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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

5 Ιουλίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1243 απόφασης
«Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του
ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και
της διαδικασίας χορήγησης των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

2

Χρηματοδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣHΘYΑ,
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του εξηκοστού
πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1088
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1243 απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη
χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός
του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ - Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης
των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235),
β) της υποπαρ. Α.1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012
και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).
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γ) του ν. 4472/2017 περί μεταξύ άλλων «Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 2021» (Α’ 74).
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),
στ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
ζ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167)
η) του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287),
θ) του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312),
ι) του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση
και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.» (Α’ 43),
ια) των άρθρων 1 και 2Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (Α’ 87),
ιβ) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(Α’ 265),
ιγ) του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου
για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 210),
ιδ) του άρθρου 189 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις
του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215),
ιε) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» του ν. 4389/2016 και ειδικότερα του άρθρου
7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37 και του
άρθρου 41 αυτού (Α’ 94),
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ιστ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και126 για διόρθωση σφάλματος),
ιη) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιθ) της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901),
κ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
κα) της υπ’ αρ. 339/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),
κβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
κγ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (Α’ 145),
κδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),
κε) της υπό στοιχεία 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/
14.2.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 307),
κστ) της υπό στοιχεία Α 1275/17.12.2020 απόφασης
του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 5576).
2. Την από 6/2020 μελέτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό κλιματικών ζωνών
της Ελλάδας για χρήση στην εκτίμηση του ποσοστού
επιδόματος θέρμανσης ανά οικισμό.
3. Την υπό στοιχεία Α.1243/15.11.2021 απόφαση «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο
2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»
(Β’ 5298).
4. Την υπό στοιχεία 2/130572/ΔΠΓΚ/30.06.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Η υποπερ. αγ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«αγ) Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των
αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου
2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022.
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Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την
31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου
1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του
παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το
αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την
15η Ιουνίου 2022. Ειδικά για την κατανάλωση θερμικής
ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης θα καταχωρούνται έως
την 15η Ιουλίου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης
του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2022
και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως
την 10η Αυγούστου 2022.
Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται
μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας κατά την παρ. 2
του άρθρου 4 προκαταβολής».
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 1 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/67877/3205
(2)
Χρηματοδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και
Σ.H.Θ.Y.Α., κατ’ εξουσιοδότηση του εξηκοστού
πρώτου άρθρου, παρ. 2 του ν. 4839/2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών
στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και
άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως
την παρ. 2 του εξηκοστού πρώτου άρθρου.
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
5. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
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Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24031/1214/
11.03.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Χρηματοδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.H.Θ.Y.Α.,
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 61 του
ν. 4839/2021» (Β’ 1101).
7. Το από 16.05.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/52197/2629/
24.05.2022) αναφορικά με εκτίμηση για τον Ε.Λ.Α.Π.Ε.
2022.
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/65998/1476/
27.06.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, καθώς και
9. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 8
εισήγηση του Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ο ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.), ο οποίος έχει συσταθεί με την παρ. 1
του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021, χρηματοδοτείται από τον «Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων
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Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)»
(ΕΛΑΠΕ) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) με
ποσό το οποίο ανέρχεται σε τριακόσια είκοσι εκατομμύρια ευρώ (320.000.000,00 €).
Η εταιρεία «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως
διαχειριστής του Ε.Λ.Α.Π.Ε. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, προβαίνει στην μεταφορά του ανωτέρω
ποσού σταδιακά συνεκτιμώντας τις ταμειακές ανάγκες
τόσο του Ε.Λ.Α.Π.Ε. όσο και του Τ.Ε.Μ.
Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά του ανωτέρω ποσού
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30.09.2022.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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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.

*02034760507220004*

