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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 253
8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1/Α/οικ.2497
Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυ−
τούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέμα−
τος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του
ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρε−
λαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως
ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του από
το ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των
Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων»
(ΦΕΚ Α΄ 304), τα άρθρα 21 και 22 του ν. 3769/2009
«Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
105) και ιδιαίτερα το άρθρο 17, και την παρ. 4 του
άρθρου 34 του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδρομίου Ελληνικού−Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ−Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Εν−
σωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)−Κριτήρια Αειφορίας
Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α΄ 70).
3. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 16) όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ Α΄ 19) όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο 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 Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και με το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε
από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
(ΦΕΚ Α΄ 56).
4. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με
το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57) και σε συνδυασμό με το
π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομι−
κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και με−
τονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας” μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας–Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας–Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας–Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α΄ 213).
5. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 187) όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
7. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141) σε συνδυασμό
με το π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄ 2574).
9. Την υπ’ αριθμ. 34240/06.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄ 2101) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15378/19.07.2012 όμοια
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2166).
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10. Την υπ’ αριθμ. Υ44/05.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακό−
πουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β΄ 2094).
11. Την υπ’ αριθμ. 334/2004 απόφαση του Ανώτατου
Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκινήτων −
πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινη−
τήρες ντίζελ − Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄
713/2005 και συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β΄1149/2005).
12. Τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.:
α) 513/2004 με τίτλο «Προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 Εναρμόνιση
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
(ΦΕΚ Β΄ 1149/2005),
β) 514/2004 με τίτλο «Καύσιμα αυτoκινήτων−Πετρέ−
λαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ
Β΄1490/2004), καθώς και
γ) 460/2009 με τίτλο “Τροποποίηση της απόφασης
ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της
απόφασης ΑΧΣ 514/2004 “Καύσιμα αυτοκινήτων−Πε−
τρέλαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών,
(ΦΕΚ Β΄1490/9.10.2006)”, καθώς και της απόφασης ΑΧΣ
513/2004 “Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της από−
φασης ΑΧΣ 291/2003 “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον
αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντί−
ζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”, (ΦΕΚ 1149/Β΄/
17.8.2005)”» (ΦΕΚ Β΄ 67/2010).
δ) 316/2010 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νο−
μοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης
και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», (ΦΕΚ Β΄501/2012).
13. Την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/22285/9.11.2012 απόφαση
«Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
Δ2/16570/7.9.2005 “Κανονισμός Αδειών” (ΦΕΚ 1306/Β΄/
16.9.2005) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄
2998).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, ααποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υπολογισμός κατανεμόμενης ποσότητας και
υποχρεώσεις παραλαβής αυτούσιου βιοντίζελ
1. Με την απόφαση της παραγράφου 4.α του άρθρου
15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει (εφεξής πρόσκληση)
που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 30η Νοεμβρίου, κα−
θορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου
βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιανουαρί−
ου−31ης Δεκεμβρίου) καθώς και το ποσοστό ανάμειξης
αυτούσιου βιοντίζελ στο μείγμα πετρελαίου κίνησης με
βιοντίζελ. Για τον υπολογισμό της ως άνω προς κατα−
νομή ετήσιας ποσότητας λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο
ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο
κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του ΑΧΣ,
και το 85% του πετρελαίου κίνησης που εκτιμάται ότι
θα καταναλωθεί το επόμενο έτος.

2. Οι δικαιούχοι της κατανομής όπως αυτοί καθορίζο−
νται με την απόφαση της παραγράφου 7.α του άρθρου
15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει (εφεξής απόφαση
κατανομής), υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική
επικράτεια, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους τις κατανεμηθείσες σε αυτούς
συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και
οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης υποχρεούνται να τις πα−
ραλαμβάνουν.
3. Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης οφείλουν να παραλαμ−
βάνουν επιπλέον ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ από
τους δικαιούχους της απόφασης κατανομής ή από κα−
τόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων ώστε να διασφα−
λίζουν ότι και το επιπλέον 15% του πετρελαίου κίνησης
που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια και το οποίο
δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προς
κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ σύμ−
φωνα με το σημείο 1, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης
όπως αυτό καθορίζεται στην πρόσκληση.
H παραλαβή της ποσότητας που ορίζεται στο προη−
γούμενο εδάφιο, γίνεται ως εξής:
i) Το ήμισυ της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ πα−
ραλαμβάνεται υποχρεωτικά από δικαιούχο/ους της
απόφασης κατανομής, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογη−
τικά σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.Α.η ή/και 1.Α.θ και
τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του
άρθρου 5. Η ποσότητα αυτή παράγεται στις μονάδες
παραγωγής των ανωτέρω δικαιούχων.
ii) Το ήμισυ της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ πα−
ραλαμβάνεται από δικαιούχο/ους της απόφασης κατα−
νομής ή από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.
Η ποσότητα αυτή παράγεται εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
4. Εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου
κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κατανάλωσης,
βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια
ποσότητα, οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης οφείλουν να πα−
ραλαμβάνουν κατά αντίστοιχο ποσοστό αυξημένες πο−
σότητες αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο,
κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, έτσι
ώστε το 85% του συνόλου του αυτούσιου βιοντίζελ που
παραλαμβάνουν να προέρχεται από δικαιούχους της
κατανομής. Το υπόλοιπο 15% παραλαμβάνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 3.i και 3.ii.
5. Εφόσον μειωθεί έως και 15% η κατανάλωση του
πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κα−
τανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς
κατανομή ετήσια ποσότητα, παραμένουν σταθερές οι
κατανεμηθείσες ποσότητες ανά δικαιούχο και παρα−
λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους κατόχους
Άδειας Διύλισης. H υπόλοιπη ποσότητα αυτούσιου βιο−
ντίζελ παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 3.i και 3.ii.
Εφόσον μειωθεί περισσότερο του 15% η κατανάλωση
του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της
κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς
κατανομή ετήσια ποσότητα, μειώνονται κατά αντίστοι−
χο ποσοστό οι κατανεμηθείσες ποσότητες αναλογικά
ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην
κατανομή, με την έκδοση της απόφασης της παρ. 7.δ.γγ
του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4531

6. Οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α΄ εφό−
σον πραγματοποιήσουν εισαγωγές, κατά την έννοια
της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει,
πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επι−
κράτεια, οφείλουν να παραλαμβάνουν ποσότητα αυ−
τούσιου βιοντίζελ, ώστε να διασφαλίζουν ότι το σύνολο
του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική
επικράτεια, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης, όπως
αυτό καθορίζεται στην πρόσκληση.
Η παραλαβή των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ γί−
νεται ως εξής:
α) 85% της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ παρα−
λαμβάνεται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους της
απόφασης κατανομής, αναλογικά κατά το ποσοστό
συμμετοχής τους,
β) 15% της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ παραλαμ−
βάνεται από τους δικαιούχους της απόφασης κατα−
νομής ή από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3.i και 3.ii.

γ) Η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα σχετικά με την παρα−
γωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες
ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της
απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/15.5.2012 «Εξειδίκευση πρώτων
υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των
ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του
ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70)» (ΦΕΚ Β΄ 1667), καθώς και από
άλγη, ακατέργαστη γλυκερίνη, βαγάσση, μη εδώδιμες
κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες και κλάσμα
βιομάζας από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα.
Ειδικά για την κατανομή έτους 2013 ισχύουν τα ορι−
ζόμενα στην παρ.2.i του άρθρου 7.
Το ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να είναι τουλάχι−
στον εξάμηνης διάρκειας, σε ισχύ κατά την καταληκτι−
κή ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η αιτούσα
εταιρεία πρέπει να έχει ίδια συμμετοχή στον προϋπο−
λογισμό του ερευνητικού προγράμματος.

Άρθρο 2
Κριτήρια κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ

Άρθρο 3
Αίτηση και δικαιολογητικά
για συμμετοχή στην κατανομή

Για την κατανομή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου
βιοντίζελ μεταξύ των δικαιούχων, λαμβάνονται υπόψη
τα ακόλουθα κριτήρια:
α1) Οι ποσότητες πρώτων υλών που προορίζονται για
την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ και προέρχονται
από εκτάσεις εγχώριων ενεργειακών καλλιεργειών οι
οποίες έχουν συμβολαιοποιηθεί μεταξύ των καλλιεργη−
τών τους και παραγωγών αυτούσιου βιοντίζελ και έχουν
καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
α2) Οι ποσότητες βαμβακόσπορου, εγχώριας προέ−
λευσης, που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου
βιοντίζελ.
α3) Οι ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων,
τηγανελαίων και ζωικών λιπών, εγχώριας προέλευσης,
που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου βιο−
ντίζελ.
β) Η αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ.
Στην περίπτωση παραγωγών αυτούσιου βιοντίζελ,
η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την
ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, εφόσον
αυτή είναι εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια,
και το 25% της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας
παραγωγής, εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη σε άλλο
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην περίπτωση εισαγωγέων που προσκομίζουν συμ−
βάσεις προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες
παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αιτούμενη ποσότητα δεν
μπορεί να υπερβαίνει, αφενός το άθροισμα του 25% των
ετήσιων δυναμικοτήτων για κάθε συμβεβλημένη μονάδα
παραγωγής και αφετέρου τη συνολική ποσότητα των
συμβάσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η αιτούμενη ποσότητα δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει την προς κατανομή συνολική ετήσια
ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ.
Εφόσον η αιτούμενη ποσότητα υπερβαίνει τα ανω−
τέρω όρια, αυτή αναπροσαρμόζεται ώστε να πληροί
τα όρια αυτά.

1. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 5Α παρ. 1 του
ν. 3054/2002 όπως ισχύει, τα οποία επιθυμούν να συμ−
μετάσχουν στην ετήσια κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ,
υποβάλλουν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων που καθορίζεται με την πρό−
σκληση, σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση
Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για
το έτος [αναγράφεται το έτος κατανομής]», ο οποίος
περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Στην περίπτωση παραγωγών που έχουν στην κατο−
χή τους μονάδα παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκα−
τεστημένη σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπό−
δειγμα του Παραρτήματος 1, πλήρως συμπληρωμένη, με
σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου
και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια
αρχή.
β) Αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρ−
νησης (ΦΕΚ) νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ή
αντίστοιχα επίσημα έγγραφα θεωρημένα από αρμόδια
αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους−μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Άδεια διάθεσης Βιοκαυσίμων, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 1α του άρθρου 7.
δ) Βεβαίωση από την εθνική αρμόδια αρχή, προκει−
μένου για μονάδες παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ
εγκατεστημένες εντός της ελληνικής επικράτειας, ή
από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους − μέλους της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου για μονάδες παραγωγής
που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου
εξαμήνου, που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της
μονάδας παραγωγής βρίσκεται σε ισχύ.
ε) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου
βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος –
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμόδιας
αρχής, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, για
τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελ−
ληνική επικράτεια.
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στ) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή,
που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των
απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνι−
κής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, και για όλο
το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητικότητα
των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100
της αιτούμενης ποσότητας ούτε από 100 κυβικά μέτρα
ανά μονάδα παραγωγής, ιδιόκτητη ή συμβεβλημένη, της
αιτούσας εταιρείας.
ζ) Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7, στην
περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε
ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσί−
μων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον
εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η
απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι
το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η
έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ’ όπου
να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας
στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνο−
πτική περιγραφή του αντικειμένου.
η) Βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις εκτάσεις
εγχώριων ενεργειακών καλλιεργειών, ανά είδος καλλι−
έργειας και ανά Περιφέρεια, εκφρασμένες σε στρέμ−
ματα, οι οποίες έχουν συμβολαιοποιηθεί μεταξύ των
καλλιεργητών και της αιτούσας εταιρείας παραγωγής
αυτούσιου βιοντίζελ και έχουν υλοποιηθεί καθώς και
τις ποσότητες ελαιούχων σπόρων, ανά είδος καλλιέρ−
γειας, εκφρασμένες σε τόνους, που προέρχονται από
τις εκτάσεις αυτές.
Οι ποσότητες ελαιούχων σπόρων που βεβαιώνει ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει:
i) να προέρχονται από συμβάσεις ενεργειακών καλλι−
εργειών, οι οποίες αφορούν τα στοιχεία του Ο.Σ.Δ.Ε. του
προηγούμενου έτους σε σχέση με το έτος κατανομής
και έχουν ταυτοποιηθεί και
ii) να έχουν παραδοθεί από τους καλλιεργητές στην
αιτούσα εταιρεία και
iii) να έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο άρθρο 5 παρ. 1.
θ) i) Ηλεκτρονικό αρχείο τύπου λογιστικών φύλλων με
τίτλο «Συνοδευτικοί Πίνακες Πρώτων Υλών Εγχώριας
Προέλευσης για Παραγωγή Αυτούσιου Βιοντίζελ», σύμ−
φωνα με τα περιεχόμενα και τα υποδείγματα Πινάκων
του Παραρτήματος 3 που βρίσκονται αναρτημένοι και
είναι διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://
www.ypeka.gr), πλήρως συμπληρωμένο, το οποίο να πε−
ριλαμβάνει τα ακόλουθα:
— Στο φύλλο Α−1: τα στοιχεία των τιμολογίων προμή−
θειας (πώλησης ή αγοράς) βαμβακόσπορου εγχώριας
προέλευσης που προορίζεται για παραγωγή αυτούσιου
βιοντίζελ, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των αντίστοι−
χων δελτίων αποστολής.
— Στο φύλλο Α−2: τα στοιχεία των τιμολογίων προμή−
θειας (πώλησης ή αγοράς) χρησιμοποιημένων φυτικών
ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, εγχώριας προέ−
λευσης που προορίζονται για παραγωγή αυτούσιου βιο−
ντίζελ, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των αντίστοιχων
δελτίων αποστολής.

— Στο φύλλο Α−3: σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμ−
βακόσπορου, εγχώριας προέλευσης προοριζόμενου
για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, τα στοιχεία των
εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα
οποία να αποδεικνύουν με σαφήνεια την παραγωγή
και την ύπαρξη των αιτούμενων ποσοτήτων βαμβα−
κόσπορου.
Τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμο−
ποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών
λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής, που δη−
λώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει αφενός να έχουν
εκδοθεί από την επομένη της λήξης της προθεσμίας
υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη
κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αί−
τησης για συμμετοχή στην κατανομή και, αφετέρου
να μην έχουν δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής
προηγούμενων ετών.
Με εξαίρεση την κατανομή έτους 2013, λαμβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας, μόνο οι ποσό−
τητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων
και ζωικών λιπών, τις οποίες η αιτούσα εταιρεία έχει
προμηθευτεί απευθείας από κάτοχο Άδειας Συλλογής
και Μεταφοράς που χορηγείται σύμφωνα με το άρ−
θρο 8 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 50910/2727/22.12.2003 κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα−Όροι για τη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχε−
διασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β΄).
ii) Σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου,
εγχώριας προέλευσης προοριζόμενου για παραγωγή
αυτούσιου βιοντίζελ:
Θεωρημένα αντίγραφα των σχετικών εγγραφών στο
βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδει−
κνύουν με σαφήνεια την παραγωγή και την ύπαρξη των
δηλωθεισών ποσοτήτων βαμβακόσπορου.
iii) Υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών χρησιμοποι−
ημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών,
από τους οποίους η αιτούσα εταιρεία έχει προμηθευ−
τεί αυτές τις πρώτες ύλες, στις οποίες δηλώνονται τα
στοιχεία του Παραρτήματος 4.
ι) Πίνακα περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιολο−
γητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομίμου
εκπροσώπου.
Β. Στην περίπτωση εισαγωγέων που προσκομίζουν
συμβάσεις προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ από μονά−
δες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος − μέ−
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπό−
δειγμα του Παραρτήματος 2, πλήρως συμπληρωμένη,
με σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου
και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια
αρχή.
β) Αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρ−
νησης (ΦΕΚ) νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ή
αντίστοιχα επίσημα έγγραφα θεωρημένα από αρμόδια
αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους−μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εδρεύει.
γ) Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με την επιφύλαξη της
παρ. 1β του άρθρου 7.
δ) Συμβάσεις για αγορά αυτούσιου βιοντίζελ για
το έτος κατανομής, στις οποίες πρέπει να αναγρά−
φεται απαραίτητα το χρονικό διάστημα προμήθειας
αυτούσιου βιοντίζελ και η συνολική προμηθευόμενη
ποσότητα.
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ε) i) Για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής αυ−
τούσιου βιοντίζελ, επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή,
κατά το οικείο δίκαιο του κράτους − μέλους της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα
της μονάδας παραγωγής, συνοδευόμενα από βεβαίωση
από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους − μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου
εξαμήνου, που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της
βρίσκεται σε ισχύ.
ii) Εφόσον στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν ανα−
γράφεται η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παρα−
γωγής αυτούσιου βιοντίζελ, αυτή υπολογίζεται ως εξής:
(Ημερήσια δυναμικότητα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά
έτος) ή
(Ωριαία δυναμικότητα) * (Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα)
* (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος).
Σε περίπτωση που στα υποβαλόμενα δικαιολογητικά
δεν αναφέρονται οι ημέρες λειτουργίας ανά έτος ή/και
οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, για τον υπολογισμό της
ετήσιας δυναμικότητας αυτές θεωρούνται ίσες με 330
και 24, αντίστοιχα.
Εφόσον απαιτείται, για τη μετατροπή της δυναμικό−
τητας, η πυκνότητα του αυτούσιου βιοντίζελ θεωρείται
ίση με 0,88 κιλά/λίτρο.
στ) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή,
που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα
των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της
ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ και
για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητι−
κότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας (Αi) ούτε από 100
κυβικά μέτρα ανά συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής
της αιτούσας εταιρείας.
ζ) Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7 στην
περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε
ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσί−
μων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον
εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η
απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι
το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η
έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ’ όπου
να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας
στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνο−
πτική περιγραφή του αντικειμένου.
η) Στην περίπτωση εισαγωγέα με έδρα σε άλλο κρά−
τος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμό−
διας αρχής, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου,
για τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην
ελληνική επικράτεια.
θ) Πίνακα περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιο−
λογητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομί−
μου εκπροσώπου.
2. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 κατατίθενται σε
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ σε περί−
πτωση ξενόγλωσσων κείμενων αυτά συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα
ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα πρέπει να φέρουν την
επισημείωση (Apostille) του άρθρου 4 του ν. 1497/1984
(ΦΕΚ Α΄ 108).
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3. Ο φάκελος της αίτησης φέρει την επισήμανση «ΚΥΡΙΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ» και συνοδεύεται από δεύτερο σφραγισμένο
φάκελο που περιέχει φωτοαντίγραφα όλων των υποβαλ−
λόμενων δικαιολογητικών, ο οποίος φέρει την επισήμανση
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ». Στο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ» δεν
περιλαμβάνονται δικαιολογητικά ή τμήματα δικαιολογητι−
κών τα οποία, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα,
καλύπτονται από επιχειρηματικό ή άλλου είδους απόρρητο.
4. Σε περίπτωση που η ίδια μονάδα παραγωγής αυτού−
σιου βιοντίζελ εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται σε περισσότερες
από μία αιτήσεις, είτε ως παραγωγός και συμβεβλημένη
με τουλάχιστον ένα εισαγωγέα είτε συμβεβλημένη με
τουλάχιστον δύο εισαγωγείς, η δυναμικότητα της επιμε−
ρίζεται αναλογικά στις αιτούσες εταιρείες με βάση τις
ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε αίτηση, εφαρμο−
ζομένων και των προβλεπομένων στο άρθρο 2 εδάφιο β.
5. Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα δικαι−
ολογητικά στην παρ. 1 εδάφιο Α σημεία α, β, γ, δ και στ
καθώς και εδάφιο Β σημεία α, β, γ, δ, ε και στ, στις παρα−
γράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την
ιδιότητα της αιτούσας εταιρείας, αποκλείει την αιτούσα
εταιρεία από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής.
6. Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία
της ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ με μόνο
μία αίτηση, ειδάλλως αποκλείεται από τη διαδικασία
αξιολόγησης και κατανομής.
7. Η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού
εκτός των καθοριζομένων στην παράγραφο 1, δεν λαμ−
βάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης.
8. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκ−
πρόθεσμα, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων που καθορίζεται στην πρόσκληση, δεν
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
και κατανομής.
Άρθρο 4
Αποσφράγιση φακέλων και έργο
της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου της πρόσκλη−
σης, προβαίνει σε αποσφράγιση των φακέλων των αι−
τήσεων σε ανοικτή συνεδρίαση, σε τόπο και χρόνο που
καθορίζεται στην πρόσκληση.
2. Κατά την συνεδρίαση αυτή αποσφραγίζονται οι φάκε−
λοι με τις ενδείξεις «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ» και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτρο−
πής Αξιολόγησης και Ελέγχου όλα τα δικαιολογητικά των
φακέλων με την ένδειξη «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ». Η αποσφρά−
γιση γίνεται δημόσια και έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι
νόμιμοι εκπρόσωποι των αιτουσών εταιρειών ή πρόσωπο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες, οι οποίοι
έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου
των φακέλων με την επισήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, σε κλειστές
συνεδριάσεις, ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
των κύριων φακέλων ως προς την τυπική τους πληρό−
τητα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Επιτροπή
συντάσσει πρακτικό, όπου καταγράφει τις συμμετέχου−
σες εταιρείες που προκρίνονται από τον έλεγχο τυπικής
πληρότητας, τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για
τους υπολογισμούς του άρθρου 5 και αιτιολογεί τους
λόγους απόρριψης των εταιρειών που δεν προκρίνονται
από τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας.
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4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου δύναται να ζη−
τήσει διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως, κατά το άρθρο 3,
υποβληθέντων δικαιολογητικών από τις αιτούσες εταιρείες.
5. Η ετήσια προς κατανομή ποσότητα, όπως αυτή
προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1, κατανέμεται στις
εταιρείες που προκρίνονται από τον έλεγχο τυπικής
πληρότητας, σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 5.
6. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, η
Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου υποβάλλει γνωμοδό−
τηση όπου καταγράφει τις προς κατανομή ποσότητες ανά
εταιρεία, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατανομής.
Άρθρο 5
Μεθοδολογία κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, υπολογίζει
τις κατανεμόμενες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ ανά
εταιρεία, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Κi ={[0,57 * ΕΛ1i / (Σύνολο ΕΛ1i)] + [0,07* ΕΛ2i / (Σύνο−
λο ΕΛ2i)] + [0,125 * ΕΛ3i / (Σύνολο ΕΛ3i)] + [0,1875 * Ai
/ (Σύνολο Ai)] + [0,0475* Ei / (Σύνολο Ei)]} *ποσότητα
βιοντίζελ προς κατανομή,
όπου:
i = η εξεταζόμενη εταιρεία,
Κi = κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ
έτους, σε χιλιόλιτρα,
ΕΛ1i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ παραγόμενα από
πρώτες ύλες, σύμφωνα με τη βεβαίωση του άρθρου 3
παρ. 1.Α.η, λαμβάνοντας ως απόδοση αυτούσιου βιοντίζελ
ανά τόνο πρώτης ύλης, τις τιμές του παρακάτω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ
ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

ΣΟΓΙΑ

ΕΙΔΟΣ
ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΗ
(ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ/
ΤΟΝΟ ΣΠΟΡΟΥ)

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

0,440

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

0,440

ΣΟΓΙΑ

0,220

Σε περίπτωση που στη βεβαίωση του άρθρου 3 παρ.
1. Α.η περιλαμβάνονται πρώτες ύλες ενεργειακών καλλι−
εργειών που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, οι
αντίστοιχες τιμές απόδοσης σε βιοντίζελ, που λαμβάνει
υπόψη η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου για τον
υπολογισμό του ΕΛ1i, προσδιορίζονται από την αρμόδια
υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του
ΥΠΕΚΑ.
Εάν η συνολική ποσότητα παραληφθέντων ελαι−
ούχων σπόρων ανά είδος καλλιέργειας, σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, αντιστοιχεί σε στρεμματική
απόδοση που υπερβαίνει τις κατωτέρω στρεμματικές
αποδόσεις ανά Περιφέρεια, οι ποσότητες ελαιούχων
σπόρων που βεβαιώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τη βεβαίω−
ση του άρθρου 3 παρ.1.Α.η, μειώνονται έτσι ώστε η
στρεμματική απόδοση ανά είδος καλλιέργειας και ανά
Περιφέρεια να μην υπερβαίνει τις τιμές του κατωτέρω
πίνακα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ (ΚΙΛΑ
ΣΠΟΡΟΥ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

360

ΗΠΕΙΡΟΣ

290

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

280

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

290

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

320

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ

300

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

325

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

200

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

250

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

350
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Σε περίπτωση που στα στοιχεία του ΟΣΔΕ περι−
λαμβάνονται πρώτες ύλες ενεργειακών καλλιεργειών
ή Περιφέρειες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω
πίνακα, οι αντίστοιχες τιμές στρεμματικής απόδοσης
που λαμβάνει υπόψη ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χορήγηση της
βεβαίωσης του άρθρου 3 παρ.1.Α.η, προσδιορίζονται από
την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, μετά από σχετικό αίτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που
κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.
ΕΛ2i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα
από την ποσότητα του βαμβακόσπορου, που δηλώνεται
στην αίτηση του άρθρου 3 παρ. 1.Α.α, θεωρώντας ότι
παράγονται 0,14 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά
τόνο βαμβακόσπορου,
ΕΛ3i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα
από τις ποσότητες των χρησιμοποιημένων φυτικών
ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, που δηλώνο−
νται στην αίτηση του άρθρου 3 παρ. 1.Α.α, θεωρώντας
ότι παράγονται 1,07 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά
μετρικό τόνο πρώτης ύλης,
Ai = αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, σε χι−
λιόλιτρα, κατά το άρθρο 2 εδάφιο β,
Ei = ο λόγος της ίδιας συμμετοχής εντός του έτους
κατανομής, σε ευρώ, της αιτούσας εταιρείας, σε ερευ−
νητικά προγράμματα, κατά το άρθρο 3 παρ. 1.Α.ζ και
1.Β.ζ, προς την αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ
Αi, σε χιλιόλιτρα.
Η ίδια συμμετοχή εντός του έτους κατανομής της
αιτούσας εταιρείας ισούται με το λόγο της συνολικής
συμμετοχής της, σε ευρώ, στο ερευνητικό πρόγραμμα,
διαιρεμένης με τον αριθμό των μηνών που διαρκεί το
ερευνητικό πρόγραμμα επί τον αριθμό των μηνών κατά
τους οποίους είναι σε ισχύ το ερευνητικό πρόγραμμα
εντός του έτους κατανομής.
2. Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες από τα δικαι−
ολογητικά ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που αντι−
στοιχούν σε ποσότητες πρώτων υλών που προέρχονται
από συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ενεργειακών καλλι−
εργειών, βαμβακόσπορο, καθώς και χρησιμοποιημένα
φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, κατά το άρθρο
2 εδάφια α1, α2 και α3, υπερβαίνουν τις ποσότητες που
αναλογούν στους συντελεστές βαρύτητας των ΕΛ1i, ΕΛ2i
και ΕΛ3i, αντίστοιχα, αυτές κατανέμονται στο σύνολο
τους στις αιτούσες εταιρείες και μειώνονται αναλογικά
οι συντελεστές βαρύτητας των λοιπών κριτηρίων. Σε
κάθε περίπτωση, η αύξηση των συντελεστών βαρύτητας
των ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i δεν μπορεί να υπερβαίνει το 23%
της αρχικής τους τιμής.
3. Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες από τα δικαι−
ολογητικά ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που αντι−
στοιχούν σε ποσότητες πρώτων υλών που προέρχονται
από συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ενεργειακών καλλι−
εργειών, βαμβακόσπορο, καθώς και χρησιμοποιημένα
φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, κατά το άρθρο
2 εδάφια α1, α2 και α3, υπολείπονται των ποσοτήτων
που αναλογούν στους συντελεστές βαρύτητας των ΕΛ1i,
ΕΛ2i και ΕΛ3i, αντίστοιχα, τότε οι συντελεστές αυτοί
μειώνονται ώστε να αντιστοιχούν στις ποσότητες και
αυξάνονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύτητας των
λοιπών κριτηρίων.
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4. Σε περίπτωση που για κάποιο από τα παραπάνω
κριτήρια, είτε δεν υποβληθούν σχετικά δικαιολογητικά
από καμία από τις αιτούσες εταιρείες, είτε το σύνολο
των υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνουν απο−
δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, ο
συντελεστής βαρύτητας του εν λόγω κριτηρίου κατα−
νέμεται αναλογικά στα λοιπά κριτήρια.
Άρθρο 6
Πρόσθετες διαδικασίες
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, μετά την
αποσφράγιση των φακέλων των αιτούντων, διαβιβάζει,
μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Σώμα
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) τα υποβλη−
θέντα ηλεκτρονικά αρχεία, τα θεωρημένα αντίγραφα
των εγγραφών του βιβλίου αποθήκης και τις υπεύθυ−
νες δηλώσεις κατά το άρθρο 3 παρ. 1.Α.θ για έλεγχο.
Το Σ.Δ.Ο.Ε. δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και
δικαιολογητικά από τις αιτούσες εταιρείες, οι οποίες
οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως και να διευκολύ−
νουν τους ελέγχους αυτούς.
2. Μετά το πέρας των ανωτέρω ελέγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε.
υποβάλλει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαβί−
βασης των στοιχείων, κατάλογο με τις οριστικές, μετά
τον έλεγχο, ποσότητες βαμβακόσπορου, χρησιμοποιη−
μένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών,
ανά εταιρεία και είδος πρώτης ύλης, στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής. Τα στοιχεία αυτά χρησιμο−
ποιούνται για τον επανυπολογισμό των ΕΛ2i και ΕΛ3i,
εφόσον απαιτείται, και την έκδοση της απόφασης του
άρθρου 15Α παρ. 7δ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
Άρθρο 7
Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις
1. α) Μέχρι και τις 30.04.2013, αντί της υποβολής
της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων της απόφασης
Δ2/Α/22285/9.11.2012 «Συμπλήρωση της υπουργικής από−
φασης υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 “Κανονισμός Αδει−
ών” (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.9.2005) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 2998), όπως προβλέπεται στο άρθρο 3
παρ. 1.Α.γ., επιτρέπεται η υποβολή των κατωτέρω δικαι−
ολογητικών, επί ποινή αποκλεισμού:
i) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου
βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες εντός της ελληνικής
επικράτειας: άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του ν. 3325/2005 όπως ισχύει. Εφόσον στην
άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα
της μονάδας παραγωγής, προσκομίζεται συμπληρω−
ματικά η άδεια εγκατάστασης ή η απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε
η ισχύουσα άδεια λειτουργίας, όποια εκ των δύο ανα−
γράφει τη δυναμικότητα.
ii) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου
βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος
− μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η αντίστοιχη, για το
οικείο δίκαιο του εν λόγω κράτους, άδεια λειτουργίας.
Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η
δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, προσκομίζονται
συμπληρωματικά επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή,
κατά το οικείο δίκαιο του κράτους, που να βεβαιώνουν
τη δυναμικότητα.
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iii) Εφόσον στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των
σημείων (i) και (ii) δεν αναγράφεται η ετήσια δυναμι−
κότητα της μονάδας παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ,
αυτή υπολογίζεται ως εξής:
(Ημερήσια δυναμικότητα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά
έτος) ή
(Ωριαία δυναμικότητα) * (Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα)
* (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος).
Σε περίπτωση που στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
δεν αναφέρονται οι ημέρες λειτουργίας ανά έτος ή/και
οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, για τον υπολογισμό της
ετήσιας δυναμικότητας αυτές θεωρούνται ίσες με 330
και 24, αντίστοιχα.
Εφόσον απαιτείται, για τη μετατροπή της δυναμικό−
τητας, η πυκνότητα του αυτούσιου βιοντίζελ θεωρείται
ίση με 0,88 κιλά/λίτρο.
β) Μέχρι και τις 30.04.2013, δεν απαιτείται η υποβο−
λή της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων της απόφασης
Δ2/Α/22285/9.11.2012 «Συμπλήρωση της υπουργικής από−
φασης υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 “Κανονισμός Αδει−
ών” (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.9.2005) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 2998), όπως προβλέπεται στο άρθρο 3
παρ. 1.Β. γ.
2. i) Ειδικά για την κατανομή έτους 2013, το πρώτο
εδάφιο της παρ. γ του άρθρου 2 ισχύει ως εξής:
Οι συμβάσεις συνεργασίας της αιτούσας εταιρείας με
πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα και φορείς που
εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ερευνητικά προ−
γράμματα ή/και η συμμετοχή της σε ερευνητικό πρό−
γραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την
παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από
πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο
2 της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/15.5.2012 «Εξειδίκευση
πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης
των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2
του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70)» (ΦΕΚ Β΄ 1667), καθώς και
από άλγη, ακατέργαστη γλυκερίνη, βαγάσση, μη εδώ−
διμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες και
κλάσμα βιομάζας από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα.
ii) Ειδικά για την κατανομή έτους 2013:
α) στην περίπτωση συνεργασίας της αιτούσας εται−
ρείας με πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ίδρυμα και φο−

ρέα, που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα
σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών
ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιο−
ρίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, υποβάλλεται η σύμβαση
συνεργασίας, στην οποία η αιτούσα εταιρεία είναι συμ−
βαλλόμενη, απ’ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή
της στην έρευνα για το τρέχον ημερολογιακό έτος, η
χρονική διάρκειά της καθώς και συνοπτική περιγραφή
του αντικειμένου,
β) στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρεί−
ας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυ−
σίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον
εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η
απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι
το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η
έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ’ όπου
να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας
στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνο−
πτική περιγραφή του αντικειμένου.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας Διάθεσης
Βιοκαυσίμων ή της έγκρισης του άρθρου 8 παρ. 2 του
ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α΄ 304) για συμμετοχή στην κατα−
νομή αυτούσιου βιοντίζελ, κατά τη διάρκεια του έτους
κατανομής, ανακαλείται αυτοδίκαια η συμμετοχή του
δικαιούχου στην κατανομή.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας, το σύνολο της πο−
σότητας του αυτούσιου βιοντίζελ του άρθρου 1 πρέπει
να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τις κανο−
νιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70)
και να έχει παραχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφαλί−
ζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που διατί−
θεται στην εγχώρια αγορά αναμειγνύεται με αυτούσιο
βιοντίζελ σε ποσοστό ίσο με το μέγιστο ποσοστό ανά−
μειξης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του ΑΧΣ.
6. Τα Παραρτήματα 1, 2, 3 και 4 προσαρτώνται στην
παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 1
ƧǁĲǆıǆ – ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ ǄǈĮ ƴĮǏĮǄǔǄǎǘǐ
ƧƭƷƬƶƬ – ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
īƭƧ ƶƸưưƪƷƳƹƬ ƶƷƬƱ ƮƧƷƧƱƳưƬ ƧƸƷƳƸƶƭƳƸ ƨƭƳƱƷƭƫƪƯ
ƪƷƳƸƶ [ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ Ĳǎ ƿĲǎǐ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ]
Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ
ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ƸȺǆǏİıǈǙǌ (ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ǌ. 1599/1986, ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ)
ƪȺǔǌǑǋǁĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ
ƩǈĮǉǏǈĲǈǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ İĲĮǈǏİǁĮǐ
ƷĮǒǑįǏǎǋǈǉǀ įǈİǘǇǑǌıǆ ƿįǏĮǐ
ƧǏǈǇǋǎǁ ǉǊǀıİǔǐ ĲǆǊİĳǙǌǎǑ
ƧǏǈǇǋǎǁ ǉǊǀıİǔǐ ĳĮǍ
ƩǈİǘǇǑǌıǆ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ ĲĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
ƧǏǈǇǋǗǐ ĭǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ ưǆĲǏǙǎǑ
Ʃ.Ƴ.Ƹ. ƿįǏĮǐ
ƧǏǈǇǋǗǐíƬǋ/ǌǁĮ ĭƪƮ ıǘıĲĮıǆǐ İĲĮǈǏİǁĮǐ (ǉĮĲĮıĲĮĲǈǉǎǘ)
ƧǏǈǇǋǗǐíƬǋ/ǌǁĮ ĭƪƮ ĲǏǎȺǎȺǎǈǀıİǔǌ ǉĮĲĮıĲĮĲǈǉǎǘ
ƧǏǈǇǋǗǐíƬǋ/ǌǁĮ ĭƪƮ ǎǏǈıǋǎǘ ǌǎǋǁǋǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ
İĲĮǈǏİǁĮǐ ǉĮǈ ĲǑǒǗǌ ĲǏǎȺǎȺǎǈǀıİǔǌ ĮǑĲǎǘ
ƶĲǎǈǒİǁĮ/ƿįǏĮ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ ĮǌĲǈȺǏǎıǙȺǎǑ ǄǈĮ ĮȺİǑǇİǁĮǐ
ıǑǋǋİĲǎǒǀ ǋǎǌƾįǔǌ ǋİ ƿįǏĮ ıİ ƾǊǊǎ ǉǏƾĲǎǐ-ǋƿǊǎǐ Ĳǆǐ
ƪǑǏǔȺĮǕǉǀǐ Ơǌǔıǆǐ
ƱǗǋǈǋĮ ǎǏǈıǋƿǌǎǐ ĮǌĲǁǉǊǆĲǎǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺĮǏƾįǎıǆ ǉĮǈ ȺĮǏĮǊĮǃǀ Ĳǆǐ ıǒİĲǈǉǀǐ ĮǊǊǆǊǎǄǏĮĳǁĮǐ
ƴǊǀǏǆǐ ĲĮǒǑįǏǎǋǈǉǀ įǈİǘǇǑǌıǆ ĮǌĲǈǉǊǀĲǎǑ
ƧǏǈǇǋǎǁ ǉǊǀıİǔǐ ĲǆǊİĳǙǌǎǑ ĮǌĲǈǉǊǀĲǎǑ
ƧǏǈǇǋǎǁ ǉǊǀıİǔǐ ĳĮǍ ĮǌĲǈǉǊǀĲǎǑ
ƩǈİǘǇǑǌıǆ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ ĲĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ ĮǌĲǈǉǊǀĲǎǑ
ƶĲǎǈǒİǁĮ ĲǎȺǎǇİıǁĮǐ ǋǎǌƾįǔǌ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ ĲǎǑ ĮǈĲǎǘǌĲǎǐ
ưǆǌǈĮǁǎ ǒǏǎǌǎįǈƾǄǏĮǋǋĮ įǈƾǇİıǆǐ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ, ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ, ȺǎǑ
ȺǏǎĲǁǇİĲĮǈ ǆ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ ǌĮ įǈĮǇƿıİǈ İǌĲǗǐ Ĳǆǐ İǊǊǆǌǈǉǀǐ İȺǈǉǏƾĲİǈĮǐ ǄǈĮ Ĳǎ ƿĲǎǐ
[ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ Ĳǎ ƿĲǎǐ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ]
ƭĮǌǎǑƾǏǈǎǐ
ĭİǃǏǎǑƾǏǈǎǐ
ưƾǏĲǈǎǐ
ƧȺǏǁǊǈǎǐ
ưƾǈǎǐ
ƭǎǘǌǈǎǐ
ƭǎǘǊǈǎǐ
ƧǘǄǎǑıĲǎǐ
ƶİȺĲƿǋǃǏǈǎǐ
ƳǉĲǙǃǏǈǎǐ
ƱǎƿǋǃǏǈǎǐ
ƩİǉƿǋǃǏǈǎǐ
ƶƸƱƳƯƳ ƧƭƷƳƸưƪƱƬƶ ƴƳƶƳƷƬƷƧƶ
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ƶĲǎǈǒİǁĮ ȺǎıǎĲǀĲǔǌ İǊĮǈǎǘǒǔǌ ıȺǗǏǔǌ (ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǃİǃĮǁǔıǆ ĲǎǑ
ƳƴƪƮƪƴƪ) ǉĮǈ ǊǎǈȺǙǌ ȺǏǙĲǔǌ ǑǊǙǌ ȺǎǑ ǇĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀıİǈ ǆ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ ǄǈĮ
Ĳǆǌ ȺĮǏĮǄǔǄǀ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ ǄǈĮ Ĳǎ ƿĲǎǐ [ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ Ĳǎ ƿĲǎǐ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ]
ƶȺǗǏǎǈ ǆǊǈƾǌǇǎǑ (ĲǗǌǎǈ)
ƶȺǗǏǎǈ İǊĮǈǎǉǏƾǋǃǆǐ (ĲǗǌǎǈ)
ƶȺǗǏǎǈ ıǗǄǈĮǐ (ĲǗǌǎǈ)
ƶȺǗǏǎǈ ƾǊǊǆǐ İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ǉĮǊǊǈƿǏǄİǈĮǐ
ǉĮĲƾǊǊǆǊǆǐ
ǄǈĮ
ȺĮǏĮǄǔǄǀ
ĮǑĲǎǘıǈǎǑ
ǃǈǎǌĲǁǅİǊ [ǎǌǎǋƾıĲİ ǉĮǊǊǈƿǏǄİǈĮ] (ĲǗǌǎǈ)
ƴǎıǗĲǆĲĮ ǃĮǋǃĮǉǗıȺǎǏǎǑ ĮȺǗ ĲǈǋǎǊǗǄǈĮ
(ĲǗǌǎǈ)
ƴǎıǗĲǆĲĮ ǃĮǋǃĮǉǗıȺǎǏǎǑ ĮȺǗ ǈįǈǎȺĮǏĮǄǔǄǀ
(ĲǗǌǎǈ)
ƴǎıǗĲǆĲĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ ĳǑĲǈǉǙǌ İǊĮǁǔǌ
ĮȺǗ ĲǈǋǎǊǗǄǈĮ (ĲǗǌǎǈ)
ƴǎıǗĲǆĲĮ ĲǆǄĮǌİǊĮǁǔǌ ĮȺǗ ĲǈǋǎǊǗǄǈĮ (ĲǗǌǎǈ)
ƴǎıǗĲǆĲĮ ǅǔǈǉǙǌ ǊǈȺǙǌ ĮȺǗ ĲǈǋǎǊǗǄǈĮ
(ĲǗǌǎǈ)
ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ
ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 22 ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ ǌ. 1599/1986 (ƧƝ75), ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:
Į) ǗǊĮ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ ĮǁĲǆıǀ ǋĮǐ, ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĲĮ
ıǑǌǑȺǎǃĮǊǊǗǋİǌĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ, İǁǌĮǈ ĮǉǏǈǃǀ ǉĮǈ ĮǊǆǇǀ,
ǃ) Ĳǎ ĮǑĲǎǘıǈǎ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ ȺǎǑ ǇĮ įǈĮĲİǇİǁ ĮȺǗ Ĳǆǌ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ ıĲǆǌ İǊǊǆǌǈǉǀ ĮǄǎǏƾ
ǈǉĮǌǎȺǎǈİǁ Ĳǈǐ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳƿǐ ȺǎǑ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮȺǗĳĮıǆ 334/2004 ĲǎǑ ƧǌǙĲĮĲǎǑ
ƹǆǋǈǉǎǘ ƶǑǋǃǎǑǊǁǎǑ, ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ,
Ǆ) ǆ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ İǁǌĮǈ ıİ Ǉƿıǆ ǌĮ įǈĮǇƿıİǈ Ĳǆǌ ĮǈĲǎǘǋİǌǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ,
ǄǈĮ Ĳǎ ƿĲǎǐ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ, İǌĲǗǐ Ĳǆǐ İǊǊǆǌǈǉǀǐ İȺǈǉǏƾĲİǈĮǐ,
į) ǎǈ ȺǏǙĲİǐ ǘǊİǐ ȺǎǑ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǀ ǋĮǐ İǁǌĮǈ İǊǊǆǌǈǉǀǐ ȺǏǎƿǊİǑıǆǐ,
ǉĮĲƾǊǊǆǊİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺĮǏĮǄǔǄǀ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ, įİǌ ƿǒǎǑǌ ǑȺǎǃǊǆǇİǁ ĮȺǗ Ĳǆǌ İĲĮǈǏİǁĮ
ǋĮǐ ıĲĮ ȺǊĮǁıǈĮ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǔǌ İĲǙǌ, įİǌ ƿǒǎǑǌ įǈĮĲİǇİǁ ȺǏǎǐ ƾǊǊǆ ǒǏǀıǆ ǀ
ıİ ĲǏǁĲǎǌ ǉĮǈ ĲĮǑĲǁǅǎǌĲĮǈ ǋİ Ĳǈǐ ȺǎıǗĲǆĲİǐ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ȺǎǑ ıǑǌǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ
Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ ĮǁĲǆıǆ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ƾǏǇǏǎ 3 ȺĮǏ.1.Ƨ.ǆ ǉĮǈ Ǉ Ĳǆǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6
ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 15Ƨ ĲǎǑ ǌ.3054/2002 ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ, ǉĮǈ
İ) ǆ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ İǁǌĮǈ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉƾ ǉĮǈ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƾ İǌǀǋİǏǆ, įİǌ ĲİǊİǁ ǑȺǗ ȺĲǙǒİǑıǆ,
İǉǉĮǇƾǏǈıǆ, ĮǌĮǄǉĮıĲǈǉǀ įǈĮǒİǁǏǈıǆ ǉĮǈ ȺĲǔǒİǑĲǈǉǗ ıǑǋǃǈǃĮıǋǗ ǉĮǈ įİǌ İǉǉǏİǋİǁ İǈǐ
ǃƾǏǎǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆ ǄǈĮ ǉǀǏǑǍǆ ıİ ȺĲǙǒİǑıǆ.
ƷǗȺǎǐ, ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ƶĳǏĮǄǁįĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǑȺǎǄǏƾĳǎǌĲĮ
Ƨ.Ʃ.Ʒ. ǑȺǎǄǏƾĳǎǌĲĮ

ƸȺǎǄǏĮĳǀ
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 2
ƧǁĲǆıǆ – ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ ǄǈĮ ƪǈıĮǄǔǄİǁǐ
ƧƭƷƬƶƬ – ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
īƭƧ ƶƸưưƪƷƳƹƬ ƶƷƬƱ ƮƧƷƧƱƳưƬ ƧƸƷƳƸƶƭƳƸ ƨƭƳƱƷƭƫƪƯ
ƪƷƳƸƶ [ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ Ĳǎ ƿĲǎǐ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ]
Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ
ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ƸȺǆǏİıǈǙǌ (ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ǌ. 1599/1986, ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ)
ƪȺǔǌǑǋǁĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ
ƩǈĮǉǏǈĲǈǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ İĲĮǈǏİǁĮǐ
ƷĮǒǑįǏǎǋǈǉǀ įǈİǘǇǑǌıǆ ƿįǏĮǐ
ƧǏǈǇǋǎǁ ǉǊǀıİǔǐ ĲǆǊİĳǙǌǎǑ
ƧǏǈǇǋǎǁ ǉǊǀıİǔǐ ĳĮǍ
ƩǈİǘǇǑǌıǆ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ ĲĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
ƧǏǈǇǋǗǐ ĭǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ ưǆĲǏǙǎǑ
Ʃ.Ƴ.Ƹ. ƿįǏĮǐ
ƧǏǈǇǋǗǐíƬǋ/ǌǁĮ ĭƪƮ ıǘıĲĮıǆǐ İĲĮǈǏİǁĮǐ (ǉĮĲĮıĲĮĲǈǉǎǘ)
ƧǏǈǇǋǗǐíƬǋ/ǌǁĮ ĭƪƮ ĲǏǎȺǎȺǎǈǀıİǔǌ ǉĮĲĮıĲĮĲǈǉǎǘ
ƧǏǈǇǋǗǐíƬǋ/ǌǁĮ ĭƪƮ ǎǏǈıǋǎǘ ǌǎǋǁǋǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ
İĲĮǈǏİǁĮǐ ǉĮǈ ĲǑǒǗǌ ĲǏǎȺǎȺǎǈǀıİǔǌ ĮǑĲǎǘ
ƶĲǎǈǒİǁĮ/ƿįǏĮ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ ĮǌĲǈȺǏǎıǙȺǎǑ ǄǈĮ İǈıĮǄǔǄƿĮ
ǋİ ƿįǏĮ ıİ ƾǊǊǎ ǉǏƾĲǎǐ-ǋƿǊǎǐ Ĳǆǐ ƪǑǏǔȺĮǕǉǀǐ Ơǌǔıǆǐ
ƱǗǋǈǋĮ ǎǏǈıǋƿǌǎǐ ĮǌĲǁǉǊǆĲǎǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺĮǏƾįǎıǆ ǉĮǈ
ȺĮǏĮǊĮǃǀ Ĳǆǐ ıǒİĲǈǉǀǐ ĮǊǊǆǊǎǄǏĮĳǁĮǐ
ƴǊǀǏǆǐ ĲĮǒǑįǏǎǋǈǉǀ įǈİǘǇǑǌıǆ ĮǌĲǈǉǊǀĲǎǑ
ƧǏǈǇǋǎǁ ǉǊǀıİǔǐ ĲǆǊİĳǙǌǎǑ ĮǌĲǈǉǊǀĲǎǑ
ƧǏǈǇǋǎǁ ǉǊǀıİǔǐ ĳĮǍ ĮǌĲǈǉǊǀĲǎǑ
ƩǈİǘǇǑǌıǆ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ ĲĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ ĮǌĲǈǉǊǀĲǎǑ
ƶĲǎǈǒİǁĮ ıǑǋǃƾıİǔǌ ǉĮǈ ĲǎȺǎǇİıǁĮǐ ıǑǋǃİǃǊǆǋƿǌǔǌ
ǋǎǌƾįǔǌ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ ĲǎǑ ĮǈĲǎǘǌĲǎǐ

ưǆǌǈĮǁǎ ǒǏǎǌǎįǈƾǄǏĮǋǋĮ įǈƾǇİıǆǐ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ, ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ, ȺǎǑ
ȺǏǎĲǁǇİĲĮǈ ǆ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ ǌĮ įǈĮǇƿıİǈ İǌĲǗǐ Ĳǆǐ İǊǊǆǌǈǉǀǐ İȺǈǉǏƾĲİǈĮǐ ǄǈĮ Ĳǎ ƿĲǎǐ
[ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ Ĳǎ ƿĲǎǐ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ]
ƭĮǌǎǑƾǏǈǎǐ
ĭİǃǏǎǑƾǏǈǎǐ
ưƾǏĲǈǎǐ
ƧȺǏǁǊǈǎǐ
ưƾǈǎǐ
ƭǎǘǌǈǎǐ
ƭǎǘǊǈǎǐ
ƧǘǄǎǑıĲǎǐ
ƶİȺĲƿǋǃǏǈǎǐ
ƳǉĲǙǃǏǈǎǐ
ƱǎƿǋǃǏǈǎǐ
ƩİǉƿǋǃǏǈǎǐ
ƶƸƱƳƯƳ ƧƭƷƳƸưƪƱƬƶ ƴƳƶƳƷƬƷƧƶ

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ
ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 22 ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ ǌ. 1599/1986 (ƧƝ75), ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:
Į) ǗǊĮ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ ĮǁĲǆıǀ ǋĮǐ, ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĲĮ
ıǑǌǑȺǎǃĮǊǊǗǋİǌĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ, İǁǌĮǈ ĮǉǏǈǃǀ ǉĮǈ ĮǊǆǇǀ,
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ǃ) Ĳǎ ĮǑĲǎǘıǈǎ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ ȺǎǑ ǇĮ įǈĮĲİǇİǁ ĮȺǗ Ĳǆǌ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ ıĲǆǌ İǊǊǆǌǈǉǀ ĮǄǎǏƾ
ǈǉĮǌǎȺǎǈİǁ Ĳǈǐ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳƿǐ ȺǎǑ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮȺǗĳĮıǆ 334/2004 ĲǎǑ ƧǌǙĲĮĲǎǑ
ƹǆǋǈǉǎǘ ƶǑǋǃǎǑǊǁǎǑ, ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ,
Ǆ) ǆ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ İǁǌĮǈ ıİ Ǉƿıǆ ǌĮ įǈĮǇƿıİǈ Ĳǆǌ ĮǈĲǎǘǋİǌǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ,
ǄǈĮ Ĳǎ ƿĲǎǐ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ, İǌĲǗǐ Ĳǆǐ İǊǊǆǌǈǉǀǐ İȺǈǉǏƾĲİǈĮǐ, ǉĮǈ
į) ǆ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ İǁǌĮǈ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉƾ ǉĮǈ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƾ İǌǀǋİǏǆ, įİǌ ĲİǊİǁ ǑȺǗ ȺĲǙǒİǑıǆ,
İǉǉĮǇƾǏǈıǆ, ĮǌĮǄǉĮıĲǈǉǀ įǈĮǒİǁǏǈıǆ ǉĮǈ ȺĲǔǒİǑĲǈǉǗ ıǑǋǃǈǃĮıǋǗ ǉĮǈ įİǌ İǉǉǏİǋİǁ İǈǐ
ǃƾǏǎǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆ ǄǈĮ ǉǀǏǑǍǆ ıİ ȺĲǙǒİǑıǆ.
ƷǗȺǎǐ, ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ƶĳǏĮǄǁįĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǑȺǎǄǏƾĳǎǌĲĮ
Ƨ.Ʃ.Ʒ. ǑȺǎǄǏƾĳǎǌĲĮ

ƸȺǎǄǏĮĳǀ
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 3
ƶǑǌǎįİǑĲǈǉǎǁ ƴǁǌĮǉİǐ ƴǏǙĲǔǌ ƸǊǙǌ ƪǄǒǙǏǈĮǐ ƴǏǎƿǊİǑıǆǐ ƴǏǎǎǏǈǅǗǋİǌǔǌ ǄǈĮ
ƴĮǏĮǄǔǄǀ ƧǑĲǎǘıǈǎǑ ƨǈǎǌĲǁǅİǊ

ĭƸƯƯƧ Ƨ-1 ǉĮǈ Ƨ-2
ƶĲǎǈǒİǁĮ ĲǈǋǎǊǎǄǁǔǌ ȺǏǎǋǀǇİǈĮǐ ǃĮǋǃĮǉǗıȺǎǏǎǑ, ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ ĳǑĲǈǉǙǌ
İǊĮǁǔǌ, ĲǆǄĮǌİǊĮǁǔǌ ǉĮǈ ǅǔǈǉǙǌ ǊǈȺǙǌ
ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƷƭưƳƯƳīƭƳƸ (Įǌƾ ĲǈǋǎǊǗǄǈǎ)

• Ƨ/Ƨ
• ƪȺǔǌǑǋǁĮ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ
• Ƨĭư ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ
• ƩƳƸ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ
• ƧǏǈǇǋǗǐ ȺǏǔĲǎǉǗǊǊǎǑ

ƟįİǈĮǐ ƶǑǊǊǎǄǀǐ ǉĮǈ ưİĲĮĳǎǏƾǐ ǉĮǈ ƧǏǈǇǋǗǐ ƩǈĮįǈǉĲǑĮǉǀǐ ƧǌƾǏĲǆıǆǐ
(Ƨ.Ʃ.Ƨ.) ıĲǎǌ įǈǉĲǑĮǉǗ ĲǗȺǎ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ «ƩƭƧƸīƪƭƧ» ĲǎǑ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ
ĳǑĲǈǉǙǌ İǊĮǁǔǌ, ĲǆǄĮǌİǊĮǁǔǌ ǉĮǈ ǅǔǈǉǙǌ ǊǈȺǙǌ (įİǌ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ ƿĲǎǑǐ 2013)

• ƶǑǌǎǊǈǉǀ

ȺǎıǗĲǆĲĮ ǃĮǋǃĮǉǗıȺǎǏǎǑ, ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ ĳǑĲǈǉǙǌ İǊĮǁǔǌ, ĲǆǄĮǌİǊĮǁǔǌ ǉĮǈ
ǅǔǈǉǙǌ ǊǈȺǙǌ Įǌƾ İǁįǎǐ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ ǉĮǈ Įǌƾ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ

• ƪǁįǎǐ ĲǈǋǎǊǎǄǁǎǑ (ȺǙǊǆıǆǐ ǀ ĮǄǎǏƾǐ)
• ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ƿǉįǎıǆǐ ĲǈǋǎǊǎǄǁǎǑ
• ƧǏǈǇǋǗǐ ĲǈǋǎǊǎǄǁǎǑ
• ƴǎıǗĲǆĲĮ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ (ĲǗǌǎǈ)
• ƶǑǌǎǊǈǉǀ ĮǍǁĮ ĲǈǋǎǊǎǄǁǎǑ (ƪǑǏǙ)
ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƶƹƪƷƭƮƻƱ ƩƪƯƷƭƻƱ ƧƴƳƶƷƳƯƬƶ (Įǌƾ įİǊĲǁǎ)

• ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ƿǉįǎıǆǐ įİǊĲǁǎǑ ĮȺǎıĲǎǊǀǐ
• ƧǏǈǇǋǗǐ įİǊĲǁǎǑ ĮȺǎıĲǎǊǀǐ
• ƴǎıǗĲǆĲĮ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ (ĲǗǌǎǈ)
• ƴĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ
ĭƸƯƯƳ Ƨ-3
ƶĲǎǈǒİǁĮ ǈįǈǎȺĮǏĮǄǔǄǀǐ ǃĮǋǃĮǉǗıȺǎǏǎǑ

• Ƨ/Ƨ
• ƶĲǎǈǒİǁĮ ǇİǙǏǆıǆǐ ǃǈǃǊǁǎǑ ĮȺǎǇǀǉǆǐ (ĮǏǋǗįǈĮ ĮǏǒǀ, ĮǏ. ȺǏǔĲ., ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ)
• ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ȺǏǎǋǀǇİǈĮǐ (İǈıĮǄǔǄǀǐ ıĲǆǌ ĮȺǎǇǀǉǆ) ıǘıȺǎǏǎǑ ǃƾǋǃĮǉǎǐ
• ƴǎıǗĲǆĲĮ ȺǏǎǋǀǇİǈĮǐ ıǘıȺǎǏǎǑ ǃƾǋǃĮǉǎǐ (ĲǗǌǎǈ)
• ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ǋİĲĮȺǎǁǆıǆǐ ıǘıȺǎǏǎǑ ǃƾǋǃĮǉǎǐ ıİ ǃĮǋǃĮǉǗıȺǎǏǎ
• ƴǎıǗĲǆĲĮ ǃĮǋǃĮǉǗıȺǎǏǎǑ ĮȺǗ ǋİĲĮȺǎǁǆıǆ (ĲǗǌǎǈ)
• ƴĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ

ȉȋȄȆȂȆ

Ǻ/Ǻ

ǽȇȎȄȋȃȀǺ
ȇȈȆȃǿĭǽȋȊǿ

ǺȀȊȆȋȉǺ ǽȊǺȀȈǽȀǺ:

Ǻ.Į.ȃ.
ȇȈȆȃǿĭǽȋȊǿ

Ǽ.Ȇ.ȋ.ȇȈȆȃǿĭǽȋȊǿ

ǽȀǼȆȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ǽȁǼȆȉǿȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ǺȈȀĭȃȆȉ

ǺȈȀĭȃȆȉ ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ
ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ǽȁǼȆȉǿȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ȌȌȌȌȌ

ȇȆȉȆȊǿȊǺ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ
[ȃȊ]

ǺȅȀǺ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ
(ǽȋȈȎ)

ȇȀȄǺȁǺȉ Ǻ-1: ǼǿȂȎĭǽȄȊǺ ȊȀȃȆȂȆĬȀǺ ȇȈȆȃǿĭǽȀǺȉ ǻǺȃǻǺȁȆȉȇȆȈȆȋ

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ȉȌǽȊȀȁȆȋ
ǼǽȂȊȀȆȋ
ǺȇȆȉȊȆȂǿȉ

ǺȈȀĭȃȆȉ
ȉȌǽȊȀȁȆȋ
ǼǽȂȊȀȆȋ
ǺȇȆȉȊȆȂǿȉ

ȌȌȌȌȌ

ȇȆȉȆȊǿȊǺ
ȉȌǽȊȀȁȆȋ
ǼǽȂȊȀȆȋ
ǺȇȆȉȊȆȂǿȉ
[ȃȊ]

ȇǺȈǺȊǿȈǿȉǽȀȉ

Ƴǈ ĮǉǗǊǎǑǇǎǈ ȺǁǌĮǉİǐ Ƨ-1, Ƨ-2 ǉĮǈ Ƨ-3 įǈĮĲǁǇİǌĲĮǈ ǉĮǈ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉƾ ǋĮǅǁ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ ĮȺǗĳĮıǆ ıĲǆǌ ǈıĲǎıİǊǁįĮ http://www.ypeka.gr/

ȉǽȀȈǺ
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ȉȋȄȆȂȆ

Ǻ/Ǻ

ǽȇȎȄȋȃȀǺ
ȇȈȆȃǿĭǽȋȊǿ

Ǻȇ

ǺǼǺ

ǺǼǽȀǺ
ȉȋȂȂȆĬǿȉ &
ȃǽȊǺĮȆȈǺȉ

Ǻ.Į.ȃ.
ȇȈȆȃǿĭǽȋȊǿ
Ǽ.Ȇ.ȋ.ȇȈȆȃǿĭǽȋȊǿ

ǽȀǼȆȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ǽȁǼȆȉǿȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ǺȈȀĭȃȆȉ

ǺȈȀĭȃȆȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ
ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ǽȁǼȆȉǿȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ȌȌȌȌȌ

ȇȆȉȆȊǿȊǺ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ
[ȃȊ]

ǺȅȀǺ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ
(ǽȋȈȎ)

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ȉȌǽȊȀȁȆȋ
ǼǽȂȊȀȆȋ
ǺȇȆȉȊȆȂǿȉ

ǺȈȀĭȃȆȉ
ȉȌǽȊȀȁȆȋ
ǼǽȂȊȀȆȋ
ǺȇȆȉȊȆȂǿȉ

ȇȀȄǺȁǺȉ Ǻ-2: ǼǿȂȎĭǽȄȊǺ ȊȀȃȆȂȆĬȀǺ ȇȈȆȃǿĭǽȀǺȉ ȌȈǿȉȀȃȆȇȆȀǿȃǽȄȎȄ ĮȋȊȀȁȎȄ ǽȂǺȀȎȄ, ȊǿĬǺȄǽȂǺȀȎȄ ȁǺȀ ǾȎȀȁȎȄ ȂȀȇȎȄ

ȉǽȀȈǺ

ǺȀȊȆȋȉǺ ǽȊǺȀȈǽȀǺ:

ȌȌȌȌȌ

ȇȆȉȆȊǿȊǺ
ȉȌǽȊȀȁȆȋ
ǼǽȂȊȀȆȋ
ǺȇȆȉȊȆȂǿȉ
[ȃȊ]

ȇǺȈǺȊǿȈǿȉǽȀȉ
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ȉȋȄȆȂȆ

Ǻ/Ǻ

Ǻȇ

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ

ȉȊȆȀȌǽȀǺ ĭǽȎȈǿȉǿȉ ǻȀǻȂȀȆȋ ǺȇȆĭǿȁǿȉ

ǺȈȃȆǼȀǺ ǺȈȌǿ

ǺȀȊȆȋȉǺ ǽȊǺȀȈǽȀǺ:

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ȇȈȆȃǿĭǽȀǺȉ
ȉȋȉȇȆȈȆȋ
ǻǺȃǻǺȁȆȉ
ȇȆȉȆȊǿȊǺ
ȉȋȉȇȆȈȆȋ
ǻǺȃǻǺȁȆȉ [ȃȊ]

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ȃǽȊǺȇȆȀǿȉǿȉ ȉȋȉȇȆȈȆȋ
ǻǺȃǻǺȁȆȉ ȉǽ
ǻǺȃǻǺȁȆȉȇȆȈȆ

ȇȀȄǺȁǺȉ Ǻ-3: ǼǿȂȎĭǽȄȊǺ ȉȊȆȀȌǽȀǺ ȀǼȀȆȇǺȈǺĬȎĬǿȉ ǻǺȃǻǺȁȆȉȇȆȈȆȋ

ȌȌȌȌȌ

ȇȆȉȆȊǿȊǺ ǻǺȃǻǺȁȆȉȇȆȈȆȋ
[ȃȊ]

ȇǺȈǺȊǿȈǿȉǽȀȉ
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 4
ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ĳǔǌ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ ĳǑĲǈǉǙǌ İǊĮǁǔǌ,
ĲǆǄĮǌİǊĮǁǔǌ ǉĮǈ ǅǔǈǉǙǌ ǊǈȺǙǌ

Ƨ. ƶĲǎǈǒİǁĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ
ƪȺǔǌǑǋǁĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ
ƩǈĮǉǏǈĲǈǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ İĲĮǈǏİǁĮǐ
ƷĮǒǑįǏǎǋǈǉǀ įǈİǘǇǑǌıǆ ƿįǏĮǐ
ƧǏǈǇǋǗǐ ĭǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ ưǆĲǏǙǎǑ
Ʃ.Ƴ.Ƹ. ƿįǏĮǐ
ƧǏǈǇǋǗǐ ȺǏǔĲǎǉǗǊǊǎǑ ƟįİǈĮǐ
ƶǑǊǊǎǄǀǐ ǉĮǈ ưİĲĮĳǎǏƾǐ ǉĮǈ
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩǈĮįǈǉĲǑĮǉǀǐ ƧǌƾǏĲǆıǆǐ
(Ƨ.Ʃ.Ƨ.) ıĲǎǌ įǈǉĲǑĮǉǗ ĲǗȺǎ ĲǎǑ
ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ «ƩƭƧƸīƪƭƧ» (įİǌ
ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ ƿĲǎǑǐ
2013)
ƨ. ƶĲǎǈǒİǁĮ ĮȺǎǇǆǉİǑĲǈǉǙǌ ǒǙǏǔǌ
(ƶǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǎǈ įǈĮǇƿıǈǋǎǈ ĮȺǎǇǆǉİǑĲǈǉǎǁ ǒǙǏǎǈ ǉĮĲƾ Ĳǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ
İȺǎǋƿǌǆ Ĳǆǐ ǊǀǍǆǐ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǄǈĮ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǆǌ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǆ
ǉĮĲĮǌǎǋǀ ƿǔǐ Ĳǆ ǊǀǍǆ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǄǈĮ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ)
ƧƴƳ
(ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ)

ƪƻƶ
(ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ)

ƷƳƴƳĬƪƶƭƧ
(ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉǀ
İǌǗĲǆĲĮ)

ƹƻƵƬƷƭƮƳƷƬƷƧ
(m3)

ī. ƶĲǎǈǒİǁĮ ǋƿıǔǌ ıǑǊǊǎǄǀǐ ǉĮǈ ǎǒǆǋƾĲǔǌ ǋİĲĮĳǎǏƾǐ
(ƶǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĲĮ įǈĮǇƿıǈǋĮ ǋƿıĮ ıǑǊǊǎǄǀǐ ǉĮǈ ǎǒǀǋĮĲĮ ǋİĲĮĳǎǏƾǐ (ĮǏǈǇǋǗǐ
ǎǒǆǋƾĲǔǌ ǉĮǈ ıǑǌǎǊǈǉǀ ǋİĲĮĳǎǏǈǉǀ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮ) ǉĮĲƾ Ĳǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ
İȺǎǋƿǌǆ Ĳǆǐ ǊǀǍǆǐ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǄǈĮ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǆǌ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǆ
ǉĮĲĮǌǎǋǀ ƿǔǐ Ĳǆ ǊǀǍǆ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǄǈĮ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ)
ƧƴƳ
(ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ)

ƪƻƶ
(ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ)

ƧƵƭĬưƳƶ
ƳƹƬưƧƷƻƱ

ưƪƷƧĭƳƵƭƮƬ
ƭƮƧƱƳƷƬƷƧ

Ʃ. ƶĲǎǈǒİǁĮ İǏǄĮǅǎǋƿǌǔǌ
(ƶǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǎ ıǑǌǎǊǈǉǗǐ ĮǏǈǇǋǗǐ İǏǄĮǅǎǋƿǌǔǌ ıĲǆǌ İĲĮǈǏİǁĮ ǉĮĲƾ Ĳǎ ǒǏǎǌǈǉǗ
įǈƾıĲǆǋĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ İȺǎǋƿǌǆ Ĳǆǐ ǊǀǍǆǐ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǄǈĮ ıǑǋǋİĲǎǒǀ
ıĲǆǌ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǆ ǉĮĲĮǌǎǋǀ ƿǔǐ Ĳǆ ǊǀǍǆ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǄǈĮ
ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ)
ƧƴƳ
(ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ)

ƪƻƶ
(ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ)

ƧƵƭĬưƳƶ
ƪƵīƧƫƳưƪƱƻƱ
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ƪ. ƶǑǌǎǊǈǉǀ ȺǎıǗĲǆĲĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ ĳǑĲǈǉǙǌ İǊĮǁǔǌ, ĲǆǄĮǌİǊĮǁǔǌ ǉĮǈ
ǅǔǈǉǙǌ ǊǈȺǙǌ Įǌƾ İǁįǎǐ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ ȺǎǑ ȺĮǏĮįǗǇǆǉĮǌ ıĲǎǌ ĮǈĲǎǘǌĲĮ
(ǉĮĲƾ Ĳǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ İȺǎǋƿǌǆ Ĳǆǐ ǊǀǍǆǐ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ǄǈĮ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǆǌ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǆ ǉĮĲĮǌǎǋǀ ƿǔǐ Ĳǆ ǊǀǍǆ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ
ĮǁĲǆıǆǐ ǄǈĮ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ)
ƴƳƶƳƷƬƷƧ (ƷƳƱƳƭ)
ƹƵƬƶƭưƳƴƳƭƬưƪƱƧ
ĭƸƷƭƮƧ ƪƯƧƭƧ
ƷƬīƧƱƪƯƧƭƧ
ƫƻƭƮƧ ƯƭƴƬ

ƶƷ. ƶĲǎǈǒİǁĮ ĲǈǋǎǊǎǄǁǔǌ

Ǻ/Ǻ

ǽȀǼȆȉ
ȇȈȎȊǿȉ
ȋȇǿȉ

ǽȀǼȆȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ǽȁǼȆȉǿȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ȉǽȀȈǺ

ǺȈȀĭȃȆȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ǺȈȀĭȃȆȉ

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ǽȁǼȆȉǿȉ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆȋ

ȇȆȉȆȊǿȊǺ
ȊȀȃȆȂȆĬȀȆ
ȋ
[ȃȊ]

ȌȌȌȌȌ

ȉȋȄȆȂȆ

ǺȅȀǺ
ȊȀȃȆȂȆĬȀ
Ȇȋ (ǽȋȈȎ)

ǿȃǽȈȆȃǿȄȀǺ
ȉȌǽȊȀȁȆȋ
ǼǽȂȊȀȆȋ
ǺȇȆȉȊȆȂǿȉ

ǺȈȀĭȃȆȉ
ȉȌǽȊȀȁȆȋ
ǼǽȂȊȀȆȋ
ǺȇȆȉȊȆȂǿȉ

ȇȆȉȆȊǿȊǺ
ǼǽȂȊȀȆȋ
ǺȇȆȉȊȆȂǿȉ
[ȃȊ]

ȌȌȌȌȌ

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ
ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 22 ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ ǌ. 1599/1986 (ƧƝ75), ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ ǗǊĮ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ
ȺǎǑ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ, İǁǌĮǈ ĮǉǏǈǃǀ ǉĮǈ ĮǊǆǇǀ, ǎǈ ȺǏǙĲİǐ
ǘǊİǐ ȺǎǑ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ İǁǌĮǈ İǊǊǆǌǈǉǀǐ ȺǏǎƿǊİǑıǆǐ ǉĮǈ ƿǒǎǑǌ ȺĮǏĮįǎǇİǁ ıĲǆǌ ĮǈĲǎǘıĮ
İĲĮǈǏİǁĮ.
ƷǗȺǎǐ, ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ƶĳǏĮǄǁįĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǑȺǎǄǏƾĳǎǌĲĮ
Ƨ.Ʃ.Ʒ. ǑȺǎǄǏƾĳǎǌĲĮ

ƸȺǎǄǏĮĳǀ

ȇǺȈǺȊǿȈǿȉǽȀȉ

ȊȀȃȆȂȆĬȀǺ ȌȈǿȉȀȃȆȇȆȀǿȃǽȄȎȄ ĮȋȊȀȁȎȄ ǽȂǺȀȎȄ, ȊǿĬǺȄǽȂǺȀȎȄ ȁǺȀ ǾȎȀȁȎȄ ȂȀȇȎȄ
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος και δημοσίευση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις
της.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013

2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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