
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1170 
Καθορισμός του χρόνου της παραγωγικής λει-

τουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του 

άρθρου 115 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), των τε-

χνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουρ-

γία της, των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, 

των καταστημάτων και των λαϊκών αγορών όπου 

χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα και κάθε άλ-

λης αναγκαίας λεπτομέρειας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 
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) Το άρθρο 115 ν. 5007/2022 «Ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλ-
λες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 241) και ιδίως την παρ. 15,

γ) 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),

δ) 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),

ε) 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,

στ) Το άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

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

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

θ) Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

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

ια) 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),

ιβ) Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’126),

ιγ) Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργoύ και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 142), 

ιδ) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

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

ιστ) Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 160),

ιζ) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 1786/14-2-2022 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638),
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4. Την υπ’ αρ. 33864/1.12.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της 
ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μονο-
πρόσωπη Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).

5. 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).

6. Την υπό στοιχεία 149 ΕΞ 2023/03.01.2023 - ορθή 
επανάληψη 10.01.2023  - εισήγηση δημοσιονομικών 
επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτουν 
περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό 
προϋπολογισμό, στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ, κατά το μέρος που 
αφορά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πέραν 
αυτών που έχουν προβλεφθεί στην υπό στοιχεία 53984 
ΕΞ2022/19.12.2022 Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώ-
σεων της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης επί του σχεδίου 
του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 (Α’ 241).

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του κόστους του τε-
χνικού σχεδιασμού και υλοποίησης της ειδικής εφαρμο-
γής (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επικοινωνίας, 
τραπεζικών, συμβούλου κ.λπ.) από την ανώνυμη εταιρεία 
του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), αυτό εκτιμάται να 
ανέλθει στο ύψος του 1.500.000,00 ευρώ, με το οποίο 
θα επιχορηγηθεί ο εν λόγω φορέας όπως έχει περιγραφεί 
στην παρ. 14 στο άρθρο 115 του ν. 5007/2022, με την 
παρούσα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και σκοπός

1. Σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 5007/2022, παρέ-
χεται οικονομική ενίσχυση για τους μήνες Φεβρουάριο 
2023 έως και Ιούλιο 2023, από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, σε νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 
του άρθρου 115 του ν. 5007/2022, με σκοπό την κάλυψη 
μέρους του αυξημένου κόστους αγορών ιδίως ειδών 
διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη 
τιμών καταναλωτή.

2. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός ειδικότε-
ρα του χρόνου της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής 
εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 
(Α’ 241) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουρ-
γία της, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, τα κατα-
στήματα και οι λαϊκές αγορές όπου χρησιμοποιείται η 
ψηφιακή κάρτα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 115. 

Άρθρο 2
Δικαιούχοι, διαδικασία, χρονική διάρκεια και 
περιεχόμενο της αίτησης για τη λήψη της 
έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, 
άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα 
που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει 
ή διαζευγμένα. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα 

που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος 
είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος, κατά το άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’167) ή ο ένας εκ των δύο 
σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης. Τα φυσικά 
πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφόσον πληρούν τα 
ακόλουθα κριτήρια: (α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό 
εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρ-
τητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκ-
μαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για 
άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν 
διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για 
έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώ-
νου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική 
δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του 
άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ή τους 
έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει 
της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήματος, ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή 
φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνε-
ται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο 
τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος 
του νοικοκυριού. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισό-
δημα του πρώτου εδαφίου ανέρχεται έως είκοσι τέσσερις 
χιλιάδες (24.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 
άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος, μετά 
το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 
δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλ-
λάσσεται από τον φόρο εισοδήματος. Για τον προσδιο-
ρισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των 
εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και 
φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών 
κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φο-
ρολογικού έτους 2021, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2022. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου 
συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται 
ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλω-
θεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων. (β) Η συνολική αξία 
της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την 
πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 
2022, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβί-
ωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021, 
να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιά-
δων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους 
σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 
τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους 
ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικο-
γένειες. Εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης: α) 
Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορο-
λογικού έτους 2021 ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου 
κατά το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση 
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολο-
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γικού έτους 2021 ότι φιλοξενούνται. γ) Τα φυσικά πρό-
σωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης 
για το φορολογικό έτος 2021. δ) Οι φορολογικοί κάτοικοι 
αλλοδαπής. ε) Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπο-
βάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογι-
κού έτους 2021 έως και την 31η.12.2022.

2. Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως 
μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται οι σύζυγοι ή μέλη 
με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, 
τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιού-
χος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση 
σε ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που δημιουργείται 
από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται 
στην παρούσα. Η υποβολή της αίτησης για την λήψη 
της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι την 
15η Μαρτίου 2023.

4. Ο αιτών επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα λάβει την 
οικονομική ενίσχυση ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 δύναται να είναι α) σε 
ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον 
σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, ή β) σε τραπεζικό 
λογαριασμό επιλογής του στον οποίο είναι δικαιούχος ή 
συνδικαιούχος συμπληρώνοντας τον αριθμό IBAN.

5. 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 3
Τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης

1. Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 
δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών 
που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο. Το μηνιαίο ύψος 
των αγορών, επί του οποίου χορηγείται ενίσχυση δέκα 
τοις εκατό (10%), ανέρχεται σε διακόσια είκοσι (220) 
ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 
εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυ-
ριού και έως χίλια (1000) ευρώ αγορών. Σε περίπτωση 
που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό 
λογαριασμό, τα ποσά που καταβάλλονται ανέρχονται 
στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ανωτέρω ύψους.

2. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι 
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια 
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφί-
ζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση 
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χα-
ρακτήρα.

3. Το ποσό της ενίσχυσης και ο επιμερισμός αυτής ανά 
δικαιούχο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 και την 
παρ. 1 του παρόντος υπολογίζεται από την ανώνυμη 
εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.». (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), με βάση 
τα δεδομένα που έχουν αντληθεί από τις διαδικτυακές 
υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 5 και την παρ. 4 του άρθρου 6.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επι-
χορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των 
σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-
0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου 
Οικονομικών.

Άρθρο 4
Τρόποι πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης

1. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται από 
την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινω-
νία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) 
μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) που δημιουργεί-
ται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., στον δικαιούχο: α) σε ψηφιακή 
χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό 
αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό ορ-
γανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, ή β) σε τραπε-
ζικό λογαριασμό επιλογής του με βάση την αίτηση του 
αιτούντος την οικονομική ενίσχυση.

Άρθρο 5
Διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης 
σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα

1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής, κάθε φυσικό πρό-
σωπο της παρ.  1 του άρθρου 2, 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 σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 3. Η ανωτέρω κάρτα εκδίδεται 
ειδικά για το σκοπό του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 1 από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα. Η συμμετοχή του 
πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργα-
νισμού στην ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται 
βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται 
στο Μητρώο Συνεργαζόμενων Αδειοδοτημένων Παρό-
χων Υπηρεσιών Πληρωμών, που έχει συσταθεί από την 
ΚτΠ Μ.Α.Ε.

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) ή μέσω του vouchers.gov.gr, πραγματοποιείται 
κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδι-
κών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η 
ενέργεια αυτή υλοποιείται, ως υπηρεσία στην υποδομή 
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του vouchers.gov.gr και θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσί-
ες login TAXISnet (OAuth 2.0 client) οι οποίες θα παρα-
μετροποιηθούν κατάλληλα από την Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών συ-
μπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας 
του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, 
το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει για την έκδοση της 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και αιτείται την έκδοση 
της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του 
σχετικού ποσού σε αυτήν. Η εφαρμογή δύναται να επα-
ληθεύει την ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας με τα 
κατάλληλα τεχνικά μέσα.

4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων 
χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 η ειδική εφαρ-
μογή αποστέλλει τα υποβληθέντα στοιχεία σε κατάλληλη 
διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. η οποία επιβεβαιώνει 
ότι ο αιτών είναι δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης. 
Επιπλέον η διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. θα απο-
στέλλει και τα μέλη του νοικοκυριού σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022. Οι παραπάνω 
διαδικτυακές υπηρεσίες 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. Δίνεται η δυνατότητα για την μεταβολή των στοι-
χείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για την 
έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (α) για όσους 
υποβάλουν αίτηση εντός Φεβρουαρίου 2023, έως το 
πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και (β) για όσους 
υποβάλουν αίτηση εντός Μαρτίου, έως το πέρας της 
15ης Μαρτίου 2023.

6. 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 χρημα-
τοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το επώ-
νυμο, 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 ενίσχυσης, και 
εμβάζει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπι-
στωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί 
στον δικαιούχο, ανά ορόσημο πληρωμής. Εφόσον εγκρι-
θεί η αίτηση, δε δύναται να τροποποιηθεί ως προς τον 
αρχικώς επιλεχθέντα τρόπο καταβολής της ενίσχυσης. 

7. Ακολούθως, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπι-
στωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενερ-
γοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού 
ποσού, αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον 
αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιού-
χος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες 
και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος 
στην ειδική εφαρμογή 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 επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μή-
νυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή 
χρεωστική κάρτα του.

8. Για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με έκδοση 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως την 28η Φεβρουαρίου 
2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 
2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση 
στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 3η Μαρτίου 
2023. Για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με έκδοση 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας από την 1η Μαρτίου έως 
την 15η Μαρτίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρου-
αρίου και Μαρτίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό 
ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως 
την 20ή Μαρτίου 2023. Για όλους τους δικαιούχους που 
έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης με έκδοση ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας η ενίσχυση των μηνών Απριλίου, Μα-
ΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζι-
κό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα 
εντός των πρώτων τριών εργάσιμων ημερών κάθε μηνός.

9. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην χρεωστική 
κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον 
δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε 
είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηρι-
οποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, ιδίως στους 
κάτωθι ειδικότερους κωδικούς:

Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category 
Codes - MCC)

Κατηγορία
εμπόρου (MCC) Περιγραφή

5411 Παντοπωλεία, Σούπερ μάρκετ

5422 Κρεοπωλεία

5441 Καταστήματα ζαχαροπλαστικής

5451 Καταστήματα γαλακτοκομικών 
προϊόντων

5462 Αρτοποιεία

5499 Διάφορα καταστήματα τροφίμων

10. Δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο 
πρόσωπο ή η ανάληψη του χρηματικού ποσού που πι-
στώνεται στην χρεωστική κάρτα.

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

12. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποι-
ημένη έως την 31η.08.2023, μετά την πάροδο της οποίας 
το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός 
υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.

13. Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενι-
σχύσεων η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αποστέλλει αυτοματοποιημένο 
μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη 
λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, με την επιτυχή πίστω-
ση της ενίσχυσης που καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε 
περίπτωση απόρριψής της.
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Άρθρο 6
Διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης 
σε τραπεζικό λογαριασμό.

1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής, κάθε φυσικό πρό-
σωπο της παρ. 1 του άρθρου 2, δύναται να αιτείται την 
πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 3 σε τραπεζικό λογαριασμό της επι-
λογής του, όπως αυτή διαμορφώνεται αν ο δικαιούχος 
επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 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 
την ΚτΠ Μ.Α.Ε..

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). Η ενέργεια αυτή υλοποιείται, 
ως υπηρεσία στην υποδομή του vouchers.gov.gr και θα 
χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες login TAXISnet (OAuth 2.0 
client) οι οποιες θα παραμετροποιηθούν κατάλληλα από 
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης.

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών 
συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινω-
νίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, 
συμπληρώνει τον IBAN του τραπεζικού λογαριασμού 
της επιλογής του στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδι-
καιούχος καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται 
ο λογαριασμός και αιτείται την πίστωση του σχετικού 
ποσού στον λογαριασμό αυτό. Η εφαρμογή δύναται να 
επαληθεύει την ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας με 
τα κατάλληλα τεχνικά μέσα. H εφαρμογή θα επαληθεύ-
ει την ορθότητα του αριθμού ΙΒAN μέσω διαδικτυακής 
υπηρεσίας που θα παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων 
χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 η ειδική εφαρ-
μογή αποστέλλει τα υποβληθέντα στοιχεία σε κατάλληλη 
διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. η οποία επιβεβαιώνει 
ότι ο αιτών είναι δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης. 
Επιπλέον η διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. θα απο-
στέλλει και τα μέλη του νοικοκυριού σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022. Οι παραπάνω 
διαδικτυακές υπηρεσίες 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. Δίνεται η δυνατότητα για την μεταβολή των στοι-
χείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για την 
πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογα-
ριασμό (α) για όσους υποβάλουν αίτηση εντός Φεβρου-

αρίου 2023, έως το πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2023 
και (β) για όσους υποβάλουν αίτηση εντός Μαρτίου, έως 
το πέρας της 15ης Μαρτίου 2023.

6. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης 
του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η 
ιδιότητά του ως δικαιούχου και ολοκληρωθεί ο υπολο-
γισμός του ποσού, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει εγκριτική 
απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού 
τηλεφώνου του δικαιούχου και τον αριθμό του προσω-
πικού τραπεζικού λογαριασμού του για τον σκοπό της 
πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και εν 
συνεχεία εμβάζει, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματο-
πιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί 
στον δικαιούχο, ανά ορόσημο πληρωμής. Εφόσον εγκρι-
θεί η αίτηση, δε δύναται να τροποποιηθεί ως προς τον 
αρχικώς επιλεχθέντα τρόπο καταβολής της ενίσχυσης. 

7. Για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με πίστωση 
σε τραπεζικό λογαριασμό έως την 28η Φεβρουαρίου 
2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου 
και Απριλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυ-
μα προς πληρωμή έως την 3η Μαρτίου 2023. Για όσους 
υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με πίστωση σε τραπεζικό 
λογαριασμό από την 1η Μαρτίου έως την 15η Μαρτίου 
2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου 
και Απριλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα 
προς πληρωμή έως την 20ή Μαρτίου 2023. Για όλους 
τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης 
με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό η ενίσχυση των 
μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 αποστέλλεται στο 
τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 3η Μαΐου 2023.

8. Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύ-
σεων η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αποστέλλει αυτοματοποιημένο μή-
νυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη 
της οικονομικής ενίσχυσης, με την επιτυχή πίστωση της 
ενίσχυσης που καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε περίπτω-
ση απόρριψής της.

Άρθρο 7
Διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας ή πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό 
από τα Κ.Ε.Π.

1. Η περιγραφόμενη στα άρθρα 5 και 6 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.

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 
πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα: α) Τον ΑΦΜ του 
φυσικού προσώπου, β) τα στοιχεία επικοινωνίας του 
φυσικού προσώπου, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλε-
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κτρονικού 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 λογαρια-
σμό του αιτούντος φυσικού προσώπου, 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.

4. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφο-
ριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της 
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία 
εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφο-
ρά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Άρθρο 8
Περιπτώσεις απόρριψης των διαδικασιών 
πίστωσης των λογαριασμών

1. Ειδικά σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας 
πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα 
ή στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο αιτών θα ενημε-
ρώνεται με e-mail και η αίτηση του θα ενεργοποιείται 
μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
αιτήσεων του άρθρου 2, ώστε να μπορεί να προβεί στις 
απαραίτητες διορθώσεις και να επαναυποβάλει την αί-
τηση μέχρι την 2α Μαΐου 2023.

2. Μετά την επανυποβολή ξαναγίνεται η διαδικασία 
πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογα-
ριασμό, στον επόμενο μήνα όπου πιστώνονται και τα 
ποσά των προηγούμενων μηνών που απορρίφθηκαν.

3. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του αρχικώς επιλε-
χθέντος τρόπου καταβολής της ενίσχυσης.

Άρθρο 9
Διαδικασία εκκαθάρισης της οικονομικής 
ενίσχυσης

1. Μετά την ημερομηνία απενεργοποίησης της ψηφι-
ακής χρεωστικής κάρτας σύμφωνα με την παρ. 12 του 
άρθρου 115 του ν. 5007/2022, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο 
χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει την Κ.τ.Π. 
Μ.Α.Ε. σχετικά με το συνολικό ποσό το οποίο, για οποιον-
δήποτε λόγο, δεν έχει πιστωθεί στους δικαιούχους ή δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί από αυτούς και επιστρέφει το ανω-
τέρω 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 10
Λοιπά στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος

1. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, 
την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, την οργάνωση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των 

δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες 
που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα 
και διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα 
που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, σύμ-
φωνα με τον Γενικού Κανονισμό για την Προστασία Δε-
δομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ, L 
119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα προσω-
πικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στην ανωτέρω 
εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαι-
τέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο 
σκοπό του άρθρου 1. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται 
για τον ως άνω σκοπό για περίοδο δύο (2) ετών και στη 
συνέχεια διαγράφονται.

2. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας της 
ειδικής εφαρμογής., Προς το σκοπό αυτό η ΚτΠ Μ.Α.Ε. 
διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προ-
σώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα ιδίως με ΓΚΠΔ και τον 
ν. 4624/2019.

3. Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την ανάπτυξη των διαδικτυα-
κών υπηρεσιών για την επαλήθευση του δικαιώματος της 
οικονομικής ενίσχυσης και τον υπολογισμό των μελών 
της οικογενείας με βάση τα στοιχεία Μητρώου φορολο-
γουμένων και τα στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήματος και ακίνητης περιουσίας και μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ενημερώνε-
ται η ειδική εφαρμογή.

Άρθρο 11
Έναρξη και λήξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της ειδικής εφαρμογής.

Με διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης θα καθορισθεί ο χρόνος έναρξης και ο 
χρόνος λήξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής 
εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

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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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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