
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 4505 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3365/03.06.2022 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικρατείας και 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων «Καθορισμός της χρονικής διάρκειας της 

δράσης, του χρόνου έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέ-

τρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής 

της παρ. 6 του άρθρου 36 ν. 4936/2022 (Α’ 105), 

των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, των κα-

τηγοριών των δικαιούχων, της διαδικασίας και 

του χρόνου υποβολής της αίτησης και του περιε-

χομένου αυτής, της διαδικασίας, του τρόπου υπο-

λογισμού και της διαδικασίας χορήγησης της οι-

κονομικής ενίσχυσης, των περιπτώσεων και της 

διαδικασίας ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως κα-

ταβληθέντων ποσών και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτομέρειας» (Β’ 2827). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),

β) του άρθρου 36 ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός 
Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες δια-
τάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και 
την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105), και ιδίως 
της παρ. 10,

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), και ιδίως του άρθρου 47,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ-
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 2013» (Α’ 267),

η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιδ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160),

ιε) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Σεπτεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4762

48323



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48324 Τεύχος B’ 4762/10.09.2022

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν.  4389/2016 και τις αποφάσεις 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17-1-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία 33864/1.12.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατι-
κού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).

5. Την υπό στοιχεία 3981/25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπό στοιχεία 3365/03.06.2022 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της χρονικής διάρκει-
ας της δράσης, του χρόνου έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για 
τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρ-
θρου 36 ν. 4936/2022 (Α’ 105), των απαραίτητων διαλει-
τουργικότητων, των κατηγοριών των δικαιούχων, της 
διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της αίτησης και 
του περιεχομένου αυτής, της διαδικασίας, του τρόπου 
υπολογισμού και της διαδικασίας χορήγησης της οικονο-
μικής ενίσχυσης, των περιπτώσεων και της διαδικασίας 
ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.» (Β’ 2827).

7. Την ανάγκη διεύρυνσης της χρονικής περιόδου κα-
τανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά έναν ακόμα μήνα, 
με σκοπό την διευκόλυνση των φυσικών προσώπων-
οικιακών καταναλωτών και την λήψη της οικονομικής 
ενίσχυσης.

8. Την υπό στοιχεία 31200 ΕΞ 2022/18.07.2022 εισήγη-
ση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΔΥ του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία 
δεν προκύπτουν περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις 
στον κρατικό προϋπολογισμό, στους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ, πέραν αυ-
τής που προκαλείται από το άρθρο 36 του ν. 4936/2022 
(Α’ 105), με την παρούσα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 3365/03.06.2022 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της 
χρονικής διάρκειας της δράσης, του χρόνου έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανω-
τικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής 

της παρ. 6 του άρθρου 36 ν. 4936/2022 (Α’ 105), των απα-
ραίτητων διαλειτουργικότητων, των κατηγοριών των δι-
καιούχων, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της 
αίτησης και του περιεχομένου αυτής, της διαδικασίας, 
του τρόπου υπολογισμού και της διαδικασίας χορήγησης 
της οικονομικής ενίσχυσης, των περιπτώσεων και της 
διαδικασίας ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβλη-
θέντων ποσών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» 
(Β’ 2827), ως εξής:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3365/03.06.2022 
κοινής απόφασης (Β’ 2827), η χρονική περίοδος έκδοσης 
των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών κα-
ταναλωτών του εσωτερικού διευρύνεται έως την 30ή 
Ιουνίου 2022 και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4936/2022 (Α’ 105), 
παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του 
κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογα-
ριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών 
του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική πε-
ρίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30ής Ιουνίου 2022, 
εφεξής οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 3365/03.06.2022 
κοινής απόφασης (Β’ 2827), η χρονική περίοδος έκδοσης 
των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών κατα-
ναλωτών του εσωτερικού διευρύνεται έως την 30ή Ιουνί-
ου 2022 και προστίθενται μετά την παρ. 10, παράγραφοι 
11, 12 και 13 και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά 
δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης 
για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών 
παροχών του εσωτερικού που έχει εκδοθεί την περίο-
δο μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30ή Ιουνίου 2022.

2. Το ποσό της ενίσχυσης ανά λογαριασμό ρεύματος 
υπολογίζεται ως ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί 
του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαί-
ρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του 
λογαριασμού των ποσών έκπτωσης α) που έχει χορη-
γηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Τα-
μείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού 
πρώτου του ν. 4839/2021 και β) που έχει ήδη χορηγηθεί 
από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας επί της κα-
τανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.

3. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυ-
μαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
που αναπροσαρμόζεται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο αιτών δεν δικαιούται τη 
λήψη ενίσχυσης. Επίσης, σε περίπτωση που ο λογαρια-
σμός δεν αφορά σε παροχή οικιακής χρήσης, ο αιτών 
δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας, για κυμαινόμενα 
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ανα-
προσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία δεν αναγράφουν 
ξεχωριστά στις χρεώσεις τους το ποσό που αντιστοιχεί 
στη ρήτρα αναπροσαρμογής, το ποσό τη ρήτρας ανα-
προσαρμογής υπολογίζεται τεκμαρτά από τον προμη-
θευτή ενέργειας, ως το ποσό που προκύπτει μετά την 
αφαίρεση από το ποσό της χρέωσης προμήθειας ενέρ-
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γειας με βάση την κατανάλωση, τεκμαρτού ποσού χρέ-
ωσης ενέργειας για το οποίο λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
120 ευρώ ανά MWh.

5. Ως εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από τους προ-
μηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνονται κάθε 
μορφής εκπτώσεις το ύψος των οποίων εξαρτάται από 
την κατανάλωση ενέργειας του λογαριασμού, συμπερι-
λαμβανομένων εκπτώσεων συνέπειας. Εξαιρούνται οι 
εκπτώσεις σταθερού ύψους που δεν υπολογίζονται επί 
την ενέργειας που καταναλώθηκε.

6. Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι 
διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να δια-
βιβάσουν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. τα δεδομένα που απαιτούνται 
για την εφαρμογή του παρόντος. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. δικαιούται 
να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά και 
μόνο για τις ανάγκες του παρόντος. Τα δεδομένα που 
διαβιβάζουν οι προμηθευτές ανά λογαριασμό που εκ-
δόθηκε κατά την περίοδο αναφοράς παρατίθενται στο 
Παράρτημα 1.

7. Κατόπιν του υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης 
ανά λογαριασμό, πραγματοποιείται αντιστοίχηση του 
αριθμού παροχής ρεύματος κάθε λογαριασμού με τις 
αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, αναφορικά 
με τον αριθμό παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας 
τους και τον αριθμό παροχής ρεύματος μισθωμένων κα-
τοικιών των παιδιών που φοιτούν στο εσωτερικό.

Κατόπιν ακολουθείται ο ακόλουθος καταμερισμός του 
ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για κάθε μήνα της 
περιόδου αναφοράς:

7α) Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκε-
κριμένο μήνα έχει δηλωθεί από ένα μοναδικό φυσικό 
πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο αυτό είναι ο δικαιούχος 
και λαμβάνει το σύνολο του ποσού της ενίσχυσης των 
λογαριασμών για την παροχή αυτή που έχουν εκδοθεί 
εντός του μηνός.

7β) Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκρι-
μένο μήνα έχει δηλωθεί από δύο ή περισσότερα φυσικά 
πρόσωπα, ελέγχεται ο ΑΦΜ του υπόχρεου στο οποίο 
εκδίδεται κάθε λογαριασμός από τον προμηθευτή ενέρ-
γειας τον εν λόγω μήνα. Δικαιούχος είναι το φυσικό πρό-
σωπο που διαθέτει τον ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λο-
γαριασμός και λαμβάνει την ενίσχυση για τον εν λόγω 
λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ στον οποίο εκ-
δίδεται ο λογαριασμός δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από 
τους αιτούντες, το ποσό της ενίσχυσης για τον εν λόγω 
λογαριασμό επιμερίζεται ισόποσα στους αιτούντες.

8. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους 
οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λο-
γαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρο-
νικής περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με τον ανωτέρω 
υπολογισμό, για ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ και 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά 
δικαιούχο.

9. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι 
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια 
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε 
κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 

ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφί-
ζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση 
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χα-
ρακτήρα.

10. Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά 
δικαιούχο υπολογίζεται από την ανώνυμη εταιρεία του 
Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μο-
νοπρόσωπη Α.Ε». (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), με βάση τα δεδομένα που 
έχουν αντληθεί από τους προμηθευτές ή και τους διαχει-
ριστές ηλεκτρικής ενέργειας και την ΑΑΔΕ.

11. Ειδικά για του λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί 
εντός Ιουνίου 2022, εκλαμβάνεται ως παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος κύριας κατοικίας ή/και παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών 
της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό, η πα-
ροχή που έχει δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 2 της 
παρούσας, για την 1η Μαΐου 2022.

12. Σε περίπτωση που το ποσό ενίσχυσης που προκύ-
πτει με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1η Δεκεμ-
βρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, είναι μεγαλύτερο από 
το ποσό που προκύπτει με βάση την περίοδο υπολογι-
σμού από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30ή Ιουνίου 2022, ο 
δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση με βάση την περίοδο 
υπολογισμού από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 
2022.

13. Σε περίπτωση α) που προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας αποστείλουν συμπληρωματικά ή διορθωμένα 
στοιχεία λογαριασμών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας ή β) σε περιπτώσεις τιμολογίων που χαρακτηρίζο-
νται από τους παρόχους κατά το χρόνο έκδοσής τους ως 
σταθερά και τα οποία ωστόσο περιλαμβάνουν χρεώσεις 
περιόδου που τιμολογήθηκε με κυμαινόμενο τιμολόγιο 
τότε το σύστημα προβαίνει σε συμπληρωματικές εκ-
καθαρίσεις. Ειδικά τους λογαριασμούς της περ. β) στις 
συμπληρωματικές εκκαθαρίσεις λαμβάνονται υπόψη 
μόνον τιμολόγια στα οποία το ποσό της ενίσχυσης όπως 
υπολογίζεται στην παρ. 2 είναι θετικό.».

3. Στο παράρτημα 1 της υπ’ αρ. 3365/03.06.2022 κοινής 
απόφασης (Β’ 2827), η χρονική περίοδος έκδοσης των 
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών κατανα-
λωτών του εσωτερικού διευρύνεται έως την 30ή Ιουνίου 
2022 και το παράρτημα διαμορφώνεται 1 ως εξής:

«Παράρτημα 1: Στοιχεία που συλλέγονται από τους 
προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας

Ανά λογαριασμό που έχει εκδοθεί την περίοδο από 1η 
Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, συλλέγονται από 
τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής 
ενέργειας τα ακόλουθα δεδομένα:

Κωδικός αριθμός Παρόχου

Αναγνωριστικός αριθμός λογαριασμού

ΑΦΜ υπόχρεου λογαριασμού

Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (11ψήφιος)

Ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού
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Χρήση παροχής (οικιακή, επαγγελματική, βιομηχανική 
ή αγροτική)
Ειδική Κατηγορία Πελάτη (ΚΟΤ Α,Β ή κανονικός)
Τύπος λογαριασμού (εκκαθαριστικός ή έναντι)
Ειδικό Τύπος Τιμολογίου (με ρήτρα αναπροσαρμογής 
ή κυμαινόμενο χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής)
Ημερομηνία έναρξης κατανάλωσης που αφορά ο 
λογαριασμός
Ημερομηνία λήξης κατανάλωσης που αφορά ο 
λογαριασμός
Συνολικό ποσό προς πληρωμή λογαριασμού
Ποσό χρέωσης προμήθειας ενέργειας
Υπολογιζόμενο ποσό ρήτρας αναπροσαρμογής 
λογαριασμού
Τεκμαρτό υπολογιζόμενο ποσό ρήτρας για την 
περίπτωση κυμαινόμενων τιμολογίων χωρίς ρήτρα 
αναπροσαρμογής
Ποσό έκπτωσης επί του λογαριασμού από το Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης
Ποσό έκπτωσης που έχει χορηγηθεί από τον 
προμηθευτή επί της κατανάλωσης ενέργειας του 
λογαριασμού
Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) του λογαριασμού

.»

4. Η παρούσα αφορά στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3365/03.06.2022 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 2827), σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 
3649/30.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3366).

5. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 3365/03.06.2022 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β’ 2827).

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Περιβάλλοντος 
Υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας
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Δημοσίων Εσόδων
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