
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙ-
ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη 
Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».

2 Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου 
ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δή-
μου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας.

3 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αρ. 
πρωτ. οικ. 13127/3645/8.7.2005 (ΦΕΚ  1005/Β΄/ 
18.7.2005) σχετικά με «Καθορισμό των δικαιολο-
γητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO 
και SLURIES ευρισκόμενων πάνω σε οχήματα, 
εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.16/1959/31 (1)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του 

εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α’ του 

ν. 3429/2005 με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙ-

ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη 

Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με 
τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 110),

β) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’) 
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως 
ισχύουν,

γ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,

δ) του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δη-
μοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασια-
κές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 74),

ε) της υποπερ. β’ της περίπτωσης 7 της υποπαρ. Γ.2. της 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85 Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Πραγματεία Μακεδονί-
ας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213 Α’) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα-
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α’), 
όπως ισχύουν,

ζ) του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α’) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών», 

η) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(ΦΕΚ 168 Α’),

θ) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 90 Α’)

ι) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’),
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ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’),

ιβ) της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’),

ιγ) της αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - 
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (ΑΔΑ: Ω2Κ9Η-ΙΦ3)»,

ιδ) της αριθμ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9-1-2018 εγκυκλίου της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσιονομικής πολιτικής «Εκτέλεση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

2. Το αριθμ. πρωτ. 306/12-1-2018 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. «Αποστολή σχεδίου προϋπολογισμού ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
έτους 2018» με το οποίο διαβιβάστηκε το απόσπασμα 
πρακτικών της αριθμ. 323/22-12-2017 συνεδριάσεως 
του Δ.Σ. της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

3. Το αριθμ. πρωτ. 1014/1-2-2018 έγγραφο της ΗΔΙ-
ΚΑ Α.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκε το αίτημα έγκρισης 
χρήσης διαθεσίμων της για επενδύσεις έτους 2018 και 
το αριθμ. πρωτ. 1938/28-2-2018 συμπληρωματικό έγ-
γραφό της.

4. Την με αριθμ. ΕΣ64/20-3-2018 πράξη κατάθεσης επι-
χειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, 
με έναρξη ισχύος από 01/01/2018.

5. Το αριθμ. πρωτ. 2/30145α/22-5-2018 έγγραφο του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την 
έγκριση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων έτους 2018.

6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 13566/1049/29-3-2018 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5ε 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως ισχύει.

7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 του 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία, 
τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με 
το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, σε 
ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

ΕΣΟΔΑ 27.469.927,00

ΕΞΟΔΑ 29.927.927,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ - 2.458.000,00

Ειδικότερα η εξειδίκευση του ανωτέρω προϋπολογι-
σμού κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στο συνημμένο 
πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρού-
σης κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως 
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου για τις λοιπές 
ενέργειες.

3. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει ότι δε θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να καλύψει 
το ανωτέρω αρνητικό αποτέλεσμα με τη χρησιμοποίη-
ση του ισόποσου ταμειακού υπολοίπου σύμφωνα με το 
αριθμ. 2/30145α/22-5-2018 έγγραφο του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών.

5. Η κατανομή των προσωρινά μη κατανεμημένων 
εσόδων όταν πραγματοποιηθεί, θα γνωστοποιηθεί άμε-
σα στις Υπηρεσίες.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αναπληρωτής Υπουργός
Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 (2)
Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολο-

γίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλω-

τές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του 

Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότη-

τας Αρκαδίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4513/2018 

«Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (Α’ 9) 
και ειδικότερα την ανάγκη καθορισμού του ακριβούς 
ποσού της ενίσχυσης, τους δικαιούχους, το ανώτατο 
όριο κατανάλωσης, την σύσταση ειδικού λογαρια-
σμού και τον διαχειριστή αυτού, την διαδικασία, τον 
τρόπο και τον χρόνο χορήγησής της και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του 
άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας 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).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

7. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β’ 832/09.04.2013).

10. Την 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 κωδικο-
ποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση διατάξεων 
του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Με-
ταφοράς 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. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ποσού δέκα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων 
χιλιάδων (17.500.000) ευρώ, που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 
2136, προκειμένου να γίνει η μεταφορά της στον ειδικό 
λογαριασμό.

12. Την υπ’ αριθμ 4021/16-02-2018 εισήγηση και την 
υπ’ αριθμ. 8663/27-04-2018 συμπληρωματική εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό ενίσχυσης

Η ενίσχυση λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από 
λιγνιτική δραστηριότητα ορίζεται, αρχής γενομένης από 
το έτος 2018, στο ποσό των σαράντα δύο (42) ευρώ (€) 
ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της τιμολογητέας κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2
Σύσταση ειδικού λογαριασμού

Με σκοπό τη χορήγηση της ενίσχυσης κατά τη δια-
δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, 
συστήνεται ειδικός λογαριασμός παροχής ενίσχυσης 
λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με διαχειριστή τον 
Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΣ 
Α.Ε), στον οποίον μεταφέρεται το ποσό από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι της ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί κατανα-
λωτές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τετραμηνιαία 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2400 kWh. Σε 
περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι μεγαλύτερη του ορίου των 2400 kWh, η 
ενίσχυση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού.

2. Από την έκπτωση της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης εξαιρούνται οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικι-
ακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ) με τις ειδικότερες προβλέψεις 
της παραγράφου 3 που ακολουθεί, οι δικαιούχοι του Ει-
δικού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες 
Οικογένειες, οι δικαιούχοι ειδικού τιμολογίου κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον ΚΚΠ ΔΕΗ 
Α.Ε. και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 127/1990 ΠΥΣ, οι 
ενταγμένοι αυτοπαραγωγοί σε πρόγραμμα ενεργειακού 
συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.  3468/2006, όπως 
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ισχύει, και οι ωφελούμενοι από πρόγραμμα εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την παράγραφο 
10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018, όπως ισχύει.

3. Ειδικότερα η έκπτωση αυτή παρέχεται στους δικαι-
ούχους Κ.Ο.Τ και μέχρι του ορίου της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, μόνο εάν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/
Β΄/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης «Εφαρμογή Κοινωνι-
κού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’1403) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, δεν εφαρμοστεί καθόλου η έκπτωση του Κ.Ο.Τ 
για το συγκεκριμένο τετράμηνο.

Άρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού της ενίσχυσης

1. Με την επιφύλαξη του ορίου κατανάλωσης του άρ-
θρου 3, η ενίσχυση υπολογίζεται για κάθε δικαιούχο με 
βάση τα στοιχεία της καταμετρηθείσας κατανάλωσης 
ενέργειας, ως το γινόμενο της καταμετρηθείσας κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί του ποσού της μο-
ναδιαίας ενίσχυσης.

2. Η έκπτωση χορηγείται στον πρώτο λογαριασμό που 
εκδίδεται για κάθε δικαιούχο της ενίσχυσης μετά την 
αποστολή στοιχείων καταμέτρησης από τον Διαχειρι-
στή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
που τον εκπροσωπεί.

Άρθρο 5
Διαδικασία απόδοσης της ενίσχυσης -
Αρμοδιότητες φορέων

1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσδιορίζει τους δικαιούχους του 
άρθρου 3, αναρτά, και επικαιροποιεί, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο, στην ιστοσελίδα της πίνακα με τους αντί-
στοιχους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών 
καταναλωτών. Ο πίνακας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονική 
μορφή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Υποβολή ενστάσεων από δικαιούχους που δεν 
έχουν συμπεριληφθεί στον ανωτέρω πίνακα είναι δυ-
νατή αποκλειστικά μέσω των Δήμων στους οποίους ανή-
κουν. Οι Δήμοι εξετάζουν τις ενστάσεις και ενημερώνουν 
το ΥΠΕΝ και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα αποτελέσματα της 
εξέτασης των ενστάσεων. Σε περίπτωση αποδοχής της 
ένστασης από τον οικείο Δήμο, η περίοδος έναρξης υπο-
λογισμού και απόδοσης της ενίσχυσης άρχεται από την 
ημέρα αποστολής του αποτελέσματος της ένστασης από 
τον Δήμο στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

3. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επικαιροποιεί, όταν απαιτείται, τον 
πίνακα της παραγράφου 1 και τον αποστέλλει εκ νέου, σε 
ηλεκτρονική μορφή, στο ΥΠΕΝ και στους Προμηθευτές 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4. Η χορήγηση της ενίσχυσης στους δικαιούχους γίνε-
ται από τον Προμηθευτή ο οποίος τον εκπροσωπεί. Για το 
σκοπό αυτό ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχε-
τική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Περιβαλλοντική 
Έκπτωση Λιγνιτικής Περιοχής» καθώς και ένδειξη με τον 
τρόπο υπολογισμού του ποσού αυτού.

5. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προβαίνει στον υπολογισμό του πο-
σού της ενίσχυσης και γνωστοποιεί τις πρώτες δέκα (10) 
ημέρες εκάστου μήνα τις καταναλώσεις και τα ποσά προς 
πίστωση, που αντιστοιχούν στις παροχές δικαιούχων της 
ενίσχυσης που καταμετρήθηκαν κατά τον προηγούμενο 
της γνωστοποίησης μήνα, στον Προμηθευτή που τους 
εκπροσωπεί.

6. Μετά την παραπάνω ενημέρωση οι Προμηθευτές 
έχουν προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών για υπο-
βολή τυχόν ενστάσεων στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις 
καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα ποσά προς 
πίστωση που έλαβαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εξετάζει τις υπο-
βληθείσες ενστάσεις και οριστικοποιεί τα ποσά, τα οποία 
αποστέλλονται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

7. Το ποσό της ενίσχυσης αποδίδεται από τη ΛΑΓΗΕ 
Α.Ε., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέ-
ρωσή της από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στους Προμηθευτές που 
εκπροσωπούν τους δικαιούχους της ενίσχυσης.

8. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν 
να ενημερώνουν το ΥΠΕΝ, τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τη ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε. για την έναρξη της διαδικασίας απόδοσης 
των ποσών στους δικαιούχους, να αποστέλλουν, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα κάθε έτους σε όλους τους παραπάνω 
φορείς κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους 
δικαιούχους τελικούς καταναλωτές κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος έτους και να αποστέλλουν, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή, σε όλους τους παραπάνω φο-
ρείς εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους τον τελικό 
κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν και αφορούν 
τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του προηγούμενου 
έτους. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέτουν 
τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών (ποσό ανά παροχή 
δικαιούχου οικιακού καταναλωτή), σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή, εφόσον αυτά ζητηθούν από το ΥΠΕΝ 
και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

9. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. γνωστοποιεί μέχρι την τελευταία ερ-
γάσιμη ημέρα του έτους, στο ΥΠΕΝ και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
τα ποσά που πιστώθηκαν στους Προμηθευτές κατά την 
διάρκεια του τρέχοντος έτους καθώς και εντός του μηνός 
Απριλίου κάθε έτους τα τελικά ποσά που πιστώθηκαν 
και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του 
προηγούμενου έτους.

10. Αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή 
της παρούσας είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνει την Γε-
νική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για 
τα αποτελέσματα εφαρμογής της παρούσας, την κατά-
σταση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 2 και τυχόν 
αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των στοιχείων 
που αποστέλλει ο ΛΑΓΗΕ και οι Προμηθευτές σχετικά 
με το μέτρο αυτό.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΑΠ/Φ.2.4/οικ.175258/1810 (3)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με 

αρ. πρωτ. οικ. 13127/3645/8.7.2005 (ΦΕΚ 1005/

Β΄/18.7.2005) σχετικά με «Καθορισμό των δικαι-

ολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση 

άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής 

ANFO και SLURIES ευρισκόμενων πάνω σε οχήματα, 

εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. οικ. 13127/ 

3645/8.7.2005 (ΦΕΚ 1005/Β΄/18.7.2005) με θέμα: «Κα-
θορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγω-
γής ANFO και SLURIES ευρισκόμενων πάνω σε οχήματα, 
εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων».

2. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/
οικ.12050/2223/23.05.2011 (Β΄ 1227) «Κανονισμός 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016 
(Α΄ 136).

3. Τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/ 
1973 - ΦΕΚ Α’ 277) όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-

μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τα από 7.2.2018 και 25.4.2018 Ενημερωτικά Σημειώ-
ματα της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής.

8. Το με αρ. πρωτ. 19192/Φ.701.4/13.4.2018 έγγραφο 
της Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Η παράγραφος 1δ της υπουργικής απόφασης με 
αρ. πρωτ. οικ. 13127/3645/8.7.2005 (ΦΕΚ  1005/Β΄/ 
18.7.2005) αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Υπεύθυνη Δή-
λωση του αρμόδιου επιβλέποντα ότι στο όχημα υφί-
στανται μονίμως δύο φορητοί πυροσβεστήρες, τύπου 2, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 
50292/3549/08/26.1.2009 (ΦΕΚ 272/Β΄/16.2.2009), ελά-
χιστης κατασβεστικής ικανότητας 13A, 55B, C και όλοι 
οι ασχολούμενοι με τις σχετικές εργασίες έχουν εκπαι-
δευτεί στη χρήση τους».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση οικ. 13127/3645/ 
8.7.2005 (ΦΕΚ 1005/Β΄/18.7.2005).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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