
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3258 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2653/21.04.2022 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Ψηφι-

ακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνι-

κών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία 

της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 

του ν. 4916/2022 (Α’ 65), των απαραίτητων δια-

λειτουργικοτήτων, της διαδικασίας έκδοσης της 

ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της πίστωσης της 

οικονομικής ενίσχυσης, των προϋποθέσεων της 

προσαύξησης του ποσού της ενίσχυσης και κάθε 

άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 2030).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 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) των Κανονισμών i) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ii) του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον 
γεωργικό τομέα 1408/2013 και iii) του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 717/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 2014 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας,

γ) του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός 
του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους 
οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους 
στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφα-
λαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του 
ν. 4738/2020 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειω-
μένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), 
επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για 
την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες 
διατάξεις»(Α’ 65), και ιδίως της παρ. 13,

δ) 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),

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

στ) 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 του άρθρου 47,

ζ) 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),

η) του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ-
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α’ 267),

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

ι) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), 
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ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

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

ιγ) 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),

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

ιε) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 142),

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

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

2. Τα υπό στοιχεία 14108ΕΞ2022/12.4.2022 και 
13148ΕΞ2022/5.4.2022 αιτήματα ενίσχυσης των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, που αφορούν α) 130.000.000 ευρώ 
για την οικονομική ενίσχυση σε φυσικά πρόσωπα συ-
μπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών και β) 
450.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη δαπάνης της 
όλης διαδικασίας του μηχανισμού ενίσχυσης καυσίμου.

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

4. Την υπ’  αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας και του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

5. Την υπό στοιχεία 33864/1.12.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατι-
κού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).

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

7. Την υπ’ αρ. 29810 2020/23.10.2020 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 Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

9. Την από 12.04.2022 Γνωμοδότηση της Κεντρικής 
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

10. Την υπ’ αρ. 2653/21.04.2022 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία 
της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του 
ν. 4916/2022 (Α’ 65), των απαραίτητων διαλειτουργικο-
τήτων, της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας, της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, 
των προϋποθέσεων της προσαύξησης του ποσού της 
ενίσχυσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» 
(Β’ 2030).

11. Την ανάγκη περάτωσης της δράσης προκειμένου 
να ολοκληρωθούν δημοσιολογιστικές εκκρεμότητες,

12. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 2653/21.04.2022 (Β’ 2030) κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης τροποποιείται και συμπληρώνεται ως προς τον 
χρόνο λήξης της παραγωγικής λειτουργίας και αντικα-
θίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 8
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 εκκινεί την 
26.4.2022 και λήγει την 10.6.2022.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 Ο Υφυπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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