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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 - Γ/ΝΖΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ& 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΩΝ  ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 - Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Α. ΓΔΝΗΚΖΓ/ΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ & 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

  - Γ/ΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

  - Γ/ΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ   ΓΖΜΟΗΟΛΟΓΗΣΗΚΩΝ 

ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 

Β. ΓΔΝ. Γ/ΝΖΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ 

Γ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

&ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

  Γ/ΝΖΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

3. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ & 

ΓΖΜΟΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑ  

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

        -   Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ, 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

  

 

 

 

 

 

 

Φ.Δ.Κ.: 

 

Α.Γ.Α.: 

 

Αζήλα, 03/11/2022 - 17:19 

Α.1156 

 

Ππορ: Ωρ πίνακαρ διανομήρ 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΓΡ46ΜΠ3Ζ-9ΑΛ



 Υ Δ Γ Η Ο 

2 

ΣΜΖΜΑ Α΄ 

- Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΣΜΖΜΑ Α΄ 

- Γ/ΝΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ Α΄ 

   - Γ/ΝΖΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Θ’ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Η’  

   

Β. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ (Δ.Φ.Κ.) 

  - Γ/ΝΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ 

ΔΛΔΓΥΩΝ &   ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

Γ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

  -Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

            -Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ&ΠΔΡΗΟΤΗΟΛΟΓΗΟΤ 

 

 

  

Θέμα: «Χορήγηζη επιδόμαηος θέρμανζης για ηην τειμερινή περίοδο  2022/2023 και 

καθοριζμός ηοσ ύυοσς, ηφν δικαιούτφν, ηφν προϋποθέζεφν και ηης διαδικαζίας 

τορήγηζης ασηού» 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4756/2020 «Μέηξα ελίζρπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επάισησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, θνηλσληθναζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

αλέξγσλ»(Α’ 235),  
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β) ηεο ππνπαξ. Α.1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη  

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α’ 85). 

γ) ηνπ λ. 4472/2017 (Α’ 74) «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο δεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα 

θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκφ Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’ 74) 

δ) ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143), 

ε) ηνπ «Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» (λ. 4978/2022, Α΄ 190) 

ζη) ηνπ λ. 4174/2013 «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 170), 

δ) ηνπ λ. 4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, 

ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 167) 

ε) ηνπ λ. 4223/2013 « Δληαίνο Φφξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 287), 

ζ) ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3427/2005 «Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο λέεο νηθνδνκέο, κεηαβνιέο 

ζηε θνξνινγία θεθαιαίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 312),  

η) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1882/1990 «Μέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο, δηαξξπζκίζεηο 

ζηελ άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (Α΄ 43), 

ηα) ησλ άξζξσλ 1 θαη 2Β ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». (Α’ 87), 

ηβ) ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α΄265) 

ηγ) ηνπ λ.3492/2006 «Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ εθηφο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θνξέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 210),  

ηδ) ηνπ άξζξνπ 189 ηνπ λ.4855/2021 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο» (Α΄ 215),  

ηε) ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ λ. 4389/2016 (Α’ 

94) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  14, ηνπ άξζξνπ 37 θαη ηνπ άξζξνπ 41 

απηνχ, 

ηζη) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα  

(π.δ. 63/2005 - Α’ 98), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 22 ηνπ  άξζξνπ 119 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133), 

ηδ)ηνπ π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α’ 121 & 126 γηα δηφξζσζε ζθάικαηνο), 

ηε) ηνπ π.δ. 62/2020 «Γηνξηζκφο Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α’ 155), 

ηζ) ηεο ππφ ζηνηρεία Τ2/2019 απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε ζέζεσλ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγψλ» (Β’ 2901), 

θ) ηεο ππφ ζηνηρεία  Τ70/30.10.2020 απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Θεφδσξν θπιαθάθε» (Β’ 4805), 

θα) ηεο ππ’ αξ. 339/2019 θνηλήο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Απφζηνιν Βεζπξφπνπιν» (Β’ 3051), 

θβ) ηνπ π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α’ 181), 

θγ) ηνπ π.δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (Α’ 145), 

θδ) ηεο ππφ ζηνηρεία  Γ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΔΞ 2020/23.10.2020 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) » (Β’ 4738), 
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θε) ηεο ππφ ζηνηρεία . 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 307), 

θζη) ηεο ππφ ζηνηρεία   Α. 1243/15.11.2021 (Β΄5298) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ, ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

2. Σελ απφ 6/2020 κειέηε ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

θιηκαηηθψλ δσλψλ ηεο Διιάδαο γηα ρξήζε ζηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο 

αλά νηθηζκφ. 

3. Σελ αλάγθε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL),θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ (κπιε θεξνδίλεο), θπζηθνχ 

αεξίνπ, πγξαεξίνπ, θαπζφμπισλ, βηνκάδαο (πέιεη) θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηειεζέξκαλζεο. 

4. Σελ ππφ ζηνηρεία 2/175680/14.10.2022 εηζήγεζε δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ επί ηνπ ζρεδίνπ 

ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 

2022/2023 ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο & Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2022 θαη 2023. Δηδηθφηεξα, γηα ην έηνο 2022 ζα πξνθιεζεί 

δαπάλε χςνπο 150.000.000 επξψ, ε νπνία ζα θαιπθζεί κε εγγξαθή πηζηψζεσλ ζε χςνο ζηνλ ΑΛΔ 

2250904001 «Δπίδνκα ζέξκαλζεο» ηνπ εηδηθνχ θνξέα 1023-711-0000000 «Γεληθέο Κξαηηθέο 

Γαπάλεο» ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Γηα ην 2023, πξνθαιείηαη δαπάλε χςνπο 150.000.000 

επξψ, ε νπνία ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ ζα πξνβιεθζνχλ ζηνλ ελ ιφγσ ΑΛΔ γηα ην έηνο 

2023. 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Άπθπο 1 - Γικαιούσοι ηος επιδόμαηορ θέπμανζηρ 

1. Υνξεγείηαη επίδνκα ζέξκαλζεο ζε θπζηθά πξφζσπα άγακα ή έγγακα ή ζε θαηάζηαζε 

ρεξείαο ή ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο ή ελ δηαζηάζεη ή δηαδεπγκέλα, ηα 

νπνία γηα ηε ζέξκαλζή ηνπο θαηαλαιψλνπλ πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο ζέξκαλζεο ή θσηηζηηθφ 

πεηξέιαην (κπιε θεξνδίλε) ή θπζηθφ αέξην ή πγξαέξην ή θαπζφμπια ή βηνκάδα (πέιεη) ή ζεξκηθή 

ελέξγεηα κέζσ ηειεζέξκαλζεο θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 2. Δηδηθά, γηα ηνπο έγγακνπο ή 

ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, δηθαηνχρνο είλαη ν ππφρξενο ζε ππνβνιή ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηά ην άξζξν 67 ηνπ λ. 4172/2013 ή έλαο εθ ησλ δχν ζε 

πεξίπησζε ππνβνιήο ρσξηζηήο δήισζεο. 

 

2. Σν επίδνκα ρνξεγείηαη ζηα σο άλσ θπζηθά πξφζσπα, γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ 

επηδνηνχκελσλ κε ηελ παξνχζα εηδψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ 

ηειεζέξκαλζεο, γηα ηα αθίλεηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ σο θχξηα θαηνηθία θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, είηε απηά κηζζψλνληαη είηε είλαη δσξεάλ παξαρσξνχκελα ή 

ηδηνθαηνηθνχληαη. Δηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζηνπο θαηαλαισηέο θαπζφμπισλ 
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θαη βηνκάδαο (πέιεη) ηίζεηαη σο πξφζζεηε πξνυπφζεζε ην αθίλεην λα βξίζθεηαη ζε νηθηζκφ κε 

πιεζπζκφ ίζν ή θαηψηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ θαη ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο 

επηδφηεζεο λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 0,8. Δηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο ζέξκαλζεο 

ζηνπο θαηαλαισηέο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηειεζέξκαλζεο ηίζεηαη σο πξφζζεηε πξνυπφζεζε ην 

αθίλεην λα βξίζθεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο Γήκνπο εξξψλ, Δνξδαίαο, Κνδάλεο, Ακπληαίνπ ή 

Μεγαιφπνιεο. 

 

3. Δμαηξνχληαη απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο: 

α) Σα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δειψλνληαη ζηε Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ 

Πξνζψπσλ σο εμαξηψκελα κέιε ηνπ ππφρξενπ θαηά ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4172/2013. 

β) Σα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δειψλνπλ ζηε Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ 

Πξνζψπσλ φηη θηινμελνχληαη. 

γ) Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζην θφξν πνιπηεινχο δηαβίσζεο θαζψο θαη ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ησλ δχν (2) Δ.Ι.Υ. απηνθίλεηα ή πνζνζηά ζπληδηνθηεζίαο, επί 

Δ.Ι.Υ. απηνθηλήησλ, ηα νπνία  (πνζνζηά) αζξνηδφκελα αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξα ησλ δχν (2) 

απηνθίλεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επξηζθφκελσλ ζε εζεινχζηα αθηλεζία. Γελ 

ζπλππνινγίδνληαη Δ.Ι.Υ. απηνθίλεηα επξηζθφκελα ζε αλαγθαζηηθή αθηλεζία, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο ή θινπήο. 

δ) Σα θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηέγε. 

ε) Σα ηδξχκαηα, νη νξγαληζκνί θαη θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα ή 

λνκηθέο νληφηεηεο. 

ζη) Οη θνξνινγηθνί θάηνηθνη αιινδαπήο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ν/ε ζχδπγνο απηψλ ή ην κέξνο ζπκθψλνπ 

ζπκβίσζεο κε απηνχο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλσηέξσ εμαηξέζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα ηεο δήισζεο 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2021, φπσο απηή έρεη 

δηακνξθσζεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαη άιιεο πεγέο. 

 

Άπθπο 2 - Κπιηήπια σοπήγηζηρ ηος επιδόμαηορ θέπμανζηρ 

 

Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ νξίδνληαη σο δηθαηνχρνη ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

1 δηθαηνχληαη επηδφκαηνο ζέξκαλζεο, εθφζνλ πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α. Διζοδημαηικά: 

Σν εηήζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπ, 

πξαγκαηηθφ θαη ηεθκαξηφ, αλέξρεηαη έσο δεθαέμη ρηιηάδεο (16.000) επξψ γηα άγακν ππφρξεν ή 

ππφρξεν ζε θαηάζηαζε ρεξείαο ή ελ δηαζηάζεη θαη είθνζη ηέζζεξεηο ρηιηάδεο (24.000) επξψ γηα 

έγγακν ππφρξεν ή ηνπο έγγακνπο ή ηα κέξε ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο πνπ ππνβάιινπλ μερσξηζηή 

θνξνινγηθή δήισζε βάζεη ηεο ππνπεξ. ββ’ ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 

(δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή πηψρεπζε), ή ηνπο έγγακνπο πνπ ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε 

βάζεη ηεο πεξ. β ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 4172/2013 ή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο θαη έρνπλ ππνβάιεη θνηλή θνξνινγηθή δήισζε ρσξίο ηέθλα, ην νπνίν 

πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν. Οκνίσο, γηα ηε κνλνγνλετθή 

νηθνγέλεηα ην σο άλσ εηζφδεκα αλέξρεηαη έσο είθνζη επηά (27.000)  επξψ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη 

θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν κεηά ην πξψην. ην εηήζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ 
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εηζφδεκα δελ πεξηιακβάλεηαη ην εηζφδεκα εθείλν, ην νπνίν αζξνηζηηθά απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη απφ ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ. 4172/2013. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηνπ αξηζκνχ ησλ ηέθλσλ, θαζψο θαη ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2021, φπσο έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηεο παξνχζαο. Αλ νη ζχδπγνη ή ηα κέξε ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ππνβάιινπλ ρσξηζηή δήισζε 

ιακβάλεηαη ν κεγαιχηεξνο εθ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηέθλσλ πνπ έρεη δεισζεί ζε κηα εθ ησλ δχν (2) 

δειψζεσλ. 

Σα δεδνκέλα ηεο ίδηαο σο άλσ δήισζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ελ δηαζηάζεη ή 

δηαδεπγκέλσλ ζπδχγσλ ή ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο,  θαζψο 

θαη ησλ έγγακσλ  ή κεξψλ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο πνπ ππνβάιινπλ μερσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε 

βάζεη ηεο ππνπεξ. ββ’ ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξ.  4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 ή ηνπο έγγακνπο πνπ 

ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε βάζεη ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013. 

β. Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ: 

Η ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ πξάμε δηνηθεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ΔΝ.Φ.Ι.Α. ηνπ έηνπο 2022, ππφρξενπ, ζπδχγνπ ή κέξνπο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο θαη 

εμαξηψκελσλ, θαηά ηνλ λ. 4172/2013, ηέθλσλ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηε Γήισζε Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2021, λα κελ ππεξβαίλεη  ην πνζφ ησλ 

δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ γηα ηνπο άγακνπο, ηνπο ππφρξενπο ζε θαηάζηαζε ρεξείαο ή ελ 

δηαζηάζεη θαη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) επξψ  γηα ηνπο έγγακνπο ή κέξε 

ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο θαη ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

 

Άπθπο 3 - Καθοπιζμόρ ηος ύτοςρ ηος επιδόμαηορ 

 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα ησλ δήκσλ 

θαη νηθηζκψλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην Παξάξηεκα, ην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ 

βαζκνεκεξψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ δείθηε γηα ηε δξηκχηεηα θιίκαηνο κηαο πεξηνρήο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξηίσλ ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ θαη ηεο απαηηνχκελεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζή ηνπ.  

 

2. ε θάζε δηθαηνχρν ρνξεγείηαη επίδνκα γηα αγνξέο ησλ επηδνηνχκελσλ κε ηελ παξνχζα  

εηδψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηειεζέξκαλζεο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα (350) επξψ, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ ζπληειεζηή 

επηδφηεζεο αλά νηθηζκφ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε θχξηα θαηνηθία, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο θαη πξνζαπμαλφκελν θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα θάζε εμαξηψκελν 

ηέθλν ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηα αλσηέξσ δελ δχλαηαη  λα ππνιείπεηαη ηνπ 

πνζνχ ησλ εθαηφ (100) επξψ θαη νχηε λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ νθηαθνζίσλ  (800) επξψ θαη’ 

αλψηαην φξην. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε νηθηζκνχο ησλ νπνίσλ ν 

ζπληειεζηήο επηδφηεζεο, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο, είλαη 

κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηεο κνλάδαο (1), ην σο άλσ ππνινγηδφκελν χςνο ηνπ επηδφκαηνο, 

πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ ρηιίσλ (1000) επξψ θαη’ αλψηαην φξην. 

 

3. Δηδηθά γηα δηθαηνχρνπο πνπ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
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(α)  δελ εηζέπξαμαλ νη ίδηνη επίδνκα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2021-2022,  

(β) δελ εηζέπξαμε ν/ε ζχδπγνο ή κέξνο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο επίδνκα θαηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν 2021/2022, εθφζνλ ήηαλ ήδε ζχδπγνη ή κέξε ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο πξηλ ηελ 15
ε
 

Ννεκβξίνπ 2021 (θαηά ηνλ έιεγρν θξηηεξίσλ ηεο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο ηεο ρεηκεξηλήο 

πεξηφδνπ 2021/2022),   

(γ) γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 2022/2023 δελ ιακβάλνπλ επίδνκα γηα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ, 

αιιά ε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο αθνξά άιιν θαχζηκν  ή 

ζεξκηθή ελέξγεηα κέζσ ηειεζέξκαλζεο, 

(δ)  ην εηήζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπ, 

πξαγκαηηθφ θαη ηεθκαξηφ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Γήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2021, αλέξρεηαη έσο δεθαηέζζεξεηο ρηιηάδεο (14.000) 

επξψ γηα άγακν ππφρξεν ή ππφρξεν ζε θαηάζηαζε ρεξείαο ή ελ δηαζηάζεη θαη 20.000 επξψ γηα 

έγγακν ππφρξεν ή ηνπο έγγακνπο ή ηα κέξε ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο πνπ ππνβάιινπλ μερσξηζηή 

θνξνινγηθή δήισζε βάζεη ηεο ππνπεξ. ββ’ ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 4172/2013 

(δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή πηψρεπζε), ή ηνπο έγγακνπο πνπ ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε 

βάζεη ηεο πεξ. β ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 4172/2013 ή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο θαη έρνπλ ππνβάιεη θνηλή θνξνινγηθή δήισζε ρσξίο ηέθλα, ην νπνίν 

πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν. Οκνίσο, γηα ηε κνλνγνλετθή 

νηθνγέλεηα ην σο άλσ εηζφδεκα αλέξρεηαη έσο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο (23.000) επξψ, ην νπνίν 

πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν κεηά ην πξψην. ην εηήζην 

ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ πεξηιακβάλεηαη ην εηζφδεκα εθείλν, ην νπνίν αζξνηζηηθά 

απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη απφ ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43 Α ηνπ 

λ. 4172/2013, ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο αλέξρεηαη ζηα επηαθφζηα (700) επξψ πνιιαπιαζηαδφκελν κε 

ηνλ ζπληειεζηή επηδφηεζεο αλά νηθηζκφ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε θχξηα θαηνηθία, φπσο απηφο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο θαη πξνζαπμαλφκελν θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%)  

γηα θάζε εμαξηψκελν ηέθλν ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηα αλσηέξσ δελ 

δχλαηαη  λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφ (100) επξψ θαη νχηε λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

ρηιίσλ εμαθνζίσλ (1600) επξψ θαη’ αλψηαην φξην. 

 Δπηπιένλ, εηδηθά γηα δηθαηνχρνπο πνπ εηζέπξαμαλ επίδνκα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2021/2022 

γηα θπζηθφ αέξην θαη ην 2022/2023 είλαη δηθαηνχρνη γηα λα  ιάβνπλ επίδνκα γηα θαηαλάισζε άιινπ 

θαπζίκνπ ή ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηειεζέξκαλζεο, ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο αλέξρεηαη ζηα 

επηαθφζηα (700) επξψ πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ ζπληειεζηή επηδφηεζεο αλά νηθηζκφ ζηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη ε θχξηα θαηνηθία, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο, θαη 

πξνζαπμαλφκελν θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα θάζε εμαξηψκελν ηέθλν ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν 

πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηα αλσηέξσ δελ δχλαηαη  λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφ (100) 

επξψ θαη νχηε λα  ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ εμαθνζίσλ (1600) επξψ θαη’ αλψηαην φξην.    

 

4. Κάζε δηθαηνχρνο δηθαηνχηαη επηδφηεζεο ελφο κφλν είδνπο θαπζίκνπ ζέξκαλζεο ή κφλν 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηειεζέξκαλζεο. Σν επίδνκα ρνξεγείηαη ππφ ηνλ φξν ν δηθαηνχρνο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο ησλ επηδνηνχκελσλ κε ηελ παξνχζα εηδψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ή 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο αμίαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε ην δηπιάζην ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ δηθαηνχκελνπ 

επηδφκαηνο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 3, απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2022 έσο θαη ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ 

2023 θαη εηδηθά γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο απφ ηελ 14
ε
 Οθησβξίνπ 2022, εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία άξρεηαη ε δηάζεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/2001. 

Καη' εμαίξεζε, γηα ηα θαπζφμπια, ην επίδνκα ρνξεγείηαη ππφ ηνλ φξν νη αγνξέο λα έρνπλ 
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πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2022 έσο θαη ηελ 31ε Μαξηίνπ 2023. ε πεξίπησζε πνπ ε 

αμία αγνξάο ππνιείπεηαη ηνπ αλσηέξσ νξίνπ, ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη επίδνκα ίζν κε ην ήκηζπ (1/2) 

ηεο αμίαο ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ίδην δηάζηεκα. 

Δηδηθά γηα αγνξέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ε αμία αληηζηνηρεί ζηελ ππνινγηζζείζα βάζεη ηεο 

νξηδφκελεο ζηελ παξνχζα ηηκήο ιίηξνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αγνξψλ πεηξειαίνπ 

εζσηεξηθήο θαχζεο ζέξκαλζεο νξίδεηαη ε ηηκή  1,4 επξψ αλά ιίηξν. 

 

5. Οξίδεηαη φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ νηθηζκψλ πνπ ελδέρεηαη λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην Παξάξηεκα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή επηδφηεζεο ζα ιακβάλεηαη ν Μέζνο 

πληειεζηήο Δπηδφηεζεο ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν νηθηζκφο. Αληίζηνηρα, 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κελ ζπκπεξηιακβάλεηαη θάπνηνο Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο ζην 

Παξάξηεκα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή επηδφηεζεο ζα ιακβάλεηαη ν Μέζνο πληειεζηήο 

Δπηδφηεζεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν νηθηζκφο. Ο Μέζνο πληειεζηήο επηδφηεζεο ηνπ 

Γήκνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πθίζηαηαη θαλέλαο νηθηζκφο ζηα 

φξηα ηνπ αληίζηνηρνπ Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα. 

 

Άπθπο 4 - Γιαδικαζία σοπήγηζηρ ηος επιδόμαηορ ζηοςρ δικαιούσοςρ 

 

1. Δπίδνκα ρνξεγείηαη ζηα θπζηθά πξφζσπα ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1, κεηά απφ 

ζρεηηθή αίηεζε πνπ αξκνδίσο ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 έσο θαη ηελ 

9
ε  

Γεθεκβξίνπ 2022.  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβιεζεί έσο θαη ηελ 9
ε
 Γεθεκβξίνπ 2022 απφ αηηνχληα 

πνπ ήηαλ δηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο θαη θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2021/2022, 

ιακβάλεη έσο ηελ 21
ε 

Γεθεκβξίνπ 2022 σο πξνθαηαβνιή επηδφκαηνο ζέξκαλζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα, ην ζπλνιηθφ πνζφ επηδφκαηνο πνπ ηνπ είρε θαηαβιεζεί θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

2021/2022 δπλάκεη ηεο κε  αξ. Α 1243/15.11.2021 (Β’ 5298) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ έλαο δηθαηνχρνο έιαβε θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2021/2022 πξνθαηαβνιή πνπ 

ππνιεηπφηαλ ηνπ ήκηζπ (1/2) ηεο αμίαο ησλ επηιέμηκσλ αγνξψλ ησλ επηδνηνχκελσλ εηδψλ θαπζίκσλ 

ζέξκαλζεο ή ζεξκηθήο ελέξγεηαο, δπλάκεη ηεο κε  αξ. Α 1243/15.07.2021 (Β’ 5298) θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο, ηφηε δελ είλαη δηθαηνχρνο πξνθαηαβνιήο. Σν πνζφ πνπ ζα πξνθαηαβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζα αθαηξείηαη απφ ηηο θαηαβνιέο ηνπ επηδφκαηνο πνπ γίλνληαη ηελ ίδηα 

εκεξνκελία θαη ηηο ακέζσο επφκελεο. 

 

3. α) Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αίηεζε κέζσ εθαξκνγήο ζην myAADE, γηα λα 

εληαρζνχλ ζην Μεηξψν Γηθαηνχρσλ ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο. 

ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

αα) ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ αηηνχληνο πξνζψπνπ – ππφρξενπ 

θνξνινγηθήο δήισζεο, 

αβ) ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, 

αγ) ν αξηζκφο ησλ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ ηνπ, 

αδ) ε έλδεημε αλ πξφθεηηαη γηα πνιπθαηνηθία, 

αε) ν αξηζκφο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ αθηλήηνπ θχξηαο θαηνηθίαο, 
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αζη) ε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο,αλ ε θαηνηθία είλαη ηδηφθηεηε, ελνηθηαδφκελε ή δσξεάλ παξαρσξνχκελε, θαζψο θαη ν 

Α.Φ.Μ. ηνπ εθκηζζσηή ή ηνπ δσξεάλ παξαρσξνχληνο, 

αδ) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο, 

αε) ην είδνο ηνπ επηζπκεηνχ πξνο επηδφηεζε θαπζίκνπ ζέξκαλζεο ή ζεξκηθήο ελέξγεηαο, 

αζ) ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ (δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αξηζκφο θηλεηνχ ή θαη 

ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ).  

 

Πξηλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο, ζα πξέπεη λα έρεη δεισζεί ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ 

ΙΒΑΝ, ν νπνίνο αλήθεη ζηνλ δηθαηνχρν θαη ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα πηζησζεί ην πνζφ ηνπ 

επηδφκαηνο. 

 

Γηα ηα ινηπά θαχζηκα, εθηφο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ππνβάιιεηαη επηπξφζζεηα ν αξηζκφο ηεο 

απφδεημεο αγνξάο εηδψλ θαπζίκσλ ή θαηαλάισζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηειεζέξκαλζεο  ην 

πνζφ/αμία ηεο ζπλαιιαγήο, ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη ε επσλπκία ηεο 

επηρείξεζεο – πσιήηξηαο ησλ εηδψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ή ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε ζέξκαλζεο κέζσ θνηλνρξήζησλ, ηφηε 

θαηαρσξίδεηαη, επηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ, θαη ν αξηζκφο ηεο απφδεημεο εμφθιεζεο θνηλνρξήζησλ 

ή ελαιιαθηηθά ν αξηζκφο πνπ θέξεη ην εηδνπνηεηήξην πιεξσκήο απηψλ (αλ δελ έρεη ήδε εθδνζεί 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο απφδεημε εμφθιεζεο), ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπ 

δηαρεηξηζηή ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπεί ηελ πνιπθαηνηθία ή ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο, θαζψο θαη ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηνλ δηθαηνχρν. 

β) Παξάιιεια νη δηαρεηξηζηέο ή νη εθπξφζσπνη ησλ πνιπθαηνηθηψλ ή νη εηαηξίεο δηαρείξηζεο 

πνιπθαηνηθηψλ, δειψλνπλ ζηελ εθαξκνγή  ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

βα) ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπεί ηελ 

πνιπθαηνηθία ή ηεο εηαηξίαο δηαρείξηζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο, 

ββ) ηνλ Α.Φ.Μ. ηεο πνιπθαηνηθίαο, εθφζνλ ππάξρεη, 

βγ) ηνλ αξηζκφ ηεο θνηλφρξεζηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή κηαο παξνρήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνιπθαηνηθία, 

βδ) ηα ρηιηνζηά ζπκκεηνρήο ησλ δηακεξηζκάησλ ζηηο δαπάλεο ζέξκαλζεο, 

βε) ην νλνκαηεπψλπκν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ ζηα δηακεξίζκαηα ηα νπνία δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε. 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνβαίλνπλ ζε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πιεξσκήο. 

Η ελεξγνπνίεζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ 9
ε 

Γεθεκβξίνπ 2022. 

γ) Σα πξφζσπα πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ζην TAXISnet, γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

ειεθηξνληθή αίηεζε, δειψλνπλ ηνλ Α.Φ.Μ. θαη έλαλ αξηζκφ εηδνπνίεζεο εθθαζαξηζηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο κηαο εθ ησλ δειψζεσλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

δ) νη αηηήζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο, 

απνξξίπηνληαη απηφκαηα απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) κε ζρεηηθή 

αηηηνινγία. Πεξηπηψζεηο απφξξηςεο νθεηιφκελεο ζηνλ ιφγν εμαίξεζεο ηεο πεξ. γ’  ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 1, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ εμαηηίαο κε χπαξμεο ζρεηηθήο αλαθνξάο ζην αξρείν νρεκάησλ πνπ 

ηεξείηαη ζηελ Α.Α.Γ.Δ. ζεξαπεχνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7. 
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ε) Γελ είλαη απνδεθηή ε ζπκπιήξσζε ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε αξηζκνχ ινγαξηαζκνχ 

(ΙΒΑΝ) πνπ δελ αλήθεη ζηνλ δηθαηνχρν ηνπ επηδφκαηνο. Δπηπιένλ,  δελ είλαη απνδεθηή ε ρξήζε ηνπ 

ίδηνπ αξηζκνχ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα πεξηζζφηεξνπο απφ δχν δηθαηνχρνπο θαηά  ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ζη) Σα κέιε ηνπ Μεηξψνπ δηαθίλεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (ΓΙ.ΠΔ.ΘΔ.), ππνρξενχληαη ζηελ 

θαηαρψξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.2960/2001 θαη ζηελ 

ππ΄αξ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ 1034/14.2.2008Α.Τ.Ο. (Β΄ 307). 

δ) Όια ηα ζπλδεφκελα κε ηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο 

απνδείμεηο αγνξάο εηδψλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο ή ζεξκηθήο ελέξγεηαο θπιάζζνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ. 

Σν παξαζηαηηθφ αγνξάο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πξέπεη λα εθδνζεί ζηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ αηηνχληνο, 

δειαδή ζηνλ Α.Φ.Μ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο θσδηθνχο ΣΑΥΙSnet κε ηνπο νπνίνπο ζα ππνβιεζεί ε 

ειεθηξνληθή αίηεζε. ηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ην παξαζηαηηθφ αγνξάο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο πξέπεη λα εθδνζεί είηε ζηνλ Α.Φ.Μ. ηεο πνιπθαηνηθίαο, εάλ απηφο πθίζηαηαη, είηε ζηνλ 

Α.Φ.Μ. πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο θσδηθνχο ΣΑΥΙSnet κε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε ην πξνθίι ηεο 

πνιπθαηνηθίαο.  

 

4. Με ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή θαη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη 

πηζηνπνηνχλ ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη θαη ζπλαηλνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ., θαζψο θαη ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγεζεί απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζέξκαλζεο.   

 

5. Η ππνβνιή αίηεζεο θαηά ηα αλσηέξσ δελ δεκηνπξγεί νηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εάλ δελ επαιεζεπζεί ν έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο.  Με ηελ  

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3 ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ιήςεο ηεο 

επηδφηεζεο. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο ελεκεξψλεηαη ν αηηψλ γηα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςε ηεο αίηεζεο. 

 

Άπθπο 5 - Απμόδιερ ςπηπεζίερ, διαδικαζία, σπόνορ και ηπόπορ σοπήγηζηρ ηος 

επιδόμαηορ 

1. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζην εμήο Γ.Γ.ΗΛΔ.Γ.) ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

, δηα ησλ ζπλαξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ, δηελεξγεί ηηο κεραλνγξαθηθέο 

δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζηα δηθαηνχρα θπζηθά πξφζσπα. Σα εηζαγφκελα 

ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 4, απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ απφ ηηο 

αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γ.Γ.ΗΛΔ.Γ. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο επηρεηξεζηαθέο 

Γηεπζχλζεηο ηεο Α.Α.Γ.Δ., κε ζθνπφ λα ρνξεγεζεί ην επίδνκα ζέξκαλζεο κε ην θαηά πεξίπησζε 

λφκηκν πνζφ, ζηνπο λφκηκνπο δηθαηνχρνπο, κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3. 

 

2. Η πιεξσκή ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο δηελεξγείηαη κέζσ ηξαπεδηθψλ ή ινηπψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4270/2014 (Α΄ 247) πεξί δεκφζηνπ 

ινγηζηηθνχ. Δηδηθφηεξα: 

α) Σν πνζφ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο θαηαβάιιεηαη, ζε ηξεηο (3) δφζεηο σο εμήο:  

αα) Έσο ηελ 21
ε
 Γεθεκβξίνπ 2022 γηα ηελ πξνθαηαβνιή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ην ζχλνιν 

ησλ αγνξψλ, πνπ ζα ηηκνινγεζνχλ έσο ηελ 30
ε
 Ννεκβξίνπ 2022, εθφζνλ απηέο αληηζηνηρνχλ ζε 
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επίδνκα πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηαρψξηζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ έσο θαη ηελ 9
ε
 Γεθεκβξίνπ 2022. 

αβ) Έσο ηελ 28
ε  

Φεβξνπαξίνπ 2023 γηα ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ πνπ ζα ηηκνινγεζνχλ έσο ηελ 

31
ε  

Ιαλνπαξίνπ 2023 θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηαρψξηζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ έσο 

θαη ηελ 15
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2023.  

αγ) Έσο ηελ 28
ε 

Απξηιίνπ2023 γηα ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ πνπ ζα ηηκνινγεζνχλ έσο ηελ 31
ε 

Μαξηίνπ2023 θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηαρψξηζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ έσο θαη ηελ 

15
ε
 Απξηιίνπ 2023.   

Δηδηθά γηα ην θπζηθφ αέξην ζα θαηαρσξνχληαη έσο ηελ 31
ε
 Μαΐνπ 2023 δηθαηνινγεηηθά αγνξψλ 

ηεο πεξηφδνπ 1.10.2022 έσο 31.03.2023 κε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο 

έσο ηελ 16
ε
 Ματνπ 2023 θαη ην αληίζηνηρν πνζφ επηδφκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη έσο ηελ 15ε 

Ινπλίνπ 2023. Δηδηθά γηα ηελ θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηειεζέξκαλζεο ζα 

θαηαρσξνχληαη έσο ηελ 15
ε
 Ινπιίνπ 2023 δηθαηνινγεηηθά αγνξψλ ηεο πεξηφδνπ  1.10.2022 έσο 

31.03.2023 κε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο έσο ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ 2023 θαη 

ην αληίζηνηρν πνζφ επηδφκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη έσο ηελ 10
ε
 Απγνχζηνπ  2023.  

 

Η θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ δφζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θαηαβιεζείζαο θαηά 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 πξνθαηαβνιή.  

 

β) Γηα κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο δηθαηνχρσλ κε εκπξφζεζκε έλζηαζε θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο, ησλ νπνίσλ ε Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο δελ είρε 

εθθαζαξηζζεί ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο, κε απνηέιεζκα ηε κε ππνβνιή αίηεζεο, δχλαηαη ε 

Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Σεισλεηαθψλ, Διεγθηηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Δθαξκνγψλ (Γ.Α.Σ.Δ.), 

κεηά ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν θαη ηελ πξνζθφκηζε ζε απηήλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, λα 

ζπκπεξηιάβεη ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ζηηο σο άλσ πιεξσκέο. 

 

Η Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Σεισλεηαθψλ, Διεγθηηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Δθαξκνγψλ 

(Γ.Α.Σ.Δ.) επεμεξγάδεηαη πεξηνδηθά ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 4,ηα δηαζηαπξψλεη κε άιια ζηνηρεία 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο. 

 

3. Γηα ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξνχζα, νξίδεηαη σο αξκφδηνο θνξέαο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Η παξαπάλσ θαηαβνιή γίλεηαη 

κε πίζησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. Απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

επηδφκαηνο ζέξκαλζεο. εμάγεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή αλαιπηηθή θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο, ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε κνξθή ΙΒΑΝ, ην 

πηζησηηθφ Ίδξπκα, ζην νπνίν ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο, ην πνζφ ηεο θαηαβνιήο θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπο. 

 

4. Η ειεθηξνληθή κνξθή ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο είλαη επεμεξγάζηκε απφ ηελ εηαηξεία 

«Γηαηξαπεδηθά ζπζηήκαηα Α.Δ.» (ΓΙΑ Α.Δ.) πξνο ηελ νπνία δηαβηβάδεηαη. Δπίζεο, δηαβηβάδεηαη 

ζηε ΓΙΑ Α.Δ., θαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Γ.Ο.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θαηαβνιήο νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο, αλά ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα. Σν πνζφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο εγθξίλεηαη απφ ηνλ 

αξκφδην δηαηάθηε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
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5. Η αλσηέξσ έληππε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη, κέζσ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Γ.Ο.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηε Γηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ 

θαη Σακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Λ.Κ.) ε νπνία εθδίδεη, 

βάζεη απηήο, εληνιή πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ Νν 200 «Διιεληθφ Γεκφζην – πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ - Πιεξσκψλ», θαη ηελ 

πίζησζε ηνπ ελδηάκεζνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 

0242 1220 698 κε νλνκαζία «Πιεξσκέο ΔΓ κε ηε κεζνιάβεζε ηεο ΓΙΑ ΑΔ». πνπ ηεξείηαη ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε: α) ην ζπλνιηθφ πνζφ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο, θαη β) κε ην πνζφ πνπ 

αθνξά ην ζπλνιηθφ αλά ζπλαιιαγή θφζηνο πξνο ηξίηνπο (ΓΙΑ ΑΔ) ζχκθσλα κε ηελ 109/12-03-

2019 πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εμνπζηνδνηείηαη γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ αλά ζπλαιιαγή θφζηνπο πξνο ηξίηνπο. 

 

Ύζηεξα απφ ηελ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο Λνγαξηαζκψλ θαη Σακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Λ.Κ.), ε νπνία παξέρεηαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο κε ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698,  

πξνθεηκέλνπ λα δηνδεπζνχλ νη επηκέξνπο πιεξσκέο πξνο ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ 

ηειηθψλ δηθαηνχρσλ. Σπρφλ ππφινηπα ζηνλ ινγαξηαζκφ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο, 

κεηαθέξνληαη κε εληνιή πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ηε Γηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ θαη 

Σακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζε πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ κε ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 θαη ινγηζηηθνπνηνχληαη σο έζνδα ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

6. Σα πνζά πνπ απέηπραλ λα πιεξσζνχλ επηζηξέθνπλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΓ κε ΙΒΑΝ: GR71 

0100 0230 0000 0000 0200 211 κε αηηηνινγία θίλεζεο ηνλ εηδηθφ θσδηθφ πιεξσκήο ηεο ΓΙΑ Α.Δ. 

θαη ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηηο απνηπρνχζεο πιεξσκέο ε ΓΙΑ 

Α.Δ. ελεκεξψλεη ηελ Γ/λζε Αλάπηπμεο Σεισλεηαθψλ, Διεγθηηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Δθαξκνγψλ 

(Γ.Α.Σ.Δ.) κε αξρείν κε ηηο εληνιέο πνπ απέηπραλ λα εθηειεζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη 

δηθαηνχρνη θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ επφκελε πιεξσκή. 

 

7. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ε εηδηθή εληνιή πιεξσκήο ηεο παξ. 5 επέρεη 

ζέζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 

8. Η εκθάληζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξσκψλ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

έθδνζε ζπκςεθηζηηθψλ εληαικάησλ απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  (Γ.Γ.Ο.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

9. Η Γηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ θαη Σακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γ.Λ.Κ.., νη 

ζπκβαιιφκελεο ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ ζεσξνχληαη δεκφζηνη ππφινγνη θαη 

επζχλνληαη κφλν γηα ηπρφλ ιάζε απφ δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα. 

 

10. Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ νξίδνληαη ηα 

αθφινπζα: 

α) Η παξνχζα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζπκςεθηζηηθνχ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

β) Η ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηεο παξ. 4.  
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γ) Αληίγξαθν ηεο εληνιήο πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη αληίγξαθν θίλεζεο (extrait) ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Νν 200. 

 

11. Η δαπάλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο δελ ππφθεηηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

12. Σν επίδνκα ζέξκαλζεο δελ κπνξεί λα θαηαζρεζεί, δελ ππφθεηηαη ζε θαλελφο είδνπο 

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

 

13. Σν επίδνκα είλαη αθνξνιφγεην, δελ απνηειεί εηζφδεκα θαη δελ ππφθεηηαη ζε θακηά θξάηεζε 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ. 

 

Άπθπο 6 - Έλεγσορ δικαιούσυν 

 

1. Η Γ/λζε Αλάπηπμεο Σεισλεηαθψλ, Διεγθηηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Δθαξκνγψλ 

(Γ.Α.Σ.Δ.) ηεο Α.Α.Γ.Δ. κεηά ηελ, θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5, επεμεξγαζία θαη έιεγρν ησλ 

ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ επεμεξγάδεηαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

δηαθηλεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (ΓΙ.ΠΔ.ΘΔ.), δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

αλά αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ..Ο.Τ.), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο αηηνχληεο γηα 

ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο, ηε λνκηκφηεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ή ηα δηθαηνχκελα πνζά. 

 

2. Οη θαηά ηα αλσηέξσ δεκηνπξγνχκελεο θαηαζηάζεηο δηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθά ζηηο 

αξκφδηεο Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

 

3. Οη Γ.Ο.Τ. κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, πξνβαίλνπλ ζε ζπκπιήξσζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο θαη ηηο απνζηέιινπλ, έζησ θαη ηκεκαηηθά ζηε Γ/λζε 

Αλάπηπμεο Σεισλεηαθψλ, Διεγθηηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Δθαξκνγψλ (Γ.Α.Σ.Δ.) γηα ηελ 

πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ. 

 

4. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνχρσλ επηδφκαηνο ζέξκαλζεο εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3492/2006 (Α΄ 210). 

 

Άπθπο 7 - Δπανεξέηαζη αιηήζευν σοπήγηζηρ επιδόμαηορ και αποηελεζμάηυν 

επεξεπγαζίαρ 

 

1. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ρνξήγεζεο επηδφκαηνο 

κηθξφηεξνπ ηνπ αηηνχκελνπ ή ακθηζβήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο, δχλαηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο λα ππνβάιεη αίηεζε επαλεμέηαζεο πξνο ηε Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Γηαδηθαζηψλ (ΓΙ.ΔΠΙ.ΓΙ.) ηεο Α.Α.Γ.Δ. κέζσ ηεο ςεθηαθήο πχιεο myAADE, Μεηξψν & 

Δπηθνηλσλία (επηινγή «Δξσηήκαηα πξνο Α.Α.Γ.Δ.», ζεκαηηθή θαηεγνξία  «Δπίδνκα Θέξκαλζεο») 

κέρξη ηελ 15
ε 

Ινπιίνπ 2023, ζηελ νπνία  ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο έλζηαζεο. 
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2. Γηα ηα αηηήκαηα επαλεμέηαζεο επηιακβάλνληαη νη  αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γ.ΓΗΛ.Δ.Γ. 

θαη φπνπ απαηηείηαη, πξνβαίλνπλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, άιισο 

δηαβηβάδνπλ ηα αηηήκαηα επαλεμέηαζεο  ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία  

εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Τ.. 

 

3. Οη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. 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/λζε Αλάπηπμεο Σεισλεηαθψλ, Διεγθηηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ 

Δθαξκνγψλ (Γ.Α.Σ.Δ.) επαλεθθαζαξίδεη ηελ αίηεζε θαη θαηαβάιιεη ηπρφλ δηθαηνχκελν πνζφ 

επηδφκαηνο έσο ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2023. 

 

Άπθπο 8 - Καηαλογιζμόρ ανοικείυρ λαβόνηυν και επιβολή πποζηίμυν 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, ζηα θπζηθά 

πξφζσπα, πνπ αλαγξάθνπλ ςεπδή ζηνηρεία ζηελ αίηεζή ηνπο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο θαη 

απνθιείνληαη απφ ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο ζέξκαλζεο κειινληηθά. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 7, ζηηο πεξηπηψζεηο κε λφκηκεο είζπξαμεο επηδφκαηνο 

ζέξκαλζεο ή είζπξαμεο πνζνχ επηδφκαηνο κεγαιχηεξνπ ηνπ δηθαηνχκελνπ, ην αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλ πνζφ θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ αλνηθείσο ιαβφληνο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ ή ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ απ’ απηφλ νξγάλνπ θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ. 4978/2022,  Α΄ 190). 

3. Όζνλ αθνξά ηα κέιε ΓΙ.ΠΔ.ΘΔ. εθαξκνγή έρνπλ ηα πξφζηηκα ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 147 

ηνπ λ.2960/2001. 

 

Άπθπο 9 - Καηαπγούμενερ διαηάξειρ - Έναπξη ιζσύορ 

 

1. Η ππ’ αξ. Α.1243/15.11.2021 (Β’ 5298) Κ.Τ.Α. θαηαξγείηαη.  

2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 

3. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΔΤΡΟΠΟΤΛΟ  

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΖ 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ  
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

I. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

- Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) 

- Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

- Γεληθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.) 

 

II. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

- Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

- Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

- Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

- Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο  Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) 

- Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

- Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

- Γεληθή Γ/λζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο (Α.Α.Γ.Δ.) 

- Γεληθή. Γ/λζε Σεισλείσλ & Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο (Α.Α.Γ.Δ.) 

- Γεληθή Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Α.Α.Γ.Δ.) 

- Γξαθείν Γελ. Γ/ληε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

- Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Θεζαπξνθπιαθίνπ & Γεκνζηνλνκηθψλ Καλφλσλ 

- Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ 

- Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη Πξνυπνινγηζκνχ 

- Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ & Παξαβάζεσλ 

- Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

- Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

- Γηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ θαη Σακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ  

- Γηεχζπλζε πληνληζκνχ & Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ 

- Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο 

- Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη Πεξηνπζηνινγίνπ 
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