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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ33 5042999 ΕΞ 2012 (1)
    Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και κα−

θορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋπο−
θέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 29 και της περίπτ. β της παραγράφου 8 

του άρθρου 36 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2011 − 2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει. 

β) Της περιπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 73 του 
Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημό−
σιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 

ε. Τις διατάξεις του Ν. 2238/94, όπως ισχύουν (Κ.Φ.Ε.).
στ. Τις διατάξεις του Ν. 2523/97, όπως ισχύουν.
ζ. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄).
η. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 

43 Α΄).

2. Τις αριθ. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/2008 Α.Υ.Ο. (Β΄ 161) 
και 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14−2−2008 ΑΥΟ (Β΄ 307) 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα (ΦΕΚ 
2105/τ.Β/9.7.2012) και την αριθ. 07927 ΕΞ/24−9−2012 (Β΄ 
2574) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. 

4. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγ−
ματικά γεγονότα (δικαιούχους και καταναλώσεις πετρε−
λαίου) και εκτιμάται, ότι θα ανέλθει το 2012 στα 80 εκατ. 
ευρώ, το 2013 στα 270 εκατ. ευρώ, το 2014 και εφεξής στα 
300 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την εγ−
γεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. φορέας 23−200, ΚΑΕ 2732). 
Κατά την επόμενη πενταετία η εν λόγω δαπάνη θα κα−
λύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς 
τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

5. Την ανάγκη χορήγησης επιδόματος θέρμανσης σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου 
θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL), λόγω της αύ−
ξησης της τελικής τιμής του προϊόντος αυτού, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.

1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα 
άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρ−
μανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύ−
σης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 
της παρούσας.

Ειδικά, για τους έγγαμους δικαιούχος είναι ο υπόχρε−
ος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
κατά το άρθρο 61 του Κ.Φ.Ε. 

2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσω−
πα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια 
κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε 
αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα 
ή ιδιοκατοικούνται. 
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3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δή−

λωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως 
προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 
του Κ.Φ.Ε.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δή−
λωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνη−
τα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 
οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, 
όπως αυτά δηλώνονται. 

δ) Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά 

πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.
Για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω 

β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δή−
λωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, 
του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος λήξης 
της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Άρθρο 2
Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δι−
καιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

α. Εισοδηματικά: 
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, που 

λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της έκτακτης εισφο−
ράς του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, ανεξάρτητα από 
την πηγή προέλευσής του, να ανέρχεται έως 25.000 
ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 35.000 ευρώ για έγγαμο υπό−
χρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 
ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικο−
γένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 38.000 ευρώ 
όταν υπάρχει ένα τέκνο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 
3.000 ευρώ ανά τέκνο. 

Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αυτών χρησι−
μοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του οικονομικού 
έτους που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου 
χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης. Τα δεδομένα 
της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις 
περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων.

Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης σε υποβολή δή−
λωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον αιτούντα κατά 
την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για 
την κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.

β. Ακίνητης Περιουσίας: 
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, 

συζύγου και προστατευόμενων, κατά τον ΚΦΕ τέκνων, 
που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδή−
ματος του οικονομικού έτους, που ταυτίζεται με το 
έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου 
θέρμανσης, όπως αυτή προκύπτει από τα δεδομένα του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιου−
σιολογίου – Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, να μην υπερβαίνει τις 
150.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 200.000 ευρώ 
για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την υποβολή 
του αιτήματος χορήγησης επιδόματος, τροποποιηθούν 

τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ−
στήματος Περιουσιολογίου – Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, δε−
δομένου ότι ο δικαιούχος είχε υποβάλει στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2009 μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα να πληρούνται 
τα κριτήρια περιουσίας του προηγούμενου εδαφίου, 
υποβάλλεται από το δικαιούχο νέα αίτηση μέσα σε 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την τροποποίηση και 
ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης του επιδόμα−
τος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της 
παρούσας.

Άρθρο 3
Καθορισμός του ύψους του επιδόματος.

1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελ−
ληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές 
ζώνες, ως ακολούθως: 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ

ΖΩΝΗ Α Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δρά−
μας, Ευρυτανίας

ΖΩΝΗ Β Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκα−
δίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, 
Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου

ΖΩΝΗ Γ Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), 
Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνη−
σίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θε−
σπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας

ΖΩΝΗ Δ Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλά−
δων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνί−
ας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 
Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού

2. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται 
επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη 
κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό 
μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ

Ανώτατη κατανάλωση 
λίτρων πετρελαίου 

θέρμανσης
ανά τετραγωνικό.

Ανώτατη συνολική 
κατανάλωση λίτρων 

πετρελαίου θέρμανσης 
ανά κατοικία.

Α΄ ΖΩΝΗ 25 3.000

Β΄ ΖΩΝΗ 15 1.800

Γ΄ ΖΩΝΗ 8 960

Δ΄ ΖΩΝΗ 5 600

Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής 
ζώνης μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη 
για τον αιτούντα. 

3. Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτε−
ρικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 
0,28 ευρώ.

4. Στις περιπτώσεις αλλαγής κλιματικής ζώνης κατά 
την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα ζώνη 
μεταφέρεται το εν απομείναν ποσοστό της κλιματικής 
ζώνης της προηγούμενης κατοικίας.
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Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος

στους δικαιούχους.

1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των πα−
ραγρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, για τις αγορές 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγμα−
τοποιούν από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 30 Απριλίου 
κάθε έτους μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υπο−
βάλλεται από 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους. 

Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συ−
μπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμ−
βάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η 
επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

2. α) Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν αίτηση στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων 
του επιδόματος θέρμανσης. 

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακό−
λουθα στοιχεία: 

− ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος – 
υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

− το ονοματεπώνυμό του,
− ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,
− ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επι−

θυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του 
πρώτου δικαιούχου, 

− ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακι−
νήτου κύριας κατοικίας, 

− η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συ−
γκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

− αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρε−
άν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή 
ή του δωρεάν παραχωρούντος, 

− τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας 
κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 

− η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, 
− η Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για μη υποχρέ−

ωση υποβολής φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΚΦΕ, 

− τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρο−
νικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού 
τηλεφώνου) 

β) Παράλληλα οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι 
εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχεί−
ρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην ιστοσελίδα της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

− τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή 
ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή 
της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

− τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που 
εκπροσωπεί την πολυκατοικία, 

− τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις 
δαπάνες θέρμανσης, 

− το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που 
διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποι−
ούνται ως επαγγελματική στέγη. 

γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες 
στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, 
για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτησή δηλώνουν, 
το Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού 
σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισο−
δήματος της τελευταίας πενταετίας.

δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία 
ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση. 

ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων 
που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της 
παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από τη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με σχετική 
αιτιολογία. 

στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού 
λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς 
δικαιούχους επιδόματος. Επίσης δεν είναι αποδεκτή η 
χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια 
περίοδο θέρμανσης. 

ζ) Τα μέλη διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), 
υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων 
στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου 
θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρ−
θρο 73 παραγρ. 2 του 2960/01 και τις διατάξεις της αριθ. 
1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14−2−2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307/Β΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση 
δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους 
ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών. 

Άρθρο 5
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος

χορήγησης του επιδόματος. 

1. Η Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ. 
ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των 
μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του επιδό−
ματος θέρμανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα και 
δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο 
για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της 
υπαιτιότητα. 

Τα εισαγόμενα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού 
ελέγχου από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τις συναρμό−
διες Διευθύνσεις, με σκοπό να χορηγηθεί ως επίδομα 
θέρμανσης το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νό−
μιμους δικαιούχους, με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 
και 3 της παρούσας. 

2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται 
μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2362/95 (Α΄ 247) περί 
δημόσιου λογιστικού και εντός είκοσι (20) ημερών από 
την μεταγενέστερη των ημερομηνιών υποβολής της 
αίτησης του δικαιούχου, με την επιφύλαξη των διατά−
ξεων του άρθρου 6 της παρούσας και την υποβολή των 
αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό 
σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από 
τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

Η Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30). της Γ.Γ.Π.Σ. επε−
ξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του προηγούμενου 
άρθρου, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει 
στη διάθεσή της και στη συνέχεια δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική 
μορφή, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Δικαιούχων 
Επιδόματος Θέρμανσης, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 
στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού σε μορφή IBAN, το αντίστοιχο πιστωτικό 
ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαι−
ούμενο ποσό επιδόματος.
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Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστή−
ματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρο−
νική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επι−
δόματος θέρμανσης, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά 
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

3. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλ−
λεται στη 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου 
του Γ.Λ. Κράτους, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο – 
Συγκέντρωση Εισπράξεων − Πληρωμών» με πίστωση 
των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών 
ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργού−
νται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30), στη 
Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. 

4. α. Οι σχετικές για την πληρωμή του επιδόματος θέρ−
μανσης πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23−200 
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2732 – «Επίδομα 
θέρμανσης».

β. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδι−
κή εντολή πληρωμής της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

5. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη−
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, 
επί Γραφείου Συμψηφισμών του Γ.Λ. Κράτους.

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη−
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκ−
δοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που 
εκδίδεται με μέριμνα της Δ24−Δ/νσης Λογαριασμών του 
Δημοσίου.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγρ. 2 του πα−
ρόντος άρθρου.

iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη 
χρέωση του λογαριασμού 200.

6. Η Δ24− Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι συμ−
βαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 
δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο 
για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα. 

7. Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό επιδό−
ματος θέρμανσης υπολείπεται του δικαιούμενου, λόγω 
περιορισμένης αγοράς ποσότητας πετρελαίου, το υπό−
λοιπο καταβάλλεται τμηματικά και κατ αναλογία με την 
πραγματοποίηση των επόμενων αγορών πετρελαίου 
θέρμανσης από τον δικαιούχο. 

8. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρ−
μανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

9. To επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, 
δεν υπόκειται σε καμιά είδους παρακράτηση και δεν 
συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς 
το Ελληνικό Δημόσιο.

10. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί ει−
σόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτου.

Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιούχων

1 Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την, κατά τις παραγρ. 1 και 2 του 
άρθρου 5 της παρούσας, επεξεργασία και έλεγχο των 
υποβαλλόμενων αιτήσεων και των στοιχείων που επε−
ξεργάζεται από το πληροφοριακό σύστημα πετρελαίου 
θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), δημιουργεί στο TAXIS καταστά−
σεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ., που 
περιλαμβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους προ−
κύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίησή τους, τη 
νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.

2 Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστά−
σεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., 
προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να πραγματοποιήσουν 
τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των 
πραγματικών περιστατικών.

3 Οι Δ.Ο.Υ. μετά την διενέργεια του ελέγχου, προβαί−
νουν σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπι−
στώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά 
στη Γ.Γ.Π.Σ. για την περαιτέρω προώθηση της διαδικα−
σίας πληρωμής των δικαιούχων. 

4 Ο έλεγχος των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης 
διενεργείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής 
Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3492/2006 (Α΄ 210).

Άρθρο 7
Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος 

και αποτελεσμάτων επεξεργασίας. 

1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδια−
φερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του 
αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της 
επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει 
ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Γενική Γραμ−
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην οποία θα 
τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, 
διαβιβάζει τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμε−
νων στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικο−
νομική Υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμογή 
των άρθρων 1, 2 και 3 της παρούσας.

3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περί−
πτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, 
προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερό−
μενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Γ.Γ.Π.Σ. 
επανεκκαθαρίζει την αίτηση. 

Άρθρο 8
Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων

και επιβολή προστίμων.

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ−
πονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που 
αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλ−
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. 

2. Στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος 
θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτε−
ρου του δικαιούμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν 
ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως 
εξουσιοδοτημένου απ΄ αυτόν οργάνου και εισπράττεται 
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
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3. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρμογή έχουν τα 
πρόστιμα της παραγρ. 9 του άρθρου 147 του Ν. 2960/01. 

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την δημο−
σίευση της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F

Αριθμ. οικ Α 48936/4664 (2)
    Λεπτομέρειες εφαρμογής της περίπτωσης 5 της υπο−

παραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 
(Α΄ 222).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου 

Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκρι−
ση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2013−2016, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων. 

4. Το π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Προκειμένου να επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κο−
μίστρου πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, 
όπως ορίζονται στην περίπτωση Α της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (Α΄ 118), με Επιβατηγά 
Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχήματα είτε ιδιοκτησίας των 
καταλυμάτων είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης 
κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή 
αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμά−
των αυτών και αντίστροφα, πρέπει τα οχήματα αυτά να 
φέρουν εξωτερικές ενδείξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 
απαραίτητα αναγραφή της επωνυμίας της ξενοδοχεια−
κής επιχείρησης που κατέχει το όχημα ή του διακριτικού 
της τίτλου στις δύο μπροστινές ή πλαϊνές θύρες, ανάλο−
γα με τον τύπο του οχήματος, με διακριτικό εμβαδού επι−
φανείας μεγαλύτερου των 625 τετραγωνικών εκατοστών. 

2. α. Εντός των Επιβατηγών Ιδιωτικής και Δημόσιας 
Χρήσης οχημάτων που μεταφέρουν πελάτες κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατ’ εφαρμογή των περι−
πτώσεων 1 και 5 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου 
μόνου του Ν. 4093/2012, πρέπει να βρίσκεται:

i. κατάσταση, όπου αναγράφονται η επωνυμία του 
ξενοδοχείου, όπου θα διαμείνουν η διέμεναν οι πελάτες, 
τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της 
άφιξης ή αναχώρησής τους, όπως αριθμός πτήσης, στοι−
χεία σιδηροδρομικής η ακτοπλοϊκής σύνδεσης, πιθανή 
ώρα άφιξης/αναχώρησης,

ii. αντίγραφο του συμφωνητικού της μίσθωσης εφόσον 
πρόκειται για ΕΔΧ οχήματα, ή αντίγραφο της σύμβα−
σης χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα ΕΙΧ οχήματα που 
έχουν αποκτηθεί με τον τρόπο αυτό. 

β. Σε σημείο που εμφαίνεται από τον ανεμοθώρακα 
των αυτοκινήτων, πρέπει να υπάρχει πινακίδα, τουλά−
χιστον μεγέθους χαρτιού εκτύπωσης A4 (210 x 297 χιλ.), 
όπου θα αναγράφεται:

i. η επωνυμία (ή ο διακριτικός τίτλος) της επιχείρησης 
που ανήκει το όχημα για τα ΕΙΧ που ανήκουν στα κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα ή, σε περίπτωση που το ΕΙΧ 
έχει αποκτηθεί κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης, της 
επωνυμίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης που έχει 
μισθώσει το όχημα.

ii. η επισήμανση «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ», εφόσον πρό−
κειται για ΕΔΧ αυτοκίνητα.

3. Στις περιπτώσεις όπου τα ανωτέρω αναφερόμενα 
οχήματα δε φέρουν τις απαραίτητες εξωτερικές και 
εσωτερικές ενδείξεις και τα συνοδευτικά έγγραφα των 
ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 απαγορεύεται να πραγμα−
τοποιούν μεταφορές σύμφωνα με την περίπτωση 5 της 
υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012. 

4. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσης τιμω−
ρείται με διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α. από 300 έως 500 ευρώ για την παράβαση των 
διατάξεων της παραγράφου 1,

β. από 200 έως 300 ευρώ για την παράβαση των δια−
τάξεων της περίπτωσης (i) της παραγράφου 2α, 

γ, από 400 έως 700 ευρώ για την παράβαση των δια−
τάξεων της περίπτωσης (ii) της παραγράφου 2α

δ. από 200 έως 300 ευρώ για την παράβαση των 
διατάξεων της παραγράφου 2β.

Τα κατά τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται στον 
ιδιοκτήτη του οχήματος ή στο μισθωτή σε περίπτωση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F

Αριθμ. Φ.2.2.1/22464/1058 (3)
    Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Σύστα−

σης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την 
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και 
άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενερ−
γειακής απόδοσης οικιών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
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2. Tο Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012).

5. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 144/Α΄/5.07.2012).

6. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση/Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 4, 14 
και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού.

7. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α΄/18.10.2002) «περί Σύ−
στασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 
του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α΄/30.10.2003), με το άρθρο 9 
του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α΄/23.12.2004), με το άρθρο 10 
του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14.2.2006), με το άρθρο 16 
παρ. 1 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α΄/19.5.2008), με το άρ−
θρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α΄/18.12.2008) και με 
το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α΄/21.7.2009) και 
ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού.

8. Τον Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α΄/17.02.2011) περί σύστασης 
του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυ−
ξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), ως καθολικού διαδόχου της ανώνυ−
μης εταιρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», που συ−
στήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

9. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α΄/19.5.2008) «Μέτρα για 
τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων 
και άλλες διατάξεις».

10. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 
αυτού.

11. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α΄/4.6.2010) «Επιτάχυνση 
της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες 
διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και 
ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.

12. Το Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 
Α΄ 168/16.6.89), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Π.Δ. 191/96 (ΦΕΚ Α΄ 154/10.7.96).

13. Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19/1.2.96).

14. Την υπ’ αριθμ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/
Β΄/6.8.2010) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και άμεση ενίσχυση παρεμ−
βάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών» και 
του γεγονότος ότι απαιτείται τροποποίηση αυτής για 
λόγους αποτελεσματικότερης διαχείρισης. 

15. Την υπ’ αριθμ. 34240/6.7.2012 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής περί καθορισμού αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου (ΦΕΚ 

2101/Β΄/9.7.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπ’ αριθμ. 15378/19.7.2012 (ΦΕΚ 2166/Β΄/19.7.2012) όμοια 
απόφαση.

16. Την με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008 (ΦΕΚ 1540/
Β΄/04.08.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη 
σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο (τέως) 
Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συ−
ντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του (τέως) 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, 
του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των 
συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» όπως τροποποι−
ήθηκε με την με Α.Π. 7718/293/23.04.2010 (ΦΕΚ 525/Β΄/
26.04.2010) όμοια απόφαση.

17. Την ανάγκη προσαρμογής της λειτουργίας του 
Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, στις 
απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. ΦΒ1/2.1/5332/238/7.3.2012 (ΦΕΚ 
675/Β΄/7.3.2012) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 54/Β΄/26.01.2011) με τίτλο «Προ−
κήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

18. Το γεγονός, ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31654/ΕΥΘΥ1415/
20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β΄/6.8.2010) κοινής υπουργικής από−
φασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) 
με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 
και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενερ−
γειακής απόδοσης οικιών» ως ακολούθως: 

Α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 «Σύσταση Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τη σύσταση του Ταμείου και την άμεση ενί−
σχυση των παρεμβάσεων στον κτιριακό τομέα για την 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών, κα−
ταβάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. ως άμεση χρηματοδοτική συ−
νεισφορά μέσω δωρεάς, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 44 παρ. 2β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
και ως χρηματοδότηση του προγράμματος για την άμε−
ση ενίσχυση των παρεμβάσεων στον οικιακό τομέα και 
ενεργειακών επιθεωρήσεων το συνολικό ποσό των τρι−
ακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων (396.000.000) ευρώ 
σε μία ή περισσότερες δόσεις. Το εν λόγω ποσό επιμε−
ρίζεται αρχικά σε διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια 
(241.000.000) ευρώ για τη σύσταση του Ταμείου και σε 
εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια (155.000.000) ευρώ 
για το πρόγραμμα της άμεσης ενίσχυσης των νοικο−
κυριών και των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Με όμοια 
αναλογία επιμερίζονται οι χρηματοδοτήσεις από τα 
επί μέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα του άρθρου 3. 
Καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων δύναται 
να πραγματοποιείται μεταφορά των διαθέσιμων κον−
δυλίων μεταξύ του Ταμείου και των κονδυλίων για το 
πρόγραμμα της άμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών, 
με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 3, παρά−
γραφος 6 της παρούσης. Ο τελικός επιμερισμός μεταξύ 
των κονδυλίων για τη σύσταση του Ταμείου και των 
κονδυλίων για το πρόγραμμα της άμεσης ενίσχυσης 
των νοικοκυριών θα διαμορφωθεί από την τελική ζήτηση 
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άμεσης ενίσχυσης, θα πιστοποιηθεί από την Επενδυτική 
Επιτροπή του άρθρου 5 και θα εγκριθεί με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής».

Β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 «Σύσταση Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου» αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. ασκεί καθήκοντα Δικαιούχου, κατά 
την έννοια του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 και υποχρεούται στην τήρηση των υποχρε−
ώσεων που απορρέουν από τους κανόνες του εφαρμο−
ζόμενου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου».

Γ. Στο άρθρο 3 εισάγεται παράγραφος υπ’ αριθμ. 6 
ως εξής:

«6. Η Επενδυτική Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης της 
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και μετά από την παροχή σύμφωνης γνώ−
μης από την ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα», δύναται να προτείνει την ανακατανομή 
των διαθέσιμων πιστώσεων μεταξύ του Ταμείου και του 
Προγράμματος άμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών και 
των ενεργειακών επιθεωρήσεων, καθόλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οί−
κον» και ανάλογα με τη ζήτηση της άμεσης ενίσχυσης. 
Η ανακατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων πραγμα−
τοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Δ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 «Σύσταση, συγκρό−
τηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής», αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«2. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από επτά τα−
κτικά μέλη, εκ των οποίων:

α) ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας του, 
τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας Επι−
θεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής των Περι−
φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ως μέλος, 

γ) Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα, ως μέλος

δ) Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη, ως μέλος.

Από τα λοιπά μέλη, δύο (2) μέλη ορίζονται από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής και ένα (1) ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων. Η θητεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής 
διαρκεί μέχρι τη λήξη του Προγράμματος «Εξοικονό−
μηση κατ’ Οίκον». Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής 
Επιτροπής δύνανται να παρίστανται έως τρεις (3) εκ−
πρόσωποι της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. ως παρατηρητές, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με κοινή από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

2. Επί του αποφασιστικού μέρους της υπ’ αριθμ. 31654/
ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β΄/6.8.2010) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, όπου αναφέρεται η λέξη ΤΕΜΠΜΕ αυτή 
αντικαθίσταται στο εξής από τη λέξη Ε.Τ.Ε.ΑΝ.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 31654/ΕΥΘΥ1415/
20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β΄/6.8.2010) κοινή υπουργική από−
φαση. 

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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