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Α.Δ.Α.: 703ΕΘ-ΜΑ0 
 
Ακινα, 10/12/2015 
Αρ. Ρρωτ.: ΡΟΛ.1262 
 
 
Προσ: Ωσ Πίνακα Διανομήσ 

Θζμα: «Χορήγηςη επιδόματοσ πετρελαίου θζρμανςησ και καθοριςμόσ του φψουσ, των 

δικαιοφχων, των προχποθζςεων και τησ διαδικαςίασ χορήγηςησ αυτοφ» 

 

ΑΠΟΦΑΘ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΟΙ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 

Πργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (Αϋ 98). 

2. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 111/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 178). 

3. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 

Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ116). 

4. Τισ  διατάξεισ του Ρ.Δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ 194). 

5. Τθν αρικ. Υ1/2015  απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ ςειράσ τάξθσ των Υπουργείων» (Βϋ 

2076). 
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6. Τθν αρικ. Υ5/2015  απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Σφςταςθ κζςεων Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν» (Βϋ204). 

7. Τθν αρικ. Υ14/2015 απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ περί ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι 

Υπουργό Οικονομικϊν Τρφφωνα Αλεξιάδθ (Βϋ 2144). 

8. Τθν αρικ. Υ29/2015  απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ περί ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι 

Υπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο Χουλιαράκθ (Βϋ 2168). 

9. Τθν αρικ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του 

Υπουργείου Οικονομικϊν (Βϋ 130 και Βϋ372), όπωσ τροποποιικθκε με τισ αρικ. Δ6Α 1125239/ΕΞ2013 

(Βϋ2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013 (Βϋ3317). 

10. Τισ διατάξεισ του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 Α). 

11. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α). 

12. Του άρκρου 26 παρ.1 του ν.2362/1995 «Ρερί Δθμόςιου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του 

Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 247 Α), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 91 παρ. 1 του 

ν.4270/2014 και ιςχφει. 

13. Τθσ περιπτ. α τθσ παρ.2 του άρκρου 73 και τθσ παρ.9 του άρκρου 147 του  ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α), 

όπωσ ιςχφει. 

14. Το άρκρο 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Αϋ), όπωσ ιςχφει. 

15. Τισ διατάξεισ των άρκρων 29 και 36 παρ. 8β του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) «Επείγοντα Μζτρα 

Εφαρμογισ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012-2015». 

16. Τισ διατάξεισ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’). 

17. Τισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ). 

18. Τισ διατάξεισ του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Αϋ), όπωσ ιςχφουν. 

19. Τθν υποπαράγραφο Α.1  τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ 

και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ 

διατάξεισ (Αϋ 85)». 

20. Τισ διατάξεισ του μζρουσ Β, άρκρου 3, παρ. Γ, υποπαρ.2.1, υποπερ. ια, του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Β) 

«Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ  - Κφρωςθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ από τον 

Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ και ρυκμίςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ».  

21. Τθν αρικ. 1019446/113/0015/ΡΟΛ. 1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307 Β) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

22. Τθν αρικμ. Δ33 5037619 ΕΞ/18.10.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β’ 2656/18-10-2013) 

23. Το γεγονόσ, ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ, το φψοσ τθσ οποίασ εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (δικαιοφχουσ και 

καταναλϊςεισ πετρελαίου) και ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω υπό αφξοντα αρικμό 19 

ΑΥΟ προβλζπεται ότι κα ανζλκει ςτο ποςό των 210 εκατ. ευρϊ από το ζτοσ 2015 και εξισ.  

24. Τθν ανάγκθ α) χοριγθςθσ επιδόματοσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν πετρελαίου 

κζρμανςθσ εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL) και β) επανακακοριςμοφ των κριτθρίων για τθ χοριγθςθ του 

επιδόματοσ κζρμανςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν πετρελαίου κζρμανςθσ 

εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL) λόγω τθσ υποχρζωςθσ που απορρζει από τισ διατάξεισ του μζρουσ Β, 

άρκρου 3, παρ. Γ, υποπαρ.2.1, υποπερ. ια, του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Β) «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ  - 

Κφρωςθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ 

και ρυκμίςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ», για τθν καλφτερθ ςτόχευςθ τθσ επιλεξιμότθτασ, 

ϊςτε να μειωκοφν κατά το ιμιςυ οι δαπάνεσ για τισ επιδοτιςεισ πετρελαίου κζρμανςθσ ςτον 

Ρροχπολογιςμό του 2016. 

25. Τθν αρικμ. Δ5Α 1167754 ΕΞ 2012/5-12-2012 Α.Υ.Ο. με κζμα «Ανάκεςθ πλθρωμισ του επιδόματοσ 

κζρμανςθσ προσ τουσ δικαιοφχουσ-καταναλωτζσ πετρελαίου κζρμανςθσ εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL)» 

ΦΕΚ 3249 Β 2012, 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε 

Άρθρο 1 - Δικαιοφχοι του επιδόματοσ θζρμανςησ 

1. Χορθγείται επίδομα κζρμανςθσ ςε φυςικά πρόςωπα άγαμα ι ζγγαμα ι εν διαςτάςει, τα οποία για τθ 

κζρμανςι τουσ καταναλϊνουν πετρζλαιο εςωτερικισ καφςθσ κζρμανςθσ και πλθροφν τα κριτιρια του 

άρκρου 2 τθσ παροφςασ. 

Ειδικά, για τουσ ζγγαμουσ, δικαιοφχοσ είναι ο υπόχρεοσ ςε υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ κατά το άρκρο 67 του Ν. 4172/2013. 

2. Το επίδομα χορθγείται ςτα ωσ άνω φυςικά πρόςωπα, για τθν κατανάλωςθ πετρελαίου εςωτερικισ 

καφςθσ κζρμανςθσ, για τα ακίνθτα που χρθςιμοποιοφν ωσ κφρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ, είτε αυτά μιςκϊνονται είτε είναι δωρεάν παραχωροφμενα ι ιδιοκατοικοφνται. 

3. Εξαιροφνται από τθ χοριγθςθ του επιδόματοσ: 

α) Τα φυςικά πρόςωπα, τα οποία δθλϊνονται ςτθ Διλωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων 

ωσ εξαρτϊμενα μζλθ του υπόχρεου κατά το άρκρο 11 του Ν. 4172/2013. 

β) Τα φυςικά πρόςωπα, τα οποία δθλϊνουν ςτθ Διλωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων 

ότι φιλοξενοφνται. 

γ) Τα φυςικά πρόςωπα που εμπίπτουν ςτο φόρο πολυτελοφσ διαβίωςθσ κακϊσ και τα φυςικά πρόςωπα 

που διακζτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνθτα περιςςότερα των δφο (2) ι ποςοςτά ςυνιδιοκτθςίασ, επί Ε.Ι.Χ. 

αυτοκινιτων, τα οποία  (ποςοςτά) ακροιηόμενα αντιςτοιχοφν ςε περιςςότερα των δφο (2) αυτοκίνθτα.  

δ) Θ επαγγελματικι ςτζγθ. 

ε) Τα ιδρφματα, οι οργανιςμοί και κάκε είδουσ νομικά πρόςωπα κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα. 

ςτ) Οι κάτοικοι εξωτερικοφ. 

Ειδικά, για τον προςδιοριςμό των εξαιρζςεων τθσ ανωτζρω (β) περίπτωςθσ, χρθςιμοποιοφνται τα 

δεδομζνα τθσ διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων του φορολογικοφ ζτουσ 2015, ενϊ 

για τον προςδιοριςμό των εξαιρζςεων των λοιπϊν περιπτϊςεων του φορολογικοφ ζτουσ 2014 και άλλεσ 

πθγζσ. 

Άρθρο 2 - Κριτήρια χορήγηςησ του επιδόματοσ θζρμανςησ 

Τα φυςικά πρόςωπα του άρκρου 1 τθσ παροφςασ δικαιοφνται επιδόματοσ κζρμανςθσ, εφόςον πλθροφν τα 

ακόλουκα κριτιρια: 

α. Ειςοδηματικά: 

Το ετιςιο ςυνολικό οικογενειακό ειςόδθμά τουσ, (που λαμβάνεται υπόψθ για τθν επιβολι τθσ ζκτακτθσ 

ειςφοράσ του άρκρου 29 του ν.3986/2011), ανεξάρτθτα από τθν πθγι προζλευςισ του, ανζρχεται ζωσ 

12.000 ευρϊ για άγαμο υπόχρεο και 20.000 ευρϊ για ζγγαμο υπόχρεο χωρίσ τζκνα, το οποίο 

προςαυξάνεται κατά 2.000 ευρϊ για κάθε τζκνο. Ομοίωσ, για τθ μονογονεϊκι οικογζνεια το ωσ άνω 

ειςόδθμα ανζρχεται ςε 22.000 ευρϊ, το οποίο προςαυξάνεται κατά 2.000 ευρϊ για κάκε τζκνο μετά το 

πρϊτο τζκνο. 

Για τον προςδιοριςμό τθσ οικογενειακισ κατάςταςθσ, του αρικμοφ των τζκνων κακϊσ και των 

ειςοδθματικϊν κριτθρίων, χρθςιμοποιοφνται τα δεδομζνα τθσ Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 

Φυςικϊν Ρροςϊπων, του φορολογικοφ ζτουσ 2014. Τα δεδομζνα τθσ ίδιασ ωσ άνω διλωςθσ 

χρθςιμοποιοφνται και ςτισ περιπτϊςεισ των εν διαςτάςει ι διαηευγμζνων ςυηφγων. 

β. Ακίνητησ Περιουςίασ:  

Θ ςυνολικι αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται για τον υπολογιςμό του 

ςυμπλθρωματικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α., θ οποία προκφπτει από τθν πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α. του  

ζτουσ 2015, υπόχρεου, ςυηφγου και εξαρτϊμενων, κατά τον Κ.Φ.Ε, τζκνων, που αναγράφονται ςτθ 

διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ 2014, να μην υπερβαίνει  το ποςό των 100.000 
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ευρϊ για τουσ άγαμουσ και  το ποςό των  200.000 ευρϊ  για τουσ ζγγαμουσ και τισ μονογονεϊκζσ 

οικογζνειεσ. 

Άρθρο 3 - Καθοριςμόσ του φψουσ του επιδόματοσ 

1. Για τθ χοριγθςθ του επιδόματοσ κζρμανςθσ, θ Ελλθνικι Επικράτεια κατανζμεται ςε τζςςερισ κλιματικζσ 

ηϊνεσ, ωσ ακολοφκωσ: 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΘ 
ΗΩΝΘ 

ΝΟΜΟΙ 

ΗΩΝΘ Α Γρεβενϊν, Δράμασ,  Ευρυτανίασ, Ιωαννίνων, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ, Σερρϊν, Φλϊρινασ 

ΗΩΝΘ Β 
Αρκαδίασ, Ζβρου, Θμακίασ, Θεςςαλονίκθσ, Καβάλασ, Καρδίτςασ, Κιλκίσ, Λάριςασ, 
Μαγνθςίασ, Ξάνκθσ, Ρζλλασ, Ριερίασ, οδόπθσ, Τρικάλων, Χαλκιδικισ 

ΗΩΝΘ Γ 
Αιτωλοακαρνανίασ, Άρτασ, Αττικισ (εκτόσ Κυκιρων και νθςιϊν Σαρωνικοφ), Αχαΐασ, 
Βοιωτίασ, Ευβοίασ, Θλείασ, Θεςπρωτίασ, Κζρκυρασ, Κορινκίασ, Λζςβου, Λευκάδασ,  
Ρρζβεηασ,  Φκιϊτιδασ, Φωκίδασ, Χίου 

ΗΩΝΘ Δ 
Αργολίδασ, Δωδεκανιςου, Ηακφνκου, Θρακλείου, Κυκλάδων, Λαςικίου, Μεςςθνίασ, 
Λακωνίασ, Κεφαλλθνίασ και Ικάκθσ, Κφκθρα και νθςιά Σαρωνικοφ, εκφμνου, Σάμου, 
Χανίων 

2. Για κάκε κατοικία, ανεξαρτιτωσ ηϊνθσ, χορθγείται επίδομα ςε άγαμουσ  για τα πρϊτα 80 τετραγωνικά 

μζτρα και ζγγαμουσ και μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ για τα πρϊτα 100 τετραγωνικά μζτρα, με ανϊτατθ 

κατανάλωςθ λίτρων πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ κζρμανςθσ, ανά κλιματικι ηϊνθ και ανά τετραγωνικό 

μζτρο τθσ κατοικίασ, ωσ ακολοφκωσ: 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ 
ΗΩΝΘ 

Ανϊτατθ κατανάλωςθ 
λίτρων πετρελαίου 

κζρμανςθσ ανά 
τετραγωνικό. 

Ανϊτατθ ςυνολικι κατανάλωςθ λίτρων 
πετρελαίου κζρμανςθσ ανά κφρια κατοικία που 

ανικει ςε  

Άγαμο 
Ζγγαμο ι Μονογονεϊκι 

Οικογζνεια 

Αϋ ΗΩΝΘ 25 2000 2500 

Βϋ ΗΩΝΘ 15 1200 1500 

Γϋ ΗΩΝΘ 8 640 800 

Δϋ ΗΩΝΘ 5 400 500 

Σε οριακζσ περιπτϊςεισ προςδιοριςμοφ κλιματικισ ηϊνθσ μιασ κατοικίασ επιλζγεται θ ευνοϊκότερθ ηϊνθ 

για τον αιτοφντα. 

3. Για κάκε λίτρο κατανάλωςθσ πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ κζρμανςθσ, χορθγείται ποςό επιδόματοσ 

0,25 ευρϊ. 

4. Στισ περιπτϊςεισ αλλαγισ κφριασ κατοικίασ ι / και διόρκωςθσ των τ.μ. κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου 

κζρμανςθσ, ςτθν νζα κφρια κατοικία μεταφζρεται το εναπομείναν ποςοςτό τθσ προθγοφμενθσ κφριασ 

κατοικίασ. 

Άρθρο 4 - Διαδικαςία χορήγηςησ του επιδόματοσ ςτουσ δικαιοφχουσ 

1. Επίδομα χορθγείται ςτα φυςικά πρόςωπα των παρ. 1 και 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ, για τισ αγορζσ 

πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ κζρμανςθσ που πραγματοποιοφν από 15 Οκτωβρίου 2015 μζχρι και τθν 30 

Απριλίου 2016 μετά από ςχετικι αίτθςθ που αρμοδίωσ υποβάλλεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, μζχρι 30 Μαΐου 2016. 
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2. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτθςθ μζςω εφαρμογισ ςτο TAXISnet, για να ενταχκοφν ςτο 

Μθτρϊο Δικαιοφχων του επιδόματοσ κζρμανςθσ. 

Στθν αίτθςθ αναγράφονται κατά περίπτωςθ τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 ο αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου του αιτοφντοσ – υπόχρεου φορολογικισ διλωςθσ, 

 το ονοματεπϊνυμό του, 

 ο αρικμόσ των εξαρτϊμενων τζκνων του, 

 ο αρικμόσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (IBAN) ςτον οποίο επικυμεί να πιςτωκεί το ποςό και το 

ονοματεπϊνυμο του πρϊτου δικαιοφχου, 

 ο αρικμόσ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ του ακινιτου κφριασ κατοικίασ, 

 θ ταχυδρομικι διεφκυνςθ που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, 

 αν θ κατοικία είναι ιδιόκτθτθ, ενοικιαηόμενθ ι δωρεάν παραχωροφμενθ κακϊσ και ο Α.Φ.Μ. του 

εκμιςκωτι ι του δωρεάν παραχωροφντοσ, 

 τα τετραγωνικά μζτρα κφριων χϊρων τθσ κφριασ κατοικίασ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ, 

 θ ζνδειξθ αν πρόκειται για πολυκατοικία, 

 τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του (διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, αρικμόσ κινθτοφ ι και 

ςτακεροφ τθλεφϊνου). 

β) Ραράλλθλα οι διαχειριςτζσ ι οι εκπρόςωποι των πολυκατοικιϊν ι οι εταιρίεσ διαχείριςθσ 

πολυκατοικιϊν, δθλϊνουν ςτθν εφαρμογι  τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου του διαχειριςτι ι του προςϊπου που εκπροςωπεί τθν 

πολυκατοικία ι τθσ εταιρίασ διαχείριςθσ τθσ πολυκατοικίασ, 

 τον Α.Φ.Μ. τθσ πολυκατοικίασ, εφόςον υπάρχει, 

 τον αρικμό τθσ κοινόχρθςτθσ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι μιασ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

που εκπροςωπεί τθν πολυκατοικία, 

 τα χιλιοςτά ςυμμετοχισ των διαμεριςμάτων ςτισ δαπάνεσ κζρμανςθσ, 

 το ονοματεπϊνυμο των φυςικϊν προςϊπων που διαμζνουν ςτα διαμερίςματα τα οποία δεν 

χρθςιμοποιοφνται ωσ επαγγελματικι ςτζγθ. 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων προβαίνουν ςε ενεργοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

πλθρωμισ. 

Θ ενεργοποίθςθ αυτι δεν μπορεί να γίνει μετά τισ 30 Μαΐου 2016. 

γ) Τα πρόςωπα που δεν είναι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ ςτο TAXISnet, για τθν είςοδό τουσ ςτθν θλεκτρονικι 

αίτθςθ, δθλϊνουν τον Α.Φ.Μ. και ζναν αρικμό ειδοποίθςθσ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ μιασ εκ των 

δθλϊςεων Φορολογίασ Ειςοδιματοσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ. 

δ) Στισ περιπτϊςεισ που ζχει αλλάξει κφρια κατοικία ο αιτϊν, υποβάλλει νζα αίτθςθ. 

ε) Αρχικζσ ι τροποποιθτικζσ αιτιςεισ προςϊπων που δεν πλθροφν τα κριτιρια των άρκρων 1 και 2 τθσ 

παροφςασ, απορρίπτονται αυτόματα από τθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων με ςχετικι αιτιολογία. 

ςτ) Δεν είναι αποδεκτι θ χριςθ του ίδιου αρικμοφ λογαριαςμοφ τραπζηθσ (IBAN) από δφο διαφορετικοφσ 

δικαιοφχουσ επιδόματοσ.  

Επίςθσ δεν είναι αποδεκτι θ χριςθ του ίδιου αρικμοφ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για περιςςότερουσ 

από δφο δικαιοφχουσ κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι. 

η) Τα μζλθ του μθτρϊου διακίνθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ (ΔΙ.ΡΕ.ΘΕ.), υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 

φορολογικϊν ςτοιχείων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ ςφμφωνα με 

τα όςα προβλζπονται ςτθν παρ. 2 άρκρ. 73 του ν.2960/2001 και ςτισ διατάξεισ τθσ αρικ. 

1019446/113/0015/ΡΟΛ 1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307/Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

θ) Πλα τα ςυνδεόμενα με τθν υποβαλλόμενθ αίτθςθ δικαιολογθτικά φυλάςςονται υποχρεωτικά από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ για διάςτθμα πζντε (5) ετϊν. 
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Άρθρο 5 - Αρμόδιεσ υπηρεςίεσ, διαδικαςία, χρόνοσ και τρόποσ χορήγηςησ του επιδόματοσ 

1.Θ Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων (εφεξισ 

Δ.ΘΛΕ.Δ.) ορίηεται ωσ αρμόδια υπθρεςία για τθ διενζργεια των μθχανογραφικϊν διαδικαςιϊν χοριγθςθσ 

του επιδόματοσ κζρμανςθσ ςτα δικαιοφχα φυςικά πρόςωπα και δεν κεωρείται δθμόςιοσ υπόλογοσ, ενϊ 

ευκφνεται μόνο για τυχόν λάκθ κατά τθν επεξεργαςία από δικι τθσ υπαιτιότθτα. 

Τα ειςαγόμενα ςτοιχεία του προθγοφμενου άρκρου, αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ και 

θλεκτρονικοφ ελζγχου από τθ Δ.ΘΛΕ.Δ. ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ, με ςκοπό να 

χορθγθκεί ωσ επίδομα κζρμανςθσ το κατά περίπτωςθ νόμιμο ποςό, ςτουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ, με βάςθ 

τα κριτιρια των άρκρων 2 και 3 τθσ παροφςασ. 

2. Θ πλθρωμι του επιδόματοσ κζρμανςθσ διενεργείται μζςω τραπεηικϊν ι λοιπϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 

κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του ν.2362/1995 (Αϋ 247) περί δθμόςιου λογιςτικοφ. Ειδικότερα:  

α) Για αιτιςεισ που υποβάλλονται ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015 και ςε περίπτωςθ πολυκατοικίασ εφόςον ζχει 

γίνει θ ενεργοποίθςθ πλθρωμισ, το ποςό επιδόματοσ κζρμανςθσ που δικαιοφνται οι αιτοφντεσ βάςει των 

πραγματοποιθκειςϊν  αγορϊν πετρελαίου κζρμανςθσ καταβάλλεται ζωσ 2 Φεβρουαρίου 2016, με τθν 

επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 6 τθσ παροφςασ  και με τθν υποβολι των αντίςτοιχων φορολογικϊν 

ςτοιχείων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ από τα μζλθ ΔΙ.ΡΕ.ΘΕ..  

β) Για αιτιςεισ που υποβάλλονται κατά το χρονικό διάςτθμα από 1θ Ιανουαρίου ζωσ 30 Μαΐου 2016 το 

ποςό επιδόματοσ κζρμανςθσ που δικαιοφνται οι αιτοφντεσ βάςει των πραγματοποιθκειςϊν  αγορϊν 

πετρελαίου κζρμανςθσ καταβάλλεται ζωσ 30 Ιουνίου  2016, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 

6 τθσ παροφςασ  και με τθν υποβολι των αντίςτοιχων φορολογικϊν ςτοιχείων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ από τα μζλθ ΔΙ.ΡΕ.ΘΕ..  

γ) Για αιτιςεισ που εμπίπτουν ςτα άρκρα 6 & 7 τθσ παροφςασ και εφόςον διαπιςτωκεί ότι ο αιτϊν είναι 

δικαιοφχοσ, το ποςό του επιδόματοσ κζρμανςθσ δφναται να καταβάλλεται ζωσ 14 Οκτωβρίου 2016. 

Εφόςον το υπόλοιπο του προχπολογιςκζντοσ ποςοφ επιδόματοσ κζρμανςθσ, δεν επαρκεί  για τθν κάλυψθ 

τυχόν ποςοφ επιδόματοσ που αφορά ςε εκκρεμοφςεσ αιτιςεισ, τότε αυτό (το ωσ άνω υπόλοιπο) κα 

καταβάλλεται ςτουσ δικαιοφχουσ αναλογικά. 

Θ Δ.ΘΛΕ.Δ. επεξεργάηεται περιοδικά τα ςτοιχεία του προθγοφμενου άρκρου, τα διαςταυρϊνει με άλλα 

ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ και ςτθ ςυνζχεια πριν από κάκε πλθρωμι δθμιουργεί: 

α) Αναλυτικι κατάςταςθ δικαιοφχων ςε θλεκτρονικι μορφι, με βάςθ τα ςτοιχεία του Μθτρϊου 

Δικαιοφχων Επιδόματοσ Θζρμανςθσ, θ οποία περιλαμβάνει τα πλιρθ ςτοιχεία των δικαιοφχων 

(ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Α.Φ.Μ.) τον αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςε 

μορφι IBAN, το αντίςτοιχο πιςτωτικό ίδρυμα ςτο οποίο τθρείται ο λογαριαςμόσ και το δικαιοφμενο ποςό 

επιδόματοσ. 

Θ θλεκτρονικι μορφι τθσ κατάςταςθσ αυτισ είναι επεξεργάςιμθ από τθν εταιρία «Διατραπεηικά 

ςυςτιματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προσ τθν οποία και διαβιβάηεται. 

β) Συγκεντρωτικι κατάςταςθ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι που περιλαμβάνει το ςυνολικό ποςό 

επιδόματοσ κζρμανςθσ, ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ανά τράπεηα ι πιςτωτικό ίδρυμα. 

3. Θ ανωτζρω ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ αποςτζλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν Δθμοςίου, θ οποία 

εκδίδει, βάςει αυτισ, ειδικι εντολι προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για χρζωςθ του λογαριαςμοφ του 

Δθμοςίου 200 «Ελλθνικό Δθμόςιο – Συγκζντρωςθ Ειςπράξεων - Ρλθρωμϊν» με πίςτωςθ των τραπεηικϊν 

λογαριαςμϊν των οικείων τραπεηϊν ι πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, μζςω των οποίων διενεργοφνται οι 

πλθρωμζσ των δικαιοφχων. Θ ανωτζρω εντολι κοινοποιείται ςτθ Δ.ΘΛΕ.Δ., ςτθ Δ/νςθ Ρροχπολογιςμοφ και 

Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν και ςτθ ΔΙΑΣ Α.Ε. 

4. α. Οι ςχετικζσ για τθν πλθρωμι του επιδόματοσ κζρμανςθσ πιςτϊςεισ εγγράφονται ςτον 

προχπολογιςμό του Υπουργείου Οικονομικϊν, υπό ειδικό φορζα 23-200 «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» και 

ΚΑΕ 2732 – «Επίδομα κζρμανςθσ». 
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β. Για τθν πλθρωμι του επιδόματοσ κζρμανςθσ θ ειδικι εντολι πλθρωμισ τθσ παραγράφου 3 του 

παρόντοσ άρκρου επζχει κζςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

5. α. Θ εμφάνιςθ των ςχετικϊν πλθρωμϊν ςτθ δθμόςια λθψοδοςία πραγματοποιείται με τθν ζκδοςθ 

ςυμψθφιςτικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων από τθν Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ςτο Υπουργείο 

Οικονομικϊν, επί Γραφείου Συμψθφιςμϊν του Γ.Λ. Κράτουσ. 

β. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων ορίηονται τα ακόλουκα: 

i) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν για τθν ζκδοςθ του ςυμψθφιςτικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ, που 

εκδίδεται με μζριμνα τθσ Δ/νςθσ Λογαριαςμϊν του Δθμοςίου. 

ii) Συγκεντρωτικι κατάςταςθ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου. 

iii) Αντίγραφα τθσ ειδικισ εντολισ προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και τθσ αναγγελίασ τθσ Τράπεηασ για τθ 

χρζωςθ του λογαριαςμοφ 200. 

6. Θ Δ/νςθ Λογαριαςμϊν Δθμοςίου, οι ςυμβαλλόμενεσ τράπεηεσ και τα λοιπά πιςτωτικά ιδρφματα δε 

κεωροφνται δθμόςιοι υπόλογοι και ευκφνονται μόνο για τυχόν λάκθ από δικι τουσ υπαιτιότθτα. 

7. Σε περίπτωςθ που το καταβαλλόμενο ποςό επιδόματοσ κζρμανςθσ υπολείπεται του δικαιοφμενου λόγω 

περιοριςμζνθσ αγοράσ ποςότθτασ πετρελαίου, το υπόλοιπο καταβάλλεται τμθματικά και κατ’ αναλογία με 

τθν πραγματοποίθςθ των εντόσ τθσ ιδίασ περιόδου επόμενων αγορϊν πετρελαίου κζρμανςθσ από τον 

δικαιοφχο. 

8. Θ δαπάνθ για τθν καταβολι του επιδόματοσ κζρμανςθσ δεν υπόκειται ςτον προλθπτικό ζλεγχο του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

9. Το επίδομα κζρμανςθσ δεν μπορεί να καταςχεκεί, δεν υπόκειται ςε κανενόσ είδουσ παρακράτθςθ και 

δεν ςυμψθφίηεται με τυχόν οφειλζσ του δικαιοφχου προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

10. Το επίδομα είναι αφορολόγθτο, δεν αποτελεί ειςόδθμα και δεν υπόκειται ςε καμιά κράτθςθ υπζρ του 

Δθμοςίου ι τρίτου. 

Άρθρο 6 - Ζλεγχοσ δικαιοφχων 

1 Θ Δ.ΘΛΕ.Δ. μετά τθν, κατά τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 5 τθσ παροφςασ, επεξεργαςία και ζλεγχο των 

υποβαλλόμενων αιτιςεων και των ςτοιχείων που επεξεργάηεται από το πλθροφοριακό ςφςτθμα 

πετρελαίου κζρμανςθσ (ΔΙ.ΡΕ.ΘΕ.), δθμιουργεί καταςτάςεισ ςε θλεκτρονικι μορφι ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ., 

που περιλαμβάνουν τουσ αιτοφντεσ για τουσ οποίουσ προκφπτουν αμφιβολίεσ ωσ προσ τθ νομιμοποίθςι 

τουσ, τθ νομιμότθτα των ςυναλλαγϊν ι τα δικαιοφμενα ποςά. 

2 Οι κατά τα ανωτζρω δθμιουργοφμενεσ καταςτάςεισ διαβιβάηονται θλεκτρονικά ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ., 

προκειμζνου οι Υπθρεςίεσ αυτζσ να πραγματοποιιςουν τουσ απαιτοφμενουσ ελζγχουσ για τθν εξακρίβωςθ 

των πραγματικϊν περιςτατικϊν. 

3 Οι Δ.Ο.Υ. μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, προβαίνουν ςε ςυμπλιρωςθ των καταςτάςεων με τισ 

διαπιςτϊςεισ τουσ και τισ αποςτζλλουν, ζςτω και τμθματικά ςτθ Δ.ΘΛΕ.Δ. για τθν περαιτζρω προϊκθςθ 

τθσ διαδικαςίασ πλθρωμισ των δικαιοφχων. 

4 Κατά τα λοιπά, ωσ προσ τον ζλεγχο των δικαιοφχων επιδόματοσ κζρμανςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ 

του Ν. 3492/2006 (Αϋ 210). 

Άρθρο 7 - Επανεξζταςη αιτήςεων χορήγηςησ επιδόματοσ και αποτελεςμάτων επεξεργαςίασ. 

1. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ του ενδιαφερόμενου ι χοριγθςθσ επιδόματοσ μικρότερου του 

αιτοφμενου ι αμφιςβιτθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ επεξεργαςίασ, δφναται ο ενδιαφερόμενοσ να 

υποβάλει αίτθςθ επανεξζταςθσ ςτθ Δ.ΘΛΕ.Δ. τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μζχρι 31 Ιουλίου 2016, ςτθν οποία κα 

τεκμθριϊνει τουσ λόγουσ ζνςταςθσ. 
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2. Θ Δ.ΘΛΕ.Δ. επιλαμβάνεται των αιτθμάτων επανεξζταςθσ εφόςον άπτονται των αρμοδιοτιτων τθσ 

προβαίνοντασ ςε κατάλλθλεσ ενζργειεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων, άλλωσ διαβιβάηει τα αιτιματα 

επανεξζταςθσ των ενδιαφερόμενων ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία τουσ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία. 

3. Οι αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. μετά τον ζλεγχο και ςε περίπτωςθ αποδοχισ μζρουσ ι του ςυνόλου του αιτιματοσ 

προβαίνουν αυτοδίκαια ι υποδεικνφουν ςτον ενδιαφερόμενο τισ αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ και θ 

Δ.ΘΛΕ.Δ. επανεκκακαρίηει τθν αίτθςθ. 

Άρθρο 8 - Καταλογιςμόσ ανοικείωσ λαβόντων και επιβολή προςτίμων. 

1.Με τθν επιφφλαξθ τυχόν προςτίμων που προβλζπονται από άλλεσ διατάξεισ, ςτα φυςικά πρόςωπα, που 

αναγράφουν ψευδι ςτοιχεία ςτθν αίτθςι τουσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν 

κείμενθ νομοκεςία ςε περίπτωςθ υποβολισ ψευδοφσ δθλϊςεωσ και αποκλείονται από τθ χοριγθςθ 

επιδόματοσ πετρελαίου κζρμανςθσ μελλοντικά. 

2. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 7, ςτισ περιπτϊςεισ μθ νόμιμθσ είςπραξθσ επιδόματοσ κζρμανςθσ ι 

είςπραξθσ ποςοφ επιδόματοσ μεγαλφτερου του δικαιοφμενου, το αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν ποςό 

καταλογίηεται ςε βάροσ του ανοικείωσ λαβόντοσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ι του νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνου απ’ αυτόν οργάνου και ειςπράττεται κατά τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ. 

3. Πςον αφορά τα μζλθ ΔΙ.ΡΕ.ΘΕ. εφαρμογι ζχουν τα πρόςτιμα τθσ παρ. 9 άρκρ. 147 του ν.2960/2001. 

Άρθρο 9 - Καταργοφμενεσ διατάξεισ - Ζναρξη ιςχφοσ 

1. Θ αρικμ. Δ335037619/18.10.2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β’ 2656/18.10.2013) καταργείται. 

2. Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ τθσ. 

3. Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

 

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΡΤΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΘ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΤΛΙΑΡΑΚΘ 
 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΚΛΕΙΔΘ ΣΑΚΑΛΩΣΟ 

 

 

 

Ακριβζσ Αντίγραφο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ 

I. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

- Εκνικό Τυπογραφείο (για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ) 

- Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.) 

- Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

- Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (Με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.) 

 

II. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

- Γραφείο κ. Υπουργοφ 

- Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων & Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

- Γραφείο Γεν. Δ/ντι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  

- Γραφείο Γεν. Δ/ντι Τελωνείων & Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

- Γραφείο Γεν. Δ/ντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

- Γραφείο Γεν. Δ/ντθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

- Γραφείο Γεν. Δ/ντι Θθςαυροφυλακίου & Δθμόςιου Λογιςτικοφ 

- Γραφείο Γεν. Δ/ντι Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

- Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων & Ραραβάςεων 

- Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ 

- Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου 

- Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν 

- Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ 

- Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν Δθμοςίου 

- Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ & Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμοςιολογιςτικϊν Διατάξεων 

 


