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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1
της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993
«Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο
διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους
εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού.

2

Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής
της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A’ 118)
και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικονομικής
διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3897
(1)
Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1
της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993
«Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο
διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους
εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα 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).

Αρ. Φύλλου 3194

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
γ. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
δ. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ε. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).
στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
η. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
θ. Την υπ’ αρ. 8071/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).
ι. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
ια. Της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993
(Α΄ 25) περί κυρώσεων για προσβολές δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων
στο διαδίκτυο.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αίτηση παρ. 10Α του άρθρου 66Ε
του ν. 2121/1993
1. Η ειδικά προδιατυπωμένη αίτηση της υποπαρ. 1 της
παρ. 10Α του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 διαμορφώνεται
από τον ΟΠΙ, ο οποίος την τροποποιεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της ΕΔΠΠΙ.
2. Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης είναι:
α) η αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονική υποβολή της ειδικά
προδιατυπωμένης αίτησης μαζί με τα έγγραφα που
αναφέρονται σε αυτήν, β) η καταβολή του προβλε-
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πόμενου στο άρθρο 4 της παρούσας τέλους και γ) η
αίτηση να έχει υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15)
εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη
μετάδοση του γεγονότος ή στην περίπτωση που στην
αίτηση περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός το
αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από
την προγραμματισμένη μετάδοση του πρώτου χρονικά αναφερόμενου στην αίτηση γεγονότος εθνικής ή
διεθνούς τηλεθέασης.
3. Στο πλαίσιο της υποβολής συμπληρωματικών της
αίτησης στοιχείων δύναται να προσκομιστεί από τον αιτούντα τυχόν απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής
άλλου κράτους μέλους της ΕΕ που διατάσσει την απομάκρυνση του ιδίου περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
4. Ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο ζητηθεί από την ΕΔΠΠΙ εντός της εκάστοτε
οριζόμενης προθεσμίας.
Άρθρο 2
Απόφαση ΕΔΠΠΙ
1. Στην περίπτωση που προσβάλλεται δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε
ν. 2121/1993 η ΕΔΠΠΙ, κατόπιν εξέτασης της αίτησης
του άρθρου 1, δύναται με απόφασή της να διατάσσει
τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο ενιαίo
εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού
πρωτοκόλλου (IP addresse) ή όνομα τομέα (domain
name) ή και στις τυχόν παραλλαγές της υποπαρ. 3 της
παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 και γενικά
οπουδήποτε στο διαδίκτυο λαμβάνει χώρα η προσβολή για χρονικό διάστημα ανάλογο προς το γεγονός ή τα
γεγονότα και τον χρόνο διάρκειας αυτού ή αυτών. Ως
γεγονός νοείται και το σύνολο επιμέρους μεταδόσεων
που συναποτελούν μία ενιαία αθλητική ή πολιτιστική
διοργάνωση. Για την λήψη της απόφασης αρκεί η εκ
μέρους της ΕΔΠΠΙ πιθανολόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων.
2. Ένδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η
πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος μεγάλης κλίμακας
επί γεγονότων εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, καθώς
και η πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, το οποίο κατά τα
διδάγματα της κοινής πείρας αναμένεται να έχει υψηλή
τηλεθέαση.
3. Επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου, σοβαρού
και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτη βλάβη για το
δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο συνιστούν, ιδίως,
η βλάβη στην αξία του προστατευόμενου αντικειμένου
κυρίως λόγω των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και
της οικονομικής αξίας των δικαιωμάτων που προσβάλλονται, καθώς και η σχετική ζημία που υφίστανται οι
δικαιούχοι.
4. Ο αιτών δύναται το αργότερο μέχρι την έκδοση
απόφασης της ΕΔΠΠΙ να προσκομίζει ενώπιόν της νέα
στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονομάτων τομέα
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(domain names), ονόματα υποτομέων (subdomains),
των ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses)
μέσω των οποίων πιθανολογείται η διενέργεια της
προσβολής.
5. Η ως άνω απόφαση της ΕΔΠΠΙ εκδίδεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη μετάδοση
του γεγονότος, το οποίο αναφέρεται στην απόφαση, και
στην περίπτωση περισσότερων αναφερόμενων στην
αίτηση γεγονότων είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από
την μετάδοση του χρονικά πρώτου εξ αυτών.
6. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή καλεί τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον
προβλεπόμενο στο άρθρο 3 της παρούσας τρόπο να
διακόψουν εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από έξι (6) ώρες και μεγαλύτερη από δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης, την
πρόσβαση στο περιεχόμενο των περιλαμβανόμενων
στην απόφαση ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή
ονομάτων τομέα (domain names) και στις τυχόν παραλλαγές της υποπαρ. 3 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του
ν. 2121/1993. Εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που
αναφέρεται στην παρ. 5 η απόφαση κοινοποιείται στην
Ε.Ε.Τ.Τ. και στον δικαιούχο/αιτούντα μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας.
7. Με την απόφαση αυτή απειλείται επιβολή προστίμου στους παρόχους ύψους πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης από
την κοινοποίησή της σε αυτούς. Το πρόστιμο επιβάλλεται
με νέα απόφαση της ΕΔΠΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του άρθρου
66Ε του ν. 2121/1993. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΔΠΠΙ για τον καθορισμό του
ύψους του προστίμου είναι η βαρύτητα της προσβολής
και η επανάληψή της.
8. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή γνωστοποιεί, εφόσον
αυτό είναι δυνατόν, την απόφαση στους διαχειριστές και
ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην απόφαση ενιαίων
εντοπιστών πόρων (URLs) ή διευθύνσεων διαδικτυακού
πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain
names).
Άρθρο 3
Κοινοποιήσεις
1. Η κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ με τις
οποίες καλούνται οι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο
να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτές πραγματοποιείται με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί
στον πάροχο κατά την στιγμή της ηλεκτρονικής της
αποστολής.
3. Για την τήρηση του Ειδικού Μητρώου Παρόχων της
υποπαραγράφου 7 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του
ν. 2121/1993 μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και το τηρούμενο από την ΕΕΤΤ Μητρώο Παρόχων Δικτύων και
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
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Άρθρο 4
Τέλος εξέτασης αίτησης
1. Το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης που θα
πρέπει να καταβληθεί μαζί με την υποβολή της αίτησης
τής παρ. 10A του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 ανέρχεται
στα 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει ένα όνομα
τομέα (domain name) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip address) ή ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL).
Στην περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει από δύο (2)
έως πέντε (5) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού
πρωτοκόλλου (Ip addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων
(URLs), το ύψος ανέρχεται στα 500 ευρώ, από έξι (6) έως
δέκα (10) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού
πρωτοκόλλου ή ενιαίων εντοπιστών πόρων στα 700 ευρώ
και από έντεκα (11) έως πενήντα (50) ονόματα τομέα ή ή
διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή ενιαίων εντοπιστών πόρων στα 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η
αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις
διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται
για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (live- streaming), το ύψος του τέλους
εξέτασης της αίτησης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.
Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερα από πενήντα (50) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις
διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip addresses) ή ενιαίων
εντοπιστών πόρων.
2. Το τέλος εξέτασης της αίτησης, επιπλέον του οφειλόμενου ΦΠΑ, κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα (κωδικός
SWIFT(ΒIC) ETHNGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού
του ΟΠΙ με IBAN GR8101101510000015129605323.
Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης, με τα πλήρη
στοιχεία του αιτούντος υποβάλλεται στο Λογιστήριο του
ΟΠΙ. Το τέλος αποτελεί τυπική προϋπόθεση έναρξης της
διαδικασίας και ως εκ τούτου, το καταβληθέν τέλος δεν
επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.
Άρθρο 5
Κατά τα λοιπά και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην
παρούσα εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196/2018 (Β’ 351)
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/
61840/5094/4171/240/2018 (Β’ 683) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Επικρατείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. 3891
(2)
Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021
(A’ 118) και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
β) του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά
με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου,
επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 118), και ιδίως της παρ. 8,
γ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α’ 256), και ιδίως του άρθρου 55,
δ) 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),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 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) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
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νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α’ 134), και ιδίως των άρθρων 47 και 58,
ζ) του άρθρου 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) του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α’ 267),
θ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 102),
ι) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ν. 2690/1999 Α’ 45),
ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιγ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιε) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ιστ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
2. Την υπό στοιχεία 200 1053 000051/19.7.2021 (αρ.
πρωτ. 2/89891) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
3. Την υπό στοιχεία 1033/8.1.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).
4. Την υπό στοιχεία 33864/1.12.2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).
5. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
6. Την υπό στοιχεία 29810 2020/23.10.2020 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
7. Την υπό στοιχεία 3981/25.2.2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
8. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας) (Β’ 2902).
9. Το γεγονός ότι, πλην της δαπάνης ύψους πενήντα
εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ που προβλέπεται στην
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παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021, με την παρούσα
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2
του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 και διαδικασία
έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4816/2021, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει
γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.1996 έως
και 31.12.2003 και έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη
μόνη δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
από την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, δύναται να αιτείται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία πιστώνεται, από την Κ.τ.Π.
Μ.Α.Ε., οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ. Η ανωτέρω κάρτα εκδίδεται από πιστωτικό
ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό 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), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής
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, το φυσικό
πρόσωπo καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα
πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό
του κινητού τηλεφώνου και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού
ποσού.
4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων
της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής
διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά
του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/
2020 (Α’ 256) και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αντλεί τα
αναγκαία στοιχεία.
5. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την
επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της Κ.τ.Π.
Μ.Α.Ε., έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης
των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων
και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση
των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και
την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή,
ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο
και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και
του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
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Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας από τα Κ.Ε.Π.
1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο
υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου - δικαιούχου. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται
στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του
με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο
υπάλληλος καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο
σύστημα τα εξής στοιχεία του φυσικού προσώπου: α) τον
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον
προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του
κινητού τηλεφώνου και αιτείται έκδοση της ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού
για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.
2. H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.
3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της
ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και
επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.
Άρθρο 3
Πίστωση της οικονομικής διευκόλυνσης και
ενεργοποίηση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
1. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης
του φυσικού προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2
και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου,
η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων 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 διευκόλυνσης,
και εμβάζει, ταυτόχρονα, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που
αντιστοιχεί στον δικαιούχο.
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2. Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος
στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για
την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και
β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει
ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο
σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Αφότου εισέλθει στον ανωτέρω σύνδεσμο,
ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης
(password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο
γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει
την ψηφιακή χρεωστική κάρτα.
3. Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την
πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς
του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών
και φέρουν, ιδίως, τους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου
(Merchant Category Codes - MCC) και τους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 4
Διαδικασία εκκαθάρισης
της οικονομικής διευκόλυνσης
1. Αμέσως μετά την ημερομηνία απενεργοποίησης της
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 34 του ν. 4816/2021, 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 επιστρέφει το ανωτέρω ποσό στην Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.
2. Η περαιτέρω αναζήτησή των ανωτέρω ποσών από
τον δικαιούχο αποκλείεται.
Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής
της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 εκκινεί την
20ή.7.2021.
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Ⱦʘɷɿʃʉʀ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ȵʅʋʊʌʉʐ (Merchant Category Codes – MCC)

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɸʅʋʊʌʉʐ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

3000 ɹʘʎ 3350

ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ɸʏɲɿʌʀɸʎ, ɲɸʌʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

3351 ɹʘʎ 3500

ɸʆʉɿʃʀɲʍɻ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ

3501 ɹʘʎ 3999

ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ / ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ

4011

ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

4111

ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

4112

ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

4121

ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɲʇʀ

4131

ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ

4411

ɽɲʄɳʍʍɿɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ/ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɳ

4457

ɸʆʉɿʃʀɲʍɻ ɽɲʄɳʍʍɿʘʆ ʍʃɲʔʙʆ

4468

ʅɲʌʀʆɸʎ/ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ ʅɲʌʀʆɸʎ

4511

ʄʉɿʋɹʎ ɲɸʌʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

4582

ɲɸʌʉɷʌʊʅɿɲ/ ɲɸʌʉʍʏɲɽʅʉʀ

4722

ʏɲʇɿɷɿʘʏɿʃɳ ʋʌɲʃʏʉʌɸʀɲ

4789

ʄʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

5551

ɸʆʉɿʃʀɲʍɻ ʍʃɲʔʙʆ
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5561

ɸʆʉɿʃʀɲʍɻ ʏʌʉʖʊʍʋɿʏʘʆ ʃʄʋ

7011

ʄʉɿʋɹʎ ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ / ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ

7032

ʃɲʏɲʍʃɻʆʙʍɸɿʎ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

7033

campings

7512

ʄʉɿʋɹʎ ɸʆʉɿʃɿɳʍɸɿʎ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

7832

ɇɿʆɸʅɳ

7911

ɲʀɽʉʐʍɸʎ ʖʉʌʉʑ, ʍʖʉʄɸʀɲ, ʍʏʉʑʆʏɿʉ

7922

Ⱥɸɲʏʌɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, ʋʌɲʃʏʉʌɸʀɲ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ

7929

ʉʌʖɼʍʏʌɸʎ ʃɲɿ ʅʋɳʆʏɸʎ

7991

ɸʃɽɹʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎ ɲʏʌɲʇɿʊʆ, ʅʉʐʍɸʀɲ

7999

ʄʉɿʋɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɲʆɲʗʐʖɼʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ

Ⱦʘɷɿʃʉʀ Ȱʌɿɽʅʉʀ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ (Ⱦ.Ȱ.ȴ.) ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ

ȾȰȴ

ɀȵɈȰɌɃɆȰ ȾȰȻ ȰɅɃȺȸȾȵɉɇȸ

49.10

ɉʋɸʌɲʍʏɿʃɹʎ ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

49.20

ɇɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ

49.31

Ȱʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉɲʍʏɿɲʃɹʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

49.32

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʏɲʇʀ

49.39

ȱʄʄɸʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

50.10

Ⱥɲʄɳʍʍɿɸʎ ʃɲɿ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

50.20

Ⱥɲʄɳʍʍɿɸʎ ʃɲɿ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ

50.30

ȵʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

50.40

ȵʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ

51.10

Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

ȾȰȴ

ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ ɉɅȸɆȵɇȻɏɁ ɅȰɆɃɍȸɇ ȾȰɈȰȿɉɀȰɈɃɇ

55.10

ɂɸʆʉɷʉʖɸʀɲ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ

55.20

Ⱦɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ɷɿɲʃʉʋʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ʍʑʆʏʉʅɻʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ
ɍʙʌʉɿ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ, ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ

55.30

Ɇʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ ʉʖɼʅɲʏɲ

55.90

ȱʄʄɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ

ȾȰȴ

ɈȰɂȻȴȻɏɈȻȾȰ ȳɆȰɌȵȻȰ

79.11

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɲʇɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ʋʌɲʃʏʉʌɸʀʘʆ

79.12

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ ʏɲʇɿɷɿʙʆ

79.90

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

77.34

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʄʘʏʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
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ȾȰȴ
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ɈȵɍɁȵɇ, ȴȻȰɇȾȵȴȰɇȸ ȾȰȻ ɎɉɍȰȳɏȳȻȰ

90.01 Ɉɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ
90.02 ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʏɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ
90.03 Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
90.04 ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
91.02 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʉʐʍɸʀʘʆ
91.03 ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʊʄʘʆ ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ
93.29 ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ
59.14 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ

40947

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40948

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υγείας

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02031942007210012*

