
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο 
του ν. 4839/2021.

2 Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργεια-
κής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και 
καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι 
παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση.

3 Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής 
Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών.

4 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
για το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, για το A’ Εξάμηνο 
του έτους 2022.

5 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δή-
μου Σκοπέλου.
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 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

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

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροπο-
ποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους 
Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμ-
βασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας
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του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως την παρ. 4
του εξηκοστού πρώτου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 57 του ν. 4886/2022 (Α΄ 12).

9. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

10. Την υπ΄αρ. οικ. 174842 «Κώδικας Προμήθειας 
Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1969/2018), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/ 
101847/2440/2020 υπουργική απόφαση (B΄ 4794).

11. Την υπ΄αρ. 422 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθε-
ώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής 
Φυσικού Αερίου» (Β΄ 2794/2021).

12. Την υπ΄ αρ. 509/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέ-
λευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179)» (Β΄ 2307).

13. Την υπ΄ αρ. 420 απόφαση της ΡΑΕ «Αναθεώρηση 
του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αε-
ρίου» (Β΄ 3726/2021).

14. Το από 5.1.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΥΔΡ/6297/170/20.01.2022.

15. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της επιδότησης 
της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 
εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 θα προέλθει από τον 
ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».

16. Τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ//ΔΥΔΡ/11445/310/2022  
και ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/13283/352/2022 εισηγήσεις της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τις υπό σημείο 16 
εισηγήσεις του Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός 
των δικαιούχων καταναλωτών της επιδότησης της κατα-
νάλωσης φυσικού αερίου, από τον ειδικό λογαριασμό με 
την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το ύψος 
επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth), 
η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο 
χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, οι υπο-
χρεώσεις των προμηθευτών φυσικού αερίου, καθώς και 
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω 
επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του εξηκοστού πρώ-
του άρθρου του ν. 4839/2021.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές 
φυσικού αερίου, σύμφωνα με την περ. (ιδ) της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, εκτός των παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των περι-
πτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής ή μη απόδοσης για το σκέλος της κατανάλω-
σης φυσικού αερίου που αφορά σε παραγωγή θερμικής 
ενέργειας.

Άρθρο 3
Ύψος Επιδότησης -
Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης

1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση του 
μήνα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 2022.

2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδό-
τηση για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ορίζε-
ται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα 
(MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία 
επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό 
των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί 
της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου που αφορά 
σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Για τον μήνα Φεβρουάριο, η μοναδιαία επιδότηση 
ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγα-
βατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού 
αερίου που αφορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

4. Στην επιδοτούμενη κατανάλωση φυσικού αερίου 
για την παραγωγή θερμικής ενέργειας της παρ. 3 συ-
μπεριλαμβάνονται ποσότητες φυσικού αερίου που κα-
ταναλώνεται σε μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας (Σ.Η.Θ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.), κατά την έννοια 
του άρθρου 3 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4843/2021 (Α΄193), για την 
παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας, εξαιρουμένων 
ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκαν για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ο προσδιο-
ρισμός των εν λόγω ποσοτήτων διενεργείται με βάση τα 
άρθρα 4 και 5 της υπό στοιχεία Α.1185 «Όροι, προϋποθέ-
σεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον 
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρη-
σιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»
(Β΄ 3985) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

5. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης της ανωτέρω 
παραγράφου προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, 
ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.

6. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, 
των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει 
με τον ημερολογιακό μήνα, οι ποσότητες που καταμε-
τρώνται ανάγονται σε μηνιαία ποσότητα ενέργειας με 
αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν 
είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την 
υπόψη περίοδο.

Άρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδότησης και 
διαδικασία απόδοσης της στους δικαιούχους

1. Η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως το 
γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης φυσικού αερί-
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ου του μήνα, επί του ποσού της επιδότησης του μήνα και 
εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης φυσι-
κού αερίου, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδο-
νται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανά-
λωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέ-
τρου. Στους ανωτέρω λογαριασμούς ενσωματώνεται και 
η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του 
μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς, 
που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από 
την ως άνω οριζόμενη.

2. Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γί-
νεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή φυσικού αερίου, 
της περ. (κβ) του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, ο οποί-
ος τον εκπροσωπεί κατά την περίοδο εφαρμογής του 
παρόντος μέτρου. Για τον σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής 
περιλαμβάνει στον λογαριασμό κατανάλωσης φυσικού 
αερίου του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με 
την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», 
εκπεφρασμένο ως το γινόμενο της κατανάλωσης φυσι-
κού αερίου επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά 
kWh, ενδεικτικά 300 kWh x 0,03€/kWh = 9 €.

Άρθρο 5
Διαδικασία Εκκαθάρισης της επιδότησης -
Γνωστοποιήσεις - Έλεγχοι

1. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου και για περί-
οδο 12 μηνών μετά την λήξη του, οι Προμηθευτές φυ-
σικού αερίου οφείλουν να αποστείλουν την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο 
διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου της περ. 
(στ) της παρ. 1 του άρθρου του ν. 4001/2011, σε ηλεκτρο-
νική μορφή, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό 
πελατών, οι οποίοι εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατη-
γορία, τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου 
Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) της κάθε παροχής, την ημερομηνία 
τυχόν έναρξης ή/και λήξης της εκπροσώπησης εντός του 
διαστήματος χορήγησης της επιδότησης του άρθρου 3, 
τα ποσά που πιστώθηκαν καθώς και την κατανάλωση 
φυσικού αερίου (πραγματική αν πρόκειται για εκκαθα-
ριστικό λογαριασμό, υπολογιζόμενη αν πρόκειται για 
«έναντι» λογαριασμό) ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου, 
ανά παροχή και ανά κατηγορία πελάτη.

Ειδικά, για το μήνα Ιανουάριο του 2022, οι Προμηθευ-
τές φυσικού αερίου οφείλουν να αποστείλουν τα ανωτέ-
ρω στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη 
δημοσίευση της παρούσας.

2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής φυσι-
κού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία 
που υπέβαλαν οι Προμηθευτές για τον εκάστοτε μήνα 
εφαρμογής του μέτρου, αποστέλλει στην αρμόδια υπη-
ρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός 
10 ημερών από την αποστολή των στοιχείων από τους 
Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές 
στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:

α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις φυσικού 

αερίου των δικαιούχων που καταμετρήθηκαν από τον 
αρμόδιο διαχειριστή και εμπίπτουν στην περίοδο εφαρ-
μογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την αναφερό-
μενη μεθοδολογία επιμερισμού που περιγράφεται στο 
άρθρο 3 και

β) τους προμηθευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις 
παροχές κατά την περίοδο αυτή.

3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από την σχετική 
ενημέρωση από τους Προμηθευτές και λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της παρ. 1, ελέγχει τα ποσά που πρέπει 
να πιστωθούν σε κάθε Προμηθευτή και κατόπιν προ-
βαίνει στην πίστωση των ποσών της επιδότησης του 
άρθρου 3 στους Προμηθευτές. Σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα μετά την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή 
δικτύου διανομής των καταμετρημένων καταναλώσεων 
δικαιούχων του άρθρου 3 και όχι αργότερα από την πα-
ρέλευση 13 μηνών από την λήξη του μέτρου, η ΔΑΠΕΕΠ 
Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να πιστω-
θούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις των 
δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και προβαίνει 
στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις προς 
τους Προμηθευτές.

4. Σε περίπτωση που προκύψουν αναιτιολόγητες 
αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ 
σύμφωνα με την παρ. 7, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να 
προχωρήσει σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση των 
ποσών της επιδότησης προς τους Προμηθευτές, βάσει 
των απεσταλμένων από την ΡΑΕ στοιχείων της παρ. 7.

5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για κάθε μήνα εφαρμογής του μέ-
τρου της παρούσας και για τους επόμενους 13 μήνες 
μετά την λήξη του, ενημερώνει την τελευταία ημέρα έκα-
στου μήνα τη ΡΑΕ και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ 
σχετικά με τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν 
στους Προμηθευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις 
παρ. 3 και 4.

6. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας των 12 μηνών 
μετά την λήξη εφαρμογής του μέτρου εξακολουθούν 
να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων δεν 
έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται 
σχετική χρεοπίστωση από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τους 
Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.

7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου λαμβά-
νοντας υπόψιν τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους 
Προμηθευτές, τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου και την 
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων. Εάν 
από τον έλεγχο, η ΡΑΕ διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες 
δεν αιτιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ 
Α.Ε. για το πλήθος των παροχών για τις οποίες πρέπει να 
προβεί σε επανέλεγχο και εκκαθάριση της χορηγούμενης 
επιδότησης.

8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων 
της παρούσας, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, 
δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434 (2)
Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργεια-

κής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και 

καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι 

παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του

ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης 
και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβα-
σης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης 
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως το εξηκοστό 
πρώτο άρθρο.

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητι-
κών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 133).

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

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομιών» (Α΄181).

9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β΄ 832/2013).

10. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 
απόφαση ΡΑΕ (Β΄ 2307).

11. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ
(Β΄ 304).

12. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β΄ 78/2017).

13. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση 
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης» (Β΄ 4737).

14. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10682/371/04.02.2022 
υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

15. Τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/10689/237/2022 
και ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/13234/328/2022 εισηγήσεις της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

16. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τις υπό σημείο 15 
εισηγήσεις του Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός 
των δικαιούχων, οικιακών καταναλωτών και καταναλω-
τών ειδικών τιμολογίων, της επιδότησης της τιμολογη-
τέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ειδι-
κό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής 
Μετάβασης», του ύψους επιδότησης σε ευρώ ανά με-
γαβατώρα (MWh), της διαδικασίας, του τρόπου και του 
χρόνου χορήγησής της, του χρόνου εκκαθάρισης, της 
περιόδου κατανάλωσης, των ανώτατων και κατώτατων 
ορίων κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλω-
τές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι 
σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπο-
ρική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, («Εφεξής κυμαι-
νόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») 
μόνο για τους αριθμούς παροχής που αφορούν την κύ-
ρια κατοικία τους, όπως έχουν δηλωθεί στο πεδίο 204 της 
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δήλωσης εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 κατά 
την 31.12.2021, καθώς και οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι 
συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικών 
τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και 
Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

Άρθρο 3
Ύψος Επιδότησης -
Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης

1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση του 
μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 2022.

2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι 
συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των δικαιούχων του Κοινω-
νικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσι-
ών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), ορίζεται για ημερολογιακό μήνα 
30 ημερών πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας από 0 έως 150 kWh και δεύτερο διάστημα 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 151 kWh έως 
300 kWh. Τα παραπάνω διαστήματα κατανάλωσης για 
έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου αναπροσαρμόζο-
νται αναλογικά με βάση τις ημέρες κάθε μήνα. Για τον 
Ιανουάριο του έτους 2022, η μοναδιαία επιδότηση για 
το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
ορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα (160) ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης 
ορίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Για τον Φεβρουάριο του έτους 2022, η μονα-
διαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο 
ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (€) ανά Μεγαβα-
τώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης του πρώτου 
εδαφίου ορίζεται στο ποσό των εκατόν δέκα (110) ευρώ 
(€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας.

3. Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημέ-
νοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου, εφαρμόζεται μοναδιαία επιδότηση για τις 
πρώτες 300 kWh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
μήνα με 30 ημέρες. Το παραπάνω διάστημα κατανάλω-
σης για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου αναπρο-
σαρμόζεται αναλογικά με βάση τις ημέρες κάθε μήνα. Για 
τον μήνα Ιανουάριο, η μοναδιαία επιδότηση του πρώτου 
εδαφίου ορίζεται στο ποσό των εκατό ογδόντα (180) 
ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας (ΜWh) και για τον Φεβρουάριο στο ποσό 
των εκατό εβδομήντα (170) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh). Για τους 
καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαι-
νόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
είναι δικαιούχοι του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύ-
ης (ΤΥΑ), η μηνιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο 
ορίζεται στο ποσό των εκατό ογδόντα (180) ευρώ ανά 
Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

(ΜWh) ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και για τον μήνα Φεβρουάριο στο ποσό των 
εκατό εβδομήντα (170) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh) ανεξαρτήτως 
ορίου κατανάλωσης.

4. Η επιδότηση της παρ. 2 χορηγείται σε οικιακούς κα-
ταναλωτές μόνο για τους τους αριθμούς παροχής που 
αφορούν την κύρια κατοικία τους, όπως έχουν δηλωθεί 
στο πεδίο 204 της δήλωσης εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2020 κατά την 31.12.2021. Τα ανωτέρω στοιχεία 
ανακτώνται από βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων και ενημερώνονται ο αρμόδιος 
διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 
οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τηρουμένης της 
νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Η επιδότη-
ση της παρ. 3 χορηγείται σε όλους τους καταναλωτές οι 
οποίοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμο-
λογίου ή του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

5. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης των παρ. 2 και 
3 προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμη-
θευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.

6. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις εκτός των 
καταναλωτών, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαι-
νόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
είναι δικαιούχοι του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης 
(ΤΥΑ) για τον μήνα Φεβρουάριο, η επιδότηση χορηγείται 
για τις πρώτες 300 kWh εκάστου μήνα με 30 ημέρες (310 
kWh για τους μήνες με 31 ημέρες και 280 kWh για μήνα 
με 28 ημέρες). Σε περίπτωση που η μηνιαία κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη των ως άνω ορί-
ων σε kWh, η επιδότηση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού. 
Σε περίπτωση που η επιδότηση δίνεται για διάστημα 
μικρότερο ενός πλήρους μήνα, η συνολική επιδοτού-
μενη ποσότητα τροποποιείται με αναλογία ημερών, ήτοι 
10 kWh/ημέρα.

Ενδεικτικά, για οικιακό καταναλωτή συμβεβλημένο 
σε κυμαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας εκτός ειδικού τι-
μολογίου και μόνο όσον αφορά την παροχή της κύριας 
κατοικίας του, ειδικά για μήνα με 31 ημέρες, η μοναδι-
αία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των 160 ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας για τις πρώτες 155 kWh και 120 ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh) για μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρι-
κής ενέργειας από 155 kWh μέχρι 310 kWh.

7. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, 
των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει 
με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που κατα-
μετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας 
με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται 
όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν 
την υπόψη περίοδο.

Άρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδότησης και 
διαδικασία απόδοσης της στους δικαιούχους

1. Η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως 
το γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας του κάθε μήνα, έως τα όρια κατανάλωσης του 
άρθρου 3, επί του ποσού της μοναδιαίας επιδότησης 
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του μήνα αυτού και εφαρμόζεται στους λογαριασμούς 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθα-
ριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε (5) ημερών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής και 
καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν 
στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στους ανωτέρω 
λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που 
αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει 
υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε 
ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη.

2. Η επιδότηση παρέχεται υποχρεωτικά με τους λογα-
ριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον αυτοί περιλαμ-
βάνουν χρέωση αναπροσαρμογής του κυμαινόμενου 
τιμολογίου με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γί-
νεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκ-
προσωπεί κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος 
μέτρου. Για το σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί 
στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του 
δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη 
«Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», εκπεφρα-
σμένο ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά 
kWh, ενδεικτικά για οικιακό καταναλωτή ενταγμένο στο 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για τις πρώτες 310kWh του 
μηνός Ιανουαρίου, η επιδότηση είναι 310kWh x 0,18€/
kWh = 55,8 €.

Άρθρο 5
Διαδικασία Εκκαθάρισης της επιδότησης -
Γνωστοποιήσεις - Έλεγχοι

1. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου και για περίο-
δο 12 μηνών μετά την λήξη του, οι Προμηθευτές Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας οφείλουν να αποστείλουν την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα έκαστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο 
διαχειριστή δικτύου διανομής ή συστήματος μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πελατών Χαμηλής, 
Μέσης και Υψηλής Τάσης, οι οποίοι εμπίπτουν σε επι-
δοτούμενη κατηγορία, τον 11ψήφιο αριθμό της κάθε 
παροχής, την ημερομηνία τυχόν έναρξης ή/και λήξης 
της εκπροσώπησης εντός του διαστήματος χορήγησης 
της επιδότησης του άρθρου 3, τα ποσά που πιστώθηκαν 
καθώς και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (πραγ-
ματική αν πρόκειται για εκκαθαριστικό λογαριασμό, 
υπολογιζόμενη αν πρόκειται για «έναντι» λογαριασμό) 
ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου, ανά παροχή και ανά 
κατηγορία πελατών Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης.

Ενδεικτικά, για το μήνα Φεβρουάριο του 2022, η ανω-
τέρω διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2022 
και να επαναλαμβάνεται κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των 12 επόμενων μηνών έως και την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023. Ειδικά, 
για το μήνα Ιανουάριο του 2022, η ανωτέρω διαδικασία 
του πρώτου εδαφίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
εντός πέντε ημερών από την έναρξη ισχύος της πα-

ρούσας και επαναλαμβάνεται κάθε τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των 12 επόμενων μηνών έως και την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023.

2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ή συστή-
ματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμη-
θευτές για τον εκάστοτε μήνα εφαρμογής του μέτρου, 
αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ 
και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός 10 ημερών από την απο-
στολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε 
μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα 
με την παρ. 1:

α) Τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρι-
κής ενέργειας των δικαιούχων που καταμετρήθηκαν από 
τον αρμόδιο διαχειριστή και εμπίπτουν στην περίοδο 
εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την ανα-
φερόμενη μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται 
στο άρθρο 3 και

β) τους προμηθευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις 
παροχές κατά την περίοδο αυτή.

3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από την σχετική 
ενημέρωση από τους Προμηθευτές και λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της παρ. 1, ελέγχει τα ποσά που πρέ-
πει να πιστωθούν σε κάθε Προμηθευτή και προβαίνει 
στην πίστωση των ποσών της επιδότησης του άρθρου 3 
στους Προμηθευτές. Σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά 
την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ή 
συστήματος των καταμετρημένων καταναλώσεων των 
δικαιούχων της επιδότησης και όχι αργότερα από την 
παρέλευση 13 μηνών από την λήξη του μέτρου, η ΔΑ-
ΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να 
πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις 
των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και προ-
βαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις 
προς τους Προμηθευτές.

4. Σε περίπτωση που προκύψουν αναιτιολόγητες 
αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ 
σύμφωνα με την παρ. 7, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να 
προχωρήσει σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση των 
ποσών της επιδότησης προς τους Προμηθευτές, βάσει 
των απεσταλμένων από την ΡΑΕ στοιχείων της παρ. 7.

5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για κάθε μήνα εφαρμογής του μέ-
τρου της παρούσας και για τους επόμενους 13 μήνες 
μετά την λήξη του, ενημερώνει την τελευταία ημέρα έκα-
στου μήνα τη ΡΑΕ και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ 
σχετικά με τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν 
στους Προμηθευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
παρ. 3 και 4.

6. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας των 12 μηνών 
μετά τη λήξη εφαρμογής του μέτρου εξακολουθούν 
να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων δεν 
έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται 
σχετική χρεοπίστωση από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τους 
Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.

7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου προ-
βαίνει σε έλεγχο των στοιχείων, που αποστέλλονται από 
τους Προμηθευτές, τους αρμόδιους διαχειριστές δικτύ-
ου ή/και συστήματος και την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Εάν από τον 
έλεγχο, η ΡΑΕ διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες δεν αι-
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τιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για 
το πλήθος των παροχών για τις οποίες πρέπει να προβεί 
σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση της χορηγούμενης 
επιδότησης.

8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων 
της παρούσας, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, 
δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι   

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435 (3)
Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργει-

ακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλω-

σης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών κα-

ταναλωτών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 

4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης 
και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβα-
σης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης 
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως το εξηκοστό 
πρώτο άρθρο.

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητι-
κών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 133).

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

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-

κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομιών» (Α΄ 181).

9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β΄ 832/2013).

10. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 
απόφαση ΡΑΕ (Β΄ 2307).

11. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε 
με την υπ’ αρ. 1000/2021 απόφαση της ΡΑΕ (Β΄ 6256).
(Β’ 4658/2020).

12. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ
(Β΄ 304).

13. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β΄ 78).

14. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση 
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης» (Β΄ 4737).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/5952/183/20.01.2022 
επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10617/366/04.02.2022 
υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/10625/236/2022 
και ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/13234/328/2022 εισηγήσεις της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τις υπό σημείο 17 
εισηγήσεις του Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός 
των δικαιούχων μη οικιακών καταναλωτών της επι-
δότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία 
«Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», του ύψους επιδότη-
σης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), της διαδικασίας, 
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του τρόπου και του χρόνου χορήγησής της, του χρόνου 
εκκαθάρισης, της περιόδου κατανάλωσης, των ορίων 
κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 
χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως επι-
πέδου τάσης σύνδεσης της παροχής τους στο δίκτυο 
ή στο σύστημα, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυ-
μαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική 
τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας («εφεξής κυμαινόμενα 
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας»).

Άρθρο 3
Ύψος Επιδότησης -
Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης

1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των 
μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 2022.

2. Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρι-
κής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινό-
μενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μο-
ναδιαία επιδότηση ορίζεται για τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ (€)
ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

3. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης της ανωτέρω 
παραγράφου προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, 
ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.

4. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, 
των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει 
με τον ημερολογιακό μήνα της παρ. 1, οι ποσότητες που 
καταμετρώνται ανάγονται σε ποσότητες ενέργειας με 
αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν 
είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την 
υπόψη περίοδο.

Άρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδότησης και 
διαδικασία απόδοσης της στους δικαιούχους

1. Η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως 
το γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας του κάθε μήνα επί του ποσού της μοναδιαίας 
επιδότησης του αντίστοιχου μήνα, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 3 και εφαρμόζεται στους λογα-
ριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή 
εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε (5) 
ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής 
και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν 
στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στους ανωτέρω 
λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που 
αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει 
υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε 
ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη.

2. Η επιδότηση παρέχεται υποχρεωτικά με τους λογα-
ριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον αυτοί περιλαμ-

βάνουν χρέωση αναπροσαρμογής του κυμαινόμενου 
τιμολογίου με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γί-
νεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκ-
προσωπεί κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος 
μέτρου. Για το σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί 
στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του 
δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη 
«Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», εκπεφρα-
σμένο ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά 
kWh, ενδεικτικά 1300 kWh x 0,065€/kWh = 84.5 €.

Άρθρο 5
Διαδικασία Εκκαθάρισης της επιδότησης -
Γνωστοποιήσεις - Έλεγχοι

1. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου και για πε-
ρίοδο 12 μηνών μετά την λήξη του, οι Προμηθευτές 
Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να αποστείλουν την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου μήνα στην αρμό-
δια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και 
στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ή συστή-
ματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρονική 
μορφή, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
πελατών Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης, οι οποίοι 
εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία, τον 11ψήφιο 
αριθμό της κάθε παροχής, την ημερομηνία τυχόν έναρ-
ξης ή/και λήξης της εκπροσώπησης εντός του διαστήμα-
τος χορήγησης της επιδότησης του άρθρου 3, τα ποσά 
που πιστώθηκαν καθώς και την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (πραγματική αν πρόκειται για εκκαθαριστικό 
λογαριασμό, υπολογιζόμενη αν πρόκειται για «έναντι» 
λογαριασμό) ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου, ανά πα-
ροχή και ανά κατηγορία πελατών Χαμηλής, Μέσης και 
Υψηλής Τάσης.

Ενδεικτικά, για το μήνα Φεβρουάριο του 2022, η ανω-
τέρω διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2022 
και να επαναλαμβάνεται κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των 12 επόμενων μηνών έως και την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023. Ειδικά, 
για το μήνα Ιανουάριο του 2022, η ανωτέρω διαδικασία 
του πρώτου εδαφίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
εντός πέντε ημερών από την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας και επαναλαμβάνεται κάθε τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των 12 επόμενων μηνών έως και την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023.

2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ή συστή-
ματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμη-
θευτές για τον εκάστοτε μήνα εφαρμογής του μέτρου, 
αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ 
και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός 10 ημερών από την απο-
στολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε 
μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα 
με την παρ. 1:

α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρι-
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κής ενέργειας των δικαιούχων που καταμετρήθηκαν από 
τον αρμόδιο διαχειριστή και εμπίπτουν στην περίοδο 
εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την ανα-
φερόμενη μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται 
στο άρθρο 3 και

β) τους προμηθευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις 
παροχές κατά την περίοδο αυτή.

3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από την σχετική 
ενημέρωση από τους Προμηθευτές και λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της παρ. 1, ελέγχει τα ποσά που πρέ-
πει να πιστωθούν σε κάθε Προμηθευτή και προβαίνει 
στην πίστωση των ποσών της επιδότησης του άρθρου 3 
στους Προμηθευτές. Σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά 
την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ή 
συστήματος των καταμετρημένων καταναλώσεων των 
δικαιούχων της επιδότησης και όχι αργότερα από την 
παρέλευση 13 μηνών από την λήξη του μέτρου, η ΔΑ-
ΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να 
πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις 
των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και προ-
βαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις 
προς τους Προμηθευτές.

4. Σε περίπτωση που προκύψουν αναιτιολόγητες 
αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ 
σύμφωνα με την παρ. 7, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να 
προχωρήσει σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση των 
ποσών της επιδότησης προς τους Προμηθευτές, βάσει 
των απεσταλμένων από την ΡΑΕ στοιχείων της παρ. 7.

5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για κάθε μήνα εφαρμογής του μέ-
τρου της παρούσας και για τους επόμενους 13 μήνες 
μετά την λήξη του, ενημερώνει την τελευταία ημέρα έκα-
στου μήνα τη ΡΑΕ και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ 
σχετικά με τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν 
στους Προμηθευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις 
παρ. 3 και 4.

6. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας των 12 μηνών 
μετά τη λήξη εφαρμογής του μέτρου εξακολουθούν 
να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων δεν 
έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται 
σχετική χρεοπίστωση από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τους 
Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.

7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου προ-
βαίνει σε έλεγχο των στοιχείων, που αποστέλλονται από 
τους Προμηθευτές, τους αρμόδιους διαχειριστές δικτύ-
ου ή/και συστήματος και την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Εάν από τον 
έλεγχο, η ΡΑΕ διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες δεν αι-
τιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για 
το πλήθος των παροχών για τις οποίες πρέπει να προβεί 
σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση της χορηγούμενης 
επιδότησης.

8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων 
της παρούσας, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, 
δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι   

Αριθμ.  Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1010176 ΕΞ 2022 (4)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 

για το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, για το A’ Εξάμη-

νο του έτους 2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/ 
2013 (Α’ 287).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 47 του ν. 4778/2021 
«Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄26).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγί-
ας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

7. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονο-
μική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπο-
λογισμού» (Β’ 3240)

8. Την υπό στοιχεία οικ. 2/122106/ΔΠΓΚ/19.12.2021 
(ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».

 9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενι-
κό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Β’ 130 και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
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της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/
2016.

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων, όπως τεκμηριώνεται με το υπό στοιχεία ΔΟΣ Β
1002954 ΕΞ 2022/14.01.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 7.344,00€ σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η 
οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του 
Προϋπολογισμού 2022 της ΑΑΔΕ θα καλυφθεί από την 
εγγεγραμμένη πίστωση του Ειδικού Φορέα 1023-801-
0000000 και Λογαριασμό 2120201001, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1010145/07.02.2022 (ΑΔΑ: 
9ΝΜ046ΜΠ3Ζ-50Η) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
για την κάλυψη δαπάνης για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία για το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυν-
ση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων για την περίοδο έως
30-06-2022, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 
χίλιες διακόσιες είκοσι τέσσερις (1.224) ώρες και συνολι-
κή δαπάνη έως επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσε-
ρα ευρώ (7.344,00€), για δεκαεπτά (17) υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, στον Ειδικό 
Φορέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120201001, 
για τη χρονική περίοδο έως 30.06.2022.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση συνεργείων 
υπερωριακής εργασίας και η περιγραφή  των συγκεκρι-
μένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται 
με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος θα βεβαιώνει και την 
πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργασίας. 
Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες απογευμα-
τινής υπερωριακής εργασίας κατά το A΄ εξάμηνο του 
2022. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να 
μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανου-
αρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

O Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 (5)

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δή-

μου Σκοπέλου.   

 Με την υπ’ αρ. 16/655/03.02.2022 απόφαση του Δήμου 
Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010, 
του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 «Ρύθμιση ζητημάτων 
πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολι-
κών μονάδων» (Α’ 147), των άρθρων 28 και 28Α του ν. 
4325/2015 (Α΄47), όπως το τελευταίο προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), της παρ. 1 του άρθρου 
8 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και 
την υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών περί Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου 
Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094), κατόπιν των υπ’ αρ. 497, 498, 
499, 500/28.01.2022 αιτήσεων των αναφερόμενων στην 
απόφαση υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Σκοπέλου περί 
αύξησης του ωραρίου τους, αποφασίζεται η έγκριση της 
αύξησης ωραρίου εργασίας τεσσάρων (04) ΥΕ Καθαρι-
στριών Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 
της Ιωάννας Γεραντώνη του Νικολάου από τρεις (03) 
ώρες ημερησίως σε έξι (06) ώρες ημερησίως, αύξηση 
τριών (03) ωρών ημερησίως, της Νίκης Αμπελάκια του 
Ευαγγέλου από τρεις (03) ώρες ημερησίως σε πέντε (05) 
ώρες ημερησίως, αύξηση δυο (02) ωρών ημερησίως, της 
Αναστασίας Θώδη του Ευαγγέλου από τρεις (03) ώρες 
ημερησίως σε πέντε (05) ώρες ημερησίως, αύξηση δυο 
(02) ωρών ημερησίως, της Κυρατσούλας Στιβαχτή του 
Σπυρίδωνα από τρεις (03) ώρες ημερησίως σε έξι (06) 
ώρες ημερησίως, αύξηση τριών (03) ωρών ημερησίως, 
για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της επι-
τακτικής ανάγκης σχολαστικού καθαρισμού των χώρων 
υγιεινής αλλά και λοιπών χώρων των σχολικών μονάδων 
και δεδομένου ότι λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού η 
καθαριότητα θα πρέπει να είναι συνεχής.

(Αρ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας/Δήμου Σκοπέλου, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχουν στον προϋπο-
λογισμό έτους 2022 οι απαιτούμενες πιστώσεις για την 
κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, 
στον Κ.Α. 70-6041 «τακτικές αποδοχές» (περιλαμβάνο-
νται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
επιδόματα) ποσού 5.000,00 και Κ.Α. 70-6054 «εργοδο-
τικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσού 1.500,00:
589/01.02.2022).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 22089/07.02.2022) .

 Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ   
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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,

*02006031102220012*
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