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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πεν−
θημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρε−
ωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό
καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών
Χώρων και του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2015....................
1
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνι−
μο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου φυλακτικό προσωπικό των Μουσεί−
ων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΑ και του
Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συνα−
γερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2015 .. 2
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Δ5/
ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.23824/23.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3274/
23.12.2013). Αναπροσαρμογή ορίων κατανάλωσης
για τους φορείς ενταγμένους στο ειδικό «Τιμο−
λόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» ....................................... 3
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015 του
εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄
του Ν. 3429/2005 με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Ν.Π.Ι.Δ.». ................................................................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/97424/ΔΕΠ
(1)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πεν−
θημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρε−
ωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κα−
θαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώ−
ρων και του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/
27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−

γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015».
β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/
11−4−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
γ) Του άρθρου 32 παρ. 5 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες
ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 −2015
(ΦΕΚ 14/Α΄/2−2−2012).
δ) Του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16−6−2011).
ε) Του άρθρου 10 του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/15.10.1977),
«Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων».
στ) του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013) «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως» ζ) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
134/Α΄/2014).
η) Του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄/9−7−2012).
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 65.074,68 ευρώ, σύμ−
φωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/276728/
33045/162/13/5−11−2014 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυν−
σης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, η οποία έχει
προβλεφθεί για το έτος 2015 και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολο−
γικών Πόρων (ΚΑΕ 0261.52, 0551.52, 0552.52), σύμφωνα με
την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/15278/10−12−2014 (ΑΔΑ ΩΡΛΡ469ΗΔΞ−
ΚΕΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΠ, απο−
φασίζουμε:
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1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 32
παρ. 5 του Ν. 4038/2012, μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες
κατά μήνα την απασχόληση πέραν του πενθημέρου,
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα−
σίας, για καθένα από τους τριάντα έναν (31) μονίμους
υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Κα−
θαριότητας, που υπηρετούν σε Περιφερειακές και σε
Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες καθώς και σε Δημό−
σια Μουσεία του ΥΠΠΟΑ και απασχολούνται με την
καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2015 έως
και 31−12−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. 2/97431/ΔΕΠ
(2)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολο−
γικών Χώρων του ΥΠΠΟΑ και του Κέντρου Λήψης και
Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του
ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/
27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015»
β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/
11−4−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
γ) Του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ
79/Α΄/9−4−2012) «Νέος Οικοδομικός Οργανισμός».
δ) Του άρθρου 10 του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α΄/15−10−1977)
«Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων».
ε) Του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α΄/15−3−2000) «Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004
Α.Ε." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί

Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες.
στ) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013) «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
ζ) Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/2014).
η) Του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31−5−1989 κοινή
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του
Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α΄/23−4−1990) και συμπληρώθηκε
από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ. γ − δδ του
Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α΄/24−12−1997).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19−12−2011
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Κα−
θορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού προσω−
πικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του
ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β΄/20−12−2011).
4. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄/9−7−2012).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 6.363.458,04 ευρώ,
σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/278722/
33309/31267/17349/30−10−2014 ανάλυση δαπάνης της Δι−
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, η οποία
έχει προβλεφθεί για το έτος 2015 και θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων (ΚΑΕ 0263.52, 0551.52, 0552.52),
σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/15278/10−12−2014 (ΑΔΑ
ΩΡΛΡ469ΗΔΞ−ΚΕΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
του ΤΑΠ, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 42
παρ. 1 και 2 του Ν. 4067/2012, μέχρι σαράντα οκτώ (48)
ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, για καθέναν από τους χίλιους
εξακόσιους είκοσι οκτώ (1.628) μονίμους υπαλλήλους
των κλάδων ΔΕ Φύλαξης − Πληροφόρησης, ειδικοτήτων
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και Νυκτοφυλάκων
Αρχαιοτήτων, και ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτή−
των, καθώς και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, των ειδικοτήτων ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Νυκτοφυλάκων
Αρχαιοτήτων, ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και
ΥΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν:
α) σε Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπη−
ρεσίες καθώς και σε Δημόσια Μουσεία του ΥΠΠΟΑ και
απασχολούνται με τη φύλαξη των Μουσείων και Αρχαι−
ολογικών Χώρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β) στο Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συ−
ναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2015 και
μέχρι 31−12−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1.21/441/οικ.23609
(3)
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/
Β/Φ.1.21/οικ.23824/23.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3274/23.12.2013).
Αναπροσαρμογή ορίων κατανάλωσης για τους φο−
ρείς ενταγμένους στο ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών
Αλληλεγγύης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄
167/28.08.2014).
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΄ 153/25.06.2013).
4. Την υπ’ αριθμ. 51049/31.10.2014 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενεργείας
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄
2971/04.11.2014).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του
Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων
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 Προμή−
θειας Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ισχύουν.
9. Την υπ’ αρ. 2550/27.04.2014 επιστολή του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς
τη ΡΑΕ.
10. Τη Γνώμη της ΡΑΕ υπ’ αρ. 4/2014, η οποία διαβι−
βάστηκε με το υπ’ αρ. Ο−58535/19.05.2014 Έγγραφο της
Αρχής.
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το Άρθρο 2 της Υ.Α. Αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.23824/
23.12.2013 «Κριτήρια και διαδικασία ένταξης σε ει−
δικό “Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης”» (ΦΕΚ Β΄
3274/23.12.2013), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α. πρέπει
να πληρούν 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 δικαί−
ου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν
υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδι−
κών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης
συσσιτίου).
γ) Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού
χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
δ) Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν δημιουργή−
σει πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημο−
τικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία
και κοινωνικά συσσίτια)
Οι χρεώσεις, ως κατωτέρω, του Τ.Υ.Α. εφαρμόζονται
για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων του Τ.Υ.Α. Η
ένταξη στο Τ.Υ.Α. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογι−
ακό έτος και 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 (κλιμάκιο τετραμηνι−
αίας κατανάλωσης) που προβλέπονται ως κατωτέρω,
ανεξαρτήτως κατηγορίας του δικαιούχου. Σε περίπτωση
που ο δικαιούχος εμπίπτει σε τιμολογιακή κατηγορία για
την οποία η έκδοση λογαριασμού είναι μηνιαία, τα όρια
εφαρμόζονται αναλογικά, ήτοι υπο−τετραπλασιάζονται.
1. Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως
1200kWh, παρέχεται 70% έκπτωση επί της τιμής του
ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προμηθευτή
(ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο
εκάστοτε δικαιούχος.
2. Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από
1201 έως 5000kWh, το 70% της κατανάλωσης λαμβάνει
έκπτωση 70%, ήτοι από 1201 έως 5000 kWh παρέχεται
συνολικά έκπτωση 49% επί του ισχύοντος κάθε φορά
τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με
το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.
3. Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από
5001 έως 10.000kWh, το 50% της κατανάλωσης λαμβάνει
έκπτωση 70%, ήτοι από 5001 έως 10.000 kWh παρέχεται
συνολικά έκπτωση 35% επί του ισχύοντος κάθε φορά
τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με
το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.
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4. Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από
10.001kWh και άνω, δεν παρέχεται έκπτωση, ήτοι εφαρ−
μόζεται η ισχύουσα τιμή του τιμολογίου του Προμηθευ−
τή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο
εκάστοτε δικαιούχος.
Συγκεκριμένα, ως χρεώσεις του Τ.Υ.Α. ορίζονται οι
τιμές του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προ−
μηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολο−
γείται ο εκάστοτε δικαιούχος του Τ.Υ.Α. για τη χρέωση
ενέργειας της ημερήσιας κατανάλωσης και έως το όριο
που καθορίζεται ανωτέρω, μειωμένες κατά το ποσοστό
ανά κλιμάκιο κατανάλωσης που ορίζεται ως ανωτέρω.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το ισχύον ανά δικαιούχο
τιμολόγιο του προμηθευτή.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 5 της Υ.Α. Αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 23824/
23.12.2013 «Κριτήρια και διαδικασία ένταξης σε ει−
δικό “Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης”» (ΦΕΚ Β΄
3274/23.12.2013) καταργείται.
Άρθρο 3
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, 19 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 104985
(4)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015 του εντός Γενι−
κής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005
με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ Ν.Π.Ι.Δ.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2, 3Α, 3Β και 6Δ του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύει και του
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄),
β) των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314
Α΄) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»,
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016», όπως έχει
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου
του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α΄) και ισχύει, καθώς και του
άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2015−2018»,
δ) του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 περί μηχανισμού παρα−
κολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και
τα Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 18/Α΄),

ε) της Υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/
2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41,
παρ. 2, του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 περί ανασύστασης
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213 Α΄) όπως έχει
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4
και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄),
ζ) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄), καθώς και του Π.Δ. 111/2014
(ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,
η) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄),
θ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ισχύει,
ι) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α΄),
κ) της αριθμ. Υ48/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα», (ΦΕΚ 2105 Β΄),
2. το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013
Υ.Α. περί μηχανισμού παρακολούθησης των εγκεκρι−
μένων προϋπολογισμών για τις Δ.Ε.Κ.Ο., τα Ν.Π.Ι.Δ. του
Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 και για τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 607 Β΄),
3. το με αριθμ. πρωτ. 56959/8.9.2014 έγγραφο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, το οποίο παρακολουθεί και κατευθύνει
τους εποπτευόμενους φορείς του για την κατάρτιση
και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, εντός
των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται
κάθε φορά,
4. από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του φορέα «ΕΠΑΝΟ−
ΔΟΙ ΝΠΙΔ» έτους 2015, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του
οποίου, σύμφωνα με το με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστη−
μα Λογαριασμών − ESA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΑΝΟΔΟΣ

ΕΣΟΔΑ
142.000

ΕΞΟΔΑ
142.000

ΙΣΟΖΥΓΙΟ
0

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό
αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ΚΥΑ.
3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως
συνεργαστεί με το τμήμα Θ΄ − ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις λοιπές
ενέργειες.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα−
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από
τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβά−
νοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το
σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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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
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