου νόμου.
3. Η παρούσα ρυθμίζει τις εκτυπώσεις των εγγράφων
που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ιδίου ως άνω νόμου.
4. Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων
και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 57 του
άρθρου 2 του ν. 4727/2020, μόνο κατ’ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου. Ειδικότερα, οι
διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται όταν: α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής
ηλεκτρονικού εγγράφου από τον φορέα του δημόσιου
τομέα, β) είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) είτε όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη ηλεκτρονικό
τρόπο επικοινωνίας με φορείς του δημόσιου τομέα στο
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.
5. Η επικύρωση των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων δεν είναι αναγκαία, εάν μπορούν να
επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης
με χρήση ΤΠΕ. Τέτοια περίπτωση συνιστούν τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Eνιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και κάθε άλλη
περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο
έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και παρέχεται η
δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί και ακρωνύμια:
α. Επικυρών: Ο αρμόδιος υπάλληλος της διοικητικής
αρχής ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή ο
δικηγόρος.
β. Επικύρωση εκτύπωσης ηλεκτρονικού εγγράφου:
η διαδικασία κατά την οποία ο επικυρών, αφού αντιπαραβάλει και ταυτίσει το περιεχόμενο της εκτύπωσης ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου με
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το αντίστοιχο ηλεκτρονικό έγγραφο, επιθέτει σχετική
επισημειωματική πράξη στο σώμα της εκτύπωσης του
ηλεκτρονικού εγγράφου.
γ. ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δ. ΕΨΠ: Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr - ΕΨΠ).
2. Λοιπές λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται
έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο ν. 4727/2020 και
ιδίως το άρθρο 2 αυτού.
Άρθρο 3
Αποδεικτική ισχύς των εκτυπώσεων
ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων
1. Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τους φορείς του δημόσιου
τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις
εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς άλλη
διατύπωση ή επικύρωση, εφόσον είναι δυνατόν να
επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης
με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και παρέχεται η δυνατότητα
επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του
Δημοσίου.
2. Επικύρωση των εκτυπώσεων της παρ. 1 απαιτείται
όταν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ακρίβειας και
της ισχύος τους με χρήση ΤΠΕ, ιδίως όταν τα ηλεκτρονικά
δημόσια έγγραφα δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό
αριθμό επαλήθευσης και δεν παρέχεται η δυνατότητα
επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του
Δημοσίου.
3. Επικύρωση των εκτυπώσεων απαιτείται σε κάθε
περίπτωση για τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα του
άρθρου 15 του ν. 4727/2020. Εφόσον επικυρωθούν οι
εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές, κατά την έντυπη διακίνησή τους, από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από
τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης
της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες.
4. Όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο εκτυπωθεί και επικυρωθεί, διακινείται ως έντυπο έγγραφο (έντυπη διακίνηση). Για την ηλεκτρονική διακίνησή του δεν απαιτείται
ουδεμία επικύρωση, καθώς διακινείται ως ηλεκτρονικό
έγγραφο με τα χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 4
Διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων
ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων
1. Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται από κάθε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο την επικύρωση εκτύπωσης
του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου οφείλει, να έχει αποστείλει προηγουμένως στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του επικυρούντος,
το σχετικό ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.
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Δεν απαιτείται προηγούμενη αποστολή του ηλεκτρονικού εγγράφου, αν αυτό έχει περιέλθει με χρήση ΤΠΕ
στη διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας από τον εκδότη
του εγγράφου.
2. Ο επικυρών ελέγχει πρωτίστως εάν το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρει τα απαραίτητα
στοιχεία. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών
δημόσιων, εγγράφων ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5 του
άρθρου 13 του ν. 4727/2020. Τα απαραίτητα στοιχεία
των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων ορίζονται στην
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.
3. Ακολούθως, ο επικυρών αντιπαραβάλλει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού
εγγράφου με την εκτύπωση αυτού, προκειμένου να
επιβεβαιώσει την ταύτιση του περιεχομένου των δύο
μορφών του ίδιου εγγράφου. Ο επικυρών μπορεί να
εκτυπώσει ο ίδιος το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό
έγγραφο που έχει στην κατοχή του για τον σκοπό της
επικύρωσης.
4. Στη συνέχεια, ο επικυρών επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης
του ηλεκτρονικού δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου. Όταν
η επικύρωση γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο διοικητικής
αρχής ή ΚΕΠ, αναγράφονται τα εξής: α. Ο τίτλος του φορέα και η υπηρεσία αυτού που ενεργεί την επικύρωση,
β. Η φράση: «Ακριβές αντίγραφο», γ. Τα στοιχεία του
ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία Α.Δ.Τ. ή άλλου μέσου ταυτοποίησης που προσκομίζεται), δ. Ο τόπος και η ημερομηνία της επικύρωσης,
ε. Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπαλλήλου
που ενεργεί την επικύρωση, στ. Η επίσημη (στρογγυλή)
σφραγίδα της υπηρεσίας.
5. Για την επικύρωση από δικηγόρους ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4194/2013 (Α’ 208).
Άρθρο 5
Αποδεικτική ισχύς των εκτυπώσεων εγγράφων
που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ
1. Οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων που
εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με την ισχύ ακριβούς
αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της
παρ. 3 του ν. 4727/2020.
2. Η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου
της παρ. 1 του αυτού άρθρου από τον λήπτη γίνεται
μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από
την ΕΨΠ, με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού
αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλλιθέα, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 111248
(2)
Καθιέρωση δεκαοκτάωρης (18ωρης) λειτουργίας του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του δήμου Αγίας Παρασκευής όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και τα Σάββατα, τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/
2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 171 του ν. 3584/
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
6. Την υπ’ αρ. 60/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού
Αγίας Παρασκευής περί καθιέρωσης δεκαοκτάωρης
(18ωρης) λειτουργίας του όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
7. Την υπ’ αρ. 1193/20-07-2021 βεβαίωση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Αγίας Παρασκευής,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε λειτουργία σε 18ωρη βάση για όλες τις
ημέρες της εβδομάδας καθώς και λειτουργία Σάββατα,
Κυριακές και εξαιρέσιμες και συγκεκριμένα 06:00 έως
τις 24:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και 08:00 έως
24:00 για τα Σαββατοκύριακα, λαμβάνοντας υπόψη την
ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του νπδδ
και συγκεκριμένα για:

