
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών.

2 Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 4091/27.07.2022 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνι-
κών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία 
της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 67 
του ν. 4950/2022 (Α’ 128), των απαραίτητων δια-
λειτουργικοτήτων, της διαδικασίας έκδοσης της 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της πίστωσης της 
οικονομικής ενίσχυσης, των τεχνικών και οργανω-
τικών μέτρων για τη λειτουργία αυτής, καθώς και 
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 3995).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./191/11052 (1)
   Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτε-

ρικών. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις (Α’105/2019), την παρ. 21 του άρθρου ενά-
του του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’119), το π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123) 
και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/ 
01.03.2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραι-
οτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/ 
16.07.2020 απόφαση της Επιτροπής 33/2006, με όμοι-
ες αποφάσεις και την υπ’ αρ. 42/30.09.2020 Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. 25/23.06.2021 και 50/04.11.2021 όμοιες Πράξεις.

5. Τo υπ’ αρ. 44916/06.07.2022 αίτημα του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

6. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-

σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή χιλίων εκατόν είκοσι τριών (1123) ατό-
μων, κατηγορίας Π.Ε. διαφόρων κλάδων και ειδικοτή-
των, σε θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
σε ΟΤΑ α’και β’ βαθμού και φορείς της αυτοδιοίκησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει των προσωρινών 
πινάκων κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν έκδοσης της 
υπ’ αρ. 13Κ/ 2021 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 66, 
Α.Σ.Ε.Π. 2/2022 και Α.Σ.Ε.Π. 6/2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Ιουλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4091

41693



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41694 Τεύχος B’ 4091/30.07.2022

    Αριθμ. 4105 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 4091/27.07.2022 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας και Ψηφι-

ακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τε-

χνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λει-

τουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του 

άρθρου 67 του ν. 4950/2022 (Α’ 128), των απα-

ραίτητων διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας 

έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της 

πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, των τεχνι-

κών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία 

αυτής, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτο-

μέρειας» (Β’ 3995).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου 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 αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),

β) τους Κανονισμούς i) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ii) του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον 
γεωργικό τομέα 1408/2013 και iii) του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 717/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 2014 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας,

γ) το άρθρο 67 του ν. 4950/2022 «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις» (Α’ 128), και ιδίως της παρ. 13,

δ) τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

στ) τον ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), και ιδίως το άρθρο 47,

ζ) το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) το άρθρο 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007 2013» (Α’ 267),

θ) την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα-
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102),

ι) τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), 

ια) το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιγ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιδ) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιε) το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 142),

ιστ) το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), 

ιζ) το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

2. Την υπ’ αρ. 4091/27.07.2022 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία 
της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 67 του 
ν. 4950/2022 (Α’ 128), των απαραίτητων διαλειτουργι-
κοτήτων, της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεω-
στικής κάρτας, της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, 
των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία 
αυτής, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» 
(Β’ 3995).

3. Τα υπό στοιχεία 14108ΕΞ2022/12.04.2022 και 
13148ΕΞ2022/05.04.2022 αιτήματα ενίσχυσης των πι-
στώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, που αφορούν α) 130.000.000 
ευρώ για την οικονομική ενίσχυση σε φυσικά πρόσωπα 
συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών και 
β) 450.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη δαπάνης της 
όλης διαδικασίας του μηχανισμού ενίσχυσης καυσίμου.

4. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).
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5. Την υπ’ αρ. 1786/2022 κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας και του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

6. Την υπ’ αρ. 33864/01.12.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της 
ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μονο-
πρόσωπη Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 29810 2020/23.10.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης 
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες» (Β’ 4798).

9. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

10. Την υπ’ αρ. 122/27.07.2022 γνωμοδότηση της Κε-
ντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών.

11. Την υπό στοιχεία 32285 ΕΞ 2022/22.07.2022 ει-
σήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΔΥ του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την 
οποία το εκτιμώμενο κόστος της επιβάρυνσης ανέρχεται 
στο ύψος των 200 εκατομ. ευρώ το οποίο επιβαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώ-
σεων του Υπουργείου από τις πιστώσεις του Ειδικού Φο-
ρέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του 
Υπουργείου Οικονομικών.

12. Την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού της 
ειδικής εφαρμογής, με την παρούσα, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της υπ’ αρ. 4091/27.07.2022 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του χρόνου 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4950/2022 
(Α’ 128), των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, της δια-
δικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της 
πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, των τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία αυτής, καθώς και 
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 3995), ως εξής:

Άρθρο 1
Λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 67 του ν. 4950/2022

1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρ-
θρου 67 του ν. 4950/2022, κάθε φυσικό πρόσωπο συ-
μπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, 
που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν 
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως 
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος 
συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυ-
ριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδες 
(45.000) ευρώ, δύναται να αιτείται τη χορήγηση σε αυτό 

οικονομικής ενίσχυσης προς το σκοπό συμβολής στην 
κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης 
των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022. 
Ειδικότερα για τους μήνες του προηγούμενου εδαφίου 
η πίστωση ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

α) εκατό (100) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην 
μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις 
Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων 
Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περι-
φερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώ-
νεται σε ογδόντα πέντε (85) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος 
επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) ογδόντα (80) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην 
μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 
εξήντα πέντε (65) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει 
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) εβδομήντα (70) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρε-
ωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυ-
κλετών - μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενό-
τητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα 
πέντε (55) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση 
σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μο-
τοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε 
(45) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασμό.

2. Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο μπορεί 
να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο 
διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας - μοτο-
ποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μι-
σθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο 
ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα - μοτοποδή-
λατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και 
να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

3. Η είσοδος του φυσικού προσώπου - δικαιούχου 
στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
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της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov. gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποί-
ησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 
του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ενέργεια αυτή υλοποιείται, 
ως υπηρεσία στην υποδομή του vouchers.gov.gr και 
θα επαναχρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες login TAXISnet 
(OAuth 2.0 client) των υπαρχόντων υπηρεσιών του 
Προγράμματος FuelPass, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
2653/21.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 2030).

Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία 
επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού 
τηλεφώνου. Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του 
προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων 
της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής 
αντλεί πληροφορίες για το όχημα και μοτοσυκλέτα - μοτο-
ποδήλατο και τον ιδιοκτήτη του με την χρήση των εξής δι-
αδικτυακών υπηρεσιών: α) Στοιχεία οχήματος και προφίλ 
κατόχου από την Α.Α.Δ.Ε., β) Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας 
από την Α.Α.Δ.Ε., γ) Εύρεση ασφάλισης οχημάτων (Επικου-
ρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης), δ) Στοιχεία εισοδήματος και 
κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων από την Α.Α.Δ.Ε, για 
τον έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος, μοτο-
σικλέτας - μοτοποδηλάτου, ασφάλισης, πληρωμής τελών 
κυκλοφορίας και τον έλεγχο του δηλωθέντος οικογενει-
ακού εισοδήματος, ε) Πληροφορίες μοτοποδηλάτων της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Οι παραπάνω διαδικτυακές υπηρε-
σίες διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 
(Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, 
την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την 
οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό 
συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπι-
στευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και 
κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της 
εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζο-
νται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται 
και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά 
για τον αναφερόμενο στην παρ. 1 σκοπό, περιορίζονται 
δε στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκο-
πού αυτού. Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων 
είναι οι περ. γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ. 
Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τον ως άνω σκοπό 
για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

6. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η ΚτΠ 
Μ.Α.Ε. ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου επε-
ξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για 
την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ), τηρώντας όλες τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτόν καθώς και τον 
ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική εφαρ-
μογή γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθ-
μό του ΑΦΜ τους, ως εξής:

01.08.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3
02.08.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7
03.08.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0,
Από την 4η.8.2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αι-

τήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. 
των φυσικών προσώπων.

Άρθρο 3
Τρόποι πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 του άρθρου 1 πιστώ-
νεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημο-
σίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε». 
(ΚτΠ Μ.Α.Ε.) στον δικαιούχο μέσω της ειδικής εφαρμογής 
παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4950/2022 είτε α) σε ψηφια-
κή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό 
αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργα-
νισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 
του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, είτε β) σε τραπεζικό 
λογαριασμό επιλογής του. Τέλος, ορίζεται ότι η συμμετο-
χή του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού 
οργανισμού στην ανωτέρω διαδικασία θα πραγματο-
ποιείται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που 
τίθενται στο Μητρώο Συνεργαζόμενων Αδειοδοτημένων 
Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, που έχει συσταθεί από 
τον Φορέα Υλοποίησης.

Άρθρο 4
Διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης 
σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα

1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής, κάθε φυσικό πρό-
σωπο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1, 
δύναται να αιτείται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας στην οποία πιστώνεται από την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε το 
σχετικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης. Η ανωτέρω 
κάρτα εκδίδεται ειδικά για το σκοπό του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 1 από πιστωτικό ίδρυμα ή χρη-
ματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα.

2. Η είσοδος του φυσικού προσώπου - δικαιούχου 
στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov. gr-ΕΨΠ), μέσω του vouchers.gov.gr, πραγματοποιεί-
ται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κω-
δικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών συ-
μπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας 
του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, και 
αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 
και την πίστωση του σχετικού ποσού σε αυτήν.
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4. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης 
του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η 
ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει 
εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρη-
ματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλλη-
λων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το 
επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου, για τον 
σκοπό της έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 
και της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυ-
σης, και εμβάζει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που 
αντιστοιχεί στον δικαιούχο. Eφόσον εγκριθεί η αίτηση, 
δε δύναται να τροποποιηθεί.

5. Ακολούθως, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστω-
τικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδι-
κασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση 
της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, απο-
στέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού 
τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική 
εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και β) μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρ-
μογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση 
της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Μετά την είσοδο στον 
ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επι-
βεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να 
ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του.

6. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην χρεωστική 
κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον 
δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων 
και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο 
πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

7. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποι-
ημένη έως την 31η.10.2022, μετά την πάροδο της οποίας 
το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός 
υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.

8. Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγ-
ματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την 
τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών.(Web/Virtual POS).

9. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφο-
ριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και 
επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Άρθρο 5
Διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης 
σε τραπεζικό λογαριασμό

1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής, κάθε φυσικό πρόσω-
πο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1, δύνα-
ται να αιτείται την πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης 
της παρ. 1 του άρθρου 1 σε τραπεζικό λογαριασμό της 
επιλογής του, όπως αυτή διαμορφώνεται αν ο δικαιούχος 
επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

2. Η είσοδος του φυσικού προσώπου δικαιούχου 
στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποί-
ησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 
του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών συ-
μπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας 
του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, συμπλη-
ρώνει τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαρια-
σμού του και αιτείται την πίστωση του σχετικού ποσού 
στον λογαριασμό αυτόν.

4. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης 
του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η 
ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει 
εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρη-
ματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλλη-
λων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το 
επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου και τον 
αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του 
για τον σκοπό της πίστωσης του ποσού της οικονομικής 
ενίσχυσης, και εν συνεχεία εμβάζει, στο πιστωτικό ίδρυ-
μα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό 
ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

Άρθρο 6
Διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας ή πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό 
από τα Κ.Ε.Π.

1. Η περιγραφόμενη στα άρθρα 4 και 5 διαδικασία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από 
πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του 
φυσικού προσώπου - δικαιούχου, κατά τις ημερομηνίες 
υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2.

2. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρ-
μογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση των «Κω-
δικών Δημόσιας Διοίκησης» της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
29810 ΕΞ 2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 
(Β’ 4798). Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει στα πε-
δία που εμφανίζονται στο σύστημα: α) τον ΑΦΜ του φυ-
σικού προσώπου, β) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήμα-
τος, μοτοσυκλέτας - μοτοποδηλάτου, επιβεβαιώνοντας 
ότι το δηλούμενο είναι ιδιοκτησίας του ή συνιδιοκτησί-
ας του, ή μισθωμένο όχημα που του έχει παραχωρηθεί 
προς χρήση (leasing), καταχωριζομένου στην τελευταία 
περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας, 
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και 
ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, και αιτείται για 
λογαριασμό του φυσικού προσώπου είτε την έκδοση 
της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του 
σχετικού ποσού είτε την πίστωση του σχετικού ποσού 
στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος φυσικού προ-
σώπου, τον οποίο και δηλώνει στον υπάλληλο.

3. H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρε-
ωστικής κάρτας ή δήλωσης του επιθυμητού τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιεί-
ται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού 
προσώπου.
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Άρθρο 7
Διαδικασία εκκαθάρισης της οικονομικής 
ενίσχυσης

1. Μετά την ημερομηνία απενεργοποίησης της ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4, 
το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός 
ενημερώνει την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. σχετικά με το συνολικό ποσό 
το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει πιστωθεί στους 
δικαιούχους ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί από αυτούς και επι-
στρέφει το ανωτέρω ποσό στην Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., προκειμένου 
να αποδοθεί, εν τέλει, στο Ελληνικό Δημόσιο.

2. Η περαιτέρω αναζήτηση των ανωτέρω ποσών από 
τον δικαιούχο αποκλείεται.

Άρθρο 8
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4950/2022 (Α’ 128) εκκινεί 
την 01η.08.2022 και λήγει την 01η.09.2022.

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Ανάπτυξης
Υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΛΙΒΑΝΙΟΣ  ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  
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*02040913007220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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