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των διατάξεων των άρθρων 2 και την παρ. 10 του άρθρου 3 και πέραν των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 3, της
υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
Σε περίπτωση που έως και την ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης έχουν πραγματοποιηθεί από τα αιρετά μέλη των συλλογικών οργάνων
της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας,
αυτές θα συμψηφιστούν με τις προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση, ημέρες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. 3365
(2)
Καθορισμός της χρονικής διάρκειας της δράσης,
του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για
τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6
του άρθρου 36 ν. 4936/2022 (Α΄ 105), των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, των κατηγοριών
των δικαιούχων, της διαδικασίας και του χρόνου
υποβολής της αίτησης και του περιεχομένου αυτής, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού
και της διαδικασίας χορήγησης της οικονομικής
ενίσχυσης, των περιπτώσεων και της διαδικασίας
ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
β) του άρθρου 36 ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 105) και ιδίως της παρ. 10,
γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
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δ) 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),
ε) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α΄ 134), και ιδίως των άρθρων 47,
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) του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 2013» (Α΄ 267),
η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),
ιδ) Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α΄ 160),
ιε) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης
της ΑΑΔΕ και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. 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).
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5. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β’ 762).
6. Την υπό στοιχεία 21267 ΕΞ 2022/01.06.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΔΥ του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με
την οποία δεν προκύπτουν με την παρούσα απόφαση
περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό
προϋπολογισμό, στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ, πέραν αυτών που έχουν
προβλεφθεί στο άρθρο 36 του ν. 4936/2022 (Α΄ 105), και
ανέρχονται στο ύψος των 280.000.000 ευρώ, σύμφωνα
με την υπό στοιχεία 20071ΕΞ2022/24.5.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΔΥ του ίδιου
Υπουργείου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4936/2022 (Α΄ 105),
παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό
προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του
κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών
του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022,
εφεξής οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς».
2. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός ειδικότερα της χρονικής διάρκειας της δράσης, του χρόνου
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής
εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 36 ν. 4936/2022
(Α΄ 105), των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, των
κατηγοριών των δικαιούχων, της διαδικασίας και του
χρόνου υποβολής της αίτησης και του περιεχομένου
αυτής, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού και
της διαδικασίας χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης,
των περιπτώσεων και της διαδικασίας ανάκτησης τυχόν
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι, διαδικασία, χρονική διάρκεια και
περιεχόμενο της αίτησης για τη λήψη της
έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος 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., σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι την ημερομηνία
που ορίζεται στην παρούσα. Η έναρξη της λειτουργίας
της εφαρμογής πραγματοποιείται μετά την 14η Ιουνίου
2022. Η υποβολή της αίτησης γα την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι την 30η Ιουνίου
2022. Η πληρωμή των δικαιούχων πραγματοποιείται
μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και εξέτασης των
αιτήσεων.
2. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο κα-
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θαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των
φόρων, φορολογικού έτους 2020, έως τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλει για
πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό
έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό
εισόδημα μετά φόρων, φορολογικού έτους 2021. Τα
στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020,
λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί έως την 1η
Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς
και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της
αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης κάθε
δικαιούχου.
3. Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων υπολογίζεται ως το φορολογητέο εισόδημα μετά την αφαίρεση
του αναλογούντος φόρου. Το οικογενειακό εισόδημα
υπολογίζεται ως το άθροισμα του εισοδήματος του υπόχρεου και της συζύγου ή Μέλος Συμφώνου Συμβίωσης
(ΜΣΣ), σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
του φορολογικού έτους που λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. Ο αιτών πρέπει να είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος κατά την 1η Μαΐου 2022.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
έως την 1η Μαΐου 2022, εφόσον υποχρεούται από τον
νόμο και εάν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά
δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, να
έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους
2021, πριν την υποβολή της αίτησης για τη λήψη της
οικονομικής ενίσχυσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο
φορολογούμενος επιβεβαιώνει κατά την υποβολή της
αίτησης ότι είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης για
πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2021.
5. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι
σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά
στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας
των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας
εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν
στο εσωτερικό.
6. Για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, κάθε αριθμός παροχής ρεύματος, για κάθε μήνα, δηλώνεται από
έναν μόνο δικαιούχο. Σε περίπτωση που ένας αριθμός
παροχής ρεύματος για κάποιον μήνα τυχόν δηλωθεί από
δύο η περισσότερους δικαιούχους, ακολουθείται η διαδικασία καταμερισμού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο που
περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
7. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους
προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184), εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται τη λήψη
της οικονομικής ενίσχυσης (α) για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού
που αφορούν κύρια κατοικία του δικαιούχου και (β) για
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λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών
του εσωτερικού που αφορούν μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο
εσωτερικό.
8. Για την κάθε περίπτωση ακολουθείται η ακόλουθη
διαδικασία:
8α) για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών
παροχών του εσωτερικού που αφορούν κύρια κατοικία
του δικαιούχου:
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή μελών του νοικοκυριού που διαμένουν στην ίδια κύρια οικία κατά
την περίοδο αναφοράς, η υποβολή της αίτησης για την
λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, γίνεται από ένα εκ των
μελών. Επιπλέον σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής
κοινής φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2021
από τους δύο συζύγους που δεν βρίσκονται σε διάσταση, με βάση τα στοιχεία Μητρώου φορολογουμένων
της ΑΑΔΕ, όπως έχουν διαμορφωθεί την 1η Μαΐου 2022,
η αίτηση οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται από τον
έναν εκ των δύο συζύγων και σε περίπτωση αίτησης του
άλλου συζύγου, αυτή απορρίπτεται αυτόματα από την
εφαρμογή.
Ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει
τα στοιχεία κύριας κατοικίας του για την περίοδο αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούνται τα ακόλουθα
βήματα:
(i. Αντλούνται από τα στοιχεία της τελευταίας οριστικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
ήτοι του φορολογικού έτους 2021 σε περίπτωση που έχει
υποβληθεί, ή φορολογικού έτους 2020 σε περίπτωση
που δεν έχει ακόμη υποβληθεί η δήλωση του φορολογικού έτους 2021, όλα τα στοιχεία που αφορούν την κύρια
κατοικία από τον Πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης
(διεύθυνση- οδοί που περικλείουν το τετράγωνο-αριθμό
παροχής ρεύματος και όλοι οι κωδικοί σχετιζόμενοι με
την κύρια κατοικία ήτοι 208, 204, 808, 203, 240, 211, 212,
231, 213, 214 και 215).
(ii. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία του δικαιούχου
παραμένει η ίδια με την ανωτέρω, για το διάστημα από
1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος
επιβεβαιώνει ότι τα ανωτέρω στοιχεία κύριας κατοικίας
ισχύουν για ολόκληρο το ανωτέρω διάστημα.
(iii. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει αλλάξει κύρια
κατοικία σε σχέση με την ανωτέρω, κατά το διάστημα 1η
Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, συμπληρώνει τα
αντίστοιχα πλήρη στοιχεία για την κύρια κατοικία που διέμενε την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022,
την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η
Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022.
Η μεταβολή των στοιχείων της κύριας κατοικίας αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προς τη φορολογική αρχή και
προ-συμπληρώνεται στα στοιχεία της δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022. Σε περίπτωση
που έχει υποβληθεί οριστικά δήλωση εισοδήματος για
το φορολογικό έτος 2021, ειδικά τα στοιχεία κύριας κατοικίας για την 1η Δεκεμβρίου 2021 δεν μπορούν να
μεταβληθούν από τoν ωφελούμενο.
8β) για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών
παροχών τους εσωτερικού που αφορούν μισθωμένη κα-
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τοικία εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό:
Η υποβολή της αίτησης οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από έναν εκ των γονέων ή κηδεμόνων και ο οποίος δηλώνει στον Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης
ενοίκιο που πληρώνει για κατοικία παιδιού της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό. Για την υποβολή αίτησης οικονομικής ενίσχυσης για μισθωμένη
κατοικία εξαρτώμενου παιδιού της οικογένειας που
σπουδάζει στο εσωτερικό, θα πρέπει προηγουμένως
απαραιτήτως ο γονέας ή κηδεμόνας να έχει υποβάλει
οριστικά δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και να έχει δηλώσει στον Πίνακα 6
της φορολογικής δήλωσης ενοίκιο που πληρώθηκε
για κατοικία παιδιού της οικογένειας που σπουδάζει
στο εσωτερικό και τον αντίστοιχο αριθμό παροχής
ρεύματος.
Σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2021 από τους
δύο συζύγους που δεν βρίσκονται σε διάσταση, με
βάση τα στοιχεία Μητρώου φορολογουμένων της ΑΑΔΕ,
όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1η Μαΐου 2022, η
αίτηση οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται από τον
έναν εκ των δύο συζύγων και σε περίπτωση αίτησης
του άλλου συζύγου, αυτή απορρίπτεται αυτόματα από
την εφαρμογή.
Ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο
εσωτερικό για το διάστημα Δεκέμβριος 2021-Μάϊος
2022. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούνται τα ακόλουθα
βήματα:
(i. Αντλούνται από τα στοιχεία της οριστικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021, τα στοιχεία της κατοικίας που αφορούν
ενοίκιο που πληρώθηκε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό του Πίνακα 6 της
φορολογικής δήλωσης (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
Ιδιοκτήτη, ΑΦΜ Ιδιοκτήτη, Αριθμός δήλωσης μίσθωσης
και Αριθμός Παροχής ρεύματος).
(ii. Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του παιδιού παραμένει η ίδια με την ανωτέρω, για το διάστημα
από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι τα ανωτέρω στοιχεία ισχύουν για
ολόκληρο το ανωτέρω διάστημα.
(iii. Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του
παιδιού έχει αλλάξει σε σχέση με την ανωτέρω κατά
το διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022,
ο δικαιούχος συμπληρώνει τα αντίστοιχα στοιχεία για
την μισθωμένη κατοικία που διέμενε το παιδί, την 1η
Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου
2022 και την 1η Μαΐου 2022.
Η μεταβολή των στοιχείων της μισθωμένης κατοικίας του παιδιού αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προς τη
φορολογική αρχή και προ-συμπληρώνεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού
έτους 2022.
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Σε περίπτωση που ο γονέας ή κηδεμόνας δηλώνει στον
Πίνακα 6 της δήλωσης εισοδήματος φορολογικού έτους
2021 άνω της μίας κατοικίας με αντίστοιχο αριθμό παροχής ρεύματος παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν
στο εσωτερικό, δύναται να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την δεύτερη ή και τρίτη κατοικία που είναι
συμπληρωμένες στον Πίνακα 6. Μπορούν να δηλωθούν
από τον γονέα ή κηδεμόνα έως τρεις περιπτώσεις σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
9. Κατόπιν επικαιροποίησης των στοιχείων κύριας κατοικίας ή/και μισθωμένης κατοικίας παιδιών που φοιτούν
στο εσωτερικό, ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί
τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού
τηλεφώνου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού
λογαριασμού του. Επιπλέον, ο αιτών θα πρέπει να συναινέσει για την μεταβίβαση των αναγκαίων στοιχείων
λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε., για
την επεξεργασία και υπολογισμό της επιδότησης. Τέλος
ο αιτών οριστικοποιεί την αίτηση για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.
10. Δίνεται η δυνατότητα για την μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης μέχρι την
λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων της πρώτης
παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού της
οικονομικής ενίσχυσης
1. Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά
δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης
για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών
παροχών του εσωτερικού που έχει εκδοθεί την περίοδο μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022.
2. Το ποσό της ενίσχυσης ανά λογαριασμό ρεύματος υπολογίζεται ως ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την
αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού των ποσών έκπτωσης α) που
έχει χορηγηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την
ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 και β) που
έχει ήδη χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας επί της κατανάλωσης ενέργειας του
λογαριασμού.
3. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυμαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
που αναπροσαρμόζεται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο αιτών δεν δικαιούται τη
λήψη ενίσχυσης. Επίσης, σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά σε παροχή οικιακής χρήσης, ο αιτών
δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας, για κυμαινόμενα
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία δεν αναγράφουν
ξεχωριστά στις χρεώσεις τους το ποσό που αντιστοιχεί
στη ρήτρα αναπροσαρμογής, το ποσό τη ρήτρας ανα-
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προσαρμογής υπολογίζεται τεκμαρτά από τον προμηθευτή ενέργειας, ως το ποσό που προκύπτει μετά την
αφαίρεση από το ποσό της χρέωσης προμήθειας ενέργειας με βάση την κατανάλωση, τεκμαρτού ποσού χρέωσης ενέργειας για το οποίο λαμβάνεται υπόψη η τιμή
120 ευρώ ανά MWh.
5. Ως εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνονται κάθε
μορφής εκπτώσεις το ύψος των οποίων εξαρτάται από
την κατανάλωση ενέργειας του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων συνέπειας. Εξαιρούνται οι
εκπτώσεις σταθερού ύψους που δεν υπολογίζονται επί
την ενέργειας που καταναλώθηκε.
6. Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι
διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. τα δεδομένα που απαιτούνται
για την εφαρμογή του παρόντος. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. δικαιούται
να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά και
μόνο για τις ανάγκες του παρόντος. Τα δεδομένα που
διαβιβάζουν οι προμηθευτές ανά λογαριασμό που εκδόθηκε κατά την περίοδο αναφοράς παρατίθενται στο
Παράρτημα 1.
7. Κατόπιν του υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης
ανά λογαριασμό, πραγματοποιείται αντιστοίχηση του
αριθμού παροχής ρεύματος κάθε λογαριασμού με τις
αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, αναφορικά
με τον αριθμό παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας
τους και τον αριθμό παροχής ρεύματος μισθωμένων
κατοικιών των παιδιών που φοιτούν στο εσωτερικό.
Κατόπιν ακολουθείται ο ακόλουθος καταμερισμός του
ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για κάθε μήνα της
περιόδου αναφοράς:
7α) Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκριμένο μήνα έχει δηλωθεί από ένα μοναδικό φυσικό
πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο αυτό είναι ο δικαιούχος
και λαμβάνει το σύνολο του ποσού της ενίσχυσης των
λογαριασμών για την παροχή αυτή που έχουν εκδοθεί
εντός του μηνός.
7β) Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκριμένο μήνα έχει δηλωθεί από δύο ή περισσότερα φυσικά
πρόσωπα, ελέγχεται ο ΑΦΜ του υπόχρεου στο οποίο
εκδίδεται κάθε λογαριασμός από τον προμηθευτή
ενέργειας τον εν λόγω μήνα. Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τον ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός και λαμβάνει την ενίσχυση για
τον εν λόγω λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ
στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός δεν αντιστοιχεί
σε κανέναν από τους αιτούντες, το ποσό της ενίσχυσης για τον εν λόγω λογαριασμό επιμερίζεται ισόποσα
στους αιτούντες.
8. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους
οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με τον ανωτέρω
υπολογισμό, για ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ και
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά
δικαιούχο.
9. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια
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του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται 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 συμψηφίζεται 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 χαρακτήρα.
10. Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά
δικαιούχο υπολογίζεται από την ανώνυμη εταιρεία του
Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε». (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), με βάση τα δεδομένα που
έχουν αντληθεί από τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας και την ΑΑΔΕ.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης
της οικονομικής ενίσχυσης
και ενημέρωση δικαιούχων
1. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται στον
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει
στην αίτηση του άρθρου 2, από την ανώνυμη εταιρεία
του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε».(ΚτΠ Μ.Α.Ε.).
2. Μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, 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 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού
λογαριασμού του για τον σκοπό της πίστωσης του
ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και εν συνεχεία εμβάζει, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό
οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον
δικαιούχο.
3. Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύσεων 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 το ποσό της ενίσχυσης
που του καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε περίπτωση απόρριψη της αίτησης.
Άρθρο 5
Περιπτώσεις και διαδικασία ανάκτησης τυχόν
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του αιτούντος
από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο
ελέγχου, διαπιστωθεί υποβολή ψευδών ή ανακριβών
στοιχείων στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής
ενίσχυσης, είναι άμεσα απαιτητό το διπλάσιο ποσό της
χορηγηθείσας ενίσχυσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βεβαιώνει το προς ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό και εκδίδει την σχετική ταυτότητα
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οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), κατόπιν
σύνταξης χρηματικού καταλόγου από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών. Τα ποσά μετά την είσπραξή τους εμφανίζονται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 1590789001 «Λοιπές
επιστροφές Ποσών».
Άρθρο 6
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, υπό
την επιφύλαξη του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (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
προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν
περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στην παρ. 1 σκοπό. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών
και στη συνέχεια διαγράφονται. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία,
ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία
των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα ιδίως
με ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των
σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10237110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. συλλέγει όλα τα δεδομένα του Παραρτήματος 1 που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος από τους προμηθευτές ή/και τους διαχειριστές
ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την ανάπτυξη της εφαρμογής
δήλωσης μεταβολής κύριας κατοικίας και μεταβολής
κατοικίας παιδιών του νοικοκυριών που σπουδάζουν στο
εσωτερικό και παρέχει κάθε πληροφόρηση που απαιτείται, με βάση τα στοιχεία Μητρώου φορολογουμένων και
τα στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για την
εφαρμογή του παρόντος στην ΚτΠ Μ.Α.Ε.
Παράρτημα 1: Στοιχεία που συλλέγονται από τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας
Ανά λογαριασμό που έχει εκδοθεί την περίοδο από 1η
Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022, συλλέγονται από
τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής
ενέργειας τα ακόλουθα δεδομένα:
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Κωδικός αριθμός Παρόχου
Αναγνωριστικός αριθμός λογαριασμού
ΑΦΜ υπόχρεου λογαριασμού
Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (11ψήφιος)
Ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού
Χρήση παροχής (οικιακή, επαγγελματική, βιομηχανική ή αγροτική)
Ειδική Κατηγορία Πελάτη (ΚΟΤ Α,Β ή κανονικός)
Τύπος λογαριασμού (εκκαθαριστικός ή έναντι)
Ειδικό Τύπος Τιμολογίου (με ρήτρα αναπροσαρμογής ή κυμαινόμενο χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής)
Ημερομηνία έναρξης κατανάλωσης που αφορά ο λογαριασμός
Ημερομηνία λήξης κατανάλωσης που αφορά ο λογαριασμός
Συνολικό ποσό προς πληρωμή λογαριασμού
Ποσό χρέωσης προμήθειας ενέργειας
Υπολογιζόμενο ποσό ρήτρας αναπροσαρμογής λογαριασμού
Τεκμαρτό υπολογιζόμενο ποσό ρήτρας για την περίπτωση κυμαινόμενων τιμολογίων χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
Ποσό έκπτωσης επί του λογαριασμού από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης
Ποσό έκπτωσης που έχει χορηγηθεί από τον προμηθευτή επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού
Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) του λογαριασμού

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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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.

*02028270606220008*

