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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων
έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας
και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των
παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου»
(Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ.
323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση.

2

Διαδικασία χορήγησης «Freedom Pass/Data».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ε/369
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων
έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας
και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των
παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου»
(Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ.
323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).
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2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του
νόμου αυτού.
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που έχει κυρωθεί
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
«Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
4. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
6. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74)
και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού.
7. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) και ιδίως τις
διατάξεις του άρθρου 6 και των άρθρων 13-15 αυτού.
8. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
9. Του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
10. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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11. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
12. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181).
13. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της
Κυβέρνησης» (Α’ 236).
14. Του π.δ. 55/2021 «Αποδοχή Παραίτησης Υφυπουργών» (Α’ 141).
15. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).
16. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
17. Της υπό στοιχεία Υ6/13.08.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788).
18. Των διατάξεων του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
19. Του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’
της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
20. Του υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).
21. Της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19».
22. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας» (Β’ 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).
ΙΙ. Το Υπόδειγμα Πίνακα, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της υπ’ αρ. 165/28-07-2021 (Β 3449) κοινής
υπουργικής απόφασης, με την αναλυτική καταγραφή
των δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, προσδιορισμό των δικαιούμενων ποσών
ανά δικαιούχο όσο και του αποδοτέου στον ΕΔΟΕΑΠ ποσού, ο οποίος (Πίνακας) θα συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως στα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και θα αποσταλεί από τον ΕΔΟΕΑΠ στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων
Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης το αργότερο έως 25/10/2021.
IΙΙ. Την υπ’ αρ. CM/Rec (2018) 1 Σύσταση της Επιτροπής
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης «Πολυφωνία
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στα Μέσα και Διαφάνεια στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
των Μέσων», που υιοθετήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018, και
τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε.
σχετικά με τη διασφάλιση ενός ελεύθερου και πολυφωνικού συστήματος μέσων ενημέρωσης (2020/C 422/08).
ΙV. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας,
καθώς και των αντίστοιχων περιφερειακών και τοπικών
εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής
εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου καθώς και των
ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης επειδή προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό
και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.
V. Το γεγονός ότι οι ως άνω επιχειρήσεις επλήγησαν
ιδιαιτέρως κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση και τις
δυσχερείς συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19, καθώς και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που προκύπτει από συνθήκες παρατεταμένης
οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων
που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της διασποράς του
κορωνοϊού.
VI. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται στις ως άνω επιχειρήσεις, της διατήρησης
των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και της αποτροπής επιδείνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος
στο ως άνω πεδίο οικονομικής δραστηριότητας, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από
την πανδημία.
VII. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω
επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020, η οποία πρέπει να λάβει χώρα με αντικειμενικά και ισότιμα κριτήρια.
Υπό την έννοια αυτή, αντικειμενικό κριτήριο για τη διαμόρφωση προγράμματος στήριξης δύναται να αποτελέσει η συνολική ή μερική κάλυψη της εισφοράς της
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243)
για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ίδια για όλους τους
δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να διασφαλιστούν
η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία και η συνέχιση
παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν σε όλη τη
διάρκεια των συνθηκών της πανδημίας.
VIIΙ. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές
αποτυπώνονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ως προϋπόθεση για την
υπαγωγή μιας εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων στο παρόν
πρόγραμμα χρηματοδότησης.
IX. Την ανάγκη συγκρότησης της ειδικής Γνωμοδοτικής
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).
X. Την υπό στοιχεία Λ 2896/6.10.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής
και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη η οποία περιλαμβάνεται στο ποσό που προϋπολογίστηκε κατά την
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έκδοση της τροποποιούμενης απόφασης και η οποία συνεπώς δεν θα ξεπεράσει συνολικώς το ποσό των είκοσι
εκατομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος
οικονομικού έτους και των εγγεγραμμένων πιστώσεων
του ΑΛΕ 2310889001, αποφασίζουμε:
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης,
προστίθεται το εξής: «και των ιδιωτικών επιχειρήσεων
ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
165/28.07.2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης,
προστίθεται: «ν: ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών
Μέσων Ενημέρωσης».
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 165/
28-07-2021 (Β΄ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης,
προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής: «Ήδη υποβληθείσες
στον ΕΔΟΕΑΠ αιτήσεις δικαιούχων του άρθρου 1 της
παρούσας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ως ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης με
αντίστοιχη κατάσταση ενεργούς δραστηριότητας (ΚΑΔ),
λογίζονται ως αφορώσες και την εν λόγω δραστηριότητα».
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 165/28.07.2021
(Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται το
εξής: «Ειδικά για τις αμιγείς ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται με ενιαίο ΑΦΜ σε περισσότερες της μίας κατηγορίας Μ.Μ.Ε., εκ των οποίων η μία
κατηγορία είναι ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και η
άλλη είναι κατηγορία που δεν ανήκει στις περιπτώσεις
i, ii, iii και iv του άρθρου 1 της παρούσας, ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αίτησης υπαγωγής στο
πρόγραμμα, ορίζεται η 15/10/2021. Η προθεσμία αυτή
είναι αποκλειστική. Ανάρτηση της παρούσας απόφασης
θα πραγματοποιηθεί και στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των
εδαφίων α’ και β’ της παρ. 4, της παρ. 5, της παρ. 6 και
της παρ. 7 του άρθρου 4 της παρούσας».
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ.
165/28-07-2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης,
προστίθεται το εξής: «με την επιφύλαξη του εδαφίου δ’
της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας».
6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ.
165/28-07-2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο δ’ ως εξής: «Εξαιρείται ειδικώς
το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, το
οποίο δύναται να υποβληθεί έως τη διατύπωση της εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του άρθρου
10 της παρούσας».
7. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 165/
28-07-2021 (Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, οι
φράσεις «με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό» και «της απόφασης του παρόντος», αντικαθίστανται με τις φράσεις «με αποφάσεις του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό» και «των αποφάσεων του παρόντος» αντίστοιχα.
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8. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 11 της υπ΄αρ. 165/
28.07.2021 (Β΄ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους δικαιούχους της περ. v της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 165/
28-07-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3449), οι
αποφάσεις του άρθρου 10 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί
στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
της Προεδρίας της Κυβέρνησης έως την 30/10/2021.
9. Στο τέλος του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 165/28-07-2021
(Β’ 3449) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται
παρ. 6, ως εξής: «Δεν θα χορηγηθούν οικονομικές ενισχύσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, πριν από την απόφαση έγκρισης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
10. Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/
28.07.2021 (Β’ 3449) κοινή υπουργική απόφαση.
11. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ι

Αριθμ. 4700
(2)
Διαδικασία χορήγησης «Freedom Pass/Data».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 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)
(L 119/1),
β) του άρθρου 137 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση
των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ιδίως των παρ. 6 και 7,
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) Ηλεκτρονι-
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κές 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, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α’ 134) και ιδίως του άρθρου 47,
ζ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
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 (ν. 2690/1999, Α’ 45),
ια) 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),
ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιγ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιδ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιη) 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 Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
5. Την υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).
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6. Την υπ’ αρ. 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).
7. Την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
8. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης
Χρηστών Auth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β’ 762).
9. Την υπό στοιχεία 35185ΕΞ/5.10.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση του «Freedom Pass/Data» πραγματοποιείται μέσω επιχορήγησης της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσής του από πιστώσεις του Ειδικού
Φορέα 1023-7110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες)
του Υπουργείου Οικονομικών και ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του
κορωνοϊού», έως του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της δράσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Λειτουργία της ειδικής εφαρμογής
του άρθρου 137 του ν. 4831/2021 και
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση
του «Freedom Pass/Data»
1. Δημιουργείται ειδική εφαρμογή («Εφαρμογή»), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), με σκοπό την υποβολή
αίτησης για τη χορήγηση διευκόλυνσης μέσω συστήματος επιταγών («Voucher») με τη μορφή δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB, σε συγκεκριμένο αριθμό κινητής
τηλεφωνίας, από παρόχους κινητής τηλεφωνίας, για την
πλοήγηση στο διαδίκτυο («Freedom Pass/Data»). Δικαιούχος της διευκόλυνσης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο
που έχει γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ
1.1.2004 έως και 31.12.2006 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 μέχρι και την 31η.12.2021 («Εμβολιασθείς»). Το «Freedom Pass/Data» πιστώνεται από την
ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία
της Πληροφορίας Mονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).
2. Η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των εχόντων την
επιμέλεια του Εμβολιασθέντος, αφότου εισέλθει στην
ειδική εφαρμογή της παρ. 1, και αυθεντικοποιηθεί με
τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του
ν. 4727/2020.
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3. Μετά την είσοδό του στην Εφαρμογή, o έχων την
επιμέλεια του Εμβολιασθέντος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία:
α) τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας για τον οποίο αιτείται τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data», β) τον πάροχο
κινητής τηλεφωνίας στον οποίο είναι ενεργοποιημένος
ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας, γ) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου
248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του Εμβολιασθέντος και δ) τα
στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, υποχρεωτικά
τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και αιτείται τη
χορήγηση του «Freedom Pass/Data».
4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου, η Εφαρμογή αποστέλλει αυτοματοποιημένα γραπτό μήνυμα (sms) με κωδικό επιβεβαίωσης,
περιορισμένης χρονικής ισχύος. Για την οριστικοποίηση
της αίτησης ο κωδικός καταχωρείται στην Εφαρμογή.
5. Για τον σκοπό της επαλήθευσης της συνδρομής
των νομίμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση του
«Freedom Pass/Data», 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.
6. Το «Freedom Pass/Data» χορηγείται μόνο για έναν
αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά ΑΜΚΑ Εμβολιασθέντος
και δεν δύναται να χορηγηθεί παραπάνω από μία φορά.
7. Οι αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται έως και την
31η.12.2021.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης για τη λήψη
«Freedom Pass/Data» μέσω των Κ.Ε.Π.
1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data»
μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από
πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης ενός
εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος, ο
οποίος προσκομίζει τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχέση
του με τον Εμβολιασθέντα. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην Εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του
με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο
υπάλληλος καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο
σύστημα τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 1 και αιτείται
τη χορήγηση «Freedom Pass/Data» για τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που υποδεικνύει ο έχων την επιμέλεια
του Εμβολιασθέντος.
2. H ανωτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης για τη
λήψη του «Freedom Pass/Data» δύναται να πραγματοποιείται και από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση του έχοντος την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος.
3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της
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ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και
επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.
Άρθρο 3
Ενεργοποίηση του «Freedom Pass/Data» και
ενημέρωση του αιτούντος
1. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης σύμφωνα με τα
άρθρα 1 και 2, και εφόσον επαληθευθεί, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 1, η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης του «Freedom Pass/Data», ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο θα χορηγηθεί το
«Freedom Pass/Data», διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα
μέσω της Εφαρμογής στον δηλωθέντα πάροχο κινητής
τηλεφωνίας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς
ενεργοποίησης του «Freedom Pass/Data», τηρουμένων
των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
2. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας ενεργοποιεί για τον
δηλωθέντα αριθμό κινητής τηλεφωνίας το «Freedom
Pass/Data». Η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή εάν: α) ο
δηλωθείς αριθμός κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκει ή είναι
προσωρινά ή οριστικά φραγμένος ή δεν είναι ενεργός
στον συγκεκριμένο πάροχο, β) έχει ήδη ενεργοποιηθεί
πακέτο δεδομένων «Freedom Pass/Data» για τον ίδιο
αριθμό κινητής τηλεφωνίας ή γ) είναι αδύνατο να ενεργοποιηθεί το «Freedom Pass/Data» στο συγκεκριμένο
αριθμό κινητής τηλεφωνίας για τεχνικούς ή λοιπούς συναφείς λόγους. Στις περιπτώσεις που η ενεργοποίηση
δεν είναι δυνατή επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης
για διαφορετικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας ή για τον
ίδιο αριθμό σε περίπτωση που ο λόγος μη ενεργοποίησης αρθεί.
3. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας: α) αποστέλλει
γραπτό μήνυμα (sms) στον δηλωθέντα αριθμό κινητού
τηλεφώνου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για τη
χορήγηση του «Freedom Pass/Data», σχετικά με την αποδοχή της αίτησης και τον ακριβή χρόνο ενεργοποίησης
του «Freedom Pass/Data» και β) ενημερώνει την Κ.τ.Π.
Μ.Α.Ε. σχετικά με την ενεργοποίηση του «Freedom Pass/
Data». Η Εφαρμογή ενημερώνει τον αιτούντα για τον
λόγο για τον οποίο η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή.
4. Το «Freedom Pass/Data» παραμένει ενεργοποιημένο
για διάρκεια πέντε (5) μηνών από την ενεργοποίησή του
και μπορεί να καταναλωθεί εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, σύμφωνα με τους όρους κάθε παρόχου.
Σε περίπτωση αλλαγής παρόχου ή μετά την πάροδο
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το «Freedom Pass/
Data» απενεργοποιείται αυτόματα.
5. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ενεργοποίηση του «Freedom
Pass/Data», η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση
να εμβάσει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας το χρηματικό ποσό
που αντιστοιχεί στην αξία του «Freedom Pass/Data» έπειτα από την έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού
από την πλευρά του προς την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. (στο οποίο
θα συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και λοιποί φόροι/τέλη),
σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη σύμβαση που
θα συναφθεί με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η πληρωμή αφορά στην κάλυψη της αξίας του «Freedom Pass/
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Data», θεωρείται απλή ταμειακή εξόφληση ήδη πραγματοποιθείσας συναλλαγής και δεν συνιστά αμοιβή των
παρόχων κινητής τηλεφωνίας, ούτε χορήγηση ενίσχυσης
προς αυτούς (παρόχους).
Άρθρο 4
Προστασία προσωπικών δεδομένων - τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας της Εφαρμογής ορίζεται
η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο
και, ιδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
2. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. συνάπτει σύμβαση με τον δημιουργό
της Εφαρμογής, με αντικείμενο την εκτέλεση και επεξεργασία των δεδομένων, που καταχωρίζονται στην ως
άνω Εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτόν, κατ’ εφαρμογή
της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2
του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, ο αντισυμβαλλόμενος με την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. δημιουργός της Εφαρμογής, ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της
Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την
υλοποίηση, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την
τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των
δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή
λειτουργία της Εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της
νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων
στοιχείων περιλαμβάνει, 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.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην Εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται
και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά
για τους σκοπούς της χορήγησης του «Freedom Pass/
Data» σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 4831/2021 και
την παρούσα.
4. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω
σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.
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Άρθρο 5
Λοιπά διαδικαστικά ζητήματα
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του
«Freedom Pass/Data», δεν θεωρείται απαραίτητη η λήψη
αυτοτελούς απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή
το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., στην περίπτωση της
αυτόματης έγκρισης/απόρριψης αίτησης δικαιούχων
και της ενεργοποίησης του «Freedom Pass/Data», που
πραγματοποιούνται, μέσω της Εφαρμογής, κατ’ εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαδικασίας.
2. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. μπορεί να εκδίδει, όταν κρίνεται
αναγκαίο, περαιτέρω ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες που εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τους όρους της
παρούσας. Οι επιπλέον πληροφορίες κατά κανόνα θα
παρέχονται μέσω του help desk της παρ. 3 του άρθρου 2
και εφόσον έχουν οριζόντια εφαρμογή (δεν αφορούν
μεμονωμένες αιτήσεις) θα αναρτώνται στο σχετικό δικτυακό τόπο.
3. Δεδομένης της αναγκαιότητας για την άμεση υλοποίηση της παρούσας καθώς εντάσσεται στα μέτρα ανάσχεσης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όλες
οι διαδικασίες υλοποίησης των αναγκαίων βασικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών, που θα διενεργηθούν από
την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με
την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 6
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία της Εφαρμογής εκκινεί στις
11.10.2021.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

61798
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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.

*02046750910210008*

