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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/
16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τι−
μολογίου» (ΦΕΚ Β΄1403 /06.09.2010), όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει. ......................................................................
Κριτήρια και διαδικασία ένταξης σε ειδικό «Τιμολόγιο
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.: Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823
(1)
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/
06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου»
(ΦΕΚ Β΄1403 /06.09.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 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 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα−
να» (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, Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996), όπως τροπο−
ποιήθηκε 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 Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και μετονομασία του σε
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μα−
κεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαί−

ου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
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 Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄153/25.07.2013).
4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/οικ. 13829/15.07.2013 Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
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 απόφαση
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», (ΦΕΚ
Β΄1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.01.2013 απόφα−
ση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής 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/Φ29/20.11.2013 απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης
Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οι−
κιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄1403 /06.09.2010), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει», (ΦΕΚΒ΄2957/21.11.2013).
9. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 28005/24.10.2010 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής
και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για
την ένταξή τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προ−
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του
ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010)», (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010).
10. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/ Φ29/19046/24.09.2010 από−
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη του «Κοινωνικού Οικιακού Τι−
μολογίου» Κ.Ο.Τ. στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας», (ΦΕΚ
Β΄1614/06.10.2010).
11. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ.1/οικ.27547/02.12.2011 από−
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής «Ορισμός παρόχων Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ)», (ΦΕΚ Β΄2783/02.12.2011).
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12. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλο−
ντος» (ΦΕΚ Α΄160/16.10.1986), και ειδικότερα τα άρθρα 7
και 8.
13. Την υπ’ αρ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/24.03.2011 κοινή υπουρ−
γική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Οικονομικών, Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 21ης Μαΐου 2008», (ΦΕΚΒ΄488/30.03.2011).
14. Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 99860/29.10.13 Έγ−
γραφο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής
Περιβάλλοντος, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο ΥΠΕΚΑ το
Πόρισμα της Επιτροπής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που συ−
γκροτήθηκε με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας
(ΑΔΑ ΒΕ2ΩΘ−Ψ6Γ).
15. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ενεργότερης συμμετο−
χής των πολιτών στον περιορισμό των αιωρούμενων σωμα−
τιδίων στις περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων,
είναι απαραίτητο να θεσπισθούν μέτρα με συγκεκριμένα
οικονομικά κίνητρα ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κατηγορίες
καταναλωτών.
16. Το υπ’ αριθμ. 5906/28.11.2013 έγγραφο του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
17. Την υπ’ αρ. 8/2013 Γνώμη της ΡΑΕ, η οποία διαβιβά−
στηκε με το υπ’ αρ. Ο−56871/12.12.2013 έγγραφο της Αρχής.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται άρθρο 3Β ως
εξής:
«Άρθρο 3Β
Σε περίπτωση έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρ−
μογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών
αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από εστίες καύσης – και
συγκεκριμένα έκδοσης σύστασης για διακοπή της χρήσης
τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών
βιομάζας – από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας
Αττικής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο
των λοιπών Περιφερειών της χώρας, ισχύουν τα κάτωθι
για τους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. που κατοικούν στο χωρικό
πεδίο εφαρμογής των προηγούμενων μέτρων και για το
τετράμηνο εντός του οποίου έλαβε χώρα η εφαρμογή των
εν λόγω μέτρων.
Για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες
εφαρμογής των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων η χρέ−
ωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο αντα−
γωνιστικό σκέλος του Κ.Ο.Τ. είναι μηδενική.
Τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης όπως ορίζονται για
κάθε κατηγορία δικαιούχων στο άρθρο 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, διευρύνονται σύμφωνα με τον τύπο:
Δ.Ο.Τ.Κ.i = Ο.Τ.Κ.i * (1+ 2*A.H.E.M./120) όπου
Δ.Ο.Τ.Κ.i : Διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης
για κάθε κατηγορία δικαιούχων

Ο.Τ.Κ.i : Υφιστάμενα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης
για κάθε κατηγορία δικαιούχων
A.H.E.M. : Αριθμός ημερών εφαρμογής μέτρων
Οι προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιού−
χους ΚΟΤ που εκπροσωπούν μέσω των λογαριασμών που
εκδίδουν για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων.»
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
Αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 23824
(2)
Κριτήρια και διαδικασία ένταξης σε ειδικό «Τιμολόγιο
Υπηρεσιών Αλληλεγγύης».

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 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα−
να» (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, Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996), όπως τροπο−
ποιήθηκε 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 Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και μετονομασία του σε
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μα−
κεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
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 Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄ 153/25.07.2013)
4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/οικ. 13829/15.07.2013 Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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. Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 235/01.11.2013) και ειδικότερα την παράγραφο 6
του άρθρου 17, με την οποία προστέθηκε το άρθρο 58Α
του ν. 4001/2011
7. Τις διατάξεις του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α΄236/20.10.1998),
όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5
8. Τα γενικά τιμολόγια των κατόχων άδειας Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ισχύουν
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.6097/06.12.2013 έγγραφο του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
10. Τη Γνώμη της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 9/2013, η οποία διαβι−
βάστηκε με το υπ’ αριθμ. Ο−56872/12.12.2013 Έγγραφο της
Αρχής
11. Το γεγονός ότι βάσει του άρθρου 58Α του ν. 4001/2011,
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 17, παρ. 6 του
ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235/2013): «… η προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε νομικά πρόσωπα δημο−
σίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, τα εκκλησιαστικά–
φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους ειδικά πιστοποιημένους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998,
φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, αποτε−
λεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας με σκοπό την υποστήριξη
των εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα»
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί − Προϋποθέσεις
1. Το «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.), εφαρ−
μόζεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού
χαρακτήρα, εκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ιδρύματα και
ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2
της παρούσας και παρέχεται από όλους τους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Ως τιμές του Τ.Υ.Α. ορίζονται οι εκάστοτε ισχύουσες
τιμές του Προμηθευτή ανά κατηγορία πελάτη, μειωμένες
κατά το ποσό έκπτωσης που αναφέρεται στον Πίνακα του
άρθρου 5, της παρούσας.
3. Το Τ.Υ.Α. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνι−
αίας κατανάλωσης (για τα τιμολόγια με ζωνική χρέωση,
εφαρμόζεται μόνο στις καταναλώσεις ημέρας) και έως τα
αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε
κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2 της παρούσας (1200 ή
1000 kWh), εφόσον − η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
αφορά σε κάλυψη αναγκών του δικαιούχου για την παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Η ένταξη στο Τ.Υ.Α. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολο−
γιακό 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 κατανάλωσης (για
τα τιμολόγια με ζωνική χρέωση, εφαρμόζεται μόνο στις
καταναλώσεις ημέρας) έως τα αντίστοιχα όρια κατανά−
λωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου
στο παρόν άρθρο.
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Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α. πρέπει να πλη−
ρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:
α) Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Είναι ειδικά πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh.
β) Β` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπη−
ρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς
τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου).
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh.
γ) Γ` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χα−
ρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh.
δ) Δ` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν δημιουργήσει
πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά
κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοι−
νωνικά συσσίτια)
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh.
Σε περίπτωση που δικαιούχος εμπίπτει σε τιμολογιακή
κατηγορία για την οποία η έκδοση λογαριασμού είναι μη−
νιαία, τα ως άνω όρια εφαρμόζονται αναλογικά.
Άρθρο 3
Διαδικασία εφαρμογής Τ.Υ.Α.
1. Η ένταξη των δικαιούχων στις περιπτώσεις αυτές γί−
νεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του παρόντος
άρθρου 3.
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή
μέσω των προμηθευτών, στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή
του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση της
επωνυμίας του αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει
εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώ−
νονται από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) που πιστοποιούν την
ένταξη στην κατηγορία δικαιούχου. Η συγκατάθεση για
τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογί−
ζεται ότι δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του
αιτούντος.
3. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσ−
σεται στο Τ.Υ.Α. και ενημερώνονται σχετικά, αυτός και ο
προμηθευτής του, από το Διαχειριστή του Δικτύου ή Δια−
χειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Εάν προκύψει από
τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε ενημερώνεται
για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Ο Διαχειρι−
στής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών τηρούν Μητρώο των πελατών που εντάσσονται στο
Τ.Υ.Α., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού
ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματο−
ποίησης του ελέγχου.
4. Όσοι έχουν ενταχθεί στο Τ.Υ.Α. δεν απαιτείται να υπο−
βάλουν αίτηση για το επόμενο έτος.
5. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που
έχουν δηλωθεί απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.
6. Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Τ.Υ.Α.,
για όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, διενεργείται από
τον Διαχειριστή του Δικτύου ή το Διαχειριστή Μη Διασυν−
δεδεμένων Νησιών, το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Εφόσον
από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού προκύπτει ότι δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης ορισμένου δικαιούχου
για το επόμενο ημερολογιακό έτος, το Τ.Υ.Α. παύει να ισχύει
για τον δικαιούχο αυτόν.
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7. Η παροχή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι στην
επωνυμία του φορέα με τον κοινωφελή χαρακτήρα. Σε πε−
ρίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο,
πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης για την ένταξη του
στο Τ.Υ.Α., αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε
φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο
όνομα του, στη διεύθυνση του κτιρίου που λαμβάνει χώρα
η παροχή της υπηρεσίας αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που,
για την αλλαγή επωνυμίας στο μετρητή, απαιτείται η έκδο−
ση επικαιροποιημένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη,
αυτή δύναται να προσκομιστεί και μετά την διαδικασία
ένταξης του δικαιούχου στο Τ.Υ.Α. και σε καμία περίπτωση
δεν αποτελεί εμπόδιο για την ολοκλήρωσή της
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και ελέγχου στοιχείων
1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Τ.Υ.Α. υποβάλλονται
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
3 και διαβιβάζονται στους Διαχειριστές του Δικτύου, για
έλεγχο πληρότητας των προϋποθέσεων υπαγωγής στο
Τ.Υ.Α., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πρόνοι−
ας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες το Τ.Υ.Α.
οφείλουν να υποβάλλουν:
α. Επωνυμία του Φορέα
β. Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στην
επωνυμία του φορέα, και αποκλειστικά για κτίρια όπου
παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας, ανά κατηγορία
δικαιούχου.
2. Ένα (1) μήνα το αργότερο μετά την υποβολή των αι−
τήσεων διαβιβάζονται από τους Διαχειριστές του Δικτύου
στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για διασταύρωση
και επιβεβαίωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
5 του ν. 2646/1998, τα στοιχεία που σχετίζονται με τις
προϋποθέσεις ένταξης στις κατηγορίες δικαιούχων του
άρθρου 2 της παρούσας.
3. Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη
διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων από τους αρμόδιους Δι−
αχειριστές η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αποστέλλει

στους αρμόδιους Διαχειριστές κατάλογο με τους δικαιού−
χους, βάσει των στοιχείων που έχουν επιβεβαιωθεί από
το αρχείο της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5
του ν. 2646/1998.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι δικαιούχοι φορείς
εντάσσονται στο Μητρώο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης , το
οποίο τηρείται από τους αρμόδιους Διαχειριστές.
4. Ειδικά για τις κατηγορίες Β΄ και Δ΄ του άρθρου 2 της
παρούσας, για την πρώτη εφαρμογή του Τ.Υ.Α., δεν απαιτεί−
ται η διαδικασία διασταύρωσης των ανωτέρω παραγράφων
2 και 3. Οι φορείς των κατηγοριών αυτών οφείλουν όπως
υποβάλουν, σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας:
Α. για τους φορείς της κατηγορίας Β΄, Βεβαίωση της
Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία ο φορέας
πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, ήτοι είναι εκκλησιαστικό
ίδρυμα και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω δι−
ατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες
διάθεσης συσσιτίου)
Β. για τους φορείς της κατηγορίας Δ΄, Βεβαίωση της
Περιφέρειας ή πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, σύμφωνα με την οποία,
ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, ήτοι αποτελεί
δομή κοινωνικής αλληλεγγύης πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, οι οποί−
ες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία,
κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια)
Εφόσον, κατά τον πρώτο έλεγχο Δεκεμβρίου 2014, που
διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου ή το Δια−
χειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τους φορείς
των κατηγοριών Β΄ και Δ΄ του άρθρου 2 της παρούσας,
διαπιστωθεί ότι για κάποιους δικαιούχους δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις ένταξης στις κατηγορίες του άρθρου 2,
οι εν λόγω δικαιούχοι θεωρούνται ως ουδέποτε υπάχθηκαν
στο Μητρώο Τ.Υ.Α.
Άρθρο 5
Πίνακας Τιμών
Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης
Οι τιμές του Πίνακα ισχύουν για τη χρέωση ενέργειας
της ημερήσιας κατανάλωσης και έως το όριο που καθορί−
ζεται ανά κατηγορία δικαιούχου, σύμφωνα με το Άρθρο 2
της παρούσας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το ισχύον ανά
δικαιούχο τιμολόγιο του προμηθευτή.

Τιμολόγιο ΤΥΑ − Ανταγωνιστικές χρεώσεις

Ποσοστό έκπτωσης (%) επί του εκάστοτε −ανά
δικαιούχο− τιμολογίου του Προμηθευτή

Τετραμηνιαία Κατανάλωση
Από 0 έως 1000kWh για τις κατηγορίες Γ΄ και Δ΄ και από
0 έως 1200kWh για τις κατηγορίες Α΄ και Β΄

70%

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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