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ΠΡΟΣ:
Όπως o Πίνακας Αποδεκτών.

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων
και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς».
ΣΧΕΤ.:
1. Άρθρα 14 και 15, 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).
2. Υπουργική Απόφαση, υπ΄ αριθ. 32256/15-09-2021 (Β΄ 4651) «Διαδικασία
επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων και νομική ισχύς» (ΑΔΑ:6ΜΕΞ46ΜΤΛΠ-1ΗΠ).
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 32256/15-09-2021 Απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα:
«Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών
ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς», κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 8 και 9 του
άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α΄184).
Με την απόφαση αυτή, ρυθμίζεται η διαδικασία επικύρωσης των
εκτυπώσεων τόσο των ηλεκτρονικών δημοσίων όσο και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζονται
ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή
τους.
Ειδικότερα:
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Α. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, ήτοι: α. τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά
δημόσια έγγραφα, β. τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα, γ. τα ψηφιοποιημένα
ηλεκτρονικά αντίγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά με
ισχύ ακριβούς αντιγράφου 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, υπό την προϋπόθεση ότι η ακρίβεια και η
ισχύς της εκτύπωσης, δύναται να επιβεβαιωθούν με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην
περίπτωση που αυτά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και
εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος
του Δημοσίου (άρθρο 14 παρ. 4, ν. 4727/2020).
Ως εκ τούτου, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν
αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η
ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, κατά τα ανωτέρω, τότε απαιτείται η επικύρωση
της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο.
Β. Τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά 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, εφόσον φέρουν επικύρωση από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, η οποία γίνεται εφόσον διαπιστωθεί η ταύτιση
του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό
έγγραφο (άρθρο 15 παρ. 2, ν. 4727/2020).
Συνεπώς, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας επικυρώνουν αντίγραφα
από ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, με βάση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.
Γ. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό
αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 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 ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.
β της παρ. 3 του ν. 4727/2020.
Ως εκ τούτου, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν
αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα, δεδομένου ότι είναι
δυνατή η ταύτιση του περιεχομένου τους μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που
παρέχεται από την ΕΨΠ, με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού
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επαλήθευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.
4727/2020.
Στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η επικύρωση των εκτυπωμένων
ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, η διαδικασία που ακολουθείται
είναι η εξής:
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, δηλαδή του αρμόδιου υπαλλήλου της
διοικητικής αρχής ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή του δικηγόρου, το
σχετικό ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. 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.
Επισημαίνεται ότι 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
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άρθρου 29 του ιδίου νόμου. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της επικύρωσης της
εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων εφαρμόζεται 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.
Επίσης, τονίζεται ότι όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο διακινείται με
ηλεκτρονικό τρόπο 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.
Για τους παραπάνω λόγους, όλες οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας
παρακαλούνται να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες να συναλλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο
με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς η ηλεκτρονική διακίνηση
ηλεκτρονικών δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων απαλλάσσει, μεταξύ άλλων, τους
διοικούμενους από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας σε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ
για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.
Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί σε όλες τις οργανικές
μονάδες των Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, καθώς και στα
εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την εγκύκλιο στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας.
Τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακαλείται όπως κοινοποιήσει την
παρούσα σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας για την ενημέρωση των
δικηγόρων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία ή πρόσθετη διευκρίνιση.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Αποστολή με e-mail):
1. To Υπουργείο Οικονομικών,
Γραφείο Υπουργού: ministeroffice@minfin.gr
ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής: generalsecr@minfin.gr
ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής: glk-ggr@glk.gr
ΓΓ Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας: gg-fpdp@minfin.gr
ΕΓ Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: egdix.gram@keyd.gov.gr
ΥΓ Υπουργείου: p.pagoni@minfin.gr
2. To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Γραφείο Υπουργού: minister.sec@mnec.gr
ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ):
sdit@mnec.gr
ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: gen-sec@gge.gr
ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ): hellaskps@mnec.gr
ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας: secgenof@gsrt.gr
ΓΓ Βιομηχανίας: gsecggb@gge.gr / ggb1@gge.gr
ΕΓ Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: sec.esf@mnec.gr
ΥΓ Ανάπτυξης και Επενδύσεων: e.vasilikou@mnec.gr
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής: sec.erdf_cf@mnec.gr
3. Τo Υπουργείο Εξωτερικών,
Γραφείο Υπουργού: grypex@mfa.gr
ΥΓΓ Υπουργείου: sec.gen@mfa.gr
ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας: secgenoffice@mfa.gr
ΓΓ Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού: gen.gram@mfa.gr
4. Τo Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
Γραφείο Υπουργού: minister.secretary@mod.mil.gr
ΓΓ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: gengram@mod.mil.gr
5. Τo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Γραφείο Υπουργού: minister@minedu.gov.gr
ΓΓ Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής:
gengram.abe@minedu.gov.gr
ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης:
gsvetll@minedu.gov.gr
ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης: adimitropoulos@minedu.gov.gr
ΓΓ Θρησκευμάτων: secretary@ggth.gov.gr
6. Τo Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Γραφείο Υπουργού: ypourgos_erg@yeka.gr
ΥΓ Υπουργείου: m.triantafyllou@epakp.gr
ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας: ggp@yeka.gr
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ΓΓ Εργασίας: gen_yp@yeka.gr
ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: gramggif@isotita.gr
ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων: gengramka@yeka.gr
7. Τo Υπουργείο Υγείας,
Γραφείο Υπουργού: minister@moh.gov.gr
ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας: secretary.gen-sec@moh.gov.gr
ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού: secretary.gen.dy@moh.gov.gr
ΥΓ Υπουργείου: gd1dy@moh.gov.gr
ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
8. Τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γραφείο Υπουργού: secmin@ypen.gr
ΥΓ Υπουργείου: n.michal@prv.ypeka.gr
ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων: grggper@prv.ypeka.gr
ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος: gramchora@ypen.gr
ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών: ggenergy@ypen.gr
ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων: gensec.wst@ypen.gr
9. Τo Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
Γραφείο Υπουργού: fileminister@yptp.gr
ΓΓ Δημόσιας Τάξης: gengramdt@yptp.gr
ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής: gram.ggap@mopocp.gov.gr
10. Τo Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Γραφείο Υπουργού: minoff@culture.gr
ΓΓ Πολιτισμού: gsecoff@culture.gr
ΓΓ Σύγχρονου Πολιτισμού: secgenmodern@culture.gr
ΓΓ Αθλητισμού: sgoffice@gga.gov.gr
ΥΓ Υπουργείου: eantonopoulos@culture.gr
11. Τo Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Γραφείο Υπουργού: grammateia@justice.gov.gr
ΓΓ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: gensecretary@justice.gov.gr
ΥΓ Υπουργείου: vgiavi@justice.gov.gr
Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων: protokolo@justice.gov.gr

12. Τo Υπουργείο Εσωτερικών,
Γραφείο Υπουργού: ypourgos@ypes.gr
ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα: ggd@ypes.gov.gr
ΓΓ Εσωτερικών και Οργάνωσης: genikos@ypes.gr
ΓΓ Ιθαγένειας: g.g.ithageneias@ypes.gr
ΥΓ Υπουργείου: ypiresiaki.grammateas@ypes.gr
13. Τo Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
Γραφείο Υπουργού: minister@migration.gov.gr
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ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου:
gg.ymepo@immigration.gov.gr
ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο: secretarygeneral.reception@migration.gov.gr
ΕΓ Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: secretaryspecial.uam@migration.gov.gr
ΕΓ Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου: secretaryspecial.coordination@migration.gov.gr
14. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γραφείο Υπουργού: sec@mindigital.gr
ΓΓ Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων: ggtt@mindigital.gr
ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης: gen-gramm@gsis.gr
ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών:
gen_gramm@mindigital.gr
ΥΓ Υπουργείου: e.dimitriou@mindigital.gr
15. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
Γραφείο Υπουργού: gram-ypourgou@yme.gov.gr
ΥΓ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: adminsec@yme.gov.gr
ΓΓ Υποδομών: ggy@yme.gov.gr
ΓΓ Μεταφορών: gg@yme.gov.gr, ggsecr@yme.gov.gr
16. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Γραφείο Υπουργού: minister@yna.gov.gr , minister.office@yna.gov.gr
ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων: gg.yna@yen.gr
ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: genikos@ypai.gr
17. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Γραφείο Υπουργού: minister-mailbox@hq.minagric.gr
ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: gensecr@hq.minagric.gr
ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων: ggram@hq.minagric.gr
ΥΓ Υπουργείου: d.tsagalidis@minagric.gr
18. Το Υπουργείο Τουρισμού,
Γραφείο Υπουργού: mintourismgr@gmail.com
ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης: ggtpa@mintour.gr
ΥΓ Υπουργείου: permanentsecretary@mintour.gr
19. Το Υπουργείο Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Υπουργού: minister@civilprotection.gr
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας: generalsecretary@gscp.gr
20. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (αποστολή με email)
21. Όλα τα ΚΕΠ της χώρας
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2. Γραφείου κ. Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για θέματα
απλούστευσης διαδικασιών
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών.
4. Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
5. Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης
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