
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στον Δήμο Βρι-
λησσίων.

2 Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγω-
γικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της 
παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), 
των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη 
λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουρ-
γικότητων, εξειδίκευση των συναφών παροχών 
για τον καθορισμό των δικαιούχων, καθορισμός 
των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, της χρονι-
κής περιόδου της δράσης και κάθε άλλης ανα-
γκαίας λεπτομέρειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 30672οικ. (1)
Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στον Δήμο Βρι-

λησσίων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214),

β) 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),

γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

δ) των άρθρων 58 και 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

ε) του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).

2. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 (Β’ 3777) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντο-
λή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αρ. 1938/1292/28-1-2010 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησ-
σίων» (Β’ 113).

4. Την υπ’ αρ. 82703/29562+75154/27218/19-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων» (Β’ 3759).

5. Την υπ’ αρ. 36017/9.8.2021 (Β’ 3748) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης της εξουσίας 
υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμμα-
τέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Την υπ’ αρ. 101/2022 (ΑΔΑ: ΩΥΥΨΩ9Ρ-1Ι5) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων.

7. Την υπ’ αρ. 2022/7924/1-6-2022 (ΑΔΑ: 9Ω4ΑΩ9Ρ- 
ΜΥ7) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

8. Την υπ’ αρ. 6555/9-5-2022 βεβαίωση της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Βριλησσίων για την ύπαρξη πίστωσης.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται ετήσια δαπάνη 7.200 ευρώ, η οποία για το 
τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται σε 3.600 ευρώ που 
καλύπτεται από την εγγεγραμμένη πίστωση του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Καν 
10.6041.02) «Τακτικές αποδοχές ασκούμενου δικηγό-
ρου». Για καθένα από τα επόμενα έτη ανάλογη δαπάνη 
θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου του 
οικείου οικονομικού έτους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου του Δικηγό-
ρου του Δήμου καθώς επίσης και την παροχή δυνατό-
τητας απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων, αποφα-
σίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων 

που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων σε ένα (1) άτομο.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του μέχρι δώδεκα 
(12) μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β παρ. 4 του 
άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

γ) Την μηνιαία αμοιβή του στο ποσό των εξακοσίων 
(600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφα-
λιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
- Οι ενδιαφερόμενοι-ες ασκούμενοι-ες υποψήφιοι 

δικηγόροι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
εντός δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτη-
σης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην 
ιστοσελίδα του δήμου. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα 
συνταχτούν σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα και τις 
οδηγίες αποστολής και υποβολής, οι οποίες θα δοθούν 
στην ανακοίνωση της σχετικής Πρόσκλησης - Ανακοί-
νωσης του δήμου Βριλησσίων.

- Στις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις οι ενδιαφερόμε-
νοι-ες δηλώνουν: α) τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας, β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου στον 
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο γ) τα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση) και επίσης καταθέτουν επισυνα-
πτόμενα: 1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής 
όψεως) 2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου 
στον Δικηγορικό Σύλλογο 3) βιογραφικό σημείωμα 4) 
αντίγραφα τίτλων σπουδών 5) φωτοτυπία πρώτης σε-
λίδας Βιβλιαρίου Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι εφόσον 
ο-η υποψήφιος-α δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο 
ασκουμένων, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο 
της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής με τον αντίστοιχο 
αριθμό πρωτοκόλλου.

- Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον 
αριθμό της μίας (1) διαθέσιμης θέσης, η επιλογή της/
του ασκούμενης/ου θα γίνει με δημόσια κλήρωση πα-
ρουσία των ενδιαφερομένων στο δημοτικό κατάστημα 
του Δήμου Βριλησσίων (Δ. Βερνάρδου αριθ. 23) και το 
όνομα της/του επιλεγείσας/εντος θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Βριλησσίων.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερησίας απασχόλησης των 
ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος 
τήρησης και ελέγχου των παρουσιολογίων και άσκησης 
των απασχολούμενων υποψηφίων δικηγόρων θα είναι 
o δικηγόρος που υπηρετεί στον Δήμο Βριλησσίων. Η 
αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται 
με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια 
Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου.

Δ. Στο τέλος της διαδικασίας θα χορηγείται στους 
ασκούμενους δικηγόρους βεβαίωση ολοκλήρωσης της 
πρακτικής τους άσκησης από το Δήμαρχο Βριλησσίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Aθήνα, 20 Ιουνίου 2022

 Με εντολή Υπουργού
Με εντολή Αναπληρωτή Δικαιοσύνης
Υπουργού Οικονομικών Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και
Δημοσιονομικής Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 3603 (2)
Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγι-

κής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 

του άρθρου 30 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), των τε-

χνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία 

της, των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, εξει-

δίκευση των συναφών παροχών για τον καθορι-

σμό των δικαιούχων, καθορισμός των συνεργαζό-

μενων επιχειρήσεων, της χρονικής περιόδου της 

δράσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (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) του άρθρου 30 του ν. 4934/2022 «Ένταξη των περι-
οχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκα-
νήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της 
κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων 
και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών 
και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές δια-
τάξεις» (Α’ 100),

γ) του 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) του 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 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), και ιδίως των άρθρων 47 και 58,

στ) 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),

ζ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

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

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

ι) του 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),

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

ιβ) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Α’ 157).

ιγ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’15),

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

ιε) Του καταστατικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τροποποιη-
μένο και κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 
15/09/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 50) 
και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 06/10/2021 με Κωδικό 
Καταχώρισης 2638991, σύμφωνα με την από 06/10/2021 
και υπ’ αρ. 2453273 Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ.

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

3. της υπ’ αρ. 1786/2022 κοινή απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας και του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

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

5. Την υπό στοιχεία 29810 2020/23.10.2020 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποί-
ησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δη-
μόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

6 .Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

7. Την υπό στοιχεία 3981/25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

8. Την υπ’ αρ. 58670 - 07.06.2022 απόφαση ένταξης 
της πράξης (ΑΔΑ: ΨΕΑΡ46ΜΤΛΡ- 7ΞΒ).

9. Τις υπό στοιχεία 23371ΕΞ/2022 σε συνδυασμό με την 
21401 ΕΞ 2022 εισηγήσεις δημοσιονομικών επιπτώσεων 
της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σύμφωνα με την οποία προκύπτει δαπάνη συνολικού 
ύψους 6 εκ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από το εθνικό 
σκέλος του ΠΔΕ και ειδικότερα από την πράξη «Άυλη 
ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη του Τουρισμού-North 
Evia-Samos Pass για το έτος 2022» με κωδικό ΟΠΣ 
5180540 που έχει ενταχθεί στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025» στη ΣΑΝΑ763 με ενάριθμο έργου 
2022ΝΑ76300001 και συνολικό προϋπολογισμό έργου 
6.268.280,91 ευρώ και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του ΠΔΕ και του Μ.Π.Δ.Σ. του ΥΨΗΔ, 
πέραν των οποίων, δεν προκύπτουν δημοσιονομικές επι-
πτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και στο Μ.Π.Δ.Σ..

Με την παρούσα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται τα ειδικότε-
ρα ζητήματα για την δράση οικονομικής ενίσχυσης για 
την στήριξη του εγχώριου τουρισμού στη Σάμο και τη 
Βόρεια Εύβοια του άρθρου 30 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), 
σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 15.

2. Φορέας υλοποίησης είναι η εταιρία του Ελληνικού 
Δημοσίου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολο-
γίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. που εποπτεύεται από 
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας η δράση αναφέρε-
ται ως πρόγραμμα «North Evia-Samos Pass».

Άρθρο 2
Δικαιούχοι - ωφελούμενοι της δράσης - 
Αποκλεισμοί

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος «North Evia-
Samos Pass», ορίζονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα 
άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που 
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φο-
ρολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση τη δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολο-
γικό έτος 2020. 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 ν. 4172/2013 ή ένας 
εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την 
περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

Ως τρόπος επιλογής των δικαιούχων ορίζεται η χρονι-
κή σειρά υποβολής των αιτήσεων, και με την προϋπόθε-
ση ότι πληρούνται τα κριτήρια υπαγωγής των αιτήσεων 
στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του πα-
ρόντος άρθρου και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων 
πόρων ανά Φάση όπως περιγράφονται στο αρθρο 12 
της παρούσας.

2. Ως «Ωφελούμενοι» των δικαιούχων του προγράμ-
ματος «North Evia-Samos Pass», ορίζονται:

α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως 
εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και
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β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται 
κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέ-
κνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει 
τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

4. Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συ-
νάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι 
είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της 
παρ. 1, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι της οι-
κονομικής ενίσχυσης:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο 
πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού πε-
ριόδου 2021-2022 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση 
της παροχής ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι του 
προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.Υ.Π.Α. 
2022 - 2023 καθώς και της δράσης «Τουρισμός για όλους» 
του Υπουργείου Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 45 του 
ν. 4933/2022 (Α’ 99) και

γ) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι συνα-
φούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την 
ίδια χρονική περίοδο.

6. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή 
ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, επιβάλ-
λεται πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις 
κυρώσεων η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημό-
σιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, ως αχρε-
ωστήτως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με τον Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

Άρθρο 3
Οικονομική ενίσχυση και επιμερισμός

1. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, που αποτελεί 
την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελούμενων, 
προσδιορίζεται ως εξής:

α) για τους δικαιούχους του προγράμματος «North 
Evia-Samos Pass» που θα επιλέξουν ως προορισμό τους 
Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - 
Αγίας Άννας, η ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ για όλες τις Φάσεις της δράσης όπως ανα-
φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 12, πλην της Φάσης 2 
(Αυγούστου) που ανέρχεται στα εκατό (100) ευρώ.

β) για τους δικαιούχους του προγράμματος «North 
Evia-Samos Pass» που θα επιλέξουν ως προορισμό τη 
Σάμο, η ενίσχυση ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ 
για όλες τις Φάσεις της δράσης όπως αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 12, πλην της Φάσης 2 (Αυγούστου) 
που ανέρχεται στα διακόσια (200) ευρώ.

2. Η οικονομική ενίσχυση της δράσης είναι αφορολό-
γητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημο-
σίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος 
ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βε-

βαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημό-
σιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, 
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια 
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας

1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται 
από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι της δράσης, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 2, δύνανται να αιτούνται την 
έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία 
πιστώνεται, από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το αναλογούν ποσό, 
σύμφωνα με το άρθρο 3. 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 Δη-
μόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 
του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, αντλούνται 
και εμφανίζονται τα στοιχεία των ωφελούμενων, με βάση 
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων για το φορολογικό έτος 2020, το φυσικό πρόσωπο 
καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα 
στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού 
τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί. Στη συνέ-
χεια, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του, ήτοι Σάμο 
ή Βόρεια Εύβοια. Ακολούθως, δηλώνει ότι ο ίδιος και οι 
ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι -
ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνι-
κού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 του Ο.Α.Ε.Δ., του 
προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.Υ.Π.Α. 
2022, της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4933/2022 
(Α’ 99) ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φο-
ρέα για την ίδια χρονική περίοδο. Παράλληλα δηλώνει 
ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική 
κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για 
την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και 
διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν 
είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσω-
πο ή η ανάληψή του. Οι δηλώσεις των προηγούμενων 
εδαφίων συνιστούν ταυτοχρόνως και υπεύθυνες δηλώ-
σεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του 
περιεχομένου τους. Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο θα 
εκδοθεί η κάρτα, αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

4. Στην περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης δεν επιτρέ-
πεται ανάκληση ή η υποβολή δεύτερης αίτησης.
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5. Δικαιούχοι και ωφελούμενοι με κύρια κατοικία στις 
επιλέξιμες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου, 
όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 
2020 (Έντυπο Ε1 της ΑΑΔΕ) δεν μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση ή να περιλαμβάνονται ως ωφελούμενοι σε αίτηση 
με προορισμό την περιοχή της κύριας κατοικίας τους.

6. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορο-
λογικό έτος 2020, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης 
από τον δικαιούχο.

7. Με την είσοδο στην πλατφόρμα και την υποβολή 
της αίτησης, ο δικαιούχος πιστοποιεί την ακρίβεια των 
δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία 
των στοιχείων που υποβάλλει και των διαθέσιμων στοι-
χείων της ΑΑΔΕ.

8. Για τη συμπλήρωση της εικόνας του δικαιούχου 
και των ωφελούμενων και τον έλεγχο πλήρωσης των 
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. 
δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πλη-
ροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της 
ΑΑΔΕ ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς.

Άρθρο 5
Διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας από τα Κ.Ε.Π.

1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 4 διαδικασία έκδοσης 
της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο 
υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προ-
σώπου - δικαιούχου. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται 
στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του 
με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο 
υπάλληλος συμπληρώνει στα πεδία που εμφανίζονται 
στο σύστημα τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικό-
τερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον 
αριθμό του κινητού τηλεφώνου και το χρηματοπιστω-
τικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα. Επιπλέον, 
δηλώνει, για λογαριασμό του φυσικού προσώπου, τον 
προορισμό της επιλογής του δικαιούχου, ήτοι Σάμο ή 
Βόρεια Εύβοια και, κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από 
τον δικαιούχο, ότι ο δικαιούχος και οι ωφελούμενοι αυ-
τού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι 
στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 
περιόδου 2021-2022 του ΟΑΕΔ, του προγράμματος για 
τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.Υ.Π.Α. 2022, της δράσης 
«Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού, δυ-
νάμει του άρθρου 45 του ν. 4933/2022 (Α’ 99) ή συναφούς 
παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια 
χρονική περίοδο. Παράλληλα δηλώνει ότι το χρηματικό 
ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησι-
μοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη 
δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής 
του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή 
οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή 
του. Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων συνιστούν 
ταυτοχρόνως και υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου 
του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του πε-

ριεχομένου τους. Τέλος, αιτείται την έκδοση της άυλης 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχε-
τικού ποσού για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

2. H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφια-
κής χρεωστικής κάρτας δύναται να πραγματοποιείται 
και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού 
προσώπου.

3. 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.

4. Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα εκδίδεται λαμ-
βάνοντας ως ημερομηνία λήξης την τελευταία ημερο-
λογιακή ημέρα του μήνα που αφορά η φάση, σύμφωνα 
με το άρθρο 12.

Άρθρο 6
Πίστωση της οικονομικής
ενίσχυσης και ενεργοποίηση
άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

1. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης 
του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η ιδι-
ότητά του ως δικαιούχου, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διαβιβάζει στο 
πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 
τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του 
δικαιούχου, την ακριβή ημερομηνία λήξης της άυλης 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και το ποσό της ενίσχυσης, 
για τον σκοπό της έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας και της πίστωσης του ποσού της ενίσχυσης, 
και εμβάζει, ταυτόχρονα, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που 
αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

2. Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπι-
στωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργο-
ποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού πο-
σού, αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθ-
μό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος 
στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για 
την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρ-
τας και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δη-
λώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματω-
μένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφια-
κής χρεωστικής κάρτας. Αφότου εισέλθει στον ανωτέρω 
σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίω-
σης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενερ-
γοποιήσει την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

3. Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργα-
νισμός, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο 
δικαιούχο, θα εκδίδει και θα διανέμει αποκλειστικά με 
ψηφιακά μέσα, άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία 
θα αξιοποιείται ως το αποκλειστικό μέσο πληρωμής για 
τη διάθεση της ενίσχυσης των δικαιούχων και θα κατα-
ναλώνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
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επιχειρήσεων και αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες 
επιλέξιμες τερματικές συσκευές συναλλαγών (POS) των 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του άρθρου 7.

Ειδικότερα, η λίστα των επιλέξιμων τερματικών συ-
σκευών συναλλαγών (POS), θα κοινοποιείται από την 
ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ενώ τα πιστωτικά Ιδρύματα ή οι χρηματοπι-
στωτικοί οργανισμοί, που θα συμμετέχουν στη δράση, 
οφείλουν να ενημερώνουν τα συστήματά τους εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Το ανωτέρω ποσό δεν θα 
μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει 
ανάληψη αυτού, και στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρ-
τα δεν δύναται να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό, εκτός 
από ποσά που παρέχονται μέσω της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το πιστωτικό ίδρυμα ή 
ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός θα διανέμει ηλεκτρο-
νικά τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός δύο 
(2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε 
σχετικού αρχείου με τους επιβεβαιωμένους δικαιούχους 
όπως θα αποστέλλεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

4. Η συμμετοχή του πιστωτικού ιδρύματος ή του 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού στη δράση θα πραγ-
ματοποιείται με υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης συμμετοχής που θα 
εκδώσει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. Η συμμετοχή στη δράση και η 
υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται την 
πλήρη αποδοχή των όρων και των δεσμεύσεων που πε-
ριγράφονται στην παρούσα και της ως άνω πρόσκλησης 
αλλά και κάθε σχετικού θεσμικού πλαισίου που αφορά 
στην παρούσα δράση.

Άρθρο 7
Κατηγορίες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

1. Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμο-
ποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο και μόνο για 
την πραγματοποίηση συναλλαγών ή τη λήψη υπηρεσιών 
από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σωρευτικά:

α. σε περιοχές με Ταχυδρομικό Κωδικό που αναφέρε-
ται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας και

β. συγκεκριμένα στους τομείς του τουρισμού (διαμο-
νή, εστίαση) και των τοπικών μεταφορών, με Κωδικούς 
Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes - MCC) 
που αναρτώνται στην σελίδα της δράσης στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) 
και επικαιροποιούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με 
τα στοιχεία που αποστέλλονται από τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8.

2. Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν 
αποκλειστικά τερματικές συσκευές συναλλαγών (POS) 
που ανήκουν στην κατηγορία των Web/Virtual Pos.

3. Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής οι δικαι-
ούχοι μπορούν να επαληθεύουν, με αναζήτηση βάσει 
του ΑΦΜ της επιχείρησης, εφ’ όσον το γνωρίζουν, τη 
δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η εφαρμογή επι-
στρέφει την πληροφορία σχετικά με την συμμετοχή ή μη 
της συγκεκριμένης επιχείρησης στη δράση.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εκδίδουν 
τερματικά αποδοχής καρτών (POS)

1. Τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και χρημα-
τοπιστωτικοί οργανισμοί που εκδίδουν, βάσει σχετικής 
άδειας, τερματικά αποδοχής καρτών (POS), υποχρεού-
νται να διαβιβάσουν στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. τα στοιχεία εκεί-
να των POS που πληρούν σωρευτικά τους κανόνες της 
δράσης και συγκεκριμένα:

α. Ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης εγκατά-
στασης του POS, θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχές με 
Ταχυδρομικό Κωδικό που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι,

β. Η δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει στους 
τομείς του τουρισμού (διαμονή, εστίαση) και των τοπι-
κών μεταφορών και

γ. Δεν ανήκουν στην κατηγορία των Web/Virtual Pos.
2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται ανά τερματικό απο-

δοχής καρτών (POS), σύμφωνα με την παρ. 1, είναι ιδίως 
ο ΑΦΜ της επιχείρησης, ο Κωδικός Κατηγορίας Εμπόρου 
(Merchant Category Codes - MCC), ο ταχυδρομικός κώ-
δικας της εγκατάστασης και το POS ID.

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 1 υποχρεούνται να 
κοινοποιούν, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδο-
μάδας στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., νεότερα POS που θα πληρούν 
τις ως άνω περιγραφόμενες προϋποθέσεις ώστε να κα-
θίστανται και αυτά επιλέξιμα για τη δράση.

Άρθρο 9
Διαδικασία εκκαθάρισης οικονομικής ενίσχυσης.

1. Αμέσως μετά την ημερομηνία λήξης της άυλης ψη-
φιακής χρεωστικής κάρτας σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 5, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει 
και να ενημερώσει την ΕΔΥΤΕ.Α.Ε. σχετικά με το συνολικό 
ποσό το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει πιστω-
θεί στους δικαιούχους ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί από 
αυτούς και επιστρέφει το ανωτέρω ποσό στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

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

Άρθρο 10
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή διαλειτουργεί με το 
φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την άντληση 
των ακόλουθων στοιχείων:

α. ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο 
χρήστη,

β. Πληροφορία αν είναι εξαρτώμενο μέλος σε δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το 
φορολογικό έτος 2020 και

γ. Πληροφορία για την ύπαρξη δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό 
έτος 2020.

2. Αν ο ΑΦΜ είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής 
δήλωσης για το έτος 2020 ή σύζυγος/ΜΣΣ μίας υπο-
βληθείσας δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
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προσώπων για το φορολογικό έτος 2020, επιστρέφονται 
τα στοιχεία:

α. Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ (αν υπάρχει) υπό-
χρεου,

β. Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ (αν υπάρχει) Συζύ-
γου/ΜΣΣ,

γ. Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ (αν υπάρχει), ΑΜΚΑ (αν 
υπάρχει), έτος γέννησης (αν υπάρχει) εξαρτώμενων με-
λών (τέκνων). Σημειώνεται ότι ένα εκ των ΑΦΜ/ΑΜΚΑ 
πρέπει να είναι συμπληρωμένο υποχρεωτικά,

δ. Διεύθυνση κύριας κατοικίας (από έντυπο Ε1 - Πίνακα 
5 για το έτος 2020) τόσο για τον Υπόχρεο όσο και για 
Σύζυγο/ΜΣΣ (αν υπάρχει),

ε. Ταχυδρομικός Κώδικας κύριας κατοικίας (από έντυ-
πο Ε1 - Πίνακα 5 για το έτος 2020) τόσο για τον Υπόχρεο 
όσο και για Σύζυγο/ΜΣΣ (αν υπάρχει),

στ. Πληροφορία αν ο υπόχρεος και ο/η σύζυγος/ΜΣΣ 
είχαν επιλέξει για το 2020 ξεχωριστή φορολογική δή-
λωση και

ζ. Πληροφορία αν ο υπόχρεος υποβολής της φορολο-
γικής δήλωσης έχει αποβιώσει.

Άρθρο 11
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

1. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την 
υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργά-
νωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων 
δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες 
που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότη-
τα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο 
θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - 
ΓΚΠΔ (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανω-
τέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν 
περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της 
χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1.

2. Τα δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς 
για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

Άρθρο 12
Φάσεις, κατανομή και
συνολική διάρκεια της δράσης

1. Η δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τέσ-
σερις (4) διαδοχικές φάσεις και συγκεκριμένα Φάση 1 
(Ιουλίου 2022), Φάση 2 (Αυγούστου 2022), Φάση 3 (Σε-
πτεμβρίου 2022) και Φάση 4 (Οκτωβρίου 2022). Ο αριθ-
μός άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών ανά επιλέξιμη 
περιοχή και ανά Φάση καθορίζεται ως εξής:

Φάση 1: Βόρεια Εύβοια 8000/Σάμος 4000
Φάση 2: Βόρεια Εύβοια 4050/Σάμος 2025
Φάση 3: Βόρεια Εύβοια 7300/Σάμος 3650
Φάση 4: Βόρεια Εύβοια 2000/Σάμος 1000

2. Τυχόν υπόλοιπα ποσά της Φάσης 1 μεταφέρονται 
στη Φάση 3 και των Φάσεων 2 και 3 στη Φάση 4, προ-
σαυξάνοντας τον αριθμό των άυλων ψηφιακών χρεω-
στικών καρτών για τις φάσεις αυτές, με την επιφύλαξη 
μη υπέρβασης του αρχικώς προϋπολογισθέντος ποσού, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
3 και στην παρ. 1 του παρόντος.

3. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτή-
σεων κάθε φάσης προσδιορίζονται ως εξής:

Φάση 1: μετά την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 έως και 
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Φάση 2: από Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 έως και Παρα-
σκευή 29 Ιουλίου 2022

Φάση 3: από Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 έως και Τε-
τάρτη 31 Αυγούστου 2022

Φάση 4: από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Οι ως άνω ημερομηνίες λήξης υποβολής αιτήσεων 
κάθε φάσης ισχύουν εφόσον δεν έχει εξαντληθεί νωρί-
τερα ο προϋπολογισμός κάθε φάσης.

4. Η δράση ολοκληρώνεται την 31/12/2022.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επιλέξιμοι Ταχυδρομικοί Κωδικοί (ΤΚ)
Επιχειρήσεων

Περιοχή Ταχυδρομικός Κωδικός (ΤΚ)

Βόρεια Εύβοια 34004, 34005, 34010,
34012, 34200, 34300

Σάμος 83100, 83101, 83102,
83103, 83104, 83200

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Τουρισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02033472806220008*

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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