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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027 Από−

φασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικια−
κού Τιμολογίου». Διεύρυνση και βελτίωση του Κ.Ο.Τ. 
με ειδικές προβλέψεις για τους δικαιούχους των Φο−
ρέων Πρόνοιας και τους ανέργους.

   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 «Κω−
δικοποίηση 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΄ 153/25.06.2013).

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. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/ 2012 (ΦΕΚ 
Α’79/09.04.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» 
(ΦΕΚ Β΄ 1403/ 06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε από τις 
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υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 26884 (ΦΕΚ Β΄ 1963/21.12.2010), 
Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036 (ΦΕΚ Β΄ 302/22.02.2011), Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/ oικ.4541 (ΦΕΚ Β΄ 322/28.02.2011), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/
οικ.6713 (ΦΕΚ Β΄ 475/28.3.2011), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891 
(ΦΕΚ Β΄ 3254/30.12.2011), Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878 (ΦΕΚ Β΄ 
94/23.01.2013), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235 (ΦΕΚ Β΄ 2957/21.11.2013) 
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 (ΦΕΚ 
Β΄ 3274/23.12.2013) απόφαση των Υπουργού και Υφυπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ/28005 κοινή Απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010).

9. Την υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας» (ΦΕΚ Β΄ 1040/25.06.2007), όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε – συμπληρώθηκε διαδοχικά από την υπ’ αριθ. 
Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/19046 Απόφαση του Υφυπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έντα−
ξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου − Κ.Ο.Τ.− στις 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (ΦΕΚ Β΄ 1614/06.10.2010) και 
στη συνέχεια από την υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β7Φ.1/οικ. 27547 
Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας (ΥΚΩ)» (ΦΕΚ Β΄ 2783/02.12.2011).

10. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013) και ιδίως τα άρθρα 
33, 34 και 44.

11. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης 
Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέρ−
γειας» (ΦΕΚ Β΄ 1521/ 21.06.2013).

12. Την απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση διατάξεων 
του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄82/27.01.2006) και κωδικοποί−
ηση σε ενιαίο κείμενο.», (ΦΕΚ Β’1463/17.06.2013)

13. Το υπ’ αριθμ. 6464/20.12.2013 έγγραφο του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
με το οποίο ζητείται η γνώμη της ΡΑΕ για την ένταξη 
στο Κ.Ο.Τ. νέων κατηγοριών ευπαθών καταναλωτών, οι 
οποίοι προσδιορίζονται στο ανωτέρω έγγραφό του και 
στα συνημμένα σε αυτό σχετικά ενημερωτικά σημειώ−
ματα της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

14. Τη Γνώμη της ΡΑΕ υπ’ αριθ.1/2014, η οποία διαβι−
βάστηκε με το υπ΄ αριθμ. Ο−57225/15.01.2014 Έγγραφο 
της Αρχής (Α.Π Δ5:41/20.01.2014)

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στην 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 ισχύει, προ−
στίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α
Δημιουργία νέου ειδικού τιμολογίου στο πλαίσιο 

του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Το "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο III" (Κ.Ο.Τ. III), το οποίο 

παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, εφαρμόζεται σε καταναλωτές οι οποίοι αντι−
μετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες κάλυψης των ενεργει−
ακών τους αναγκών και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί 
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω 
χρεών, να επανασυνδέονται άμεσα και να εντάσσονται 
σε ειδικό μειωμένο τιμολόγιο για την κάλυψη βασικών 
ενεργειακών τους αναγκών με την χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας.

1. Δικαιούχοι
Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ήσαν 

εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερει−
ών, της Εκκλησίας, των −κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου 13 του Συντάγματος− γνωστών θρησκειών και 
δογμάτων την 1η Νοεμβρίου 2013 και οι οποίοι έχουν 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω 
ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές τους.

2. Διαδικασία 
Συστήνονται στους δήμους όλης της χώρας Επιτροπές 

αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης 
Δημοτικής Αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή 
του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο Προ−
μηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ελέγχουν τις 
προϋποθέσεις και να δίνουν άμεσα την εντολή για την 
επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών. Με απόφα−
ση του οικείου Δημάρχου συγκροτούνται οι Επιτροπές, 
και ορίζονται τα μέλη, καθώς και ο συντονιστής αυτών.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την ένταξη των 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο ΚΟΤ ΙΙΙ έχει 
ως εξής:

(α) Οι Επιτροπές που συγκροτούνται, ως ανωτέρω, 
στους Δήμους όλης της χώρας, συγκεντρώνουν τα στοι−
χεία που τους διαβιβάζουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και 
οι Ιερές Μητροπόλεις και λοιποί θρησκευτικοί φορείς 
σχετικά με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποί−
οι ήσαν εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των 
Περιφερειών, της Εκκλησίας, των −κατά την παράγραφο 
2 του άρθρου 13 του Συντάγματος− γνωστών θρησκει−
ών και δογμάτων την 1η Νοεμβρίου 2013 και είναι ήδη 
αποσυνδεδεμένοι από το Δίκτυο. 

(β) Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων των ως 
άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρό−
θεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια, γίνεται 
από τον εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, ενώ ο έλεγχος των 
τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύν−
δεσή τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

(i) Αν ο ανωτέρω καταναλωτής είναι αποσυνδεδεμένος 
λόγω χρέους και υπάρχει ενεργή σύμβαση Προμήθειας 
με κάποιον Προμηθευτή, τότε θα ενημερώνεται ο Προ−
μηθευτής αυτός για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, 
η οποία θα προωθείται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν 
θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.

(ii) Αν ο ανωτέρω καταναλωτής δεν έχει ενεργή σύμ−
βαση Προμήθειας, τότε θα εκπροσωπείται από τον Προ−
μηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που 
ήδη προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 14, περ. γ της Από−
φασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 182/2013 «Τροποποίηση διατάξεων 
του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄82/2006) και κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείμενο.», (ΦΕΚ Β’1463/17.06.2013), και την τιμολό−
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γηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρο. Ο Προ−
μηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ενημερώνει, σύμφωνα 
με το άρθρο 44 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013), κατά την 
ένταξή τους και εγκαίρως πριν την παρέλευση του τε−
τραμήνου ένταξης στο Κ.Ο.Τ. ΙΙΙ με ατομική ειδοποίηση, 
έγγραφη ή ηλεκτρονική, τους εν λόγω καταναλωτές:

α. για την υπαγωγή τους σε καθεστώς Καθολικής 
Υπηρεσίας,

β. για τους όρους και τις χρεώσεις της εν λόγω πα−
ροχής,

γ. για το δικαίωμα του Πελάτη να αλλάξει Προμηθευτή 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Στην περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση νέας 
Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη επανελέγχου, αυτή 
δύναται να προσκομιστεί και μετά τη διαδικασία έντα−
ξης του δικαιούχου στο νέο ειδικό τιμολόγιο, και σε 
καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμπόδιο για την ολο−
κλήρωσή της.

3. Διάρκεια ισχύος του νέου ειδικού τιμολογίου
Η ένταξη στο ΚΟΤ ΙΙΙ ισχύει για ένα τετράμηνο. Μετά 

το πέρας του τετραμήνου αυτού, ο καταναλωτής απε−
ντάσσεται από το ΚΟΤ ΙΙΙ. Εφόσον ήταν ενταγμένος σε 

κατηγορία δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολο−
γίου, παραμένει στην κατηγορία όπου ήταν δικαιούχος 
προ της ένταξής του στο ΚΟΤ ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις όπου 
ο καταναλωτής δεν ήταν δικαιούχος του Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου, ενημερώνεται από την Επιτροπή 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για το δικαίωμά του 
να υποβάλει άμεσα αίτημα ένταξης σε κάποια κατηγο−
ρία του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, για την οποία 
πληροί τα ισχύοντα κριτήρια.

Το ΚΟΤ ΙΙΙ ισχύει έως 31.12.2015. Η ένταξη στο ΚΟΤ ΙΙΙ 
για κάθε δικαιούχο ισχύει για ένα μόνο τετράμηνο για 
κάθε ημερολογιακό έτος.

4. Όρια ισχύος του ΚΟΤ ΙΙΙ – Χρεώσεις
Το ΚΟΤ ΙΙΙ εφαρμόζεται για το σύνολο της τετρα−

μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 
1700kWh, και αφορά σε κατανάλωση (ημέρας ή/και νύ−
κτας για τους καταναλωτές που διαθέτουν μετρητή 
νυκτερινής κατανάλωσης) ηλεκτρικής ενέργειας για την 
κάλυψη βασικών αναγκών της κύριας κατοικίας του δι−
καιούχου. 

Ως τιμές των ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρε−
ώσεων του Κ.Ο.Τ. ΙΙΙ ορίζονται οι τιμές που αναφέρονται 
στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας Τιμών Ειδικού Τιμολογίου – Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΙΙΙ (ισχύς για ένα 
τετράμηνο ανά έτος για κάθε δικαιούχο) 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις

Συνολική κατανάλωση έως και 800kWh 

Χρέωση παγίου
 (€/τετράμηνο)

Χρέωση Ενέργειας 
(€/kWh)

Μονοφασικές παροχές 0  0,00000

Τριφασικές παροχές 0  0,00000

Συνολική κατανάλωση έως και 1700kWh

Χρέωση Ενέργειας (€/
kWh) για τις πρώτες 
800kWh

Χρέωση Ενέργειας (€/
kWh) για 801 έως και 
1700kWh

Μονοφασικές παροχές 0 0,00000 0,04101

Τριφασικές παροχές 0 0,00000 0,04101

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Για τις χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, λοιπές χρεώσεις και χρεώσεις δικτύου διανομής, καθώς 
και τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και ΕΤΜΕΑΡ ισχύουν οι τιμές των δικαιούχων Κοινωνικού Οικι−
ακού Τιμολογίου.

Για συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση που υπερβαί−
νει τις 1700kWh το ΚΟΤ ΙΙΙ εφαρμόζεται για το τμήμα 
της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 1700KWh ενώ για 
το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 1701 
kWh και άνω ισχύουν για το ανταγωνιστικό σκέλος οι 
τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του 
Προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανά−
λωση του.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου υπερισχύουν 
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης εφαρμογής του 
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου που αφορά σε θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτό».

Άρθρο 2

Στην 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 ισχύει, προ−
στίθεται άρθρο 2Β ως εξής:

«Άρθρο 2Β

Δημιουργία νέας κατηγορίας δικαιούχων Κ.Ο.Τ.
Ορίζεται νέα κατηγορία δικαιούχων στο πλαίσιο 

Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), με σκοπό την 
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ένταξη ατόμων τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ανερ−
γίας αλλά δεν μπορούν να επωφεληθούν των ευνοϊκών 
ρυθμίσεων της ήδη υπάρχουσας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ’ (άρ−
θρο 2, παρ. 1., περ. γ). Η νέα κατηγορία ονομάζεται «ΣΤ’ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ».

1. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της νέας αυτής κατηγορίας είναι όσοι εί−

ναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και οι οποίοι 
κατά την υποβολή του αιτήματος ένταξής τους στους 
δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. βρίσκονται σε συνεχή ανεργία 
επί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Ο δικαιούχος πρέπει 
να έχει ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο 
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο 
του έτους ένταξης οικονομικό έτος, και το οποίο δηλώ−
νεται στην φορολογική δήλωση που υποβάλλεται, κατά 
το τρέχον οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, 
χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήμα−
τος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις 
όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό 
κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνε−
ται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώ−
τα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από 
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στο παραπάνω 
φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που 
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 τριών (3) μηνών, για τον υπολογισμό 
του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η 
τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσί−
ες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση 
αφορά και στους δύο ανέργους.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για την κατη−
γορία αυτή πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά την εκκαθάριση των 
φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500kWh. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. 
ΙI του Πίνακα του Παραρτήματος.

2. Προϋποθέσεις
Οι ρυθμίσεις της ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ του Κ.Ο.Τ. εφαρμό−

ζονται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης 
και έως τo όριο κατανάλωσης της παρ. 1 εφόσον:

α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε 
κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

β. η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh 
ανά τετράμηνο.

γ. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση, σε ετήσια κυ−
λιόμενη βάση, δεν υπερβαίνει τις 1500kWh. Εάν υπάρχει 
υπέρβαση του τετραμηνιαίου αυτού ορίου κατανάλωσης 
τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται 
το Κ.Ο.Τ.

Για τον υπολογισμό του ορίου κατανάλωσης δεν λαμ−
βάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
βάσει νυκτερινού τιμολογίου.

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.

Η παροχή του Κ.Ο.Τ. γίνεται εάν η τετραμηνιαία κα−
τανάλωση, δεν υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης όπως 
ορίζεται στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου. 
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 καταμε−
τρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης 
που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Εφόσον η 
μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη 
βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει 
τις 1500kWh για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμη−
νιαίας κατανάλωσης σε σχέση με το όριο αυτό, ισχύουν 
οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου 
του Προμηθευτή που αντιστοιχούν στη συνολική κατα−
νάλωση του.

3. Διαδικασία
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή 

μέσω των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, στην 
ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Δι−
ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Για την 
υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση Α.Φ.Μ. του 
αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότη−
ση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από 
τους αρμόδιους φορείς (Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικο−
νομικών και Ο.Α.Ε.Δ.) που πιστοποιούν την ένταξη στην 
κατηγορία δικαιούχου. Η συγκατάθεση για τη συλλογή 
και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι 
δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτού−
ντος και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στις διατάξεις της Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 
1403/06.09.2010), όπως ισχύει. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται 
στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για έλεγχο πληρότητας των προϋ−
ποθέσεων υπαγωγής στο Κ.Ο.Τ., σε συνεργασία με την 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών και τον Οργανισμό Απασχό−
λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Για την υποβολή 
των αιτήσεων οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλλουν: 

α. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας 
β. Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στο 

όνομά τους ή της /του συζύγου
γ. Τον αριθμό ΑΦΜ τους και αν είναι έγγαμοι και τον 

αριθμό ΑΦΜ του/της συζύγου τους. 
Τα στοιχεία των αιτουμένων καταναλωτών αποστέλ−

λονται άμεσα από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον ΟΑΕΔ προς 
έλεγχο. Ως ημερομηνία ελέγχου των προϋποθέσεων 
ένταξης ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
Ο ΟΑΕΔ άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αίτησης 
ελέγχει εάν πληρούται η προϋπόθεση της συνεχούς 
ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο με τρεις (3) 
μήνες. Μετά την επιβεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, γίνεται η 
ένταξη του καταναλωτή στους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. 
και ενημερώνεται ο Προμηθευτής του. Εν συνεχεία, απο−
στέλλονται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα στοιχεία προς 
έλεγχο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη−
μάτων, η οποία ελέγχει τα εισοδηματικά στοιχεία ως 
προς την ακρίβεια και την ισχύ τους. 

Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες το Κ.Ο.Τ. 
οφείλουν επιπλέον να δηλώνουν, με βάση τις διατάξεις 
του ν. 1599/1986, 
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α. τον αριθμό της κάρτας ανεργίας εν ισχύει. Στην 
περίπτωση δύο ανέργων/συζύγων δηλώνονται οι αριθμοί 
κάρτας ανεργίας και για τους δύο συζύγους.

β. ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης 
είναι άνεργος/άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

γ. ότι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμε−
νο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγού−
μενο του έτους υποβολής της αίτησης οικονομικό έτος, 
και το οποίο δηλώνεται στην φορολογική δήλωση που 
υποβάλλεται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, χωρίς 
τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, 
αφαιρουμένων τυχόν εισοδημάτων από μισθωτές υπη−
ρεσίες του ανέργου ή των ανέργων συζύγων, είναι εντός 
των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. 

δ. Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των εισοδη−
ματικών κριτηρίων (παρ. γ. ανωτέρω) διαπιστωθεί η μη 
πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης επιβάλλονται οι 
κυρώσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου

ε. ότι αποδέχονται τον επανέλεγχο των Αιτήσεων τους 
για την αυτόματη μετάβαση στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (άρθρο 
2, παρ. 1 περ. γ’ της Υπουργικής Απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), όπως ισχύει.

Η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο γίνεται 
από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του 
ελέγχου από τον ΟΑΕΔ και ενημερώνεται σχετικά ο 
αιτών και ο προμηθευτής του από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

Για τον πρώτο έλεγχο των στοιχείων, τα στοιχεία 
που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ένταξης στην 
κατηγορία δικαιούχων της παραγράφου 2 του παρό−
ντος άρθρου, για την ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, μετά την έναρξη 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων, διαβιβάζονται από 
τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Γενική Γραμματεία Πληροφορι−
ακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για 
διασταύρωση και επιβεβαίωση. Η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων αποστέλλει κατάλογο με 
τους δικαιούχους άνεργους, χωρίς καθυστέρηση, μετά 
την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να 
μπορούν να ελέγχονται το συντομότερο δυνατόν και να 
επιβεβαιώνονται από το αρχείο Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος Φορολογίας που τηρείται από 
αυτήν, τα στοιχεία δήλωσης του εκάστοτε δικαιούχου. 
Εάν προκύψει από τον έλεγχο αυτόν ότι δεν πληρού−
νται τα κριτήρια ένταξης του δικαιούχου στο Κ.Ο.Τ. 
τότε ενημερώνεται για τους λόγους απένταξής του. Ο 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα και τον 
προμηθευτή του. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τηρεί Μητρώο των 
πελατών της ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, προκειμένου να υπάρ−
χει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, 
καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.

Η ένταξη στους δικαιούχους της ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 
ισχύει κατά μέγιστο για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Μετά 
την παρέλευση τριών (3) μηνών συνεχούς ανεργίας από 
την υποβολή της Αίτησης, εφόσον έχει oλοκληρωθεί ο 
έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων ή με την ολοκλή−
ρωση του ελέγχου εισοδηματικών κριτηρίων σε κάθε 
άλλη περίπτωση γίνεται μετάπτωση στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 
Μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβο−
λή της Αίτησης ελέγχεται η παραμονή σε καθεστώς 
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και εφόσον πληρούνται και τα 
εισοδηματικά κριτήρια, ο αιτών μεταπίπτει αυτόματα 
στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ του άρθρου 2 της παρούσας.

Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ., 
διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον μήνα Δεκέμβριο 
κάθε έτους. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύπτει 
ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης για το 
επόμενο ημερολογιακό έτος το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει.

4. Κυρώσεις
Σε περίπτωση που κατά τον πρώτο έλεγχο δεν επιβε−

βαιωθούν τα στοιχεία που δήλωσε ο δικαιούχος από τα 
τηρούμενα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληρο−
φοριακών Συστημάτων σύμφωνα με την διαδικασία της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τότε ο δικαιούχος 
απεντάσσεται αναδρομικά από την ημέρα ένταξής του 
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και υποχρεούται να 
καταβάλλει εντόκως, μέσω του λογαριασμού του Προ−
μηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, τα ποσά που απέφυγε 
να πληρώσει με την καταχρηστική ένταξή του στο Κ.Ο.Τ. 
Επιπλέον, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις για ψευδή 
δήλωση στοιχείων σύμφωνα με τον ν. 1599/1986. 

5. Λοιπές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της απόφασης 

Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινω−
νικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010), 
όπως ισχύει. 

Άρθρο 3

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. 35431/2435 (2)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας του 

Δήμου Μεσσήνης για το έτος 2014 και εφεξής 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−

1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρει−
ας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ.Α/28−7−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την αριθμ. 249/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μεσσήνης, σχετικά με την καθιέρωση 13ωρης 
και 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά 
τις Κυριακές και αργίες διαφόρων Υπηρεσιών του Δή−
μου Μεσσήνης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
απόφαση. 
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6. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και 
επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο 
επιτελούν, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την εργασία του παρακάτω προ−
σωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ύδρευσης 
του Δήμου Μεσσήνης για το έτος 2014 και εφεξής, ως 
ακολούθως:

1. Να λειτουργεί το Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και τις Κυριακές και 
τις αργίες, για όλο το προσωπικό (οδηγοί, τεχνίτες 
υδραυλικοί, εργάτες ύδρευσης, βοηθοί υδραυλικών και 
υδρονομείς) σε 13ωρη βάση με δύο βάρδιες, ως εξής: 

− από 7:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. και
− από 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ.
2. Να λειτουργεί το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύ−

κλωσης όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και τις Κυρια−
κές και αργίες για όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό 
(οδηγοί και εργάτες καθαριότητας) σε 24ωρη βάση, με 
βάρδιες ως εξής: 

− από 5:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.
− από 11:30 π.μ. έως 6:00 μ.μ.
− από 5:00 μ.μ. έως 11:30 μ.μ.
− από 7:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ.
3. Να λειτουργεί το Τμήμα Καθημερινότητας και Επο−

πτείας Συνεργείων όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και 
τις Κυριακές και αργίες για όλο το προσωπικό σε 13ωρη 
βάση, με βάρδιες ως εξής: 

− από 7:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. και
− από 13:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ.
Β. α. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχολη−

θεί κατά το Σάββατο θα δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης 
εντός της προσεχούς εβδομάδας. 

β. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί κατά 
τις Κυριακές – εξαιρέσιμες ημέρες ή νυκτερινές ώρες 
θα καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2014 
του Δήμου Μεσσήνης ύψους 7.000,00 € που θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 20/6012.0001, 25/6012.0001 και 30/6012.0001 των 
εξόδων.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια αντίστοιχη 
δαπάνη η οποία και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων προϋπολογισμών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 10 Ιουνίου 2014 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

F
    Αριθμ. 2163 (3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 601/03−02−2014 απόφασης 

του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) 

άρθρο 186 παρ. II τομέας Β, υποτομέας β αριθμ. 31 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27−12−
2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

3. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/30−07−1999).
4. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999, (ΦΕΚ 180/Α/09−

09−1999).
5. Την Α.Π. 565/6293/17−1−2012 απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Δ/νση προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής) για την έναρξη του προγράμματος.

6. Την υπ’ αρ. 2/78400/0022/14−01−2011 ΑΔΑ 4574 Η−8ΜΘ, 
απόφαση παροχής οδηγιών του Γ.Λ. Κράτους για την 
εφαρμογή των διατάξεων του β΄ κεφ. Ν. 4024/2011.

7. Την αριθμ. 123877/24−5−2005 Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο (Φ.Ε.Κ 775/
Β/09−06−2005) σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της 
δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου έως και 31 
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

8. Τις με αριθ. 36/2−1−2014, Α.Δ.Α ΒΙΡΥ7Λ1−ΞΤ3 και 37/
2−1−2014 AΔA ΒΙΡΤ7Λ1−Φ9Λ αποφάσεις ανάληψης υπο−
χρέωσης, όπως καταχωρίστηκαν με τις α/α 60 και 61 
αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
της Υ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.

9. Την αριθμ. 245/10−01−2014 Απόφαση Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου περί ορισμού υπευθύνων δακοκτονίας.

10. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011).
11. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11−04−2012).
12. Την αριθμ..601/3−2−2014 (ΦΕΚ 365/Β/17−2−2014) από−

φαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
13. Την αριθμ.18177/1372/25−04−2014 (ΦΕΚ 1410/Β/

3−6−2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την 601/03−02−2014 απόφαση μας και 
καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση του προσω−
πικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 
2014 από την δημοσίευση της παρούσας και έως 31 
Δεκεμβρίου 2014 ως κατωτέρω, σύμφωνα με το Α.Π. 
183294/30−3−2010 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

1. Διευθυντής Δακοκτονίας (1) εξαιρέσιμες ώρες (16X6) 
ως 96.

2. Επόπτες Δακοκτονίας (2) εξαιρέσιμες ώρες (16X6) 
ως 96 ανά επόπτη.

3. Λογιστής Δακοκτονίας (1) εξαιρέσιμες ώρες (16X6) 
ως 96.

4. Γραμματέας Δακοκτονίας (1) εξαιρέσιμες ώρες 
(16X6) ως 96.

Με απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Τριφυλίας θα καθορίζονται οι μήνες της ως 
άνω υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και ο αριθμός 
των ωρών κατά μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με 
τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.

Ο αριθμός των εξαιρέσιμων ωρών υπερωριακής με 
αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (8.000,00 €), θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 
2014 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για το 
πρόγραμμα Δακοκτονίας, που έχουν αναπτυχθεί στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον 
Φορέα 6295 Κ.Α.Ε. 0512.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της.

  Κυπαρισσία, 5 Ιουνίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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    Αριθμ. Α5535 (4)
Ένταξη υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. 

του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί−
ας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 των παρ. 18 και 20 του 

Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 
9 του Ν. 4076/2012,

2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/6−9−2011/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013/Α), 
του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/
11−2−2014/Α) και του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/15−5−2014/Α),

3. Τις με ημερομηνία 14/2/2014, 4/3/2014 και 19/3/2014 
αιτήσεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, 
πτυχιούχων Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικού με το αντι−
κείμενο της θέσης τους και συναφούς μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών,

4. Τις αριθ. 99/3−4−2014, 117/3−4−2014 και 136/3−4−2014 
αποφάσεις του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγεί−
ας, περί ορισμού Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών για 
την ένταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.,

5. Τις εισηγήσεις των Τριμελών Εισηγητικών Επιτρο−
πών, που ορίστηκαν από τον Κοσμήτορα της Σχολής 
Επιστημών Υγείας για ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. των υπη−
ρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, που 
διαθέτουν τα προσόντα για το διορισμό τους στην κα−
τηγορία αυτή,

6. Την αριθ. 234/20−5−2014 απόφαση της Κοσμητείας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας (αριθ. συν. 6/9−5−2014) 

για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. των υπηρετού−
ντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος (Α5535/22−5−2014), οι 
οποίοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικού 
με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφούς 
μεταπτυχιακού τίτλου,

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ/γμα που θα 
ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση 
των μελών Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011,

8. Την αριθ. Α4141/14−3−2014 Διαπιστωτική πράξη έντα−
ξης σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. της κατηγορίας του άρθρου 29 
του Ν. 4009/2011

9. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου των υπαλ−
λήλων,

Διαπιστώνουμε την ένταξη και την αυτοδίκαιη με−
τατροπή των θέσεων, των κατωτέρω υπηρετούντων 
μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης, πτυχιούχων Πανεπιστημίου ή T.E.I, σχετικού με 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφούς 
μεταπτυχιακού τίτλου, σε αντίστοιχες θέσεις των 
προβλεπομένων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 μελών 
κατηγορίας Εργασπηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 
παρ. 3 του Ν. 4009/2011, του άρθρου 68 παρ.2 του 
Ν. 4235/2014 και της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 
4264/2014, διατηρώντας την κατά το χρόνο της έντα−
ξης και μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου κατά τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 
Προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ−
γανισμού του Ιδρύματος, βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΜΕΑΣ

1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2. ΓΚΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ−ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

3. ΤΣΕΛΕΜΠΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ−ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 10 Ιουνίου 2014

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

F

    Αριθμ. Α5534 (5)
Ένταξη υπηρετούντος προσωπικού με σύμβαση ΙΔΑΧ σε 

θέση ΕΔΙΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 των παρ. 18 και 20 του 

Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 
9 του Ν. 4076/2012,

2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/6−9−2011/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013/Α), 

του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 5 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−
2−2014/Α) και του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/15−5−2014/Α),

3. Τη με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2014 αίτηση της 
υπαλλήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Χρυσής Τσικρικώνη, κάτοχου διδακτορικού διπλώματος,

4. Την αριθ. 107/4−4−2014 απόφαση του Κοσμήτορα 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, περί ορισμού Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.

5. Την εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, 
για ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. της Χρ. Τσικρικώνη, κατόχου 
διδακτορικού διπλώματος σε ίδιο ή συναφές γνωστι−
κό αντικείμενο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και 
Γενετικής
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6. Την αριθ. 192/20−5−2014 απόφαση της Κοσμητείας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας (αριθ. συν. 6/9−5−2014)για 
την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της υπαλλήλου του 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Χρυσής Τσικρικώνη με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κάτοχο διδακτορι−
κού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Ιδρύματος (Α5534/22−5−2014)

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ/γμα που θα 
ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση 
των μελών Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 
του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011,

8. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλ−
λήλου, διαπιστώνουμε:

Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης, 
του κατωτέρω υπηρετούντος υπαλλήλου με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κάτοχο διδακτο−
ρικού διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συ−
ναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
Ίδρυμα, σε αντίστοιχη θέση των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστηρια−
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, του 
άρθρου 68 παρ. 3 περ. 5 του Ν. 4235/2014, διατηρώντας 
την κατά το χρόνο της ένταξης και μέχρι την έκδοση 
του προβλεπόμενου κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος 
και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος 
βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση, ως εξής:

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016572306140008*

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ

1. ΧΡΥΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 10 Ιουνίου 2014

  Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
    Στην 5286/3491/2−6−2014 απόφαση του Προέδρου της 

Βουλής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1448/Β/5−6−2014, στη 
σελίδα 19997, στην Α στήλη, στον 8ο στίχο 

διορθώνεται το εσφαλμένο: «Τις διατάξεις ...»
στο ορθό: «1. Τις διατάξεις» και στον τελευταίο στίχο,

το εσφαλμένο: « ...(ΦΕΚ 486/Β71997)...»
στο ορθό: «...(ΦΕΚ 486/Β/1997)...»,
ενώ στη Β' στήλη, στον 12° στίχο, το εσφαλμένο: «...

Υπουργών Εσωτερικών. Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης...»,

στο ορθό: «... Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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