
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των 
ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα 
(ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων.

2 Ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση ακύρωσης ή μεί-
ωσης προστίμου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1137 (1)
Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των 

ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα 

(ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Τον ν. 4389/2016 (Α’ 94) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», του Μέρους 
Πρώτου και ειδικότερα των περ.  ιθ’) έως και κβ’) της 
παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 4 
του άρθρου 14, καθώς και των άρθρων 37 και 41 αυτού,

β) τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα των άρθρων 14, 
28 και 62 αυτού,

γ) τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45),

δ) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιο-
δότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 τον 
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας που αφο-
ρά στις συναντήσεις των ελεγχόμενων προσώπων με 
υπαλλήλους των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) με σκοπό 
την καλύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των φορο-
λογουμένων και την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω 
υπηρεσιών.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός συνάντησης και καταγραφή αυτής

1. Οι συναντήσεις των ελεγχόμενων φυσικών προσώ-
πων ή των εκπροσώπων τους, καθώς και των νομίμων 
εκπροσώπων των ελεγχόμενων νομικών προσώπων ή 
των αντιπροσώπων τους με υπαλλήλους των Ελεγκτικών 
Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), πραγματοποιούνται μόνον κατόπιν προ-
γραμματισμένου ραντεβού, αποκλειστικά για λόγους 
οι οποίοι σχετίζονται με εκκρεμή υπόθεσή τους και για 
θέματα που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 14, 28 
και 62 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

2. Τα ως άνω πρόσωπα, κατά την προσέλευσή τους 
στα ΕΛ.ΚΕ. πρέπει να επιδεικνύουν:

α) το πρωτότυπο του νομιμοποιητικού εγγράφου τους, 
κατ’ άρθρο 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), ή τα στοιχεία του 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/ή της άδειας οδή-
γησης οχήματος, που έχουν αποθηκεύσει στην ειδική 
ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile 
application), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ), 
κατ’ άρθρο 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) και

β) κατά περίπτωση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 
που αναφέρει ρητά τη δυνατότητα του εξουσιοδοτούμε-
νου να εκπροσωπεί τον εξουσιοδοτούντα ενώπιον κάθε 
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δημόσιας Υπηρεσίας, είτε ειδική εξουσιοδότηση προς 
τούτο, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εξουσι-
οδοτούντος έχει βεβαιωθεί από οποιαδήπoτε διοικητική 
Αρχή ή Κ.Ε.Π., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
11 του ν. 2690/1999, ή έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ).

Άρθρο 2
Προγραμματισμός συνάντησης- 
Χορήγηση κάρτας επισκέπτη

1. Οι ελεγχόμενοι προγραμματίζουν τις επισκέψεις 
τους στα ΕΛ.ΚΕ. μόνο μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντε-
βού μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), 
με βάση τον αριθμό της εντολής ελέγχου. Για τη χρήση 
της ως άνω εφαρμογής απαιτείται ο ελεγχόμενος ή ο 
εκπρόσωπός του να διαθέτει κωδικούς taxisnet.

2. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θα 
είναι διαθέσιμη για τους ελεγχόμενους από τα ΕΛ.ΚΕ. 
από τις 7 Νοεμβρίου 2022. Μέχρι την ενεργοποίηση της 
εφαρμογής αυτής, οι ελεγχόμενοι προγραμματίζουν τις 
επισκέψεις τους στο κάθε ΕΛ.ΚΕ. μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υπο-
στήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.ΚΕ., το οποίο εισάγει 
το αίτημα για ραντεβού στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού 
μου» για την περαιτέρω διαχείρισή του.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και 
Οργάνωσης του ΕΛ.ΚΕ. χορηγεί στον ελεγχόμενο, κατά 
την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα συνάντη-
σης, κάρτα με την ένδειξη «Επισκέπτης στο Ελεγκτικό 
Κέντρο», την οποία πρέπει να φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παραμονής του στο χώρο της Υπηρεσίας. Υπάλληλος 
του προαναφερθέντος Τμήματος καλεί τον ελεγκτή, με 
τον οποίο έχει προγραμματισθεί η συνάντηση, για να 
συνοδεύσει τον ελεγχόμενο σε κάποιον από τους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους συνάντησης, που βρίσκεται 
εκτός του γραφείου των ελεγκτών και των Προϊσταμένων 
αυτών, σε καθορισμένη αίθουσα του ΕΛ.ΚΕ.

Άρθρο 3
Πρακτικό συνάντησης

Ο ελεγκτής, μετά την πραγματοποίηση της συνάντη-
σης, συντάσσει εις διπλούν Πρακτικό συνάντησης, υπό-
δειγμα του οποίου απεικονίζεται αναλυτικά στο Παράρ-
τημα της παρούσας απόφασης, που λαμβάνει αύξοντα 
αριθμό και αποτυπώνεται στο «Αρχείο αιτημάτων και 
πρακτικών συνάντησης» (Παράρτημα 2). Στο ως άνω 

πρακτικό συνάντησης αναφέρονται, πέραν των στοι-
χείων του υποδείγματος, συνοπτικά, τυχόν στοιχεία που 
προσκομίζονται στον έλεγχο καθώς και αν συμφωνήθη-
κε μεταξύ των μερών νέα συνάντηση για την προσκόμιση 
συμπληρωματικών στοιχείων. Το πρακτικό υπογράφεται 
από τον ελεγκτή, τους Προϊσταμένους που συμμετείχαν 
στη συνάντηση και τον φορολογούμενο ή τον εκπρόσω-
πό του ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου 
ή τον αντιπρόσωπο αυτού, ο οποίος παραλαμβάνει το 
ένα αντίγραφο, ενώ το άλλο αρχειοθετείται στον φυσικό 
φάκελο της υπόθεσης και επισυνάπτεται στον ηλεκτρο-
νικό φάκελο αυτής στο ΟΠΣ Elenxis.

Μετά τη λήξη της συνάντησης, ο ελεγκτής συνοδεύει 
τον ελεγχόμενο μέχρι το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής 
Υποστήριξης και Οργάνωσης, για να παραδώσει την 
κάρτα επισκέπτη.

Άρθρο 4
Λοιπά ζητήματα

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνάντησης, 
ο αρμόδιος υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Ψη-
φιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.Κ.Ε. ενημε-
ρώνει τα αντίστοιχα πεδία του «Αρχείου αιτημάτων και 
πρακτικών συνάντησης» (Παράρτημα 2) σε τηρούμενο 
ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας.

2. Εφόσον το αίτημα του ελεγχόμενου ή του αντιπρο-
σώπου του ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προ-
σώπου ή αντιπροσώπου αυτού για συνάντηση με τον 
ελεγκτή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό 
(όπως ενδεικτικά, όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί συνά-
ντηση για το ίδιο θέμα και έχει ολοκληρωθεί η σχετική 
διαδικασία ή όταν η υπόθεση του συγκεκριμένου φορο-
λογούμενου εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ελέγχου), 
τότε, ο Προϊστάμενος του ΕΛ.Κ.Ε. μπορεί να αρνηθεί 
την ικανοποίησή του (παρ. 3 Σ του άρθρου 25). Στην 
περίπτωση αυτή ο αρμόδιος υπάλληλος του Αυτοτελούς 
Τμήματος Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του 
ΕΛ.Κ.Ε. ενημερώνει το Αρχείο αιτημάτων και πρακτικών 
συνάντησης (Παράρτημα 2) με την καταχώριση του 
σχετικού αιτήματος και με συνοπτική αναφορά στους 
λόγους απόρριψής του στο πεδίο «Συνοπτικές Παρα-
τηρήσεις».

Τα Παραρτήματα 1 (Υπόδειγμα Πρακτικού συνάντη-
σης) και 2 (Αρχείο αιτημάτων και πρακτικών συνάντη-
σης) που ακολουθούν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 41541 ΕΞ 2022 (2)
Ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση ακύρωσης ή μεί-

ωσης προστίμου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

β) τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγί-
ας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως την 
παρ. 19 του άρθρου 107 του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους Α’,

γ) τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45),

δ) το άρθρο 2 του ν. 1214/1981 (Α’ 286), όπως είχε αντι-
κατασταθεί με την παρ. 2 άρθρου 6 του ν. 2669/1998 
(Α’ 283),

ε) την υπό στοιχεία Α27733/2213/2015 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού «Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και 
έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς 
(Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σι-
δηρόδρομο, Μετρό και Τραμ)» (Β’ 1181) και ιδιαίτερα 
του άρθρου 4 αυτής,

στ) την υπό στοιχεία Α Οικ: 44111/3784/2006 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών «Καθορισμός προστίμων επί της 
τιμής των εισιτηρίων του κάθε συγκοινωνιακού φορέα, 
στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.» (Β’ 1179).

ζ) το άρθρο 47 του ν.  4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

η) το άρθρο 16 του ν.  4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133),

θ) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ι) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121),

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

ιβ) το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

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

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

3. 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).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

5. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικο-
ποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

6. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμά-
των για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

7. Την υπ’ αρ. 4451/27.05.2022 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΣΤΑΣΥ.

8. Το αίτημα της εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες Μο-
νοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) με ΑΠ 8749/27.06.2022 και 
28790 ΕΙ 2022/ΥΨηΔ/04.07.2022 προς την Υπηρεσία 
Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής Γραμ-
ματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

9. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας αίτησης 
ακύρωσης ή μείωσης προστίμου της εταιρίας Σταθερές 
Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε., με σκοπό τη μείωση 
της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
διοικουμένων και την ευχερέστερη παρακολούθηση της 
πορείας της αίτησής τους.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική αίτηση ακύρωσης 
ή μείωσης προστίμου

1. Η Ηλεκτρονική αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προ-
στίμου δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδι-
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κής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφι-
ακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr- EΨΠ), και 
επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75).

2. Για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά απαιτείται 
η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώ-
που/αιτούντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 
του ν. 4727/2020.

Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτηση ακύρωσης/
μείωσης προστίμου

1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την εται-
ρία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής 
ΣΤΑΣΥ).

2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα απαραίτητα ταυτοποιη-
τικά στοιχεία του αιτούντος, ιδίως ονοματεπώνυμο, πα-
τρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό 
δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας του, σημεί-
ωση αν η αίτηση αφορά στον ίδιο ή σε τρίτο πρόσω-
πο (π.χ. ανήλικο άτομο), τα στοιχεία του προστίμου και 
συγκεκριμένα σειρά, αριθμό και ημερομηνία υποβολής 
καθώς και περιγραφή του λόγου για τον οποίο ζητείται 
η ακύρωση ή μείωση.

3. Ο αιτών έχει την δυνατότητα επισύναψης της προ-
σωποποιημένης κάρτας, του δελτίου μερικής απαλλαγής 
και οποιουδήποτε εγγράφου αιτιολογεί και υποστηρίζει 
την αίτησή του.

Μετά την υποβολή της στην ειδική εφαρμογή, η αί-
τηση αποστέλλεται στη θυρίδα της εταιρίας ΣΤΑΣΥ. και 
ακολουθούνται όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 
ΕΞ 2021/26-2-2021 (Β’ 849) απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας και την υπ’ αρ. 246/08-03-2021 (Β’ 968) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και 
Επικρατείας.

4. Η υποβολή της αίτησης και η σχετική διαδικασία 
δεν αναστέλλει τη δεκαήμερη προθεσμία εξόφλησης 
του προστίμου στο μισό της αξίας του.

Άρθρο 3
Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, 
αποστέλλεται στην Θυρίδα του αιτούντος μήνυμα ή έγ-
γραφο για την πορεία διεκπεραίωσής της και τις περαι-
τέρω διενεργούμενες ενέργειες από την εταιρία ΣΤΑΣΥ.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Το πληροφοριακό σύστημα της παρούσας διαλει-
τουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 
(Α’  84) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλει-
ας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την 
Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών 
και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα για την παροχή υπηρεσίας αυθεντι-
κοποίησης στους πολίτες και τα στελέχη της εταιρίας 
ΣΤΑΣΥ.

2. Η εταιρία ΣΤΑΣΥ, έχει την υποχρέωση να εκδώσει 
οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των θυρί-
δων από το προσωπικό της.

Άρθρο 5 
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα - Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

1. Η εταιρία ΣΤΑΣΥ, ορίζεται ως ανεξάρτητος υπεύθυ-
νος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 
4 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 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - 
ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής 
της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανε-
ξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr- ΕΨΠ) και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-
κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων 
πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και 
της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε 
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υποδομών και Μεταφορών Επικρατείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02054121910220008*

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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