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Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επι-

κοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνη-

σης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 3 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα-

κτήρα κατά τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις για τη χρήση συστημάτων 

τεχνητής νοημοσύνης από τους φορείς του δημόσιου 
τομέα

Άρθρο 5 Αλγοριθμική εκτίμηση αντικτύπου
Άρθρο 6 Υποχρεώσεις διαφάνειας
Άρθρο 7 Υποχρεώσεις αναδόχων συστημάτων τεχνη-

τής νοημοσύνης
Άρθρο 8 Μητρώο συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης 

των φορέων του δημόσιου τομέα
Άρθρο 9 Υποχρέωση ενημέρωσης για τη χρήση τεχνη-

τής νοημοσύνης στον εργασιακό τομέα
Άρθρο 10 Μητρώο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύ-

νης - Πολιτική δεοντολογικής χρήσης δεδομένων
Άρθρο 11 Συντονιστική Επιτροπή για την Τεχνητή 

Νοημοσύνη
Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Συντονιστικής Επιτροπής για 

την Τεχνητή Νοημοσύνη
Άρθρο 13 Επιτροπή Εποπτείας της Εθνικής Στρατηγι-

κής για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης
Άρθρο 14 Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟ-
ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 15 Εθνική Aρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφά-
λειας

Άρθρο 16 Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απει-
λών

Άρθρο 17 Ορισμός Εθνικού Κέντρου Συντονισμού
Άρθρο 18 Υπεύθυνος Ασφάλειας Συστημάτων Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών
Άρθρο 19 Καθήκοντα Υπεύθυνου Ασφάλειας Συστη-

μάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Άρθρο 20 Σχέδιο ανάλυσης κινδύνου και ενιαία πο-

λιτική ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής και επι-
κοινωνιών

Άρθρο 21 Κρίσιμες ψηφιακές υποδομές
Άρθρο 22 Υποχρεώσεις φορέων που διαθέτουν κρίσι-

μες ψηφιακές υποδομές
Άρθρο 23 Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και κατάρ-

τισης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας
Άρθρο 24 Ειδικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια δικτύων 

και υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
Άρθρο 25 Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπευθύνων Προστα-

σίας Δεδομένων
Άρθρο 26 Επιτροπή Υπευθύνων Προστασίας Δεδο-

μένων
Άρθρο 27 Αρμοδιότητες Επιτροπής Υπευθύνων Προ-

στασίας Δεδομένων
ΜΕΡΟΣ Β’ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ-

ΓΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 28 Σκοπός
Άρθρο 29 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 31 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥ-

ΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Άρθρο 32 Μέτρα κυβερνοασφάλειας των συσκευών 

τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)
Άρθρο 33 Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή
Άρθρο 34 Υποχρεώσεις εισαγωγέων και διανομέων
Άρθρο 35 Υποχρεώσεις φορέων εκμετάλλευσης  - 

Υπεύθυνος Ασφαλείας Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)
Άρθρο 36 Αρμοδιότητες Εθνικής Αρχής Κυβερνοα-

σφάλειας
Άρθρο 37 Συμμορφούμενη συσκευή που παρουσιάζει 

κίνδυνο
Άρθρο 38 Μητρώο διασυνδεδεμένων συσκευών

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 39 Διαχείριση συμβάντων ή άλλων ευπαθειών
Άρθρο 40 Διαφανής ενημέρωση των χρηστών
Άρθρο 41 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα-

ρακτήρα
Άρθρο 42 Διοικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩ-

ΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙ-
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 43 Προσθήκη ορισμού για τα «Συστήματα μη 
Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)» - Τροποποίηση 
παρ. Β’ άρθρου 2 ν. 4053/2012

Άρθρο 44 Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. για 
την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω ΣμηΕΑ - 
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4053/2012

Άρθρο 45 Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω 
ΣμηΕΑ - Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4053/2012

Άρθρο 46 Χρήση συχνοτήτων ραδιοφάσματος από 
ΣμηΕΑ - Προσθήκη περ. δ’ στην παρ. 6 του άρθρου 115 
ν. 4727/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’  - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ-
ΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ (T.K.K.-Distributed Ledger 
Technology-D.L.T.)

Άρθρο 47 Εγκυρότητα εγγραφής σε αλυσίδα συστοιχι-
ών ή άλλη τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού

Άρθρο 48 Απόδειξη εγγραφής σε αλυσίδα συστοιχιών 
ή άλλη τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού

Άρθρο 49 Ενέργεια, κύρος και περιεχόμενο των έξυ-
πνων συμβολαίων

Άρθρο 50 Σύναψη έξυπνου συμβολαίου με τη χρήση 
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας

Άρθρο 51 Έξυπνα συμβόλαια ως αποδεικτικά μέσα
Άρθρο 52 Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων - Τροποποί-

ηση άρθρου 11Α ν. 3982/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΙΣ-

ΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Άρθρο 53 Εφαρμογή ρυθμίσεων περί πνευματικής ιδι-

οκτησίας επί ψηφιακών αρχείων σχεδιασμού με τη βο-
ήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και επί τρισδιάστατων 
εκτυπωτών ή σαρωτών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 
2 και παρ. 3 άρθρου 18 ν. 2121/1993

Άρθρο 54 Χρήση ψηφιακών μοντέλων ή ψηφιακών 
αρχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία της τρισδιά-
στατης εκτύπωσης μέσω επιγραμμικών πλατφορμών 
διαμοιρασμού

Άρθρο 55 Υποχρεώσεις παρόχων επιγραμμικών πλατ-
φορμών

Άρθρο 56 Περιορισμοί επί δικαιωμάτων ψηφιακού μο-
ντέλου ή αρχείου που σχετίζεται με τη διαδικασία της 
τρισδιάστατης εκτύπωσης

Άρθρο 57 Ευθύνη εμπλεκόμενων προσώπων
ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙ-

ΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Ε.Π.Α.Δ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 58 Σκοπός
Άρθρο 59 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑ-

ΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 60 Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης και ενη-
μέρωσης βιβλίων Μητρώων Αρρένων, σύνταξης στρατο-
λογικών πινάκων και ελέγχου, έκδοσης και επικύρωσης 
των σχετικών αποφάσεων

Άρθρο 61 Στατιστικά Στοιχεία Αρρένων
Άρθρο 62 Μεταβολές στα στοιχεία αρρένων που τη-

ρούνται στο δημοτολόγιο
Άρθρο 63 Δήλωση μεταβολών ληξιαρχικών πράξεων 

με μέσα Τ.Π.Ε. - Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 344/1976
Άρθρο 64 Ένταξη δήλωσης επιδόματος λοχείας στην 

ψηφιακή δήλωση γέννησης - Τροποποίηση παρ. 1 και 
παρ. 4 άρθρου 15 ν. 4670/2020

Άρθρο 65 Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας
Άρθρο 66 Κατ’ οίκον βεβαίωση γνησίου υπογραφής 

από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας - Τροποποίηση 
περ. 27 παρ. 1 άρθρου 1 ν. 3731/2008

Άρθρο 67 Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών
Άρθρο 68 Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών 

«Μίτος» - Αντικατάσταση άρθρου 90 ν. 4727/2020
Άρθρο 69 Ρύθμιση θεμάτων υλοποίησης του Εθνικού 

Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) - 
Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 45 ν. 4635/2019

Άρθρο 70 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Παρα-
τηρητηρίου Γραφειοκρατίας -Τροποποίηση παρ. 2 και 4 
άρθρου 47 ν. 4635/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 71 Μετονομασία Εθνικού Μητρώου Επικοινω-
νίας Πολιτών - Καταχώριση στοιχείων μέσω προξενικών 
αρχών - Τροποποίηση του τίτλου και παρ. 2 και 6 άρθρου 
17 ν. 4704/2020

Άρθρο 72 Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) - 
Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4623/2019

Άρθρο 73 Παράταση χρονικού διαστήματος καταβο-
λής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινω-
νιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
Ι» - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4531/2018

Άρθρο 74 Εκπόνηση μελέτης ταξινόμησης των δεδο-
μένων (data classification) - για πληροφοριακά συστή-
ματα του δημόσιου τομέα - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 
85 ν. 4727/2020

Άρθρο 75 Παραχώρηση υπολογιστικών υποδομών νέ-
φους (cloud computing) σε λοιπούς φορείς διαχείρισης 
κυβερνητικών νεφών - Προσθήκη παρ. 9Α στο άρθρο 
87 ν. 4727/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 76 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr- Ε.Ψ.Π.) - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 27 
ν. 4727/2020

Άρθρο 77 Ορισμοί ψηφιακής προσβασιμότητας - Τρο-
ποποίηση άρθρου 38 ν. 4727/2020

Άρθρο 78 Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 41 
ν. 4727/2020

Άρθρο 79 Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμο-
γών - Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4727/2020
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εδάφιο, β) στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και 
το άρθρο 11Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11Α
Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων

1. Συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό 
την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο 
οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυ-
στήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατά-
στασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή 
ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Για την τήρηση του 
Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων δύναται να χρησιμο-
ποιείται τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών ή άλλη τεχνο-
λογία κατανεμημένου καθολικού (Τ.Κ.Κ.).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω 
Μητρώου, ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων με πρόβλε-
ψη υποχρεώσεων για όλους τους εμπλεκόμενους με τη 
λειτουργία των ανελκυστήρων φορείς, ο χρόνος έναρ-
ξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δημοσιοποίησής 
του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση προβλε-
πόμενων δικαιολογητικών, η μεταφορά των στοιχείων 
από το μητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α./9.2/
οικ.28425/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
(Β’ 2604), ο χρόνος παύσης λειτουργίας του τελευταίου, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση 
δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες χρήσης της 
τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών ή άλλης τεχνολογίας 
κατανεμημένου καθολικού (Τ.Κ.Κ.) για την τήρηση του 
ανωτέρω Μητρώου και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου 
Ανελκυστήρων, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 3 της 
υπ’ αρ. οικ. Φ.Α./9.2/οικ.28425/2008 κοινής υπουργικής 
απόφασης, τα μητρώα της οποίας καταργούνται από τον 
χρόνο που θα οριστεί στην κοινή απόφαση της παρ. 2.

4. Η τεχνική υποστήριξη ή/και η διαχείριση, που αφο-
ρά στη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Ενι-
αίου Μητρώου Ανελκυστήρων δύναται να ανατίθεται 
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημο-
σίου ή ιδιωτικού δικαίου εντός των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης, που διαθέτει σχετική εμπειρία.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Άρθρο 53

Εφαρμογή ρυθμίσεων περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί ψηφιακών αρχείων σχεδιασμού 

με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

επί τρισδιάστατων εκτυπωτών ή σαρωτών - 

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 και παρ. 3 

άρθρου 18 ν. 2121/1993

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2121/1993 
(Α’ 25) προστίθεται νέο εδάφιο ως προς την υπαγωγή 

στο πεδίο εφαρμογής του νόμου των ψηφιακών αρ-
χείων σχεδιασμού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή, και η παρ. 3 του άρθρου 2 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου 7 του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως έργα λόγου 
προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού 
τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρα-
σης ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι 
ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε 
στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, πε-
ριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες βασίζονται 
τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται 
κατά τον παρόντα νόμο. Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή θεωρείται πρωτότυπο εφόσον είναι προ-
σωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του. 
Αντικείμενο προστασίας είναι και το ψηφιακό αρχείο 
σχεδιασμού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(Computer Aided Design File - C.A.D. File), εφόσον πε-
ριλαμβάνει πηγαίο κώδικα.»

2. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ.  3 του άρθρου 18 
του ν. 2121/1993 τροποποιείται με την προσθήκη των 
τρισδιάστατων σαρωτών και τρισδιάστατων εκτυπω-
τών στους υλικούς φορείς ψηφιακής αντιγραφής και το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου 
για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, 
όπως συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και 
εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρό-
σφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου 
και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί 
φορείς ψηφιακής αντιγραφής, ιδίως CD-RW, CD-R, DVD 
και άλλα αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας άνω των 
4GB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητές ηλεκτρονικές 
συσκευές -ταμπλέτες (tablets), έξυπνα κινητά τηλέφω-
να (smartphones), συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα 
εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή 
αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαρα-
γωγή, φωτοτυπικές συσκευές και χαρτί κατάλληλο για 
φωτοτυπίες, σαρωτές, συμπεριλαμβανομένων των 
τρισδιάστατων, και εκτυπωτές, συμπεριλαμβανομένων 
των τρισδιάστατων, οφείλεται εύλογη αμοιβή στον δη-
μιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα διάτα-
ξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, με εξαίρεση 
τα προς εξαγωγή είδη.»

β) Το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 
18 του ν. 2121/1993 τροποποιείται με την προσθήκη των 
τρισδιάστατων σαρωτών και των τρισδιάστατων εκτυ-
πωτών και το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του 
άρθρου 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Η αμοιβή για τις φωτοτυπικές συσκευές, τους σα-
ρωτές, συμπεριλαμβανομένων των τρισδιάστατων, τους 
εκτυπωτές, συμπεριλαμβανομένων των τρισδιάστατων, 
και για χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες ορίζεται σε τέσ-
σερα τοις εκατό (4%) της αξίας τους.»
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Άρθρο 54

Χρήση ψηφιακών μοντέλων ή ψηφιακών 

αρχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης μέσω επιγραμμικών 

πλατφορμών διαμοιρασμού

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 56, απαγορεύονται η 
χρήση και ο διαμοιρασμός σε επιγραμμικές πλατφόρμες 
ψηφιακών μοντέλων ή ψηφιακών αρχείων σχεδιασμού 
με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ψηφιακών 
αρχείων τυπικής γλώσσας τριγώνου, χωρίς την άδεια του 
δημιουργού ή του νόμιμου δικαιούχου.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 56, απαγορεύεται η 
φιλοξενία σε επιγραμμικές πλατφόρμες διαμοιρασμού 
ψηφιακών μοντέλων ή ψηφιακών αρχείων σχεδιασμού 
με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ψηφιακών 
αρχείων τυπικής γλώσσας τριγώνου, χωρίς την άδεια του 
δημιουργού ή του νόμιμου δικαιούχου.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 56, απαγορεύονται η 
χρήση και ο διαμοιρασμός σε επιγραμμικές πλατφόρμες 
των βάσεων δεδομένων σχεδιασμού των ψηφιακών μο-
ντέλων χωρίς την άδεια του δημιουργού ή του νόμιμου 
δικαιούχου.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 56, η χρήση, ο διαμοι-
ρασμός και η φιλοξενία ψηφιακών μοντέλων ή ψηφιακών 
αρχείων σχεδιασμού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή ή ψηφιακών αρχείων τυπικής γλώσσας τριγώνου 
σε επιγραμμικές πλατφόρμες επιτρέπονται και χωρίς την 
άδεια του δημιουργού ή του νόμιμου δικαιούχου, εφόσον 
διενεργούνται αποκλειστικά για: α) ιδιωτική, δικαστική 
ή διοικητική χρήση, β) χρήση προς όφελος ατόμων με 
αναπηρία, γ) χρήση για προσωρινές ή παρεπόμενες φά-
σεις μιας τεχνολογικής μεθόδου που δεν έχουν αυτοτελώς 
οικονομική σημασία, δ) την εκπλήρωση εκπαιδευτικών 
ή ερευνητικών σκοπών, ε) ειδησεογραφικούς σκοπούς 
ή στ) τη χρήση εικόνων ή αντικειμένων σε δημόσιους 
χώρους ή εκθέσεων σε μουσεία ή σε καταλόγους έργων, 
εφόσον, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν θίγεται η κανονι-
κή εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου 
αντικειμένου και δεν πλήττονται αδικαιολόγητα τα έννομα 
συμφέροντα του δημιουργού ή του νόμιμου δικαιούχου.

Άρθρο 55

Υποχρεώσεις παρόχων επιγραμμικών 

πλατφορμών

Οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών, μέσω των 
οποίων χρησιμοποιούνται, διαμοιράζονται ή φιλοξενού-
νται ψηφιακά μοντέλα ή ψηφιακά αρχεία χωρίς πηγαίο 
κώδικα που σχετίζονται με τη διαδικασία της τρισδιά-
στατης εκτύπωσης, μόλις λάβουν γνώση για την προ-
σβολή δικαιώματος του νόμιμου δικαιούχου, λαμβάνουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για την άρση της προσβολής, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας των επιγραμμικών πλατφορμών, 
άλλως ευθύνονται σε αποζημίωση.

Άρθρο 56

Περιορισμοί επί δικαιωμάτων ψηφιακού 

μοντέλου ή αρχείου που σχετίζεται με τη 

διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης

Κάθε είδους χρήση ψηφιακού μοντέλου ή αρχείου που 
σχετίζεται με τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπω-

σης, χωρίς την άδεια του δημιουργού ή του νόμιμου δι-
καιούχου και χωρίς αμοιβή, επιτρέπεται εφόσον η αρχι-
κή κτήση, κατοχή ή πρόσβαση σε αυτά είναι νόμιμη και 
διενεργείται αποκλειστικά για: α) ιδιωτική, δικαστική ή 
διοικητική χρήση, β) χρήση προς όφελος ατόμων με ανα-
πηρία, γ) χρήση για προσωρινές ή παρεπόμενες φάσεις 
μιας τεχνολογικής μεθόδου που δεν έχουν αυτοτελώς 
οικονομική σημασία, δ) την εκπλήρωση εκπαιδευτικών 
ή ερευνητικών σκοπών, ε) ειδησεογραφικούς σκοπούς 
ή στ) τη χρήση εικόνων ή αντικειμένων σε δημόσιους 
χώρους ή εκθέσεων σε μουσεία ή σε καταλόγους έρ-
γων, εφόσον, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν θίγεται η 
κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευ-
όμενου αντικειμένου και δεν πλήττονται αδικαιολόγητα 
τα έννομα συμφέροντα του δημιουργού ή του νόμιμου 
δικαιούχου.

Άρθρο 57

Ευθύνη εμπλεκόμενων προσώπων

1. Το ψηφιακό μοντέλο ή το αρχείο που σχετίζεται με 
τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης θεωρού-
νται ως αγαθά κατά την έννοια της περ. 5 του άρθρου 
1Α του ν. 2251/1994 (Α’ 191). Ο δημιουργός ή ο νόμιμος 
δικαιούχος ή ο πωλητής του ευθύνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του ν. 2251/1994 για κάθε ζημία που οφείλεται 
σε ελάττωμά του.

2. Το τρισδιάστατα εκτυπωμένο αντικείμενο θεωρείται 
ως αγαθό κατά την έννοια της περ. 5 του άρθρου 1Α 
του ν. 2251/1994. Ο πωλητής τρισδιάστατα εκτυπωμέ-
νου αντικειμένου και όποιος εκτυπώνει τέτοιου είδους 
αντικείμενο για εμπορικό σκοπό ευθύνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του ν. 2251/1994 για κάθε ζημία που οφεί-
λεται σε ελάττωμα που προκύπτει κατά την εκτύπωση, 
συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης για την επιλογή 
των υλικών εκτύπωσης.

3. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής ή σαρωτής και το λο-
γισμικό αυτών θεωρούνται αγαθά κατά την έννοια της 
περ. 5 του άρθρου 1Α του ν. 2251/1994. Ο δημιουργός 
ή ο πωλητής αυτών ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 
του ν. 2251/1994 για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάτ-
τωμά τους.

4. Ο δημιουργός ή ο νόμιμος δικαιούχος δεν ευθύνο-
νται, εφόσον το ψηφιακό μοντέλο ή αρχείο που σχετί-
ζεται με τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, 
το τρισδιάστατα εκτυπωμένο αντικείμενο και ο τρισ-
διάστατος εκτυπωτής ή σαρωτής ή το λογισμικό αυτών 
χρησιμοποιούνται για: α) ιδιωτική, δικαστική ή διοικητι-
κή χρήση, β) χρήση προς όφελος ατόμων με αναπηρία, 
γ) χρήση για προσωρινές ή παρεπόμενες φάσεις μιας 
τεχνολογικής μεθόδου που δεν έχουν αυτοτελώς οικονο-
μική σημασία, δ) την εκπλήρωση εκπαιδευτικών ή ερευ-
νητικών σκοπών, ε) ειδησεογραφικούς σκοπούς ή στ) τη 
χρήση εικόνων ή αντικειμένων σε δημόσιους χώρους ή 
εκθέσεων σε μουσεία ή σε καταλόγους έργων, εφόσον, 
στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν θίγεται η κανονική εκ-
μετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντι-
κειμένου και δεν πλήττονται αδικαιολόγητα τα έννομα 
συμφέροντα του δημιουργού ή του νόμιμου δικαιούχου. 
Ειδικά για το ψηφιακό μοντέλο ή αρχείο που σχετίζεται 
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με τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, το πρώ-
το εδάφιο εφαρμόζεται μόνον εφόσον η αρχική κτήση, 
κατοχή ή πρόσβαση σε αυτά είναι νόμιμη.

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

(Ε.Π.Α.Δ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 58

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι ο εμπλουτισμός 
των δράσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμ-
μα Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.), η δημιουργία 
Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών (Ε.Π.Δ.Δ.) και 
η περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
της χώρας μέσω της εξασφάλισης της αναγκαίας οργα-
νωτικής ευελιξίας των δομών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, 
καθώς, επίσης, και της θεσμοθέτησης νέων ψηφιακών 
υπηρεσιών.

Άρθρο 59

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση ρυθμίσεων 
για:

α) την απλούστευση επιμέρους διοικητικών διαδικασι-
ών του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην περ. α’ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

β) τη δημιουργία μιας συνεκτικής Εθνικής Πολιτικής 
Διοικητικών Διαδικασιών και την αναμόρφωση του 
Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών του άρθρου 90 του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184),

γ) τη θεσμική ενδυνάμωση των δομών του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των εποπτευόμενων φορέων 
αυτού και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και

δ) τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 60

Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης και 

ενημέρωσης βιβλίων Μητρώων Αρρένων, 

σύνταξης στρατολογικών πινάκων και ελέγχου, 

έκδοσης και επικύρωσης των σχετικών 

αποφάσεων

1. Η υποχρέωση των δήμων και των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων, περί τήρησης και ενημέρωσης των βιβλίων 
Μητρώων Αρρένων σύμφωνα με τον ν. 2119/1993 (Α’ 23), 
παύει από την 1η.1.2023.

2. Η υποχρέωση των δήμων για σύνταξη στρατολο-
γικών πινάκων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων για έλεγχο, έκδοση και επικύρωση των σχετι-

κών αποφάσεων που αφορούν στους Στρατολογικούς 
Πίνακες, σύμφωνα με τον ν. 2119/1993, παύει από την 
1η.1.2023. Τα στοιχεία των στρατεύσιμων, τα οποία είναι 
απαραίτητα στις στρατολογικές υπηρεσίες, διατίθενται 
μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύ-
στημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών 
του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).

Άρθρο 61

Στατιστικά στοιχεία αρρένων

Η Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας δύναται να λαμβάνει από το πληροφο-
ριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» στατιστικά στοιχεία 
για τους εν ζωή Έλληνες άρρενες πολίτες, ηλικίας μέχρι 
δεκαέξι (16) ετών.

Άρθρο 62

Μεταβολές στα στοιχεία αρρένων που 

τηρούνται στο δημοτολόγιο

Από την 1η.1.2023, κάθε μεταβολή, διόρθωση, συ-
μπλήρωση ή διαγραφή στα στοιχεία αρρένων που τη-
ρούνται στο δημοτολόγιο, διενεργείται με απόφαση του 
οικείου Δημάρχου.

Άρθρο 63

Δήλωση μεταβολών ληξιαρχικών πράξεων 

με μέσα Τ.Π.Ε. - Τροποποίηση άρθρου 14 

ν. 344/1976

Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 344/1976 (Α’ 143) 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«3. Υπόχρεος προς δήλωση είναι ο δι’ αιτήσεως ή δι’ 
άλλης πράξεως του προκαλέσας την μεταβολή, ως και 
εκείνος του οποίου μεταβλήθηκε η αστική κατάσταση. 
Ειδικότερα για τις μεταβολές που προκύπτουν από συμ-
βολαιογραφική πράξη και εφόσον για την έκδοσή της 
γίνεται χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η μεταβολή δηλώνεται με ευθύνη 
του Ληξιάρχου.»

Άρθρο 64

Ένταξη δήλωσης επιδόματος λοχείας στην 

ψηφιακή δήλωση γέννησης - Τροποποίηση 

παρ. 1 και παρ. 4 άρθρου 15 ν. 4670/2020

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 
(Α’ 43), προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 
15 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι ασφαλισμένες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλουν ηλε-
κτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. για 
την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας 
και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του 
άρθρου 11 του π.δ. 176/1997, όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 41/2003. Η ηλε-
κτρονική αίτηση υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης, 
εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από τη γέννηση του 
τέκνου. Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη ως προς 
την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής καταργείται. Ο 
εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. την προβλεπόμενη βεβαίωση αποχής από 




