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           Αρ. Πρωτ.: Γ33 5037619 ΔΞ2013 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

Α) ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ 

 Γ/ΝΖ 33η ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ   

2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 α)Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 β) Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

3. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Β) ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜ. ΤΠΟΤΡΓ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

1. Γ/ΝΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ & 

 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Γ) ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ   

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

1. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ    

ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 α) Γ/ΝΖ ΠΡΟΤΠΟΛ. ΓΔΝ. ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 β) Γ.24η  ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

2. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΖΜΟ/ΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ 

 Γ.26η ΤΝΣΟΝ. & ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Υοπήγηζη επιδόμαηορ πεηπελαίος θέπμανζηρ και 
καθοπιζμόρ ηος ύτοςρ, ηυν δικαιούσυν, ηυν πποϋποθέζευν και 

ηηρ διαδικαζίαρ σοπήγηζηρ αςηού». 
 

 
 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ  
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
& Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

Έρνληαο ππφςε:  
 

1. Ρηο δηαηάμεηο:  

α) ηεο πεξίπη. β ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 
λ.3986/2011 (ΦΔΘ 152 Α) «Δπείγνληα Κέηξα Δθαξκνγήο 
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Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο 2012-

2015», θαη ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο  ηζρχνπλ.    
β) Ρεο  πεξηπη. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.2960/2001 

(ΦΔΘ 265 Α), φπσο ηζρχεη, 
γ) ηνπ  άξζξνπ  26 παξ.1 ηνπ λ.2362/1995 «Ξεξί Γεκφζηνπ 

Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 247 Α), 

δ) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην  
άξζξν πξψην ηνπ π.δ/ηνο 63/2005 «Θσδηθνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» 
(ΦΔΘ 98 Α).  

ε.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/94, φπσο ηζρχνπλ (Θ.Φ.Δ.) θαη ηνπ 
λ. 4172/2013 απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ.  

ζη.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2523/97, φπσο ηζρχνπλ. 
δ. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.356/1974 (ΦΔΘ 90 Α). 

ε. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.1882/1990 (ΦΔΘ 43 Α).  

2. Ρηο  αξηζ. 1011787/65/0015/ΞΝΙ.1018/2008 Α..Ν. (ΦΔΘ 161 
Β) θαη 1019446/113/0015/ΞΝΙ.1034/14-2-2008 ΑΝ (ΦΔΘ 

307 Β) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
3. Ρελ αξηζκ.Γ33 5042999 ΔΜ 2012/16-11-2012 ΑΝ (ΦΔΘ 3049 

Β΄/16-11-2012)  «Σνξήγεζε επηδφκαηνο πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο, ησλ δηθαηνχρσλ, ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο απηνχ». 
4. Ρελ αξηζ.48/9-7-2012 Απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ πεξί 

θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ 
Νηθνλνκηθψλ Σξ. Πηατθνχξα θαη ηελ αξηζ. 07927 ΔΜ/19-9-2012 

(ΦΔΘ 2574 Β) θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 
πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

θππνπξγφ Νηθνλνκηθψλ Γεψξγην Καπξαγάλε.  
5. Ρν γεγνλφο, φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο 

πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα 
(δηθαηνχρνπο θαη θαηαλαιψζεηο πεηξειαίνπ) θαη πξνβιέπεηαη φηη 

ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 170 εθαη. Δπξψ ην 2013, ησλ 190 
εθαη. επξψ ην 2014 θαη ζην πνζφ ησλ 210 εθαη. επξψ εηεζίσο 

απφ ην 2015 θαη εμήο. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί θαηά ην 
ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ  εγγξαθεί  

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ 
(εηδηθφο θνξέαο 23-200, ΘΑΔ 2732) θαη θαηά ηελ επφκελε 

πεληαεηία απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ ζα εγγξάθνληαη πξνο ηνχην 
ζηνλ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκφ.  

6. Ρελ αλάγθε α) ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζε 
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηειηθήο 
ηηκήο ηνπ πξντφληνο απηνχ θαη β) δηεχξπλζεο ησλ θξηηεξίσλ γηα 

ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο εζσηεξηθήο 
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θαχζεο (DIESEL) θαη πξφβιεςεο δηαδηθαζίαο άκεζεο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ 25% ηνπ δηθαηνχκελνπ επηδφκαηνο.  
7. Ρελ αξηζκ. Γ5Α 1167754 ΔΜ 2012/5-12-2012 Α..Ν. κε ζέκα 

«Αλάζεζε πιεξσκήο ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο πξνο ηνπο 
δηθαηνχρνπο-θαηαλαισηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο εζσηεξηθήο 

θαχζεο (DIESEL)» ΦΔΘ 3249 Β 2012.  
 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

 

Άπθπο 1  

Δικαιούσοι ηος επιδόμαηορ θέπμανζηρ. 

1. Σνξεγείηαη επίδνκα ζέξκαλζεο ζε θπζηθά πξφζσπα άγακα ή έγγακα ή 

ελ δηαζηάζεη, ηα νπνία γηα ηε ζέξκαλζή ηνπο θαηαλαιψλνπλ πεηξέιαην 
εζσηεξηθήο θαχζεο ζέξκαλζεο θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο. 

Δηδηθά, γηα ηνπο έγγακνπο δηθαηνχρνο είλαη ν ππφρξενο ζε ππνβνιή ηεο 
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηά ην άξζξν 61 ηνπ Θ.Φ.Δ. 

2. Ρν επίδνκα ρνξεγείηαη ζηα σο άλσ θπζηθά πξφζσπα, γηα ηελ 
θαηαλάισζε πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο ζέξκαλζεο, γηα ηα αθίλεηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο θχξηα θαηνηθία θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο, είηε απηά κηζζψλνληαη είηε είλαη δσξεάλ παξαρσξνχκελα ή 

ηδηνθαηνηθνχληαη. 

3. Δμαηξνχληαη απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο: 

α) Ρα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δειψλνληαη ζηε Γήισζε Φνξνινγίαο 
Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Ξξνζψπσλ σο πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπ ππφρξενπ 
θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Θ.Φ.Δ. 

β) Ρα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δειψλνπλ ζηε Γήισζε Φνξνινγίαο 
Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Ξξνζψπσλ φηη θηινμελνχληαη. 

γ) Ρα θπζηθά πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ Δ.Η.Σ. απηνθίλεηα άλσ ησλ 3000 
θπβηθψλ εθαηνζηψλ ή ζθάθε άλσ ησλ νρηψ κέηξσλ ή αεξνζθάθε ή 
δεμακελέο θνιχκβεζεο, φπσο απηά δειψλνληαη. 

δ) Ζ επαγγεικαηηθή ζηέγε. 
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ε) Ρα ηδξχκαηα, νη νξγαληζκνί θαη θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα 

θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα. 

ζη) Νη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εμαηξέζεσλ ηεο αλσηέξσ β) πεξίπησζεο, 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

Φπζηθψλ Ξξνζψπσλ, ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ηαπηίδεηαη κε ην έηνο 

ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ρνξήγεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

Άπθπο 2  

Κπιηήπια σοπήγηζηρ ηος επιδόμαηορ θέπμανζηρ. 

Ρα θπζηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο δηθαηνχληαη επηδφκαηνο 

ζέξκαλζεο, εθφζνλ πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α. Δηζνδεκαηηθά: 

Ρν εηήζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηνπο, πνπ ιακβάλεηαη ππφςε 

γηα ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 3986/2011, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπ, λα αλέξρεηαη έσο 30.000 

επξψ γηα άγακν ππφρξεν, 40.000 επξψ γηα έγγακν ππφρξεν ρσξίο ηέθλα, 
ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 3.000 επξψ γηα θάζε ηέθλν. Νκνίσο, γηα ηε 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ην σο άλσ εηζφδεκα αλέξρεηαη ζε 43.000 επξψ, 
ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 3.000 επξψ αλά ηέθλν. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 
δεδνκέλα ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Ξξνζψπσλ, 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ηαπηίδεηαη κε ην έηνο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ 
ρνξήγεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Ρα δεδνκέλα ηεο ίδηαο σο άλσ 

δήισζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ελ δηαζηάζεη ή 
δηαδεπγκέλσλ ζπδχγσλ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο κε ππνρξέσζεο ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, απαηηείηαη πεχζπλε Γήισζε απφ ηνλ 
αηηνχληα θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ. 

β. Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο: 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ππφρξενπ, ζπδχγνπ θαη 
πξνζηαηεπφκελσλ, θαηά ηνλ ΘΦΔ ηέθλσλ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ην έηνο 

έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ρνξήγεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, φπσο απηή 
πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ 

Ππζηήκαηνο Ξεξηνπζηνινγίνπ – Φ.Α.Ξ. έηνπο 2011, λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 
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200.000 επξψ γηα ηνπο άγακνπο θαη ηηο 300.000 επξψ γηα ηνπο έγγακνπο 

θαη ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 
ρνξήγεζεο επηδφκαηνο, ηξνπνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Νινθιεξσκέλνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Ξεξηνπζηνινγίνπ – Φ.Α.Ξ. έηνπο 2011, 
δεδνκέλνπ φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ 

έηνπο 2011 κέρξη θαη ηελ 30ε Λνεκβξίνπ 2013, κε απνηέιεζκα λα 
πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πεξηνπζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, 

ππνβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν λέα αίηεζε κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) 
κελψλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

ηνπ επηδφκαηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο 

παξνχζαο. 

Άπθπο 3 Καθοπιζμόρ ηος ύτοςρ ηος επιδόμαηορ. 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο, ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα 
θαηαλέκεηαη ζε ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο, σο αθνινχζσο: 

ΘΙΗΚΑΡΗΘΖ 

ΕΩΛΖ 
ΛΝΚΝΗ 

ΕΩΛΖ Α Γξεβελψλ, Θνδάλεο, Θαζηνξηάο, 

Φιψξηλαο, Γξάκαο, Δπξπηαλίαο 

ΕΩΛΖ Β Ησαλλίλσλ, Ιάξηζαο, Θαξδίηζαο, 

Ρξηθάισλ, Αξθαδίαο, Ξηεξίαο, Ζκαζίαο, 
Ξέιιεο, Θεζζαινλίθεο, Θηιθίο, 

Σαιθηδηθήο, Πεξξψλ, Θαβάιαο, Μάλζεο, 
Ονδφπεο, Έβξνπ 

ΕΩΛΖ Γ Αηηηθήο (εθηφο Θπζήξσλ & λεζηψλ 
Παξσληθνχ), Θνξηλζίαο, Ζιείαο, Αραΐαο, 

Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Φσθίδαο, 
Βνησηίαο, Δπβνίαο, Καγλεζίαο, Ιέζβνπ, 

Σίνπ, Θέξθπξαο, Ιεπθάδαο, Θεζπξσηίαο, 
Ξξέβεδαο, Άξηαο 

ΕΩΛΖ Γ Ζξαθιείνπ, Σαλίσλ, Οεζχκλνπ, Ιαζηζίνπ, 
Θπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ, Πάκνπ, 

Κεζζελίαο, Ιαθσλίαο, Αξγνιίδαο, 

Εαθχλζνπ, Θεθαιιελίαο & Ηζάθεο, 
Θχζεξα & λεζηά Παξσληθνχ 

2. Γηα θάζε θαηνηθία, αλεμαξηήησο δψλεο, ρνξεγείηαη επίδνκα γηα ηα 
πξψηα 120 ηεηξαγσληθά, κε αλψηαηε θαηαλάισζε ιίηξσλ πεηξειαίνπ 

εζσηεξηθήο θαχζεο ζέξκαλζεο, αλά θιηκαηηθή δψλε θαη αλά ηεηξαγσληθφ 
κέηξν ηεο θαηνηθίαο, σο αθνινχζσο: 
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ΘΙΗΚΑΡΗΘΖ 
ΕΩΛΖ 

Αλψηαηε θαηαλάισζε 

ιίηξσλ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο αλά  

ηεηξαγσληθφ. 

Αλψηαηε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε ιίηξσλ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

αλά θαηνηθία. 

Α΄ ΕΩΛΖ 25 3.000 

Β΄ ΕΩΛΖ 15 1.800 

Γ΄ ΕΩΛΖ 8 960 

Γ΄ ΕΩΛΖ 5 600 

Πε νξηαθέο πεξηπηψζεηο πξνζδηνξηζκνχ θιηκαηηθήο δψλεο κηαο θαηνηθίαο 
επηιέγεηαη ε επλντθφηεξε δψλε γηα ηνλ αηηνχληα. 

3. Γηα θάζε ιίηξν θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο 

ζέξκαλζεο, ρνξεγείηαη πνζφ επηδφκαηνο 0,35 επξψ. 

4. Πηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο θιηκαηηθήο δψλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ ζέξκαλζεο, ζηελ λέα δψλε κεηαθέξεηαη ην ελαπνκείλαλ 

πνζνζηφ ηεο θιηκαηηθήο δψλεο ηεο πξνεγνχκελεο θαηνηθίαο. 

Άπθπο 4 

Διαδικαζία σοπήγηζηρ ηος επιδόμαηορ ζηοςρ δικαιούσοςρ. 

1. Δπίδνκα ρνξεγείηαη ζηα θπζηθά πξφζσπα ησλ παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, γηα ηηο αγνξέο πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο 

ζέξκαλζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απφ 15 Νθησβξίνπ κέρξη θαη ηελ 30 
Απξηιίνπ θάζε έηνπο κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε πνπ αξκνδίσο ππνβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κέρξη 
30 Καΐνπ θάζε έηνπο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ εκεξνκελίεο ζπκπίπηνπλ κε κε 
εξγάζηκεο εκέξεο, σο εκεξνκελία ιακβάλεηαη ε πξνεγνχκελε εξγάζηκε 
γηα ηελ έλαξμε θαη ε επφκελε εξγάζηκε γηα ηε ιήμε. 

2.  α) Νη ελδηαθεξφκελνη, ππνβάιινπλ αίηεζε κέζσ εθαξκνγήο ζην 
δηθηπαθφ ηφπν www.gsis.gr, γηα λα εληαρζνχλ ζην Κεηξψν Γηθαηνχρσλ 

ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο. 

Πηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

- ν αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ ηνπ αηηνχληνο – ππφρξενπ 

θνξνινγηθήο δήισζεο, 

- ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, 

- ν αξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ ηνπ, 
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- ε έλδεημε εάλ επηζπκεί πξνθαηαβνιή, 

- ν αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (IBAN) πνπ επηζπκεί λα πηζησζεί ην 
πνζφ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξψηνπ δηθαηνχρνπ, 

- ν αξηζκφο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ αθηλήηνπ θχξηαο θαηνηθίαο, 

- ε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

- αλ ε θαηνηθία είλαη ηδηφθηεηε, ελνηθηαδφκελε ή δσξεάλ παξαρσξνχκελε 
θαζψο θαη ν Α.Φ.Κ. ηνπ εθκηζζσηή ή ηνπ δσξεάλ παξαρσξνχληνο, 

- ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, 

- ε έλδεημε αλ πξφθεηηαη γηα πνιπθαηνηθία, 

- ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ (δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 
αξηζκφο θηλεηνχ ή θαη ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ) 

β) Ξαξάιιεια νη δηαρεηξηζηέο ηεο πνιπθαηνηθίαο ή νη εθπξφζσπνη ησλ 
πνιπθαηνηθηψλ ή νη εηαηξίεο δηαρείξηζεο πνιπθαηνηθηψλ, δειψλνπλ ζηελ 
εθαξκνγή  ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

- ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
εθπξνζσπεί ηελ πνιπθαηνηθία ή ηεο εηαηξίαο δηαρείξηζεο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο, 

- ηνλ Α.Φ.Κ. ηεο πνιπθαηνηθίαο, εθφζνλ ππάξρεη, 

- ηνλ αξηζκφ ηεο θνηλφρξεζηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή κηαο 

παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ εθπξνζσπεί ηελ πνιπθαηνηθία, 

- ηα ρηιηνζηά ζπκκεηνρήο ησλ δηακεξηζκάησλ ζηηο δαπάλεο ζέξκαλζεο, 

- ην νλνκαηεπψλπκν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ ζηα 
δηακεξίζκαηα ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε. 

γ) Ρα πξφζσπα πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ζην TAXISnet , γηα 
ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε δειψλνπλ, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη έλαλ 

αξηζκφ εηδνπνίεζεο εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο κηαο εθ ησλ δειψζεσλ 
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

δ) Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη αιιάμεη θχξηα θαηνηθία ν αηηψλ ππνβάιιεη 
λέα αίηεζε. 
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ε) Αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο αηηήζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο, απνξξίπηνληαη απηφκαηα απφ 
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε ζρεηηθή αηηηνινγία. 

ζη) Γελ είλαη απνδεθηή ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο 
(IBAN) απφ δχν δηαθνξεηηθνχο δηθαηνχρνπο επηδφκαηνο. Δπίζεο δελ είλαη 
απνδεθηή ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα 

πεξηζζφηεξνπο απφ δχν δηθαηνχρνπο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ζέξκαλζεο. 

δ) Ρα κέιε δηαθίλεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (ΓΗ.ΞΔ.ΘΔ.), ππνρξενχληαη 

ζηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 παξαγξ. 2 ηνπ λ. 2960/01 θαη ηηο δηαηάμεηο 
ηεο αξηζ. 1019446/113/0015/ΞΝΙ.1034/14-2-2008 ΑΝ (ΦΔΘ 307/Β΄), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ε) Όια ηα ζπλδεφκελα κε ηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε δηθαηνινγεηηθά 
θπιάζζνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα δηάζηεκα πέληε 

(5) εηψλ. 

Άπθπο 5 

Απμόδιερ ςπηπεζίερ, διαδικαζία, σπόνορ και ηπόπορ σοπήγηζηρ 
ηος επιδόμαηορ. 

1.  Ζ Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΖΙΔ.Γ) ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) νξίδεηαη σο αξκφδηα ππεξεζία 
γηα ηε δηελέξγεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ηνπ 

επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζηα δηθαηνχρα θπζηθά πξφζσπα θαη δελ ζεσξείηαη 
δεκφζηνο ππφινγνο, ελψ επζχλεηαη κφλν γηα ηπρφλ ιάζε θαηά ηελ 

επεμεξγαζία απφ δηθή ηεο ππαηηηφηεηα. 

Ρα εηζαγφκελα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, απνηεινχλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΖΙΔ.Γ.) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ζπλαξκφδηεο Γηεπζχλζεηο, κε ζθνπφ λα ρνξεγεζεί σο επίδνκα ζέξκαλζεο 
ην θαηά πεξίπησζε λφκηκν πνζφ, ζηνπο λφκηκνπο δηθαηνχρνπο, κε βάζε ηα 

θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηεο παξνχζαο. 

2. Ζ πιεξσκή ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο δηελεξγείηαη κέζσ ηξαπεδηθψλ ή 
ινηπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 

2362/95 (Α΄ 247) πεξί δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. Δηδηθφηεξα: α) 

Ξνζφ πνπ ηζνχηαη κε ην 25% επί ηνπ ζπλνιηθνχ δηθαηνχκελνπ πνζνχ ηνπ 

επηδφκαηνο ζέξκαλζεο πξνθαηαβάιιεηαη άπαμ αλά πεξίνδν ρνξήγεζεο  
θαη’ επηινγή ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ απνηππψλεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 4 

παξ. 2. β) ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ, πνπ δηθαηνχηαη ν αηηψλ βάζεη ηεο 
πξαγκαηνπνηεζείζαο αγνξάο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ή ην ζπλνιηθφ πνζφ 
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ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ 

αηηήζεθε ηελ πξνθαηαβνιή πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, 
θαηαβάιιεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

παξνχζαο θαη κε ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 
ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο απφ ηα 

κέιε ΓΗ.ΞΔ.ΘΔ. 

Ζ Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. επεμεξγάδεηαη 
πεξηνδηθά ηα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ηα δηαζηαπξψλεη κε 

άιια ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί: 

α) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Κεηξψνπ Γηθαηνχρσλ Δπηδφκαηνο Θέξκαλζεο, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ (νλνκαηεπψλπκν, 

παηξψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, Α.Φ.Κ.) ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ 
ινγαξηαζκνχ ζε κνξθή IBAN, ην αληίζηνηρν πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν 

ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο θαη ην δηθαηνχκελν πνζφ επηδφκαηνο. 

Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη επεμεξγάζηκε απφ ηελ 

εηαηξία «Γηαηξαπεδηθά ζπζηήκαηα Α.Δ.» (ΓΗΑΠ Α.Δ.) πξνο ηελ νπνία θαη 
δηαβηβάδεηαη. 

β) Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή πνπ 
πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο, νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθψο, αλά ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα. 

3. Ζ αλσηέξσ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη ζηε 24ε 
Γηεχζπλζε Ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Γ.Ι. Θξάηνπο, ε νπνία εθδίδεη, 

βάζεη απηήο, εηδηθή εληνιή πξνο ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ρξέσζε ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ 200 «Διιεληθφ Γεκφζην – Ππγθέληξσζε 

Δηζπξάμεσλ - Ξιεξσκψλ» κε πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ 
νηθείσλ ηξαπεδψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

δηελεξγνχληαη νη πιεξσκέο ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ αλσηέξσ εληνιή 
θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηε Γ/λζε 

Ξξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ θαη ζηε ΓΗΑΠ Α.Δ. 

4. α. Νη ζρεηηθέο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο πηζηψζεηο 

εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, ππφ 
εηδηθφ θνξέα 23-200 «Γεληθέο Θξαηηθέο Γαπάλεο» θαη ΘΑΔ 2732 – 

«Δπίδνκα ζέξκαλζεο». 

β. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ε εηδηθή εληνιή πιεξσκήο 
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επέρεη ζέζε απφθαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

5. α. Ζ εκθάληζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξσκψλ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε ζπκςεθηζηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 
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απφ ηελ πεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, 

επί Γξαθείνπ Ππκςεθηζκψλ ηνπ Γ.Ι. Θξάηνπο. 

β. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 
νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

i) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ 
ζπκςεθηζηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνπ εθδίδεηαη κε κέξηκλα ηεο 

Γ24-Γ/λζεο Ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

ii) Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηεο παξαγξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

iii) Αληίγξαθα ηεο εηδηθήο εληνιήο πξνο ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηεο 
αλαγγειίαο ηεο Ρξάπεδαο γηα ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 200. 

6. Ζ Γ24- Γ/λζε Ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, νη ζπκβαιιφκελεο ηξάπεδεο 
θαη ηα ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα δε ζεσξνχληαη δεκφζηνη ππφινγνη θαη 

επζχλνληαη κφλν γηα ηπρφλ ιάζε απφ δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα. 

7. Πε πεξίπησζε πνπ ην θαηαβαιιφκελν πνζφ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο 
ππνιείπεηαη ηνπ δηθαηνχκελνπ ιφγσ πεξηνξηζκέλεο αγνξάο πνζφηεηαο 

πεηξειαίνπ, ην ππφινηπν θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά θαη θαη αλαινγία κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ επφκελσλ αγνξψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο απφ ηνλ 
δηθαηνχρν. 

8. Ζ δαπάλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο δελ ππφθεηηαη 
ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. 

9. To επίδνκα ζέξκαλζεο δελ κπνξεί λα θαηαζρεζεί, δελ ππφθεηηαη ζε 

θακηά είδνπο παξαθξάηεζε θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηπρφλ νθεηιέο ηνπ 
δηθαηνχρνπ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

10. Ρν επίδνκα είλαη αθνξνιφγεην, δελ απνηειεί εηζφδεκα θαη δελ 
ππφθεηληαη ζε θακηά θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ. 

Άπθπο 6  

Έλεγσορ δικαιούσυν 

1 Ζ Γ.ΖΙΔ.Γ. κεηά ηελ, θαηά ηηο παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 
παξνχζαο, επεμεξγαζία θαη έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ θαη ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ επεμεξγάδεηαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο (ΓΗ.ΞΔ.ΘΔ.), δεκηνπξγεί ζην TAXIS θαηαζηάζεηο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή αλά αξκφδηα Γ.Ν.., πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 
αηηνχληεο γηα ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηε 

λνκηκνπνίεζή ηνπο, ηε λνκηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ή ηα δηθαηνχκελα 
πνζά. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΗ-Ι2Π



11 

 

2 Νη θαηά ηα αλσηέξσ δεκηνπξγνχκελεο θαηαζηάζεηο δηαβηβάδνληαη 

ειεθηξνληθά ζηηο αξκφδηεο Γ.Ν.., πξνθεηκέλνπ νη πεξεζίεο απηέο λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

3 Νη Γ.Ν.. κεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, πξνβαίλνπλ ζε ζπκπιήξσζε 
ησλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο θαη ηηο απνζηέιινπλ, έζησ θαη 

ηκεκαηηθά ζηε Γ.ΖΙΔ.Γ. γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ. 

4 Θαηά ηα ινηπά, σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνχρσλ επηδφκαηνο 
ζέξκαλζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3492/2006 (Α΄ 210). 

Άπθπο 7 

Επανεξέηαζη αιηήζευν σοπήγηζηρ επιδόμαηορ και αποηελεζμάηυν 
επεξεπγαζίαρ. 

1. Πε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή 
ρνξήγεζεο επηδφκαηνο κηθξφηεξνπ ηνπ αηηνχκελνπ ή ακθηζβήηεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο, δχλαηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα ππνβάιεη 

ειεθηξνληθή αίηεζε επαλεμέηαζεο ζηε Γ.ΖΙΔ.Γ. ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ζηελ νπνία 
ζα ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο έλζηαζεο. 

2. Ζ Γ.ΖΙΔ.Γ., δηαβηβάδεη ηα αηηήκαηα επαλεμέηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπο Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 3 ηεο 
παξνχζαο. 

3. Νη αξκφδηεο Γ.Ν.. κεηά ηνλ έιεγρν θαη ζε πεξίπησζε απνδνρήο κέξνπο 
ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αηηήκαηνο, πξνβαίλνπλ απηνδίθαηα ή ππνδεηθλχνπλ 
ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ε Γ.ΖΙΔ.Γ. 

επαλεθθαζαξίδεη ηελ αίηεζε. 

Άπθπο 8 

Καηαλογιζμόρ ανοικείυρ λαβόνηυν και επιβολή πποζηίμυν. 

1.  Κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο 
δηαηάμεηο, ζηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ αλαγξάθνπλ ςεπδή ζηνηρεία ζηελ 

αίηεζε ηνπο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο. 

2. Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 7, ζηηο πεξηπηψζεηο κε λφκηκεο 
είζπξαμεο επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ή είζπξαμεο πνζνχ επηδφκαηνο 
κεγαιχηεξνπ ηνπ δηθαηνχκελνπ, ή είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο ρσξίο λα 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνβιεπφκελε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ε αγνξά 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ην αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ πνζφ θαηαινγίδεηαη 
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ζε βάξνο ηνπ αλνηθείσο ιαβφληνο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκηθψλ ή ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ απ΄ απηφλ νξγάλνπ θαη 
εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΘΔΓΔ. 

3. Όζνλ αθνξά ηα κέιε ΓΗ.ΞΔ.ΘΔ. εθαξκνγή έρνπλ ηα πξφζηηκα ηεο 
παξαγξ. 9 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Λ. 2960/01. 

Άπθπο 9  

Καηαπγούμενερ διαηάξειρ - Έναπξη ιζσύορ 

1. Ζ ππ’ αξηζκ Γ33 5042999 ΔΜ 2012 (ΦΔΘ Β’ 3049 – 16.11.2012) 
θαηαξγείηαη. 

2. Νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο. 

3.  Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο 
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