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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων 
(Contract Management)
Πληροφορίες : Δήμητρα Παγώνη
Τηλέφωνο : 213 - 13 00 866
Fax : 213 - 1300 800-1 
e-mail : dpagoni@ktpae.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη 39ης Απόφασης επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 
11η/08/2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης 
ενεργειακού κόστους». 

Έχοντας υπόψη:
1. Τo Ν 4727/23-09-2020 (ΦΕΚ/Α/184/23.09.2020) - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις – «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄/ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

2. Το Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α' 137).

3. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134).

4. Τον N. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12- 
2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθ. 
30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της 
Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006).

5. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου 
στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 
3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, 
παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
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156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει. 

6. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ/81/08-07-2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019). 

7. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
200/Α/03-12-2018).

8. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 38427 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση 
του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και 
κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β'/04-11-2021).

9. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία 
της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 
252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της 
Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β’ 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης 
Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’ 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του 
Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» (Β’ 164)» ΦΕΚ 
2060/Β’/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).

10. Την υπ’ αρ. 13216 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
146/25.07.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 474), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 90/13.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 60) και 
32273/16.11.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 977) όμοιες.» (ΦΕΚ 376/ΥΟΔΔ/14-05-2021).

11. Το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 (Α΄185) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

12. Το Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65/Α/28-03-2022) - Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι 
τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ 
του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.

13. Τη με αριθμό πρωτ.: 2653/12-4-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του 
χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη 
λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 (A' 65), των 
απαραίτητων διαλειτουργικότητων, της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, 
της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, των προϋποθέσεων της προσαύξησης του ποσού της 
ενίσχυσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.» (ΦΕΚ 2030/Β/21-04-2022).

14. Την υπ’ αρ. 3258/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας με θέμα: «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 2653/21.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής 
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εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), των απαραίτητων 
διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της πίστωσης 
της οικονομικής ενίσχυσης, των προϋποθέσεων της προσαύξησης του ποσού της ενίσχυσης και 
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 2030).» (ΦΕΚ 2734/Β/02-06-2022)

15. Την υπ’ αρ. 4105/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων -  Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  με θέμα: "Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
4091/27.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4950/2022 (Α’ 128), των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, 
της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της πίστωσης της οικονομικής 
ενίσχυσης, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία αυτής, καθώς και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 3995)."  (ΦΕΚ 4091/Β/30-07-2022)

16. Η από 12-04-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε 6176/12-04-2022) Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚΤΠ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίζεται η ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 
Δικαιούχος για την εκτέλεση του έργου: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης 
ενεργειακού κόστους».

17. Η από 28-07-2022 Προγραμματική Συμφωνία - 1η Τροποποίηση μεταξύ του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚτΠ Μ.Α.Ε. για το έργο: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους».

18. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 6772/20-04-2022 (Α.Π. ΥΨΗΔ 15391/19-04-2022) Απόφαση 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την έκτακτη επιχορήγηση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. για την 
δράση «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους», σε βάρος της 
πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του ΥΨηΔ και Α.Λ.Ε. 2310889001 «Επιχορήγηση σε 
λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς» οικονομικού έτους 2022.

19. Την υπ’ αρ. 1975/18-04-2022 Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

20. Την υπ’ αρ. 1976/18-04-2022 Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

21. Την υπ’ αρ. 1977/20-04-2022 Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

22. Την υπ’ αρ. 1978/18-04-2022 Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.» και της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

23. Την υπ’ αρ. 1979/18-04-2022 Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

24. Την υπ’ αρ. 1980/18-04-2022 Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

25. Την υπ’ αρ. 1993/11-05-02022 Σύμβαση μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της «ATTICA BANK 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

26. Την υπ’ αρ. 1994/11-05-02022 Σύμβαση μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA 
BANK Α.Ε.».

27. Την υπ’ αρ. 1995/12-05-2022 Σύμβαση μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.».

28. Την υπ’ αρ. 1996/11-05-2022 Σύμβαση μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

29. Την υπ’ αρ. 1997/11-05-2022 Σύμβαση μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συν.Π.Ε.».
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30. Την υπ’ αρ. 1998/11-05-2022 Σύμβαση μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν.Π.Ε.».

31. Την υπ’ αρ. 2006/16-05-2022 Σύμβαση μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν.Π.Ε.».

32. Η υπ’ αρ. 11258/27-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: «Έγκριση Υποβληθέντων 
Νομιμοποιητικών Εγγράφων & Σύσταση Μητρώου συνεργαζόμενων αδειοδοτημένων Παρόχων 
Υπηρεσιών Πληρωμών, σύμφωνα με τη με αρ. 10518/15-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. για 
το Έργο «Δημιουργία Μητρώου συνεργαζόμενων αδειοδοτημένων Παρόχων Υπηρεσιών 
πληρωμών στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούνται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε» 
με σκοπό την παροχή οικονομικής ενίσχυσης πολιτών ή/και επιχειρήσεων».

33. Η υπ’ αρ. Απόφαση 12536/15-07-2022 της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: «Πρώτη συμπλήρωση- 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 11258/27-06-2022 Απόφαση με θέμα: «Έγκριση 
Υποβληθέντων Νομιμοποιητικών Εγγράφων & Σύσταση Μητρώου συνεργαζόμενων 
αδειοδοτημένων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, σύμφωνα με τη με αρ. 10518/15-06-2022 
Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. για το Έργο «Δημιουργία Μητρώου συνεργαζόμενων αδειοδοτημένων 
Παρόχων Υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούνται από την «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μ.Α.Ε» με σκοπό την παροχή οικονομικής ενίσχυσης πολιτών ή/και 
επιχειρήσεων».

34. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7191/28-04-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 1ης Απόφασης επί 
των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 26η/04/2022 και την 27η/04/2022 για το 
Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

35. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7280/29-04-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 2ης Απόφασης επί 
των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 28η/04/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

36. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7451/03-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 3ης Απόφασης επί 
των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 29η/04/2022, την 30η/04/2022, την 
01η/05/2022 και την 02α/05/2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω 
αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

37. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7532/04-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 4ης Απόφασης επί 
των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 03η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

38. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7627/05-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 5ης Απόφασης επί 
των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 04η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

39. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7737/06-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 6ης Απόφασης επί 
των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 05η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

40. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7861/09-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 7ης Απόφασης επί 
των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 06η/05/2022, την 07η/05/2022 και την 
08η/05/2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού 
κόστους»”.

41. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7952/10-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 8ης Απόφασης επί 
των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 09η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

42. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8015/11-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 9ης Απόφασης επί 
των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 10η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.
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43. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8119/12-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 10ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 11η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

44. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8193/13-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 11ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 12η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

45. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8308/16-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 12ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 13η/05/2022, 14η/05/2022 & την 
15η/05/2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού 
κόστους»”.

46. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8449/17-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 13ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 16η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

47. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8506/18-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 14ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 17η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

48. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8590/19-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 15ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 18η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

49. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8700/20-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 16ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 19η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

50. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8800/23-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 17ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 20η/05/2022, την 21η/05/2022 και την 
22η/05/2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού 
κόστους»”.

51. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8901/24-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 18ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 23η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

52. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9031/25-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 19ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 24η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

53. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9096/26-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 20ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 25η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

54. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9198/27-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 21ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 26η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

55. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9269/30-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 22ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 27η/05/2022, την 28η/05/2022 και την 
29η/05/2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού 
κόστους»”.

56. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9421/31-05-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 23ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 30η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

57. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9545/01-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 24ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 31η/05/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.
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58. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9650/02-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 25ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 01η/06/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

59. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9725/03-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 26ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 02η/06/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

60. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9806/06-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 27ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 03η/06/2022, την 04η/06/2022 και την 
05η/06/2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού 
κόστους»”.

61. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9917/07-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 28ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 06η/06/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

62. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10026/08-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 29ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 07η/06/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

63. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10131/09-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 30ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 08η/06/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

64. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10230/10-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 31ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 09η/06/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

65. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10370/14-06-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 32ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 10η/06/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

66. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12431/14-07-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 33ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής 
ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

67. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12911/21-07-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 34ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής 
ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

68. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13008/22-07-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 35ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής 
ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

69. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13765/02-08-2022/ ο.ε. 03-08-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 
36ης Απόφασης επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 01η/08/2022 για το 
Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

70. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14254/10-08-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 37ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 02α/08/2022, την 03η/08/2022, την 
04η/08/2022, την 05η/08/2022, την 06η/08/2022, την 07η/08/2022, την 08η/08/2022 και την 
09η/08/2022 για το Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού 
κόστους»”.

71. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14312/11-08-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε με θέμα: “Λήψη 38ης Απόφασης 
επί των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 10η/08/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους»”.

72. Το από 12-08-2022 (με Α/Α Docutracks 368382) Ενημερωτικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης 
Έργων/Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ Μ.Α.Ε.
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73. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 688/30-07-2019 Συνεδρίασή του, με 
θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).

74. Την Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με Αρ. Πρωτ. 9069/25-05-2022 
(Ο.Ε. 27-06-2022) και θέμα «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής προς τους Γενικούς 
Διευθυντές και Διευθυντές της ΚτΠ Μ.Α.Ε.».

75. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7042/26-04-2022 Απόφαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: “Εξουσιοδότηση 
δικαιώματος υπογραφής σε Διευθυντές της ΚτΠ Μ.Α.Ε. στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους”.

76. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 834/11-04-2022 Συνεδρίασή (Θέμα 3.1).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

α) Την έγκριση 5.334 αιτήσεων δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 11η/08/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους» από τον 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό «VIVA WALLET» για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, 

β) την έγκριση εμβάσματος ύψους τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ 
(432.440,00 €) προς την «VIVA WALLET», 

γ) την έγκριση 10.303 αιτήσεων δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 11η/08/2022 για το 
Πρόγραμμα: «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους» από τον 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό «ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK» για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας, 

δ) την έγκριση εμβάσματος ύψους οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πενήντα ευρώ 
(842.050,00€) προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK», 

ε) την έγκριση 47.489 αιτήσεων δικαιούχων που υποβλήθηκαν την 11η/08/2022 για το Πρόγραμμα: 
«Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους» για την πίστωση της 
οικονομικής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό, 

στ) την έγκριση εμβάσματος ύψους τριών εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων 
σαράντα πέντε ευρώ (3.211.345,00 €) μέσω διατραπεζικών συστημάτων ΔΙΑΣ για την 
διεκπεραίωση των εμβασμάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Κατ’ εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου
Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης 

Γεώργιος Χριστόπουλος
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Συνημμένα:
- 
Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ Γραφείο κ. Υπουργού Επικρατείας
- Εταιρείες: «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ Eurobank ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  «VIVA 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ATTICA BANK 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συν.Π.Ε.», «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ», 
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν.Π.Ε.».

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραμματεία Προέδρου Δ.Σ 
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Γενική Διεύθυνση Έργων 
- Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων

ΑΔΑ: ΨΛ0Β469Η4Σ-ΖΛ6
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