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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας
και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα
με αναπηρία.

2

Χορήγηση ενίσχυσης στη Δημοτική Επιχείρηση
Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 94649
(1)
Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας
και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 6 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού
COVID-19» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε
με το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
β) του άρθρου 120 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910
και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 148),
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γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του αρ. 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
3. Την υπ’ αρ. 71672/27.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).
4. Την υπ’ αρ. 5268/27.07.2021 απόφαση των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των
προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία»
(Β’ 3476).
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/04.11.2021
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο,
6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 5138).
6. Την υπ’ αρ. 85561/02.11.2021 εισήγηση του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
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σιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143).
7. Την υπ’ αρ. 54210/11179/29.12.2020 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 825.000.000€ σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικός φορέας
1033-202-0000000, ΑΛΕ 2310506011, οικ. έτους 2021,
προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες χορήγησης παροχών σε Άτομα με Αναπηρία από τον ΟΠΕΚΑ (ΑΔΑ:
6Ψ1Η46ΜΤΛΚ-ΟΝΑ).
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι
η ενδεχόμενη δαπάνη η οποία θα προκληθεί από την
παρούσα απόφαση είναι εντός των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2021 και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2310506011),
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας
και των προνοιακών παροχών σε χρήμα
σε άτομα με αναπηρία
Παρατείνεται έως την 31η Ιανουαρίου 2022 η καταβολή
των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών
σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων
που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της
οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές
του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σύμφωνα
με το άρθρο δέκατο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), με το οποίο αντικαταστάθηκε το
άρθρο 6 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/
2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του
ν. 4714/2020 (Α’ 148).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021
Οι Υφυπουργοί
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/112444/1832
(2)
Χορήγηση ενίσχυσης στη Δημοτική Επιχείρηση
Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
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Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών
στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και
άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄181) και ιδίως
το εξηκοστό πρώτο άρθρο αυτού, όπως τροποποιήθηκε
με το το άρθρο 189 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις
του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγική Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
7. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» θα προέλθει
από μέρος των εσόδων που προκύπτουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
σύμφωνα με την υποπερ. στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2.
του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και όχι από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
8. Το γεγονός ότι δεν έχει συνδεθεί η τηλεθέρμανση
του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την υπό
κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V» της ΔΕΗ.
9. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/111064/1793/22-11-2021
Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/111329/2437/
23-11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο
10 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 5481/25.11.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

70367

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
του ύψους της ενίσχυσης της Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό
λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της
τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
μέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου με την
υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
«ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V».

2. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., ως Διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», αποδίδει το ποσό της παρ. 1 στη Δ.Ε.ΤΗ.Π. μέχρι
την 31.12.2021.

Άρθρο 2
Ύψος Ενίσχυσης - Διαδικασία Χορήγησης
1. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000€).

Οι Υπουργοί

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021

Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02054812511210004*

