Αριθ. ∆5−ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013
Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους
Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013)

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 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005)
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»
(ΦΕΚ Α΄ 168/ 16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ
Α΄54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄
58/17.03.2006), σε συνδυασµό µε το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού,
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄
19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισµού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και σε συνδυασµό µε το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε
τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και
µετονοµασία 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 Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄
213/07.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄
56/15.04.2010)
3. Το π.δ 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ
Α΄ 141/21.07.2012)»
4. Την υπ’ αριθµ. 34240/06.07.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου
(ΦΕΚ Β΄ 2101/09.07.2012), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 15378/19−7−2012 όµοια
απόφαση (ΦΕΚ Β΄2166/19−7−2012)»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).
6. Τον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/09−04−2013).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην έννοια των Ευάλωτων Πελατών, για την
εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας και ειδικότερα του Κεφαλαίου 6 αυτού.

Άρθρο 2 – Έννοια Ευάλωτων Πελατών
1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως Ευάλωτοι Πελάτες εννοούνται οι Οικιακοί
Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την έννοια της περίπτωσης (ιζ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του Ν. 4001/2011 (εφεξής καλούµενοι «Πελάτες»), και αποκλειστικά σε σχέση µε
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας
τους, εφ’ όσον εντάσσονται σε µία από τις κάτωθι κατηγορίες και εφ’ όσον η συνολική
τετραµηνιαία κατανάλωσή τους δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για
την αντίστοιχη κατηγορία.
α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Πελάτες που έχουν ετήσιο συνολικό 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 εισοδήµατος,
προσαυξανόµενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Πελάτες κατοικούν µόνιµα σε
νησί µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ
για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόµενα τέκνα του Πελάτη, όπως αυτά ορίζονται
στον
Κώδικα
Φορολογίας
Εισοδήµατος.
Το όριο τετραµηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500kWh.
β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πελάτες, οι οποίοι έχουν τρία προστατευόµενα τέκνα, 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
23.500 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόµενες µειώσεις εισοδήµατος.
Το όριο τετραµηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700kWh.
γ) Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πελάτες, οι οποίοι είναι άνεργοι την 30η Νοεµβρίου του προηγούµενου του έτους ένταξης
έτους για συνεχές χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών και έχουν ετήσιο
συνολικό 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 εισοδήµατος, προσαυξανόµενο κατά 50% στις
περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Πελάτες κατοικούν µόνιµα σε νησί µε πληθυσµό κάτω από

3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο
πρώτα προστατευόµενα τέκνα του Πελάτη, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος. Στο παραπάνω φορολογούµενο εισόδηµα 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 1500kWh.
δ) ∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πελάτες, οι οποίοι 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 1700kWh.
ε) Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πελάτες, οι οποίοι έχουν ανάγκη µηχανικής υποστήριξης µε χρήση ιατρικών συσκευών, η
οποία παρέχεται κατ’ οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους ή τους βαρύνουν
προστατευόµενα µέλη, που έχουν ανάγκη µηχανικής υποστήριξης µε χρήση ιατρικών
συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, και
έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα,
εκκαθαρισµένο κατά το προηγούµενο του έτους ένταξης οικονοµικό έτος, µικρότερο από
30.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόµενες µειώσεις εισοδήµατος.
στ) ΣΤ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πελάτες, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν µε άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συµπληρώσει το ως άνω
όριο ηλικίας και επιπροσθέτως το ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούµενο πραγµατικό
ή τεκµαρτό εισόδηµα, εκκαθαρισµένο κατά το προηγούµενο του έτους ένταξης οικονοµικό
έτος, είναι µικρότερο από 25.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόµενες µειώσεις
εισοδήµατος, προσαυξανόµενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Πελάτες
κατοικούν µόνιµα σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους.
Το όριο τετραµηνιαίας κατανάλωσης είναι 2.000 kWh.
η) Η΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πελάτες, οι οποίοι έχουν άνω των τριών προστατευόµενων τέκνων, µε ετήσιο συνολικό
οικογενειακό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα, εκκαθαρισµένο κατά το
προηγούµενο του έτους ένταξης οικονοµικό έτος, µικρότερο από 26.500 ευρώ, χωρίς τις
εκάστοτε προβλεπόµενες µειώσεις εισοδήµατος, προσαυξανόµενο κατά 50% στις
περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Πελάτες κατοικούν µόνιµα σε νησί µε πληθυσµό κάτω από

3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεταικατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα πέµπτο
και έκτο προστατευόµενα τέκνα του Πελάτη και κατά 1.500 ευρώ για κάθε ένα
προστατευόµενο τέκνο πλέον του έκτου, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος.
Το όριο τετραµηνιαίας κατανάλωσης είναι 2.500 kWh.
2. Σε περίπτωση που η συνολική τετραµηνιαία κατανάλωση Ευάλωτου Πελάτη για
συγκεκριµένο τετράµηνο υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης, δεν εφαρµόζονται για το
συγκεκριµένο τετράµηνο οι διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας, και ειδικότερα οι διατάξεις
του κεφαλαίου 6, εφόσον η µέση τετραµηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόµενη βάση,
βάσει καταµετρηµένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για
κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2.
Άρθρο 3 - ∆ιαδικασία ένταξης στο Μητρώο
1. Ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ) τηρεί
ενιαίο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, στο οποίο εντάσσονται, κατόπιν αιτήσεώς τους,
Πελάτες που εµπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες του άρθρου 2.
2. Αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, κάθε ηµερολογιακό έτος
υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Οκτωβρίου έως τη 15η ∆εκεµβρίου κάθε
έτους για ένταξη που θα πραγµατοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού
έτους.
Για την πρώτη εφαρµογή οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη δηµοσίευση της παρούσας
απόφασης έως την 15.07.2013. Πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Κοινωνικό
Οικιακό Τιµολόγιο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µε την υπ’ αριθ. ∆5ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής
Αλλαγής,
όπως
αυτή
τροποποιήθηκε
µε
τις
υπ’
αριθ.
∆5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.6713/24.3.2011 και ∆5-ΗΛ/Β/ Φ.1.20/οικ. 878/17.1.2013 όµοιες
αποφάσεις, µε τη δηµοσίευση της παρούσας, εντάσσονται αυτόµατα στο Μητρώο Ευάλωτων
Πελατών, χωρίς να απαιτείται υποβολή σχετικής αιτήσεως εκ µέρους τους.
3. Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται και µετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού
διαστήµατος, η ένταξη όµως αυτών που πληρούν τα κριτήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 2,
γίνεται για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα του έτους ένταξης µετά και την ολοκλήρωση
του ελέγχου των στοιχείων. Ειδικά για αυτούς που υπάγονται στην κατηγορία Γ΄ (άνεργοι),
στην περίπτωση υποβολής της αίτησης µετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού
διαστήµατος, πρέπει να έχουν συµπληρώσει έξι συνεχείς µήνες ανεργίας την τελευταία
εργάσιµη µέρα του προηγούµενου της υποβολής της αίτησης µήνα και να πληρούν τα λοιπά
κριτήρια σύµφωνα µε το άρθρο 2.
4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή µέσω των προµηθευτών, στην
ιστοσελίδα του ∆Ε∆∆ΗΕ. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για διασταύρωση
των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρµόδιους φορείς (Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου
Οικονοµικών και Ο.Α.Ε.∆.) που πιστοποιούν την ένταξη του αιτούντος στην αντίστοιχη
κατηγορία του άρθρου 2 της παρούσας.
Η συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι δίνεται

µε την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος.
5. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο µητρώο των Ευάλωτων
Πελατών και ενηµερώνονται σχετικά, αυτός και ο προµηθευτής του, από το ∆Ε∆∆ΗΕ. Εάν
προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε ενηµερώνεται για τους λόγους
απόρριψης της αίτησής του.
6. Όσοι έχουν ενταχθεί στο µητρώο των Ευάλωτων Πελατών δεν απαιτείται να υποβάλουν
αίτηση για το επόµενο έτος, µε εξαίρεση τους δικαιούχους της περίπτωσης ε) της
παραγράφου 1 του άρθρου 2. Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που έχουν
δηλωθεί απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.
7. Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, για όσους
έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, διενεργείται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, το µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους.
Εφόσον από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού προκύπτει ότι για κάποιους Πελάτες δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών για το επόµενο
ηµερολογιακό έτος αυτοί απεντάσσονται από το Μητρώο.
8. Ο Ευάλωτος Πελάτης πρέπει να έχει λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος στο όνοµά του. Σε
περίπτωση που ο µετρητής δεν αντιστοιχεί στον Ευάλωτο Πελάτη, πρέπει πριν την υποβολή
της αίτησης για την ένταξη του στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, αυτός να προχωρήσει στις
απαιτούµενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασµός να εκδίδεται στο όνοµά του, στη
διεύθυνση της κύριας κατοικίας του. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ ελέγχει ότι κάθε Ευάλωτος Πελάτης
καταχωρείται στο Μητρώο για µία µόνο παροχή.
Άρθρο 4 - Απαιτούµενα δικαιολογητικά
1. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών υποβάλλονται εντός των
προθεσµιών και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο και
διαβιβάζονται στον ∆Ε∆∆ΗΕ, για έλεγχο πληρότητας των προϋποθέσεων υπαγωγής στο
Μητρώο, σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών και τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆).
Μαζί µε τις αιτήσεις οι αιτούντες οφείλουν να συνυποβάλλουν:
α. Στοιχεία της αστυνοµικής τους ταυτότητας
β. Στοιχεία λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος στο όνοµά τους ή της /του συζύγου
γ. Τον αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) τους και, αν είναι έγγαµοι, και τον ΑΦΜ
του/της συζύγου τους.
2. Ένα (1) µήνα το αργότερο µετά την υποβολή των αιτήσεων εντός της προθεσµίας που
προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση εντός
του αναγκαίου χρόνου, ώστε οι αιτούντες να µπορούν να εντάσσονται στο Μητρώο την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους, ο ∆Ε∆∆ΗΕ διαβιβάζει στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, για διασταύρωση και επιβεβαίωση, τα στοιχεία
των Πελατών που υποβάλλουν εµπρόθεσµα αίτηση σύµφωνα µε τα παραπάνω και τα οποία
σχετίζονται µε τις προϋποθέσεις ένταξής τους στις κατηγορίες του άρθρου 2 της απόφασης
αυτής.
Ειδικότερα, διασταυρώνονται στοιχεία που αφορούν το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα

ανάλογα µε την κατηγορία δικαιούχων, καθώς και στοιχεία που αφορούν την αναπηρία για
την κατηγορία ∆΄ (άτοµα µε αναπηρία).
Ειδικά για την κατηγορία Γ΄ (µακροχρόνια άνεργοι) διαβιβάζονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ εντός
της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου για διασταύρωση στοιχεία
στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) σχετικά µε το χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο είναι άνεργοι οι αιτούντες.
3. Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων από
τον ∆Ε∆∆ΗΕ και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση εντός του αναγκαίου χρόνου, ώστε
οι αιτούντες να µπορούν να εντάσσονται στο Μητρώο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οι
υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (ΟΑΕ∆ και Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών) αποστέλλουν στον ∆Ε∆∆ΗΕ
κατάλογο µε τους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης ένταξής τους στις
κατηγορίες του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, βάσει των στοιχείων που έχουν επιβεβαιωθεί
από το αρχείο τους.
4. Ειδικά για την κατηγορία Γ΄ (µακροχρόνια άνεργοι) τα στοιχεία που αποστέλλονται από
τον ΟΑΕ∆ στον ∆Ε∆∆ΗΕ, διαβιβάζονται στην συνέχεια από αυτούς εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση, ώστε οι αιτούντες να µπορούν να
εντάσσονται στο Μητρώο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων για τη διασταύρωση των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται
για την ένταξη στο Μητρώο, σύµφωνα µε τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2. Η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων αποστέλλει κατάλογο µε τους δικαιούχους
µακροχρόνια άνεργους το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και σε κάθε περίπτωση
χωρίς καθυστέρηση, ώστε οι αιτούντες να µπορούν να εντάσσονται στο Μητρώο µέχρι την
1η Ιανουαρίου κάθε έτους, βάσει και των στοιχείων που επιβεβαιώνονται από το αρχείο
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Φορολογίας που τηρείται από αυτήν.
5. Επιπρόσθετα για την κατηγορία Ε΄ (άτοµα που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης), κατά την
υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες οφείλουν να δηλώνουν, µε βάση τις διατάξεις του Ν.
1599/1986, επιπλέον των όσων περιγράφονται στην παράγραφο 1:
α. τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) τους, καθώς και τον ΑΜΚΑ που
προσώπου που χρήζει µηχανικής υποστήριξης, εφ’ όσον είναι άλλος από τον Πελάτη
β. τον ασφαλιστικό τους φορέα
γ. τον αριθµό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο
υπάγεται ο ασθενής, µε την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής
µηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο
ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθµό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχοµένου
από κρατικό νοσοκοµείο
δ. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση.
Οι Ευάλωτοι Πελάτες οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης και
όλων των λοιπών σχετικών εγγράφων για όσο διάστηµα είναι ενταγµένοι στο Μητρώο και να
τα προσκοµίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του
περιεχοµένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων µπορεί να ελεγχθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.
6. Τέλος για την κατηγορία ΣΤ΄ (άτοµα που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό (70ό)έτος

της ηλικίας τους), για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες οφείλουν να δηλώνουν, µε
βάση τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, επιπλέον των όσων περιγράφονται στην παράγραφο 1:
α. τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) τους και τον ΑΜΚΑ όλων των
συνοικούντων µε αυτούς
β. ότι δεν συνοικούν µε άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συµπληρώσει το ως άνω όριο
ηλικίας
Άρθρο 5
α) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

