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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2957
21 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/
06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολο−
γίου» (ΦΕΚ Β’1403 /06.09.2010), όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/
16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ
Α΄54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005), π.δ.
54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006), σε συνδυασμό με το
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορί−
ου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και
σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το
π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ
Α΄ 56/15.04.2010).
3. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2012)» και

το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄153/25.07.2013).
4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/οικ. 13829/15.07.2013 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ
Β’ 1785/24.07.2013).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του ν. 4001/
2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).
6. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ29/16027/06.08.2010 από−
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου», (ΦΕΚ Β΄1403/06.09.2010), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.01.2013 από−
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−
ΗΛ/Β΄/Φ29/16027 (ΦΕΚΒ΄1403/06.09.2010) υπουργικής
απόφασης», (ΦΕΚ Β’94/23.01.2013).
8. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 28005/24.10.2010
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομι−
κών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθο−
ρισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων
που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο
«Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ
Α΄166/22.09.2010)», (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010).
9. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/ Φ29/19046/24.09.2010 από−
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη του «Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου» Κ.Ο.Τ. στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας»,
(ΦΕΚ Β΄1614/06.10.2010).
10. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β’/Φ.1/οικ.27547/02.12.2011 από−
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός παρόχων Υπηρεσιών Κοι−
νής Ωφέλειας (ΥΚΩ)», (ΦΕΚ Β΄ 2783/02.12.2011).
11. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της
υπουργικής απόφασης, λόγω της απαιτούμενης τροπο−
ποίησης των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου
προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολό−
γιο, πελατών ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικά χαρακτη−
ριστικά, όπως η περίπτωση δύο συζύγων μακροχρόνια
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ανέργων, πολύτεκνων που μεταβαίνουν στην κατηγορία
των τρίτεκνων, ατόμων που έχουν ανάγκη μηχανικής
υποστήριξης.
12. Το υπ’ αριθμ. 10891/14.08.2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
13. Την υπ’ αριθμ. 6/2013 Γνώμη της ΡΑΕ, η οποία δια−
βιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. Ο−56137/03.10.2013 έγγραφο
της Αρχής.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της
υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, ως εξής:
«3. To K.O.T. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετρα−
μηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κα−
τανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δι−
καιούχου στο άρθρο 2 της παρούσας (1500 ή 1700 kWh),
εφόσον:
α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε
κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
β. η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh
ανά τετράμηνο.
γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερ−
βαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε
κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2. Εάν υπάρχει υπέρ−
βαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης
τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται
το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε
ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξε−
ων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται
για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2.
Για τον υπολογισμό των ορίων κατανάλωσης κάθε
κατηγορίας δικαιούχου δεν λαμβάνεται υπόψη η κα−
τανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τι−
μολογίου.
Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφε−
ρόμενη στο παραπάνω εδάφιο β, τότε για το συγκε−
κριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., αλλά οι
τιμές του ισχύοντος κάθε φορά οικιακού τιμολογίου
του Προμηθευτή.»
Άρθρο 2
Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010) υπουργι−
κής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ως εξής:
«1. Η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο ημε−
ρολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12), δηλαδή για όλους
τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το
έτος αυτό και για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανά−
λωσης έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προ−
βλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο παρόν
άρθρο. Ειδικά για τους δικαιούχους της περ. ε) η ένταξη
στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για όλους τους τετραμηνιαίους λο−
γαριασμούς που εκδίδονται για ένα ολόκληρο ημερο−
λογιακό έτος (από 1/1 έως 31/12), ανεξαρτήτως ορίου
κατανάλωσης. Οι τιμές του Κ.Ο.Τ. που προβλέπονται για
την περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται για τετραμηνιαία
κατανάλωση έως 2000 kWh.

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κα−
τηγορία:
α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμε−
νο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο
κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό
έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε
προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο
κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος
κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100
κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000
ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα
τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολο−
γίας Εισοδήματος.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500 kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ.
Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.
β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως
προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή
τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και
έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό
ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγού−
μενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από
23.500 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μει−
ώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ
στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε
νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
Γονείς με περισσότερα από τρία προστατευόμενα
τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορο−
λογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους
ένταξης έτους, εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους, στην
κατηγορία αυτή, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέ−
σεις ένταξης. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη εφαρμογής
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, γίνεται αμέσως
μετά την διακοπή χορήγησης τιμολογίου πολυτέκνου,
εφόσον η αίτηση υποβληθεί δεκαπέντε (15) μέρες πριν
από την ενηλικίωση του τέταρτου τέκνου. Ο Προμηθευ−
τής ενημερώνει τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής
για τη διακοπή παροχής τιμολογίου πολυτέκνων στον
εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται τουλάχιστον
δύο (2) μήνες πριν από την ενηλικίωση του τέταρτου τέ−
κνου και τη διακοπή χορήγησης τιμολογίου πολυτέκνων.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700 kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ.
Ι του Πίνακα του Παραρτήματος.
γ) Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου
του έτους ένταξης έτους για συνεχές χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και έχουν ετήσιο συνολικό
οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό
εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του
έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000
ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις ει−
σοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις πε−
ριπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με
πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προ−
σαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο
πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται
από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στο παρα−
πάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη
το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που
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τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του
και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου
ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι
δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, για τον υπολογισμό του
φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν
αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που
συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση αφορά
και στους δύο ανέργους.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500 kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ.
ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.
δ) Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη
με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική
δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης
έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά
το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος,
μικρότερο από το όριο της Κατηγορίας Β, χωρίς τις
εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700 kWh.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ.
ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.
ε) Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άτομα, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήρι−
ξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται
κατ’ οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή
τους ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, που έχουν
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συ−
σκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και η οποία είναι
απαραίτητη για τη ζωή τους, και έχουν ετήσιο οικογενει−
ακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα,
εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους έντα−
ξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 30.000 ευρώ, χωρίς
τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Στη περίπτωση αυτή, και για τετραμηνιαία κατανάλω−
ση έως και 2000 kWh, εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ.
ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.
2. Η παροχή του Κ.Ο.Τ. για τους ενταγμένους για ένα
(1) έτος γίνεται εάν η τετραμηνιαία κατανάλωση, δεν
υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για
τις κατηγορίες δικαιούχων α) έως και δ) στην παρά−
γραφο 1. Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων
αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο
τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση
τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση,
βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια
κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία
δικαιούχου στο άρθρο 2. Εφόσον η μέση τετραμηνιαία
κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμε−
τρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλω−
σης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου
στο άρθρο, για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμη−
νιαίας κατανάλωσης σε σχέση με τα όρια της εκάστοτε
κατηγορίας, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος
οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή που αντιστοιχούν
στη συνολική κατανάλωσή του.
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Ειδικά για τους δικαιούχους της περίπτωσης ε) της
παραγράφου 1, το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το τμήμα της
τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 2000 KWh ενώ για το
τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 2001 kWh
και άνω ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικια−
κού τιμολογίου του Προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη
συνολική κατανάλωσή του. Η υπέρβαση του ορίου των
2000kWh για τους ως άνω δικαιούχους της περίπτωσης
ε) δεν επιφέρει την απένταξή τους από το Κ.Ο.Τ.»
Άρθρο 3
Τροποποιούμε την παρ. 7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010)
υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, ως εξής:
«7. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει λογαριασμό ηλεκτρικού
ρεύματος στο όνομα του ή του/της συζύγου του. Σε πε−
ρίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο,
πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη
του στο Κ.Ο.Τ., αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες
κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδε−
ται στο όνομά του ή του/της συζύγου του, στη διεύθυνση
της κύριας κατοικίας του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή
ο Διαχειριστής μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ελέγχει ότι
κάθε δικαιούχος λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μία μόνο παροχή.»
Άρθρο 3Α
Μεταβατικές διατάξεις
Οι αιτήσεις δικαιούχων που υποβλήθηκαν μετά την
01.02.2013 και δεν έγιναν δεκτές:
α) λόγω του ότι τα προστατευόμενα τέκνα ήταν βάσει
της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης περισσό−
τερα από τρία για την περίπτωση β) του άρθρου 2 της
υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ29/16027/06.08.2010
(ΦΕΚ Β΄1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ή λόγω του ότι το εισόδημά τους υπερέβαινε το ποσό
των 23.500 ευρώ, στις περιπτώσεις β) και δ) του άρθρου 2
της υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010
(ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και εφόσον οι δικαιούχοι κατοικούν μόνιμα σε νησί με
πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
β) λόγω του ότι ο έλεγχος ανεργίας και εισοδημά−
των από μισθωτές υπηρεσίες περιορίστηκε στον έναν
από τους δύο άνεργους συζύγους για την περίπτωση
γ) του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/
Β΄/Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β΄1403/06.09.2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει επανεξετάζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, κατά προ−
τεραιότητα και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02029572111130004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

