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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.  Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 29891 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 

ΦΕΚ Β΄/1403/6.9.2010 υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

  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 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄/168/ 
16.6.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ 
Α΄/54/10.7.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄/93/2.8.2005), π.δ. 
54/2006 (ΦΕΚ Α΄/58/17.3.2006), σε συνδυασμό με το π.δ. 
27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄/19/1.2.1996), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄/85/17.3.2004) και σε συνδυα−
σμό με το 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 Γραμματεία Μακεδονί−

ας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Α΄/213/7.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄/ 
221/5.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄/56/15.4.2010).

3. Το π.δ 109/2011 «Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του 
Δημητρίου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄/243/11−11−2011).

4. Το π.δ 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄/243/11.11.2011).

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
ΠΕΚΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Ιω−
άννη Μανιάτη» οικ. 52306/25.11.2011 (ΦΕΚ /Β΄/2741/25.11.2011).

6. Την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του ν. 4001/2010 
(ΦΕΚ A΄/179/22.8.2011).

7. Το άρθρο 52 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/2011), 
όπως ισχύει και ειδικότερα τις παρ. 2 και 3, σύμφωνα με 
τις οποίες με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζονται τα 
κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός 
πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών.

8. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ’ αρ. 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/30.11.2007, ΦΕΚ Β΄ 2332/07.12.2007).

9. Το άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο β του Κώδικα 
Προμήθειας σε Πελάτες (υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 
4524/06.02.2001, ΦΕΚ Β΄ 270/15.3.2001) σύμφωνα με το 
οποίο γίνεται η έγκριση των τιμολογίων προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Επιλέγοντες 
Πελάτες όταν η ΔΕΗ Α.Ε. προμηθεύει ποσοστό μεγα−
λύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας, την οποία καταναλώνουν οι Επιλέγοντες 
Πελάτες της χώρας.

10. Τα γενικά τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ισχύουν.
11. Την από 30.6.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−

ξης (υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16180, ΦΕΚ Β΄/1389/16.7.2008), 
σχετικά με τις Αυξήσεις τιμολογίων πώλησης Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.

12. Την υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.29/16027/6.8.2010, ΦΕΚ 
Β΄/1403/6.9.2010 απόφαση με θέμα «Εφαρμογή του Κοι−
νωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

13. Την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.4541/28.2.2011, ΦΕΚ 
Β΄/322/28.2.2011 απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της 
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υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 
«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ 
Β΄/1403/6.9.2010), όπως τροποποιήθηκε με την Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/οικ.26884/15.12.2010 (ΦΕΚ Β΄/1963/21.12.2010) και με 
την Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.01.2011 (ΦΕΚ Β΄/302/22.2.2011) 
απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής».

14. Την ανάγκη αναπροσαρμογής των κριτηρίων της υπ’ 
αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/16027/6.8.2010, (ΦΕΚ Β΄/1403/6.9.2010) 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνέχεια αιτημάτων που υποβλήθηκαν τόσο στη ΔΕΗ, 
όσο και στις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, σε 
σχέση με την μείωση των αφορολόγητων ορίων.

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

Α) Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/
Φ29/16027/06−08−2010 (ΦΕΚ Β΄1403/06/09/2010 υπουρ−
γικής απόφασης με θέμα «Εφαρμογή του Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ως εξής:

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα ολόκληρο ημε−
ρολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12) δηλαδή για όλους 
τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το 
έτος αυτό και για το σύνολο της κατανάλωσης των 
λογαριασμών αυτών.

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κα−
τηγορία: 

α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμε−

νο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο 
κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό 
έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε 
προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι
του Πίνακα του Παραρτήματος.

β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι γονείς με τρία παιδιά, όπως προκύπτει από την 

εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά το προ−
ηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο 
οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό 
εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του 
έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 22.500 
ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις ει−
σοδήματος. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι
του Πίνακα του Παραρτήματος.

γ) Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου 

του έτους ένταξης έτους για συνεχές χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών και έχουν ετήσιο 
οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό 
εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του 
έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 
ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις ει−
σοδήματος. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδη−
μα 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. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. 
ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος.

δ) Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη 
με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, 
όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική 
δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης 
έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο 
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά 
το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, 
μικρότερο από το όριο της Κατηγορίας Β, χωρίς τις 
εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ
του Πίνακα του Παραρτήματος.

2. Η παροχή του Κ.Ο.Τ. για τους ενταγμένους για ένα 
(1) έτος γίνεται εάν για κάθε τετραμηνιαίο λογαριασμό 
του έτους αυτού πληρούνται τα αντίστοιχα όρια κα−
τανάλωσης. Εάν για κάποιο τετραμηνιαίο λογαριασμό 
υπάρξει υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης, όπως αυτά 
ορίζονται στην παράγραφο 1, το Κ.Ο.Τ. δεν εφαρμόζεται 
για το τετράμηνο αυτό.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/ 
16027/6.8.2010 (ΦΕΚ Β΄/1403/6.9.2010) Υπουργική από−
φαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ) 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, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθ. Δ6/29826 (2)
Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δι−

κτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης 
ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενερ−
γειακής χρήσης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” 
(ΦΕΚ Α΄98),

2. Το π.δ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α΄16) όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με:

α) το π.δ. 27/1996 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι−
σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ Α΄19) όπως ισχύει, 

β) το π.δ. 185/2009 “Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
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Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας 
– Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής” (ΦΕΚ Β΄/213), 

γ) το π.δ. 189/2009 “Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων” (ΦΕΚ Α΄/221), όπως τρο−
ποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 “Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
π.δ 189/2009” (ΦΕΚ Α΄/56) και 

δ) τη διάταξη του άρθρου 20, παρ. 1 του ν. 3468/2006 
“Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις” 
(ΦΕΚ Α΄/129),

3. Τις διατάξεις του ν. 3855/2010 “Μέτρα για τη βελτί−
ωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, 
ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄/95) 
και ιδιαίτερα το άρθρο 9 αυτού,

4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 “Απελευθέρωση αγο−
ράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργεια−
κής πολιτικής και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄/286),

5. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 “Οργάνωση αγοράς 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄/95),

6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3175/2003 “Αξι−
οποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και 
άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄/207),

7. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 3428/2005 
“Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου” (ΦΕΚ Α΄/313),

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 “Χρη−
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις” 
(ΦΕΚ Α΄/182), σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο 9, 
παρ. 5 του ν. 3855/2010,

9. Τη διάταξη του άρθρου 2, περίπτωση γ της 52306/ 
25.11.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
“Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μα−
νιάτη” (ΦΕΚ Β΄/2741),

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθο−
ρίζονται:

α) η διαδικασία υποβολής στοιχείων φορέων και στοι−
χείων τελικής ενεργειακής χρήσης που πρέπει να υπο−
βάλλονται στη Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοι−
κονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τους διανομείς 
ενέργειας, τους διαχειριστές δικτύων διανομής και τις 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας, και

β) το περιεχόμενο των ως άνω στοιχείων, η περιοδι−
κότητα υποβολής τους, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, του άρθρου 9 
του Ν.3855/2010.

2. Τα παραπάνω στοιχεία θα αξιοποιηθούν για την 
παρακολούθηση του εθνικού στρατηγικού στόχου εξοι−
κονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του 
ν. 3855/2010.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα από−
φαση έχουν το περιεχόμενο και έννοια με αυτά που 
αναγράφονται στο άρθρο 3 του ν. 3855/2010 και στο 
άρθρο 3 του ν. 3054/2002.

2. Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της παρούσας από−
φασης ισχύουν επιπλέον και οι ακόλουθοι ορισμοί και 
ακρωνύμια:

α) Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Γραμματεί−
ας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αρ−
μόδια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης.

β) Αριθμός Φορέα Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενερ−
γειακής Χρήσης (Αριθμός Φορέα): ο μοναδικός αριθμός 
που αποδίδεται από την Αρμόδια Υπηρεσία σε κάθε 
φορέα που θα έχει πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης 
Στοιχείων.

γ) Φορείς Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής 
Χρήσης: οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές δι−
κτύων διανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 
ενέργειας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του 
ν. 3855/2010.

δ) Υπόχρεοι Φορείς: οι διανομείς ενέργειας, οι δι−
αχειριστές δικτύων διανομής και οι επιχειρήσεις λια−
νικής πώλησης ενέργειας, οι οποίοι υποχρεούνται να 
παρέχουν στοιχεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του 
ν. 3855/2010.

ε) Εξαιρούμενοι Φορείς: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που διανέμουν ή πωλούν ενέργεια σε τελικούς κατα−
ναλωτές λιγότερη από το ισοδύναμο των εβδομήντα 
πέντε (75) γιγαβατωρών (GWh) ενέργειας ετησίως ή 
απασχολούν λιγότερο από δέκα άτομα ή των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν 
υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

στ) Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Τελικής Ενερ−
γειακής Χρήσης (Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων): το 
πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο καταχωρούνται τα 
στοιχεία από τους υπόχρεους φορείς, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Διαχείριση των υποβαλλόμενων στοιχείων

1. Στην Αρμόδια Υπηρεσία τηρείται το Σύστημα Δια−
χείρισης Στοιχείων, η οποία και μεριμνά για τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια αυτού. 

2. Πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων έχουν 
όλοι οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων δι−
ανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας 
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, σύμ−
φωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 4. 

3. Το Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων περιλαμβάνει 
όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 
της παρούσας. 
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Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής στοιχείων φορέων

1. Στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, καταχωρούνται 
για κάθε φορέα τα στοιχεία που περιγράφονται αναλυ−
τικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας, καθώς και αν ο 
φορέας εξαιρείται από τις διατάξεις περί υποχρέωσης 
υποβολής στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης. 

2. Τόσο οι Υπόχρεοι Φορείς όσο και οι Εξαιρούμενοι 
Φορείς καταχωρούν τα στοιχεία που περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση 
στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων. Η καταχώριση των 
στοιχείων γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας προκειμένου για υφιστάμενους 
φορείς, για δε φορείς με έναρξη δραστηριότητας με−
ταγενέστερη της έναρξης ισχύος της παρούσας, εντός 
τριών (3) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας.

3. Η ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων του Πα−
ραρτήματος Ι γίνεται από τον φορέα, μέσω του διαδι−
κτυακού χώρου www.ypeka.gr.

4. Ο φορέας οφείλει να αποστείλει ταχυδρομικά προς 
την Αρμόδια Υπηρεσία υπογεγραμμένη την εκτύπωση 
του ηλεκτρονικού εντύπου καταχώρισης στοιχείων φο−
ρέα, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την 
πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των 
στοιχείων του.

5. Η Αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει και διασταυρώνει την 
εγκυρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στο πλαίσιο 
αυτό δύναται να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από 
τους φορείς, διαφυλάσσοντας το απόρρητο των επι−
χειρηματικών δεδομένων.

6. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φορέα (ηλε−
κτρονικών και σε έντυπη μορφή), η Αρμόδια Υπηρε−
σία αποστέλλει ηλεκτρονικώς στον φορέα βεβαίωση 
ένταξής του στους υπόχρεους υποβολής στοιχείων 
(Υπόχρεους Φορείς), ή στους εξαιρουμένους από την 
υποχρέωση αυτή (Εξαιρούμενους Φορείς), ανάλογα με 
την περίπτωση.

7. Η Αρμόδια Υπηρεσία γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στους 
φορείς τα στοιχεία πρόσβασης (Αριθμός Φορέα, κωδι−
κό χρήσης και πρόσβασης) στο Σύστημα Διαχείρισης 
Στοιχείων.

8. Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων από 
τους όρους εξαίρεσης υποβολής στοιχείων του άρθρου 
5, οι φορείς οφείλουν να δηλώνουν στην Αρμόδια Υπη−
ρεσία τη μεταβολή αυτή, έτσι ώστε να είναι δυνατός 
ο επανέλεγχος της κατάταξής τους σε υπόχρεους ή 
εξαιρούμενους. Η παράλειψη γνωστοποίησης της εν 
λόγω μεταβολής επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, του άρθρου 9 του Ν.3855/2011.

9. Τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις στοιχείων του Φορέα 
στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων που κρίνονται απα−
ραίτητες γίνονται μετά από επικοινωνία του φορέα με 
την Αρμόδια Υπηρεσία. 

10. Για τη σωστή χρήση του Συστήματος Διαχείρισης 
Στοιχείων κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης 
στοιχείων του φορέα αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
διαδικτυακού χώρου www.ypeka.gr οδηγός χρήσης.

Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα στοιχεία τελικής ενεργειακής χρήσης 

και άλλες πληροφορίες

1. Οι Υπόχρεοι Φορείς οφείλουν να παρέχουν ετησίως 
στην Αρμόδια Υπηρεσία και μέσα στην προθεσμία που 

προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας τις απαραίτη−
τες συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά 
με τους τελικούς καταναλωτές τους, προκειμένου να 
σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προγράμματα βελ−
τίωσης της ενεργειακής απόδοσης και να προάγονται 
και να παρακολουθούνται οι ενεργειακές υπηρεσίες και 
άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Στα 
στοιχεία που παρέχονται πρέπει να περιλαμβάνονται 
πληροφορίες για την ενεργειακή κατανάλωση των τελι−
κών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χαρακτηριστικών φορτίου, του διαχωρισμού και της 
γεωγραφικής θέσης των πελατών τους, καθώς και των 
ενεργειακών υπηρεσιών, ελέγχων και άλλων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχουν πα−
ρασχεθεί, αμέσως ή εμμέσως.

2. Τα στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα 
Διαχείρισης Στοιχείων και καταχωρούνται ανά ενεργεια−
κό προϊόν (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρελαιο−
ειδή, βιοκαύσιμα και θερμική ενέργεια, λοιπά ενεργειακά 
προϊόντα). Για κάθε ενεργειακό προϊόν παρατίθεται στα 
παραρτήματα II έως VII της παρούσας αναλυτική περι−
γραφή των στοιχείων που υποβάλλονται.

3. Τα πεδία που αφορούν στην τελική ενεργειακή χρήση 
και συμπληρώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων 
είναι:

α) Τα πεδία που αφορούν στο διανεμόμενο, διαχει−
ριζόμενο ή πωλούμενο ενεργειακό προϊόν και περι−
γράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα ΙΙ έως VII της 
παρούσας και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική. 
Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία 
αφορούν στη διανεμηθείσα ενέργεια προς τελική χρήση, 
ταξινομημένη ανά χρήση τιμολογίου, κατηγορία τελικού 
καταναλωτή, γεωγραφική περιοχή και κλάδο οικονομι−
κής δραστηριότητας τελικού καταναλωτή, καθώς και 
επιφάνειας κτιρίων ανά κατηγορία τελικού καταναλω−
τή για την περίπτωση του ενεργειακού προϊόντος του 
ηλεκτρισμού. 

β) Τα πεδία που αφορούν στις Παρεχόμενες Ενεργει−
ακές Υπηρεσίες (ΠΕΥ) από τις επιχειρήσεις όπως αυτά 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα VIII της πα−
ρούσας, εκ των οποίων συμπληρώνονται υποχρεωτικά 
τα παρακάτω συγκεντρωτικά πεδία:

i. Κατηγορία πελάτη (μεγάλος καταναλωτής, οικιακός 
καταναλωτής κ.λπ.),

ii. Κατηγορία ΠΕΥ (τεχνολογική ή μη τεχνολογική),
iii. Περιφέρεια και Δήμος,
iv. Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 

έννοια της ΠΟΛ 1133/6.10.2008 απόφασης Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄/2149),

v. Αντικείμενο ΠΕΥ,
vi. Εξοικονόμηση ενέργειας (εκτιμηθείσα και επιτευ−

χθείσα) για τεχνολογική κατηγορία ΠΕΥ,
vii. Κόστος ΠΕΥ (σε €),
viii. Μέθοδος χρηματοδότησης και
ix. Διάρκεια ΠΕΥ (σε μήνες),

Άρθρο 6
Διαδικασία περιοδικής υποβολής στοιχείων τελικής 

ενεργειακής χρήσης και άλλων πληροφοριών 

1. Η υποβολή από τους Υπόχρεους Φορείς των στοι−
χείων τελικής ενεργειακής χρήσης καθώς και άλλων 
πληροφοριών στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων γί−
νεται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και ως καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής τους ορίζεται η 31η Μαρτίου του 
επόμενου έτους στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία 
αυτά. Μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υπο−
βολής στοιχείων, ο φορέας έχει τη δυνατότητα να τρο−
ποποιεί τα υποβληθέντα από αυτόν στοιχεία.

2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής είναι δυνατή η καταχώριση στο Σύστημα Δια−
χείρισης Στοιχείων μόνο μετά από υποβολή αιτήματος 
από τον φορέα προς Αρμόδια Υπηρεσία και ύστερα από 
σχετική έγκρισή της.

3. Η εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων καθώς και η υπο−
βολή ψευδών στοιχείων επιφέρει κυρώσεις, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3, του άρθρου 9 του Ν. 3855/2011.

4. Οι φορείς έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την 
ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρούν στο Σύστημα 
Διαχείρισης Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να δια−
τηρούν επί τρία έτη αποδεικτικά στοιχεία για όποια 
πληροφορία εισάγουν ηλεκτρονικά, ώστε να μπορούν 
να διατεθούν για έλεγχο εάν αυτό τους ζητηθεί από 
την Αρμόδια Υπηρεσία. 

5. Η δωδεκάμηνη περίοδος αναφοράς που περιλαμβά−
νει η ετήσια υποβολή των ανωτέρω στοιχείων αναλύεται 
σε ισάριθμες με τις χρονικές περιόδους τιμολόγησης 
καταχωρισεις. 

6. Για τη σωστή χρήση του Συστήματος Διαχείρισης 
Στοιχείων κατά τη διαδικασία καταχώρισης από τους 
φορείς παροχής στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου 
www.ypeka.gr οδηγός χρήσης.

Άρθρο 7
Δημοσιοποίηση στοιχείων

Η Αρμόδια Υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση, σε ιστο−
σελίδα του διαδικτυακού χώρου www.ypeka.gr, των ακό−
λουθων πληροφοριών για κάθε φορέα:

α) Επωνυμία,
β) Στοιχεία επικοινωνίας,
γ) Κατηγορία φορέα,
δ) Ενεργειακά προϊόντα στα οποία δραστηριοποιείται 

ο φορέας, καθώς και
ε) Υποχρέωση του φορέα για υποβολή των στοιχείων 

του άρθρου 5 ή εξαίρεσή του.

Άρθρο 8
Αξιοποίηση στοιχείων − εμπιστευτικότητα

Για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους Υπό−
χρεους Φορείς στην Αρμόδια Υπηρεσία τηρούνται οι 
κανόνες εμπιστευτικότητας επιχειρηματικών δεδομένων. 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με: 

α) την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εθνικών 
ενεργειακών μέτρων και πολιτικών και 

β) την πορεία της επίτευξης του εθνικού στόχου του 
άρθρου 4 του Ν.3855/2010 και την εν γένει διαμόρφωση 
μέτρων ενεργειακής πολιτικής που αφορούν στη βελτί−
ωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση 
και στην προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η διαδικασία υποβολής στοιχείων για τον φορέα, για 
το έτος 2011 γίνεται με τη συμπλήρωση έντυπης αίτησης 
από τον φορέα, υπόδειγμα της οποίας θα βρίσκεται 
αναρτημένο στον δικτυακό τόπο www.ypeka.gr, και απο−
στέλλεται, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του φορέα, στην Αρμόδια Υπηρεσία.

2. Μέχρι τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για 
τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων, 
και ειδικά για το έτος 2011, οι φορείς υποβάλλουν τα 
στοιχεία και τις πληροφορίες του άρθρου 5 στην Αρμό−
δια Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, 
η οποία αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία για το έτος 
αναφοράς 2010 αφορούν υποχρεωτικά στα ενεργειακά 
προϊόντα και τη συνολική ετήσια διανεμόμενη, παρεχό−
μενη, ή πωληθείσα ενέργεια. Επιπροσθέτως, οφείλουν 
να υποβάλλουν τις καταναλώσεις ενέργειας ή διανεμό−
μενου καυσίμου κατά Ενεργειακό Προϊόν, Περιφέρεια, 
Κατηγορία Χρήσης και ΚΑΔ τελικών καταναλωτών.

3. Η ως άνω διαδικασία υποβολής στοιχείων που αφο−
ρούν στο έτος 2010, πραγματοποιείται με τη συμπλήρω−
ση σχετικών υπολογιστικών φύλλων. Οι οδηγίες χρήσης 
και υποδείγματα υπολογιστικών φύλλων αναρτώνται 
στον διαδικτυακό τόπο www.ypeka.gr. Η ανάρτηση των 
οδηγιών χρήσης ως και των υποδειγμάτων των υπο−
λογιστικών φύλλων, γίνεται στον ανωτέρω δικτυακό 
τόπο εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας.

Άρθρο 10
Παραρτήματα

Τα συνημμένα Παραρτήματα I έως και VIII αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής
Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Επωνυμία εταιρείας

Νομική μορφή

Κατηγορία φορέα

- Διανομέας ενέργειας
- ιαχειριστής δικτύου διανομής
- Επιχείρηση λιανικής πώλησης
- Μικροδιανομέας

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Δραστηριότητα
Περιγραφή : 
ΚΑΔ : 

Ενεργειακά προϊόντα

- Ηλεκτρική ενέργεια
- Φυσικό αέριο
- Πετρελαιοειδή
- Θερμική ενέργεια
- Αυτούσια βιοκαύσιμα
- Άλλο

Κατηγορία άδειας

Διεύθυνση έδρας

Οδός : 
Αριθμός : 
Ταχυδρομικός κώδικας : 
Δήμος : 
Περιφέρεια : 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Fax

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ιστοσελίδα

Νόμιμος εκπρόσωπος
Επώνυμο : 
Όνομα : 
Αριθμός δελτίου ταυτότητας : 

Αντίκλητος
Επώνυμο : 
Όνομα : 
Αριθμός δελτίου ταυτότητας : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ενεργειακά δεδομένα που αφορούν στην ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία υποβάλλονται από
τους υπόχρεους φορείς στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων.

Συγκεντρωτικά στοιχεία τελικής ενεργειακής χρήσης
Ενεργειακό προϊόν : ηλεκτρική ενέργεια

Χρονική περίοδος τιμολόγησης
Έτος : 
Περίοδος τιμολόγησης : 

Κατηγορία χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας1

Περιφέρεια

Δήμος

ΚΑΔ τελικών καταναλωτών2

Πλήθος μετρητών ανά κατηγορία χρήσης

Κατηγορία επιφάνειας κτιρίων3

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Κατανάλωση ενεργού ισχύος (MWh) : 
Κατανάλωση αέργου ισχύος (MVarh) : 

1. Σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες
2. Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας. Υποχρεωτικά τετραψήφιας μορφής : xx.xx 
3. Ταξινόμηση ως εξής:

1 : ≤ 60 m2

2 : από 61 m2 έως 120 m2

3 : από 121 m2 και 500 m2

4 : από 501 m2 και 1000 m2

5 : από 1001 m2 και 5000 m2

6 : ≥ 5001 m2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ενεργειακά δεδομένα που αφορούν στο φυσικό αέριο, τα οποία υποβάλλονται από τους
υπόχρεους φορείς στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων.

Συγκεντρωτικά στοιχεία τελικής ενεργειακής χρήσης
Ενεργειακό προϊόν : φυσικό αέριο

Χρονική περίοδος τιμολόγησης
Έτος : 
Περίοδος τιμολόγησης : 

Κατηγορία χρήσης φυσικού αερίου1

Περιφέρεια

Δήμος

ΚΑΔ τελικών καταναλωτών2

Πλήθος μετρητών ανά κατηγορία χρήσης

Ανώτερη θερμογόνος δύναμη3 Συντελεστής μετατροπής (kWh/Nm3) : 

Κατανάλωση φυσικού αερίου
Κατανάλωση σε Nm3 : 
Κατανάλωση σε MWh : 

1. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση, η οποία χρησιμοποιείται από τις
Εταιρείες Παροχής Αερίου

2. Συντελεστής μετατροπής, όπως ανακοινώνεται από τους αρμόδιους φορείς μηνιαίως
3. Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας. Υποχρεωτικά τετραψήφιας μορφής : xx.xx 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Ενεργειακά δεδομένα που αφορούν στα πετρελαιοειδή, τα οποία υποβάλλονται από τους
υπόχρεους φορείς στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων.

Συγκεντρωτικά στοιχεία τελικής ενεργειακής χρήσης
Ενεργειακό προϊόν : πετρελαιοειδή

Χρονική περίοδος τιμολόγησης
Έτος : 
Περίοδος τιμολόγησης : 

Κατηγορία πετρελαιοειδούς1

Πετρελαϊκό προϊόν2

Κατηγορία τελικού καταναλωτή3

Περιφέρεια

Δήμος

ΚΑΔ τελικών καταναλωτών4

Κατώτερη θερμογόνος δύναμη

Διανεμόμενη ποσότητα (m3, tn)  

1. Σύμφωνα με τον ν.3054/2002, όπως ισχύει:
Κατηγορία I – ελαφρά κλάσματα
Κατηγορία ΙΙ – μεσαία κλάσματα
Κατηγορία III – βαρέα κλάσματα
Κατηγορία IV – άσφαλτος
Κατηγορία V – υγραέρια
Κατηγορία VI – νάφθα, πετρελαϊκό κωκ

2. Βενζίνες αυτοκινήτων, καύσιμα αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροω-
θούμενων τύπου βενζίνης), πετρέλαιο κίνησης (gas oil, diesel oil) που χρησιμοποιείται
σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, πετρέλαιο θέρμανσης (gas oil, diesel oil) που δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων εσωτερικής καύσης, φωτιστικό
πετρέλαιο, καύσιμο αεριοπροωθούμενων τύπου κηροζίνης, μαζούτ (fuel oils), 
απασφαλτωμένο μαζούτ (vacuum gas oil), βουτάνιο, προπάνιο, μίγμα βουτανίου – 
προπανίου, νάφθα, κωκ.

3. Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 3 του Ν. 3054/2002 
4. Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας. Υποχρεωτικά τετραψήφιας μορφής : xx.xx 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Ενεργειακά δεδομένα που αφορούν στη θερμική ενέργεια, τα οποία υποβάλλονται από τους
υπόχρεους φορείς στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων.

Συγκεντρωτικά στοιχεία τελικής ενεργειακής χρήσης
Ενεργειακό προϊόν : θερμική ενέργεια

Χρονική περίοδος τιμολόγησης
Έτος : 
Περίοδος τιμολόγησης : 

Κατηγορία χρήσης θερμικής ενέργειας

Περιφέρεια

Δήμος

ΚΑΔ τελικών καταναλωτών1

Πλήθος μετρητών ανά κατηγορία

Κατανάλωση θερμικής ενέργειας (MWh)  

1. Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας. Υποχρεωτικά τετραψήφιας μορφής : xx.xx 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
Ενεργειακά δεδομένα που αφορούν στα αυτούσια βιοκαύσιμα, τα οποία υποβάλλονται από

τους υπόχρεους φορείς στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων.

Συγκεντρωτικά στοιχεία τελικής ενεργειακής χρήσης
Ενεργειακό προϊόν : Αυτούσια βιοκαύσιμα

Χρονική περίοδος τιμολόγησης
Έτος : 
Περίοδος τιμολόγησης : 

Είδος βιοκαυσίμου

Περιφέρεια

Δήμος

ΚΑΔ τελικών καταναλωτών1

Διανεμόμενη ποσότητα (σε χιλιόλιτρα)

Θερμογόνος δύναμη βιοκαυσίμου

Διανεμόμενη ενέργεια (MWh)  

1. Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας. Υποχρεωτικά τετραψήφιας μορφής : xx.xx 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
Ενεργειακά δεδομένα που αφορούν σε λοιπά ενεργειακά προϊόντα, τα οποία υποβάλλονται

από τους υπόχρεους φορείς στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων.

Συγκεντρωτικά στοιχεία τελικής ενεργειακής χρήσης
Ενεργειακό προϊόν : Άλλο

Χρονική περίοδος τιμολόγησης
Έτος : 
Περίοδος τιμολόγησης : 

Τύπος άλλου ενεργειακού προϊόντος1

Περιφέρεια

Δήμος

Κατηγορία τελικών καταναλωτών

ΚΑΔ τελικών καταναλωτών2

Διανεμόμενη ποσότητα (m3, tn)  

Θερμογόνος δύναμη

Διανεμόμενη ενέργεια (MWh)  

1. Ενδεικτικά: βιορρευστό, υδρογόνο, συσσωματώματα ξύλου (pellets), λιθάνθρακας,
2. Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας. Υποχρεωτικά τετραψήφιας μορφής : xx.xx 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Υποβαλλόμενα στοιχεία από τους υπόχρεους φορείς για Παρασχεθείσες Ενεργειακές
Υπηρεσίες [ΠΕΥ]

Τίτλος ΠΕΥ : 

Κατηγορία πελατών

ΚΑΔ πελατών

Περιφέρεια

Δήμος

Κατηγορία ΠΕΥ 1

Αντικείμενο ΠΕΥ

Διάρκεια ΠΕΥ (μήνες)

Επιτευχθείσα ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)2

Εκτιμηθείσα ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας (kWh)3

Κόστος (€)  

Μέθοδος χρηματοδότησης

Σχόλια – παρατηρήσεις

1. Τεχνολογική (Τ) ή μη τεχνολογική (ΜΤ). Ενδεικτικά αναφέρονται : 
Τ – Ενεργειακή επιθεώρηση
Τ – Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών
Τ – Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους
Τ – Αντικατάσταση / αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης – ψύξης
Τ – Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης
Τ – Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Η/Μ εξοπλισμού
Τ – Τοποθέτηση συστημάτων ΑΠΕ
ΜΤ – Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού
ΜΤ – Ηλεκτρονική παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης
ΜΤ – Εκπαίδευση
ΜΤ – Γραμμή υποστήριξης και ενημέρωσης πελατών για δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας   

2. Προαιρετικό στην περίπτωση μη τεχνολογικών ΠΕΥ.
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Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος − Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02032543012110016*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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