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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ., του κλάδου
Πρόνοιας, του Ταμείου Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας
(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, οικονομικού έτους 2021.

2

Τροποποίηση - συμπλήρωση αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).

3

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα
Γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου
και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις, για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως
και 30.06.2021.

4

Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν
σταθμοί Α.Π.Ε. σε μία ή περισσότερες Κοινότητες,
για την περίοδο των ετών 2010 - 2014, κατόπιν εξέτασης των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4585/2018 (Α’ 216), ενστάσεων επί της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/οικ.172792/23.02.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του
άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπό
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β’ 2172), όπως ισχύουν.

Αρ. Φύλλου 542

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8000/28/23-β’

(1)

Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ., του κλάδου
Πρόνοιας, του Ταμείου Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας
(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, οικονομικού έτους 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τα άρθρα 94, 99 και 136 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»
(Α’ 58), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4142/2013 (Α’ 83)
και ισχύει, κατόπιν και των άρθρων 15 έως και 25 του
ν. 4760/2020 (Α’ 247).
β) Των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007 «Θεσμικό
Πλαίσιο Επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 151), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3846/2010 (Α’ 66),
τις διατάξεις της παρ. Γ’ του άρθρου 46 του ν. 3863/2010
(Α’ 115) και τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 12 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α’ 216).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
δ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
στ) Του π.δ. 62/2019 «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων»
(Α’ 101).
2. Υπ’ αριθ. 1030/2/00000026/13.01.2021 έγγραφο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, με συνημμένα τα υπ’ αρ. 1.5, 1.6 και 1.7/
08-01-2021 πρακτικά - αποφάσεις του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 97ΧΥ
ΟΡΡΞ - 0Δ8/Τ.Π.ΑΣ., ΨΑΧΣΟΡΡΞ - Ι1Φ/Τ.Π.Υ.Α.Π., 6ΙΠΗ
ΟΡΡΞ - ΓΟΟ/ Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8000/1/2021/4-α’ από 15/01/2021
εισήγηση, δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, ως
ισχύει, του Προϊσταμένου Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων, Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ., του Κλάδου Πρόνοιας, του Ταμείου Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), για τη
χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε
ασφαλισμένους τους, για το έτος 2021, ως ακολούθως:
1.1 προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε μετόχους του
Τ.Π.ΑΣ, πιστώσεις ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00 €), οι οποίες θα διατεθούν από τα διαθέσιμα κεφάλαιά του Τομέα.
1.2 προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε μετόχους του
Τ.Π.Υ.Α.Π., πιστώσεις ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ
(2.000.000,00 €), οι οποίες θα διατεθούν από τα διαθέσιμα κεφάλαιά του Τομέα.
1.3 προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε μετόχους του
Τ.Π.Υ.Π.Σ., πιστώσεις ύψους τριών εκατομμυρίων εκατό
χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00 €), οι οποίες θα διατεθούν
από τα διαθέσιμα κεφάλαιά του Τομέα.
2. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά
από αίτηση του ασφαλισμένου, με απόφαση του Δ.Σ, και
πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων
που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του
άρθρου 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν.
3. Το επιτόκιο με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια που
συνάπτονται δυνάμει του παραπάνω νόμου, καθορίζεται από την υπ’ αρ. Β/7/208/77/01.02.2013 (Β’ 462) κοινή
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος.
4. Η διάθεση των ανωτέρω εγκριθέντων κεφαλαίων,
αφορά στις χορηγήσεις δανείων για το έτος 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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Αριθμ. 8000/28/25-γ’

(2)

Τροποποίηση - συμπλήρωση αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3655/2008, όπως ισχύει, «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α’ 58)
και ειδικότερα το άρθρο 101 αυτού,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
2. Την υπ’ αρ. 1.1/8-1-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας, η οποία μας εστάλη με το υπ’ αρ. 1030/2/00000029
από 13-1-2021 έγγραφο.
3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/5-α’ από 19-1-2021
εισήγηση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού, της
Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης, της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού
Σχεδιασμού, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 1.1/8-1-2021 απόφαση του Δ.Σ.
του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα
Ασφαλείας, με την οποία τροποποιούνται και συμπληρώνονται αρμοδιότητες των Τμημάτων του ως ακολούθως:
1. Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 101 του
ν. 3655/2008, όπως ισχύει, προστίθεται υποπ. αια)
«αια) η τήρηση πρωτοκόλλου και διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Ταμείου».
2. Η υποπερ. βα) της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου
101 του ν. 3655/08, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«βα) η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού συνολικά του Ταμείου και η
ευθύνη εισήγησής τους στο Δ.Σ.,».
3. Η υποπερ. βε) της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 101
του ν. 3655/2008, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«βε) η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων των
υπαλλήλων του Ταμείου και κατάστασης αποζημίωσης
των μελών του Δ.Σ. για συμμετοχή σε συμβούλια και
επιτροπές,».
4. Η υποπερ. βζ) της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 101
του ν. 3655/2008, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
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«βζ) η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος του Ταμείου, όπως και κάθε άλλης δήλωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνεργασία
με το Τμήμα Λογιστηρίου και το Τμήμα Προμηθειών και
Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας,».
5. Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 101 του
ν. 3655/2008, όπως ισχύει, προστίθενται υποπερ. βθ),
βι) και βια) ως εξής:
«βθ) η διενέργεια της μεταφοράς χρημάτων από τους
λογαριασμούς που τηρούν στην διαχειρίστρια Τράπεζα
οι Τομείς (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Π.Υ.Π.Σ.), ο Κλάδος Υγείας,
ο Ειδικός Λογαριασμός του ν. 826/1978, το Αυτοτελές
Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. και από τον λογαριασμό των κοινών δαπανών, στους αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος
και αντίστροφα (συμπεριλαμβανομένου και του Κοινού
Κεφαλαίου της ΤτΕ), σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων
του Δ.Σ. του Ταμείου,
βι) η διενέργεια πληρωμών, μετά από σχετικό έλεγχο
της πληρότητας των δικαιολογητικών, κατόπιν σχετικής
αλληλογραφίας με το Τμήμα Λογιστηρίου,
βια) η ταμειακή διαχείριση κάθε αυτοτελούς Τομέα,
Ειδικού Λογαριασμού, Κλάδου Υγείας και κοινών δαπανών και συνολικά του Ταμείου.».
6. Η υποπερ. γα) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 101
του ν. 3655/2008, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«γα) η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού κάθε Τομέα (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π.,
Τ.Π.Υ.Π.Σ.), Ειδικού Λογαριασμού, Κλάδου Υγείας και κοινών δαπανών,»
7. Η υποπερ. γγ) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 101
του ν. 3655/2008, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«γγ) η μέριμνα για την τήρηση, ενημέρωση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων, μητρώου δεσμεύσεων και
Βιβλίου Εγκρίσεων, κάθε Τομέα, Ειδικού Λογαριασμού,
Κλάδου Υγείας και κοινών δαπανών καθώς και η τήρηση
αρχείου των σχετικών παραστατικών,».
8. Οι υποπερ. γστ) έως γιβ) της περ. γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 101 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:
«γστ) η έκδοση τίτλων πληρωμής των δαπανών του
Ταμείου, μετά από τον έλεγχο και την εκκαθάριση βάσει
των σχετικών δικαιολογητικών και διαβίβαση της σχετικής αλληλογραφίας στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,
Στατιστικής και Πληρωμών, για τη διενέργεια πληρωμών,
γζ) η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών
μεταξύ των Τομέων, Ειδικού Λογαριασμού, Κλάδου
Υγείας και κοινών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς ποσών που καλύπτουν τις γενικές δαπάνες
διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου,
γη) η μέριμνα, μετά από απόφαση του Δ.Σ., για τη μεταφορά στις μερίδες του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας
της Ελλάδος του τυχόν πλεονάσματος των λογαριασμών
ταμειακής διαχείρισης, που τηρούν ο κάθε Τομέας, ο Ειδικός Λογαριασμός και ο Κλάδος Υγείας στα πιστωτικά
ιδρύματα, μέσω του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης,
Στατιστικής και Πληρωμών,
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γθ) η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων του
Ταμείου και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
βάσει των καταρτισμένων μισθοδοτικών καταστάσεων
των υπαλλήλων του Ταμείου και η εκκαθάριση της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές,
γι) η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος, κάθε Τομέα, του Κλάδου Υγείας, του Ειδικού Λογαριασμού και κοινών δαπανών, όπως και κάθε άλλης δήλωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και
η αποστολή τους στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,
Στατιστικής και Πληρωμών για τη σύνταξη της ετήσιας
δήλωσης φόρου εισοδήματος του Ταμείου,
για) η είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών
παροχών και η επιστροφή των πάσης φύσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε συνεργασία με τα
αρμόδια Τμήματα Παροχών και Ασφάλισης - Εσόδων,
γιβ) η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα, Κλάδου Υγείας, στις γενικές δαπάνες
διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου».
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στη
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/8239/571

(3)

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα
Γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου
και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
έως και 30.06.2021.
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’ 114).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας(Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160),
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).
9. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01.04.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 247).
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η
οποία θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδικού
Φορέα 1031-101-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός
Εξόδων 2120201001, για την οποία έχει εκδοθεί η υπό
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/7920/415/27.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΚΕΤ4653Π8-ΤΙΜ),
ύψους 28.000,00 ευρώ με α/α 10103 αντίστοιχη καταχώριση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Οικονομικής Υπηρεσίας Υ.Π.ΕΝ.
11. Την ανάγκη υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης του προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση
στα Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση σαράντα (40) υπαλλήλων, που υπηρετούν με διάθεση
στα Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των Γραφείων, για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
έως και 30.06.2021.
Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης
δεν θα υπερβαίνουν τις 120 το εξάμηνο ανά υπάλληλο,
βάσει του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
όπως ισχύει.
Οι πιο πάνω σαράντα (40) υπάλληλοι με διάθεση δεν
καλύπτουν οργανικές θέσεις.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
30.06.2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021
Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/8825/266

(4)

Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. σε μία ή περισσότερες
Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2010 2014, κατόπιν εξέτασης των εκκρεμών, κατά
την έναρξη ισχύος του ν. 4585/2018 (Α’ 216), ενστάσεων επί της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/
οικ.172792/23.02.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2172), όπως
ισχύουν.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129) και ιδίως του
άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4585/2018 (Α’ 216) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85).
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ιδίως του
άρθρου 118.
4. Τις διατάξεις του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από
23.11.1999 σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν. 2779/1999
(Α’ 296) και άλλες διατάξεις» (Α’ 216) και ιδίως της παρ. 2
του άρθρου 3.
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
6. Τις διατάξεις ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.
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Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 141)» (Α’ 166).
7. Τις διατάξεις του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό
Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38).
8. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 133), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), και ειδικότερα την παρ. 1 του
άρθρου 109 αυτού.
10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α’ 114).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/
29.05.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός ειδικού
τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου
λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει»
(Β’ 2172), όπως τροποποίηθηκε με την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349/27.01.2020 κοινή απόφαση
των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
48653/1597/29.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας...»
(Β’ 203) και ισχύει (κυα).
14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35131/5286/08.06.2018
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).
15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28729/1081/
17.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.
και Υβριδικοί σταθμοί και β) Εξέτασης Ενστάσεων, κατ’
εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του
ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129) και της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 2172), όπως ισχύουν» (Β’ 1062).
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16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/οικ.172792/
23.02.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Ανάρτηση Πίνακα με τον επιμερισμό
των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες
Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014,
κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 4 της κοινής
υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/
οικ.23840/23.12.2014 (Β’ 3497) «Επιμερισμός ειδικού
τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές
όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ»» (ΑΔΑ: Ω2Ρ44653Π82Η0).
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ
σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες,
για τα έτη 2010-2014, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4,
παρ. 6 της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία
ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 (Β’ 3497) «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές
σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ»» (ΑΔΑ:
ΩΙ094653Π8-Υ5Ψ).
18. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/113741/3673/
06.12.2019 έγγραφο της Προέδρου της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/
Φ50.1/185540/22.12.2015 απόφαση του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο διαβιβάστηκε το αρχείο των εκκρεμών,
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4585/2018, ενστάσεων
στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων.
19. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32828/1251/
02.04.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων με το
οποίο διαβιβάστηκαν στοιχεία και κάθε αλληλογραφία
σχετική με τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4585/2018, ενστάσεις στον Πρόεδρο της Επιτροπής
Εξέτασης Ενστάσεων του σημείου 15.
20. Την από 23.11.2020 εισήγηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, με συνημμένα τα πρακτικά των συνεδριάσεών της (ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/112513/4147/23.11.2020),
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4585/2018, ενστάσεις για τον επιμερισμό του ειδικού
τέλους ΑΠΕ υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε., για την περίοδο
των ετών 2010 - 2014, η οποία και έγινε αποδεκτή την
21.01.2021.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Δημοσιεύεται ο Πίνακας Επιμερισμού των ποσών
που παρακρατήθηκαν από την «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης»
(ΔΑΠΕΕΠ) Α.Ε. και για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) από τη Διαχειριστής Ελληνικού
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ους είχε υποβληθεί ένσταση επί της υπό ανωτ. σημ. 16
απόφασης, κατ’εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), της παρ. 2 του άρθρου
3 του ν. 4585/2018 (Α’ 216) και της υπό ανωτ. σημ. 13
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν:

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.,
για την χρονική περίοδο των ετών 2010 έως και 2014, και
τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων
των οποίων λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. για τους οποί-

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΕ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

Δήμος
Τρίπολης

Κοινότητα
Βαλτετσίου

Συνολικό
Ποσό ανά
Κοινότητα (€)

Αριθμός
Μητρώου
Σταθμού

Ποσοστό
Σταθμού

131.424,24

ΑΔ-00423

100,00%

1

Αρκαδίας

2

Αιτωλοακαρνανίας Ναυπακτίας

Περίστης

50.562,55

ΑΔ-00608

95,00%

3

Αιτωλοακαρνανίας Ναυπακτίας

Πλατάνου

2.661,19

ΑΔ-00608

5,00%

4

Αρκαδίας

Μεγαλόπολης

Αναβρυτού

11.867,68

ΑΔ-00782

19,01%

5

Αρκαδίας

Τρίπολης

Αγριακόνας

50.547,54

ΑΔ-00782

80,99%

6

Αιτωλοακαρνανίας Ναυπακτίας

Δάφνης

5.407,16

ΑΔ-01111

6,25%

7

Αιτωλοακαρνανίας Ναυπακτίας

Νεοκάστρου

43.257,30

ΑΔ-01111

50,00%

8

Αιτωλοακαρνανίας Ναυπακτίας

Παλαιοχωρακίου

27.035,82

ΑΔ-01111

31,25%

9

Αιτωλοακαρνανίας Ναυπακτίας

Σκάλας

10.814,33

ΑΔ-01111

12,50%

10 Ηλείας

Αρχαίας Ολυμπίας

Φλόκα

58.680,50

ΑΔ-00307

100,00%

11 Φθιώτιδας

Λαμιέων

Περιστερίου

33.254,52

ΑΔ-00128

50,00%

12 Φθιώτιδας

Λαμιέων

Πύργου

33.254,52

ΑΔ-00128

50,00%

13 Αρκαδίας

Γορτυνίας

Λευκοχωρίου

20.052,65

ΑΔ-00237

100,00%

14 Φωκίδας

Δελφών

Επταλόφου

8.291,62

ΑΔ-00381

50,00%

15 Φωκίδας

Δελφών

Λιλαίας

8.291,62

ΑΔ-00381

50,00%

16 Καρδίτσας

Αργιθέας

Αργυρίου

22.880,73

ΑΔ-00089

50,00%

17 Ευρυτανίας

Αγράφων

Κέδρων

22.880,73

ΑΔ-00089

50,00%

18 Χανίων

Καντάνου - Σελίνου Επανωχωρίου

68.390,19

ΑΔ-00564

50,00%

ΑΔ-00574

50,00%

ΑΔ-00744

16,67%

8.729,50

ΑΔ-00744

33,33%
33,33%

19 Χανίων

Καντάνου - Σελίνου Κανδάνου (Καντάνου)

20 Χανίων

Πλατανιά

Πρασέ

53.920,07

ΑΔ-00564
ΑΔ-00574

50,00%

21 Χανίων

Πλατανιά

Σέμπρωνα

23.199,61

ΑΔ-00564

16,67%

ΑΔ-00744

50,00%

Σύνολο 695.404,07
2. Ο Πίνακας Επιμερισμού αναρτάται και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (www.ypen.gr).
3. Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση
εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του Πίνακα
της παρ. 1 της παρούσας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπό ανωτ. σημ. 17 απόφασης.
4. Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών
του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς κατα-

ναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 4 της υπό ανωτ. σημ. 13 κοινής υπουργικής
απόφασης:
i. Εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσδιορίζει τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές και προβαίνει στους υπολογισμούς
του άρθρου 3 (παρ. 3, 4, 5 και 6) της υπό ανωτ. σημ. 13
κοινής υπουργικής απόφασης για όλους τους δικαιούχους, του Διασυνδεδεμένου Δικτύου και των ΜΔΝ και
αναρτά στην ιστοσελίδα της πίνακα με τους αριθμούς

Τεύχος B’ 542/12.02.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ενεργούς σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, τον οποίο
γνωστοποιεί στους οικείους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.
ii. Στις περιπτώσεις που το αποδιδόμενο ποσό είναι
μικρότερο του ενός λεπτού (0,01 €), οι αριθμοί ενεργούς
σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών δεν
αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει
στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή
ΜΔΝ ώστε να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές
αυτών των Κοινοτήτων σε επόμενο επιμερισμό.
iii. Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι ενεργές συνδέσεις των οποίων δεν συμπεριλαβάνονται στον πίνακα της
παρ. 4.i. της παρούσας, δύνανται να υποβάλλουν στους
οικείους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή
σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας, οι
οικιακοί καταναλωτές της οποίας είναι δικαιούχοι σύμφωνα με τον Πίνακα της παρ. 1 της παρούσας. Αιτήσεις
δύναται να υποβληθούν εντός ενός (1) μηνός από την
ανάρτηση του πίνακα της παρ. 4.i., στην ιστοσελίδα της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
iv. Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού διαβιβάζουν αμελλητί τις σχετικές βεβαιώσεις των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών
στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
v. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναρτά στην ιστοσελίδα της τελικό
πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού,
επιμερίζει στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Προμηθευτές) τα ποσά του Πίνακα της
παρ. 1 της παρούσας ανά δικαιούχο της πίστωσης, ενη-
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μερώνει σχετικά τους Προμηθευτές και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνωστοποιεί στη ΔΑΠΕΕΠ
Α.Ε. και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
(MΔN), τα συνολικά ποσά ανά Προμηθευτή.
vi. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, η
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΜΔΝ), πιστώνουν τα ποσά της παρ. 4.v. της
παρούσας στους Προμηθευτές, εντός δέκα (10) ημερών
από την ενημέρωση τους από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
vii. Οι Προμηθευτές πιστώνουν, στους δικαιούχους
οικιακούς καταναλωτές, τα ποσά της παρ. 4.v. μέσω
του πρώτου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας και ενημερώνουν σχετικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη ΡΑΕ, τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και
τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
viii. Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού του Πίνακα της παρ. 1 της παρούσας, ενημερώνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο
μέσο τις Κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται στην εδαφική
τους περιφέρεια για τη δημοσίευση της παρούσας καθώς και για την ανάρτηση του πίνακα της παρ. 4.i. της
παρούσας και γενικά οφείλουν να παρακολουθούν και
να παρέχουν ενημέρωση στις Κοινότητες για την εξέλιξη
της διαδικασίας επιμερισμού.
5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΕΜΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02005421202210008*

