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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.
οικ. 3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών σε συμμόρφωση με τις οδηγίες (ΕΕ),
2017/738 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017
(ΕΕ LI 10 της 27.4.2017, σελ. 6), 2017/774 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2017 (ΕΕ LI 15 της 4.5.2017,
σελ. 47) και 2017/898 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2017 (EEL138 της 25.5.2017, σελ. 128).

2

Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/
6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403)
όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2976/92
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.
οικ. 3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών σε συμμόρφωση με τις οδηγίες (ΕΕ),
2017/738 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017
(ΕΕ LI 10 της 27.4.2017, σελ. 6), 2017/774 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2017 (ΕΕ LI 15 της 4.5.2017,
σελ. 47) και 2017/898 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2017 (EEL138 της 25.5.2017, σελ. 128).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 1, (περιπτ. η) και παρ. 2 του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ
Α΄34), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 6
παρ. 4 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄70) και του άρθρου 3 του
ν. 1338/1983, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 65
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101).
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 (ΦΕΚ Α΄98).

Αρ. Φύλλου 242

γ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
δ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Την αριθμ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Υ 226/27.12.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
Β΄4233).
στ) Του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
2. Του άρθρου 186, παράγραφος ΙΙ, περίπτωση Γ, υποπερίπτωση δ αριθ. 30 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ Α΄272)«Περί
συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ
Α΄211).
4. Της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ
2017/10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄968), με θέμα «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
5. Του άρθρου 41, παρ. 2, στοιχείο β', υποστοιχείο αα'
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.»
6. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 00102018 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄ 3696)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου».
7. Του Ε΄ κεφαλαίου του ν. 4072/2012(ΦΕΚ Α΄86) «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών
ποιότητας» - «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντοςΝέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις»
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8. Την αριθμ. οικ. 3669/194/5.4.2011(ΦΕΚ Β΄549) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-ΟικονομικώνΟικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την οδηγία (ΕΕ) 2017/738 του Συμβουλίου της 27ης
Μαρτίου 2017, (ΕΕ LI 10 της 27.4.2017, σελ. 6) για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙΙ, της οδηγίας 2009/48/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά
τον μόλυβδο.
10. Την οδηγία (ΕΕ) 2017/774 της Επιτροπής της 3ης
Μαΐου 2017, (ΕΕ LI 15 της 4.5.2017, σελ. 47) για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών
για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια,του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια
των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φαινόλη.
11. Την οδηγία (ΕΕ) 2017/898 της Επιτροπής της 24ης
Μαΐου 2017, (ΕΕ L138 της 25.5. 2017, σελ. 128) για την
τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών
τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα
παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II
της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία δισφαινόλη Α.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την αριθμ. οικ.
3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄549) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προς τις
οδηγίες (ΕΕ), 2017/738 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017 (ΕΕ LI 10 της 27.4.2017, σελ. 6), 2017/774 της
Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2017 (ΕΕ LI 15 της 4.5.2017,
σελ. 47) και 2017/898 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου
2017 (ΕΕ L138 της 25.5.2017, σελ. 128), οι οποίες τροποποιούν το παράρτημα II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και την έγκριση
ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια.
Άρθρο 2
Τροποποίηση
Η αριθμ. οικ. 3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄549) κοινή
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

Τεύχος Β’ 242/01.02.2018

1. Στον πίνακα της παραγράφου 13, του μέρους III, του
παραρτήματος II της κοινής υπουργικής απόφασης, η
καταχώριση για τον μόλυβδο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Μόλυβδος

2,0

0,5

23»

2. Στο προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της κοινής
υπουργικής απόφασης προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:
Ουσία

Αριθ. CAS

Οριακή τιμή

«Φαινόλη

108-95-2

5 mg/1 (όριο μετανάστευσης) στα πολυμερή υλικά
σύμφωνα με τις μεθόδους
που ορίζονται στα πρότυπα
ΕΝ 71-10:2005 και ΕΝ 7111:2005.
10 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) ως συντηρητικό σύμφωνα με τις μεθόδους που
καθορίζονται στα πρότυπα
ΕΝ 71-10:2005 και ΕΝ 7111:2005.»

3. Στο προσάρτημα Γ του παραρτήματος II της κοινής
υπουργικής απόφασης, στον πίνακα, η καταχώριση για
τη δισφαινόλη Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Δισφαινόλη Α 80-05-7 0,04 mg/1 (όριο μετανάστευσης) σύμφωνα με
τις μεθόδους που ορίζονται στα πρότυπα ΕΝ
71-10:2005 και ΕΝ 7111:2005.».
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1,
2 και 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει
από τις 28 Οκτωβρίου 2018, 4 Νοεμβρίου 2018 και 26
Νοεμβρίου 2018, αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Οικονομίας
και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Τεύχος Β’ 242/01.02.2018
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/
6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403)
όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας» (Α΄ 114).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου» (Β΄ 1403), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'
αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 26884/ 15.12.2010 (Β΄ 1963),
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.1.2011 (Β΄ 302), Δ5-ΗΛ/Β/
Φ29/οικ. 4541/ 28.2.2011 (Β΄ 322), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
6713/24.3.2011 (Β΄ 475), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891/
29.12.2011 (Β΄ 3254), Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ. 878/17.1.2013
(Β΄ 94), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235/ 20.11.2013 (Β΄ 2957)
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
23823/23.12.2013 (Β΄3274) απόφαση του Υπουργού και
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 10205/12.6.2014
(Β΄ 1657) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την υπ' αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.6.2007
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (Β΄1040), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε διαδοχικά από την υπ’
αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/19046/24.9.2010 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Ένταξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου - Κ.Ο.Τ.- στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (Β΄ 1614)
και στη συνέχεια από την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ.
27547/2.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»(Β΄2783).
9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
Πελάτες (Β΄ 832/09.04.2013) και ιδίως τις διατάξεις των
άρθρων 33, 34 και 44.
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10. Την υπ' αριθμ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ
«(α)Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄
1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο Διαχείρισης
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση διατάξεων
του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 103/31.01.2012)
και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»
(ΦΕΚ Β 104/ 31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν» (Β΄ 2773).
11. Τις υπ’ αριθμ. 1/2017 και 11/2017 γνώμες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι οποίες διαβιβάστηκαν με τα
υπ' αριθμ. Ο-66622/14.02.2017 και 0-69841/23.11.2017
Έγγραφα της Αρχής αντίστοιχα.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε την τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/
Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β' 1403) ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ως εκπτώσεις του "Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου" ορίζονται οι εκπτώσεις που αναφέρονται στον
Πίνακα του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Έκπτωση στη χρέωση προμή- Κ.Ο.Τ. Α
θειας ηλεκτρικής ενέργειας σε 0,075
€/kWh

Κ.Ο.Τ. Β
0,045

Η παραπάνω έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση
προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν από την εφαρμογή της
έκπτωσης προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο
προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση και ενημερώνει τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) για το ποσό της
πραγματικής έκπτωσης (όπου πραγματική έκπτωση=
χρέωση προμήθειας οικιακού τιμολογίου) που χορήγησε
στους πελάτες του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι χρεώσεις του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του προμηθευτή
και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που επιβάλλονται από την
ισχύουσα νομοθεσία στους οικιακούς πελάτες, με την
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην
απαλλαγή των δικαιούχων Κ.Ο.Τ. από μέρος ή το σύνολο
ορισμένων κατηγοριών ρυθμιζόμενων χρεώσεων.
Ειδικά οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α απαλλάσσονται πλήρως
και από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος και από τις χρεώσεις χρήσης δικτύου για την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας εντός των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης
του άρθρου 2.
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Οι προμηθευτές που προσφέρουν στους πελάτες τους
περισσότερα του ενός (1) οικιακά τιμολόγια επιλέγουν
ελεύθερα το τιμολόγιο επί του οποίου θα εφαρμόσουν
την έκπτωση του Κ.Ο.Τ.».
2. α) Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 διαγράφεται η εντός παρένθεσης φράση «(1500
ή 1700 kWh)».
β) Η περίπτωση γ' και τα επόμενα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση (ημερήσια
120 ημερών) βάσει καταμετρημένων ενδείξεων δεν
υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για
κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εάν υπάρχει
υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε:
αα) για υπέρβαση άνω του 10%, και εφόσον η μέση
τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση,
βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια
κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία
δικαιούχου, δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο,
ββ) για υπέρβαση άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση δεν
υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για
κάθε κατηγορία δικαιούχου ή για υπέρβαση έως 10%
εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για την κατανάλωση εντός των
οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του
προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις
κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.
Για τον υπολογισμό της υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας δικαιούχου δεν λαμβάνεται
υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου.
Σε περίπτωση δικαιούχου Κ.Ο.Τ. με μετρητή κατανάλωσης νυκτερινού ρεύματος:
ααα) Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής
κατανάλωσης βρίσκεται εντός των ορίων ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2 εφαρμόζεται και για τη νυχτερινή κατανάλωση η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές
από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και
του νυκτερινού τιμολογίου.
βββ) Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής
κατανάλωσης υπερβαίνει τα όρια ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2 η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ.
όσο και του νυκτερινού τιμολογίου εφαρμόζονται για τη
νυχτερινή κατανάλωση εντός των ως άνω ορίων και η
υπερβάλλουσα νυχτερινή κατανάλωση τιμολογείται με
το ισχύον οικιακό νυκτερινό τιμολόγιο του προμηθευτή
με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.
Για την εφαρμογή της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. επί της νυχτερινής κατανάλωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως
χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται η
χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του
προμηθευτή.
Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στην περίπτωση β', τότε για το συγκεκριμένο
τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ.».
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Άρθρο 2
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3, η ένταξη
στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο έτος, δηλαδή για
όλους τους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό
και για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως
τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για
κάθε κατηγορία δικαιούχου στο παρόν άρθρο. Ειδικά για
τους δικαιούχους που είτε οι ίδιοι, είτε μέλος ή μέλη του
νοικοκυριού τους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, η
τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. μέχρι τα όρια της τετραμηνιαίας κατανάλωσης που προβλέπεται στον πίνακα της παραγράφου 3, γίνεται ανεξαρτήτως υπέρβασης κατανάλωσης.
2. Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει
να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μία
κατηγορία:
α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α:
Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α πρέπει να
πληρούν όλα τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας
και διαμονής του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
και της κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 αυτού
εκδοθείσας αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 (Β' 128)
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών,
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός
των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως
εκάστοτε ισχύει.
β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Β:
Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Β πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
αα) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού
τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ.
2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων
και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό
πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο
ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή
τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος
των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η
οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα
με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, έως τα
όρια του παρακάτω πίνακα:
Σύνθεση νοικοκυριού με βάση Εισοδηματικό όριο
τους ορισμούς τους άρθρου 2
της Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/24.1.2017
απόφασης «Καθορισμός των
όρων και των προϋποθέσεων
εφαρμογής του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

9.000 ευρώ
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Νοικοκυριό αποτελούμενο από
δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από
δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο
μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια
με δύο ανήλικα μέλη

15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από
τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα
και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από
τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
τέσσερα ανήλικα μέλη

24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από
27.000 ευρώ
τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε
ανήλικα μέλη
Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει
και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και
άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ'
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω
εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό
των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το
ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των
31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του
νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου
αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000
ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει
και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται
κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
ββ) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους,
με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ. 5οικ.
2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων
και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία,
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) που προκύπτει από την
τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως
το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε
πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
γγ) Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν
στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην δη-
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λώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων
σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για
οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους
και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του
νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από
τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε
τρόπο προθεσμία υποβολής.
3. Τα όρια τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης
για τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Α και Κ.Ο.Τ. Β είναι τα παρακάτω:
Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους Όρια τετραμηνιαίας
ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5 κατανάλωσης
οικ. 2961- 10/24.1.2017 απόφασης
«Καθορισμός των όρων και των
προϋποθέσεων εφαρμογής του
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης»
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

1.400 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο
ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

1.600 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο
ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος
ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο
ανήλικα μέλη

1.700 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία
ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

1.800 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία
ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο
ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα
ανήλικα μέλη

1.900 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσ2.000 kWh
σερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και
τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει
και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και
άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ'
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω
όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος
κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των
2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του
νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου
αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 600 kWh
για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και
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άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ'
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους».
Άρθρο 3
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διαδικασία ένταξης στο Κ.Ο.Τ.
1. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται
οποτεδήποτε εντός του έτους, ηλεκτρονικά μέσω του
διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη χρήση
των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στην απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (Α΄ 166) για
τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου
στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξη
τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ενήλικη
υπόχρεο ή το/τη σύζυγο του/της υπόχρεου υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού,
με την πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας για την οποία αιτείται την έκπτωση να είναι
στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της. Σε περίπτωση που η παροχή δεν αντιστοιχεί στον/στην αιτούντα/αιτούσα ή το/τη σύζυγο του/της, πρέπει πριν από
την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. να
ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες,
ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του/της ή
του/της συζύγου του/της και να αναγράφει τη διεύθυνση
της κύριας κατοικίας του.
Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για
αναζήτηση από τους αρμόδιους φορείς για όλα τα μέλη
του νοικοκυριού των στοιχείων που δηλώνονται και πιστοποιούν την ένταξη σε κατηγορία δικαιούχου.
Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα
πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.). και τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται την έκπτωση. Όσα στοιχεία
είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία
της αίτησης και ο αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν.
Η ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω προκύπτει από τους αντίστοιχους
κωδικούς του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Ειδικά, για νοικοκυριά που στη σύνθεση τους περιλαμβάνουν και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής
υποστήριξης πρέπει επιπλέον να δηλώνεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα,
στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς ή ο
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αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο, στην περίπτωση που ο
ασθενής είναι ανασφάλιστος. Οι δικαιούχοι οφείλουν να
διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης και
όλων των λοιπών σχετικών εγγράφων για όσο διάστημα
είναι ενταγμένοι στο KOT και να τα προσκομίζουν σε
περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια
του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.
Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από
φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της
φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του
νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους TAXISnet
για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους
αρμόδιους φορείς. Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από όλα τα μέλη του νοικοκυριού που έχουν
τέτοια υποχρέωση και η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης.
Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και
σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ
των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των
διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά
την αίτηση.
2. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών
εντάσσεται στο Κ.Ο.Τ. από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αποστολής στον
Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) από τους αρμόδιους φορείς των στοιχείων του δικαιούχου και ενημέρωσης για
το ύψος της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια τετραμηνιαίας
κατανάλωσης που δικαιούται αυτός και για το εάν στη
σύνθεση του νοικοκυριού περιλαμβάνεται άτομο που
έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Εάν έχει προκύψει
από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε ο αιτών
ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης
του. Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μία μόνο
παροχή.
3. Κατά την έκδοση του πρώτου, μετά την αρχική ένταξη δικαιούχου, εκκαθαριστικού λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταμετρηθείσες kWh
διαιρούνται με τον αριθμό των ημερών κατανάλωσης
και η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται στις kWh που
υπολογίζονται σύμφωνα με το γινόμενο της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης κατά τα παραπάνω επί τον αριθμό
των ημερών ένταξης. Ο ίδιος επιμερισμός τιμολόγησης
εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις απένταξης ή μετάβασης
δικαιούχου από την κατηγορία Κ.Ο.Τ. Α στην κατηγορία
Κ.Ο.Τ. Β και αντίστροφα.
4. Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη
της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής
των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώ-
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πων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή
προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε
άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα
σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί
αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη
ημέρα της λήξης της προθεσμίας του προηγούμενου
εδαφίου. Υποβολή τροποποιητικής αίτησης για μετάβαση σε ευνοϊκότερο καθεστώς τιμολόγησης λόγω μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί μπορεί να
υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του έτους.
5. Σε κάθε περίπτωση ένταξης, μετάβασης σε άλλη
κατηγορία ή αλλαγής προμηθευτή δικαιούχου Κ.Ο.Τ. η
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ενημερώνει το αργότερο εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών τον προμηθευτή που εκπροσωπεί
τον δικαιούχο για την ημερομηνία της ένταξης, το ύψος
της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που δικαιούται αυτός και για το εάν στη σύνθεση
του νοικοκυριού περιλαμβάνεται άτομο που έχει ανάγκη
μηχανικής υποστήριξης. Σχετική ενημέρωση αποστέλλεται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών στον
προμηθευτή και σε περίπτωση απένταξης δικαιούχου. Η
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. τηρεί Μητρώο των πελατών που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα
απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου».
Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
η ένταξη δικαιούχων στο Κ.Ο.Τ. γίνεται με τα ισχύοντα κριτήρια και τη διαδικασία της Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.
28005/24.12.2010 (Β΄ 2015) απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων
που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξη τους στο
«Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010
(ΦΕΚΑ1 166/22.09.2010)».
2. Οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. και οι δικαιούχοι του Ειδικού
Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα-
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σης υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση με βάση τα
κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται με την παρούσα. Αν πληρούν τα νέα κριτήρια εντάσσονται σε μία
από τις νέες κατηγορίες. Αν δεν πληρούν τα κριτήρια ή
δεν υποβάλλουν αίτηση απεντάσσονται αυτόματα την
30η Απριλίου 2018. Μέχρι την έγκριση της νέας αίτησης
και το αργότερο ως την 30η Απριλίου, οι προμηθευτές
τιμολογούν τους ως άνω δικαιούχους με Κ.Ο.Τ. Ι και II,
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με την παρούσα, και με το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσεως για τις
Πολύτεκνες Οικογένειες, αντίστοιχα. Κατά την έκδοση
του πρώτου, μετά την αρχική νέα ένταξη ή απένταξη των
ως άνω δικαιούχων, εκκαθαριστικού λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταμετρηθείσες kWh
διαιρούνται με τον αριθμό των ημερών κατανάλωσης
και η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Α ή Β ή με το ισχύον οικιακό
τιμολόγιο του προμηθευτή εφαρμόζεται στις kWh που
υπολογίζονται σύμφωνα με το γινόμενο της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης κατά τα παραπάνω επί τον αριθμό
των ημερών νέας ένταξης ή απένταξης, αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 2Α, 2Β και 3Α καταργούνται.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4 της
παρούσας, η υπ’ αριθμ. 2153/3.4.1996 απόφαση της
Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων σχετικά με τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσεως, η με αρ.
Δ5ΗΛ/Β/Φ29/οικ.247/8.1.1996 οδηγία του Υπουργείου
Ανάπτυξης για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και
η Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17.12.2004 (Β' 1908) «Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες»
του Υπουργού Ανάπτυξης καταργούνται.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 15η Φεβρουαρίου
2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02002420102180008*

