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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14492 ΕΞ 2021
Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων
για την εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΑ’ Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια 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).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
2. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
3. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),
4. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
5. του π.δ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
6. της παρ. 47 του άρθρου 107 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),
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7. του Κεφ. ΙΑ’ 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),
8. της υπό στοιχεία ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/
οικ. 10885/2012 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του
ν. 3861/2010 ”Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Β’ 112)“»
(Β΄ 1476).
Β. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή των επιμέρους άρθρων του Κεφαλαίου ΙΑ’ με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020
(Α΄ 184). Ειδικότερα ρυθμίζονται όσα αφορούν τη
συλλογή, ταξινόμηση, καταχώρηση και επεξεργασία
προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που αναρτώνται, την
έκδοση κωδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης,
τη λήψη και καταχώρηση των στοιχείων του Φύλλου
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις
που προβλέπεται από το νόμο και τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των
υπόχρεων φορέων και οργάνων, τη λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική
ανάρτηση, τη δημιουργία και την τήρηση κεντρικού
αρχείου.
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Άρθρο 2
Ορισμοί
Εφαρμογή Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων: η ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί με σκοπό την
υλοποίηση του Προγράμματος Διαύγεια, η χρήση της
οποίας διατίθεται για όλους τους φορείς κεντρικά από
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): ο μοναδικός κωδικός αριθμός που αποδίδεται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε κάθε νόμο ή πράξη που αναρτάται
στην Εφαρμογή Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων και
εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου.
Κεντρικός Δικτυακός Τόπος: ο δικτυακός τόπος που
λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://diavgeia.gov.gr/, στον οποίο αναρτώνται οι προβλεπόμενες με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/
2020 πράξεις.
Δικτυακός Τόπος Φορέα: ο επιμέρους δικτυακός τόπος κάθε φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://
diavgeia.gov.gr/[κωδικός φορέα] στον οποίο αναρτά
το σύνολο των νόμων και πράξεων που υποχρεούται
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου ΙΑ’ του
ν. 4727/2020.
Άρθρο 3
Κεντρικός Δικτυακός Τόπος Δικτυακοί Τόποι Φορέων
1. Ο Κεντρικός Δικτυακός Τόπος σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών, να
είναι ευχερώς προσβάσιμες οι αναρτημένες πράξεις στο
μέσο χρήστη και να εξασφαλίζεται η ισότητα ως προς
την πρόσβαση.
2. Στον Κεντρικό Δικτυακό Τόπο διατίθεται ενημερωτικό υλικό, εγχειρίδια χρήσης για την Εφαρμογή
Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων, εγχειρίδια για την
διαχείριση του Δικτυακού Τόπου Φορέα, απαντήσεις
σε συχνές ερωτήσεις φορέων και πολιτών και κάθε
απαραίτητη πληροφορία για τη διευκόλυνση των
φορέων στην ένταξη τους στο πρόγραμμα και στην
εφαρμογή του.
3. Η Εφαρμογή Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων
προσφέρει την τεχνική δυνατότητα μαζικής αποστολής πράξεων προς ανάρτηση με τη χρήση κατάλληλου
λογισμικού.
Άρθρο 4
Ένταξη φορέων στην Εφαρμογή
Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων
(Πρόγραμμα Διαύγεια)
1. Η ένταξη νέων υπόχρεων φορέων στο Πρόγραμμα
Διαύγεια πραγματοποιείται από τον φορέα που τους
εποπτεύει. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στο ενημερωτικό υλικό και τα εγχειρίδια χρήσης που διατίθενται στον
Κεντρικό Δικτυακό Τόπο.
2. Στην περίπτωση όπου νέοι υπόχρεοι στην ανάρτηση
πράξεων φορείς δεν υφίστανται σε σχέση εποπτείας από
φορέα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020,
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η ένταξή τους στο Πρόγραμμα Διαύγεια γίνεται από την
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά την υποβολή τεκμηριωμένου σχετικού
αιτήματος.
3. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης φορέα
που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια υποβάλλεται
τεκμηριωμένη ενημέρωση στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία μεριμνά για την απενεργοποίηση του φορέα και των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών του στην Εφαρμογή
Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων. Ο Δικτυακός Τόπος
του Φορέα και οι ήδη αναρτημένες από αυτόν πράξεις
δεν καταργούνται.
4. Οι φορείς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 76 του ν. 4727/
2020 μεριμνούν για την ενημέρωση του συνόλου των
νομικών προσώπων που εποπτεύουν και την υποστήριξή τους σε επιχειρησιακά, τεχνικά και νομικά
θέματα σχετικά με την ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
ν. 4727/2020.
Άρθρο 5
Συγκρότηση και Λειτουργία Ομάδων
Διοίκησης Έργου
1. Οι Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80 ν. 4727/2020
έχουν ως αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο. Κάθε φορέας καθορίζει τον αριθμό
και την κατανομή των μελών της Ο.Δ.Ε. ανάλογα με τον
όγκο των πράξεων που εκδίδει και την οργανωτική του
διάρθρωση.
2. Η Ο.Δ.Ε. κάθε φορέα στελεχώνεται από υπαλλήλους
οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές
γνώσεις
3. Σε κάθε Ο.Δ.Ε. ορίζεται ένα μέλος ως Συντονιστής
και τουλάχιστον ένα μέλος ως Διαχειριστής.
4. Ο Διαχειριστής της Ο.Δ.Ε. έχει την ευθύνη ενεργοποίησης της πρόσβασης των χρηστών της Εφαρμογής
Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων οι οποίοι θα έχουν
δικαίωμα ανάρτησης, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με δικαιώματα ανάρτησης μέσω διεπαφών προγραμματισμού (ΑPI). Επίσης, ο Διαχειριστής μεριμνά για
την προσθήκη και επεξεργασία οργανικών μονάδων και
τελικών υπογραφόντων που συνδέονται με αυτές καθώς
και για τη διαρκή επικαιροποίηση του συνόλου των στοιχείων του φορέα στην Εφαρμογή Καταχώρησης Νόμων
και Πράξεων.
5. Κατά την εκτέλεση του έργου τους οι Ο.Δ.Ε., μέσω
του οικείου Συντονιστή ή Διαχειριστή και μετά από συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα, δύνανται να υποβάλλουν τεκμηριωμένα ερωτήματα
μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αιτημάτων
υποστήριξης της Εφαρμογής Καταχώρησης Νόμων και
Πράξεων. Επίσης δύνανται να έχουν απευθείας επικοινωνία με κάθε άλλο φορέα με σκοπό τη διευκόλυνση της
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
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Άρθρο 6
Διαδικασία Ανάρτησης Νόμων και πράξεων
1. Με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε, οι
πράξεις που αναφέρονται στην παρ. 3 άρθρου 76 του
ν. 4727/2020 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο,
μέσω της Εφαρμογής Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων. Για την ανάρτηση ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στους σχετικούς οδηγούς
και εγχειρίδια που δημοσιεύονται στον Κεντρικό Δικτυακό Τόπο.
2. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάρτηση η πράξη λαμβάνει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α). Ο Α.Δ.Α.
είναι ένας μοναδικός κωδικός που παράγεται αυτόματα και εγγράφεται από την εφαρμογή σε κάθε σελίδα
του εγγράφου που αναρτάται. Ο Α.Δ.Α. γνωστοποιείται
αυτομάτως και άμεσα στον εκδότη της πράξης με ηλεκτρονικά μέσα.
3. Κατά την ανάρτηση των νόμων και πράξεων αναρτώνται υποχρεωτικά συμπληρωματικά πληροφοριακά
στοιχεία (μεταδεδομένα). Κατά τη συμπλήρωση των
μεταδεδομένων καταβάλλεται κάθε δυνατή επιμέλεια για την πλήρη, ορθή και ακριβή αποτύπωση του
είδους και του περιεχομένου κάθε πράξης. Στην κατηγορία «λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις» εντάσσονται μόνον οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες
δημοσιεύονται σύμφωνα με ειδική διάταξη νόμου είτε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είτε στον ημερήσιο τύπο, είτε στην ιστοσελίδα ή στο κατάστημα του
φορέα. Στην κατηγορία «δαπάνες» καταχωρείται η διοικητική πράξη που οριστικοποιεί την πληρωμή κάθε
επιμέρους δαπάνης και περιέχει το ακριβές ποσό που
θα πληρωθεί.
4. Στην περίπτωση σύνθετων διοικητικών ενεργειών,
ο εκάστοτε υπόχρεος για την ανάρτηση φορέας υποχρεούται να συσχετίζει τον Α.Δ.Α. της πράξης που εκδίδει,
με τον Α.Δ.Α. της προηγούμενης κατά σειρά έκδοσης
πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας.
5. Κατά την ανάρτηση πράξης που τροποποιεί αναρτημένη διοικητική πράξη, γίνεται υποχρεωτικά καταχώριση
του Α.Δ.Α. της τροποιούμενης πράξης.
6. Οι φορείς που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόμων και πράξεων λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για
να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και
διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
7. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, με μέριμνα της επισπεύδουσας την έκδοση της πράξης υπηρεσίας, η πράξη
αναρτάται σε όλους τους αντίστοιχους Δικτυακούς Τόπους των Φορέων. Για τον σκοπό αυτό η επισπεύδουσα
υπηρεσία κάνει κατάλληλη επιλογή στην Εφαρμογή Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων.
8. Οι νόμοι και οι πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναρτώνται
ευθύς μόλις γίνει γνωστός στο φορέα ο αριθμός του φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο θα δημοσιευθούν. Διορθώσεις σφάλματος των ανωτέρω πράξεων,
οι οποίες εκδίδονται βάσει σχετικού υποδείγματος του
Εθνικού Τυπογραφείου, αναρτώνται επίσης στο Πρό-
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γραμμα Διαύγεια ευθύς μόλις γίνει γνωστός στο φορέα
ο αριθμός του φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο
οποίο θα δημοσιευθούν. Η ανάρτησή τους γίνεται στο
ίδιο είδος με την αρχική πράξη και με υποχρεωτική καταχώρηση του Α.Δ.Α. της.
Οι λοιπές πράξεις αναρτώνται μόλις ολοκληρωθεί η
διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή γραμματείας. Εάν ειδική διάταξη νόμου προβλέπει τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου ή της
περίληψης της πράξης στον τύπο, στην ιστοσελίδα ή
στο κατάστημα του φορέα, η πράξη ή η περίληψη της
αναρτάται ταυτόχρονα με την αποστολή της προς δημοσίευση.
9. Ειδικότερα για τις πράξεις που περιέχουν πληροφορία σχετικά με διενέργεια ελέγχων, ο εκδότης κρίνει
κατά περίπτωση το χρόνο της ανάρτησης, ώστε να μην
παρακωλύεται η εκτέλεση της πράξης και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Παρόμοια ισχύουν για τις
πράξεις συγκρότησης ομάδων και επιτροπών για τις
οποίες ο εκδότης, λαμβάνοντας υπόψη και τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, κρίνει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ανωνυμία
των μελών τους.
Άρθρο 7
Ανάκληση πλημμελούς ανάρτησης
Η ανάκληση ανάρτησης από την Εφαρμογή Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων επιτρέπεται μόνον στην
περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής του άρθρου 79
του ν. 4727/2020, στην περίπτωση ανάρτησης εντελώς
λανθασμένου εγγράφου ή στην περίπτωση πολλαπλής
ανάρτησης πανομοιότυπου εγγράφου. Στις παραπάνω
περιπτώσεις ο Διαχειριστής, μετά από συνεργασία με
τον Συντονιστή και τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
του φορέα, υποβάλλει, αμελλητί, μέσω της Εφαρμογής Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων, αίτημα ανάκλησης της ανάρτησης, με ταυτόχρονη συμπλήρωση
επαρκούς αιτιολογίας, σύμφωνα με οδηγίες που διατίθενται στον Κεντρικό Δικτυακό Τόπο. Εφόσον το
αίτημα γίνει δεκτό από τους Κεντρικούς Διαχειριστές
του Προγράμματος Διαύγεια η πράξη παύει να εμφανίζεται, παραμένει όμως η σελίδα με τα μεταδεδομένα της και η ειδική αιτιολογία για την ανάκληση της
ανάρτησης της.
Άρθρο 8
Χρήση του Α.Δ.Α. κατά τον ανασχεδιασμό
διοικητικών διαδικασιών
Οι φορείς οφείλουν, κατά τον ανασχεδιασμό για την
απλούστευση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών, ως προς το μέρος που αφορά στην υποβολή ή τη
διακίνηση των αναρτημένων πράξεων, να κάνουν χρήση
του Α.Δ.Α., στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων.
Άρθρο 9
Ασφάλεια κατά τη χρήση της Εφαρμογής
Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων
1. Η πρόσβαση στην Εφαρμογή Καταχώρησης Νόμων
και Πράξεων και η χρήση αυτής επιτρέπεται μόνο σε
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εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους κάθε υπόχρεου φορέα.
Οι υπάλληλοι αυτοί καθορίζονται από κάθε υπηρεσία
του υπόχρεου φορέα και εγγράφονται στην Εφαρμογή
Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων με ενέργειες του οικείου Διαχειριστή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
5, λαμβάνοντας όνομα χρήστη και δημιουργώντας ή
λαμβάνοντας συνθηματικό κωδικό για την πρόσβαση
στην εφαρμογή.
2. Κάθε χρήστης που συνδέεται στην Εφαρμογή
Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και καταβάλλει κάθε δυνατή επιμέλεια
για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του
καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με
τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Οφείλει
επίσης να μεταβάλλει περιοδικά τον κωδικό πρόσβασης, όπως και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του στο
σύστημα.
Άρθρο 10
Πρόσβαση στις Εφαρμογές
και Ανοικτή Διάθεση Δεδομένων
1. Οι δικτυακοί τόποι του Προγράμματος Διαύγεια λειτουργούν ως τόποι ελεύθερης πρόσβασης για κάθε χρήστη. Η πρόσβαση σε αυτούς δεν συνεπάγεται για τους
χρήστες κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος
τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο
διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους
παρόχους (ISP’s).
2. Το σύστημα ανοικτής διάθεσης των δημόσιων
δεδομένων που καταχωρίζονται στις εφαρμογές του
Προγράμματος Διαύγεια προσφέρει τη δυνατότητα
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άντλησης δεδομένων των νόμων και πράξεων που έχουν
αναρτηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος με χρήση
ανοιχτών προτύπων. Όλα τα δεδομένα που αντλούνται από το σύστημα είναι διαθέσιμα με άδεια χρήσης
Creative Commons - Αναφορά Προέλευσης. Ο τρόπος
πρόσβασης και λειτουργίας και οι τεχνικές λεπτομέρειες
της εφαρμογής διάθεσης των ανοικτών δημόσιων δεδομένων ορίζονται στην τεκμηρίωση της εφαρμογής αυτής
που δημοσιεύεται στον Κεντρικό Δικτυακό Τόπο για το
Πρόγραμμα Διαύγεια.
3. Η περαιτέρω χρήση των αναρτημένων πράξεων για
εμπορικούς ή μη σκοπούς επιτρέπεται υπό τους όρους
του Κεφ. Ι΄ ν. 4727/2020 (Α’ 184) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως
κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 11
Από τη δημοσίευση της παρούσης η υπό στοιχεία
ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/30-4-2012
υπουργική απόφαση (Β΄ 1476) καταργείται.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2021
Ο Υπουργός
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