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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 750
31 Μαΐου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/10085
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2010
ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντί−
ζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του
Ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
2. 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 Γε−
νική Γραμματεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας–Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής» και με το π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 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).
3. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 187), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 214).
5. Την 316049/24.11.09 απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη» (ΦΕΚ
Β΄2401).

6. Την 52167/21.12.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 2514).
7. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει
μετά τη συμπλήρωσή του από το ν. 3423/2005 «Εισα−
γωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των
Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» (ΦΕΚ Α΄ 304) και 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).
8. Την 334/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκινήτων − πετρέλαιο
βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ
− Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄ 713/2005 και
συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β΄ 1149/2005).
9. Τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. 513/2004 «Προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 Εναρμό−
νιση 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), 514/2004 «Καύσιμα αυτoκινήτων−Πετρέλαιο
κίνησης−Απαιτησεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄1490),
καθώς και 460/2009 απόφαση του Α.Χ.Σ. «Προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της απόφ. ΑΧΣ 514/2004 «Καύσιμα
αυτοκινήτων−Πετρέλαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι
Δοκιμών», (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και 513/2004
«Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ
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 τροποποιη−
θεί και ισχύει», (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)”” (ΦΕΚ Β΄67/2010).
10. Το ΔΕΦΚ5015191ΕΞ2010/12.04.2010 (αρ. πρωτ. ΥΠΕ−
ΚΑ/ΓΓΕΚΑ/6816/13.04.10) έγγραφο του Υπουργού Οι−
κονομικών, περί ορισμού εκπροσώπου στην Επιτροπή
Αξιολόγησης με τον αναπληρωτή του.
11. Το 271671/30.04.2010 έγγραφο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί υπόδειξης
εκπροσώπων στην Επιτροπή Αξιολόγησης με τον ανα−
πληρωτή του.
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12. Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διΰλισης για
τη διάθεση πετρελαίου κίνησης κατά την περίοδο
01.07.2010 – 30.06.2011 μέσω των εταιρειών τους (σχετ.
έγγραφα: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε./1329/26.04.2010 και
Μότορ Οϊλ (Ελλάς) – Διΰλιστήρια Κορίνθου Α.Ε./200/360/
Α/27.04.2010).
13. Την ανάγκη διάθεσης για το έτος 2010 (περίοδος
Ιούλιος 2010 έως και Ιούνιος 2011) αυτούσιου βιοντί−
ζελ, μετά από αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομένων
και σχετική κατανομή με έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 15Α του ν.
3054/2002, όπως ισχύει.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πρόσκληση − Δικαιολογητικά
1. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο
άρθρο 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002, όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 3423/2005 και ισχύει, τα οποία
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατανομή έτους 2010
(για το χρονικό διάστημα 1 Ιουλίου 2010 – 30 Ιουνίου 2011,
εφεξής «έτος κατανομής 2010») ποσότητας εκατόν εξή−
ντα τεσσάρων χιλιάδων (164.000) χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ, να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο, μέχρι
και την ώρα 15:00 της όγδοης εργάσιμης ημέρας μετά
την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη «Αίτηση Κατανομής Βιοντίζελ για το έτος 2010»
που θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε πρω−
τοτυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ σε περίπτωση
ξενόγλωσσων κειμενων αυτά θα πρέπει να συνοδεύο−
νται απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα:
1.1 Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος, πλήρως συμπληρωμένη, με σφραγίδα
εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και θεώρηση
του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
1.2 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, για το προ−
σφερόμενο μέγιστο υπερτίμημα. Το υπερτίμημα αυτό
αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος παραγωγής του αυ−
τούσιου βιοντίζελ και στο περιθώριο κέρδους, καθοριζό−
μενο ως €/χιλιόλιτρο επιπλέον της τιμής βάσης, ενώ ως
τιμή βάσης υπολογίζεται ο μέσος όρος σε €/χιλιόλιτρο,
της τιμής “Reuters Biodiesel ex Works” (υπό την στηλη
FAME2 GERMANY) και της χαμηλής τιμής του “Biodiesel”
για την χειμερινή περίοδο ή του “FAME0” για την καλο−
καιρινή περίοδο (υπό την στήλη Barges FOB Rotterdam)
του PLATT’s European Marketscan.
1.3 Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
α) α1) Για μονάδες παραγωγής εντός της ελληνικής
επικράτειας, άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α΄68) όπως ισχύει. Ως
προς τη δυναμικότητα, λαμβάνεται υπόψη η αναγρα−
φόμενη στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας. Εφόσον από
την άδεια λειτουργίας δεν προκύπτει το στοιχείο αυτό,
προσκομίζεται και η άδεια εγκατάστασης ή η έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, με βάση τις οποίες χορηγήθηκε
η ισχύουσα άδεια λειτουργίας και στην οποία αναγρά−
φεται η δυναμικότητα.

α2) Για μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε άλλο
κράτος μέλος της Ε. Ένωσης, η αντίστοιχη άδεια λει−
τουργίας για το οικείο δίκαιο του εν λόγω κράτους. Η
δε πιστοποίηση της ημερήσιας εγκατεστημένης δυναμι−
κότητας της εν λόγω μονάδας παραγωγής βιοντίζελ σε
λίτρα/ημέρα πραγματοποιείται με βεβαίωση (εκδοθείσα
εντός του τελευταίου εξαμήνου) από αρμόδια αρχή κατά
το οικείο δίκαιο του κράτους,
β) Για μονάδες παραγωγής που προβλέπεται να λει−
τουργήσουν μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής
των προτάσεων της παρούσας και εντός της περιόδου
κατανομής (Ιούλιος 2010− Ιούνιος 2011), προσκομίζεται
άδεια εγκατάστασης για μονάδα παραγωγής βιοντίζελ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν.
3325/2005 όπως ισχύει, ή απόφαση έγκρισης περιβαλ−
λοντικών όρων για μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, σε
περίπτωση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδει−
ας εγκατάστασης. Για τις μονάδες αυτές, ως ημερήσια
δυναμικότητα θεωρείται η δυναμικότητα της άδειας
εγκατάστασης ή, σε περίπτωση εξαίρεσης, της από−
φασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
γ) Για μονάδες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο
κράτος μέλος της Ε. Ένωσης προσκομίζονται επίσης,
γ1) βεβαίωση (εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμή−
νου) αρμόδιας αρχής για τον ορισμό του φορολογικού
αντιπροσώπου,
γ2) βεβαίωση (εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμή−
νου) από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους−μέλους της
Ε. Ένωσης που να πιστοποιεί ότι η μονάδα λειτουργεί
κανονικά.
δ) Οι παραγωγοί πρέπει επίσης να προσκομίσουν δε−
σμευτικό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων συντεταγμένο
σε μηνιαία βάση.
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
α) Ο αιτών που προμηθεύεται τις αιτούμενες ποσότη−
τες βιοντίζελ από λειτουργούσες μονάδες παραγωγής
βιοντίζελ εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.
Ένωσης, πρέπει να προσκομίσει συμβάσεις για αγορά
αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος κατανομής 2010. Στις
προσκομιζόμενες συμβάσεις πρέπει να αναγράφεται
απαραίτητα η διάρκεια προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ
και η συνολική προμηθευόμενη ποσότητα.
β) Οι συμβάσεις οφείλουν να συνοδεύονται από βεβαί−
ωση του προμηθευτή για το δεσμευτικό χρονοδιάγραμ−
μα παραδόσεων συντεταγμένο σε μηνιαία βάση.
γ) Επιπλέον, οι εισαγωγείς οφείλουν να προσκομίσουν,
για κάθε συμβαλλόμενη μονάδα, βεβαίωση (εκδοθείσα
εντός του τελευταίου εξαμήνου) από αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους−μέλους της Ε. Ένωσης που να πιστο−
ποιεί την ημερήσια εγκατεστημένη δυναμικότητα της
εν λόγω μονάδας παραγωγής βιοντίζελ σε λίτρα/ημέρα,
καθώς και ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Σε περί−
πτωση που περισσότεροι του ενός αιτούντες εισαγω−
γείς είναι συμβεβλημένοι με την ίδια μονάδα παραγωγής
εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ε. Ένωσης, το
μέρος της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής που
αντιστοιχεί στο σύνολο των ποσοτήτων των συμβάσεων
επιμερίζεται αναλογικά για τους αιτούντες με βάση τις
ποσότητες για τις οποίες έχει συναφθεί η σύμβασή τους
με τον παραγωγό.
1.4 Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια δη−
μόσια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και δια−
θεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων
εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιο−
ντίζελ, η χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι
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μικρότερη από 100 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση του
αιτούντα ή ανά συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής για
τους εισαγωγείς.
2. Επιπλέον υποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα κάτωθι
δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγρα−
φα, ενώ σε περίπτωση ξενόγλωσσων κειμένων αυτά
θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα:
2.1 Συμβάσεις αιτούντων με παραγωγούς ελληνικών
ενεργειακών καλλιεργειών, σε στρέμματα, για ηλίανθο,
ελαιοκράμβη και λοιπά συμβατά είδη για την παραγωγή
βιοντίζελ, θεωρημένες από την Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης − Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης, εφόσον ο αιτών παράγει τις αιτούμενες
ποσότητες βιοντίζελ σε μονάδα παραγωγής του εντός
της ελληνικής επικράτειας και προμηθεύεται για την
παραγωγή του 2010, πρώτες ύλες παραγόμενες εντός
της ελληνικής επικράτειας. Οι ανωτέρω συμβάσεις πρέ−
πει να έχουν εκδοθεί από 01.09.2009 και να μην έχουν
υποβληθεί ξανά στα πλαίσια κατανομής του 2009.
2.2 α) Τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου ή/και βαμ−
βακελαίου ελληνικής προέλευσης, σε κιλά ή μετρικούς
τόνους συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δελτία απο−
στολής. Η ελληνική προέλευση του βαμβακόσπορου και
του βαμβακελαίου πιστοποιείται με σχετική αναγραφή
επί του τιμολογίου, ή από τα σχετικά δελτία αποστο−
λής. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να έχουν εκδοθεί
από 01.09.2009 και να μην έχουν υποβληθεί ξανά στα
πλαίσια κατανομής του 2009.
β) Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή βαμβακοσπόρου
ή/και βαμβακελαίου, με θεώρηση του γνήσιου της υπο−
γραφής από αρμόδια αρχή, για την ακρίβεια των τιμο−
λογίων ως προς την ποσότητα και την προέλευση των
πρώτων υλών.
γ) Σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής των ανωτέρω πρώ−
των υλών, αντίγραφο του θεωρημένου βιβλίου απόθήκης
που να αποδεικνύει με σαφήνεια την ύπαρξη και την
επάρκεια των αιτούμενων ποσοτήτων των ανωτέρω,
καθώς και τη χρήση για παραγωγή βιοντίζελ.
δ) Σε περίπτωση που ο αιτών υποβάλει δικαιολογη−
τικά ξεχωριστά και για βαμβακόσπορο και για βαμβα−
κέλαιο, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι το
βαμβακέλαιο δεν προέρχεται από τον βαμβακόσπορο
για τον οποίο υποβάλλονται δικαιολογητικά.
2.3 α) Τιμολόγια προμήθειας, σε κιλά ή μετρικούς τό−
νους, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων
και ζωικών λιπών, ελληνικής προέλευσης, κατάλληλων
για παραγωγή βιοντίζελ, συνοδευόμενα από αντίστοιχα
δελτία αποστολής. Η ελληνική προέλευση των ανωτέρω
πρώτων υλών πιστοποιείται με σχετική αναγραφή επί
του τιμολογίου, ή από τα σχετικά δελτία αποστολής.
β) Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή χρησιμοποιημένων
φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, με θε−
ώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή,
για την ακρίβεια των τιμολογίων ως προς την ποσότη−
τα και την προέλευση των πρώτων υλών. Τα ανωτέρω
τιμολόγια πρέπει να έχουν εκδοθεί από 01.09.2009 και
να μην έχουν υποβληθεί ξανά στα πλαίσια κατανομής
του έτους 2009.
2.4 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι οι πρώ−
τες ύλες υπό τις κατά περίπτωση παραγράφους 2.1, 2.2,
2.3 δεν έχουν διατεθεί και δεν θα διατεθούν προς άλλη
χρήση ή σε τρίτον.
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2.5 Πιστοποιητικό ISO σε ισχύ κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ή σύμβαση ανάθε−
σης για την λήψη ISO σειράς 9000, σχετικά με την παρα−
γωγή ή και διάθεση βιοντίζελ. Στη δεύτερη περίπτωση,
η λήψη πιστοποιητικού ISO σειράς 9000 πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί πριν από την 30.11.2010. Το πιστοποιητι−
κό αφορά σε κάθε περίπτωση τον υποβάλλοντα την
αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω κατανομή, ή και την
εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ε. Ένωσης
μονάδα παραγωγής βιοντίζελ.
2.6 Συμβάσεις συνεργασίας της αιτούσας εταιρίας με
ερευνητικά ιδρύματα και φορείς ή συμβάσεις συμμετο−
χής σε ερευνητικά προγράμματα, εντός της Ε. Ένωσης,
για θέματα σχετικά με τα βιοκαύσιμα και τη βιομά−
ζα τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, σε ισχύ κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Ο
υποβάλλων την αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω κα−
τανομή είναι σε κάθε περίπτωση συμβαλλόμενος στις
ανωτέρω συμβάσεις.
3. Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά, αποτελεί
λόγο αποκλεισμού του αιτούντος από τη διαδικασία
αξιολόγησης και κατανομής.
4. Η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού,
εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος άρθρου δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την
αξιολόγηση της αίτησης. Αιτήσεις και δικαιολογητικά
που υποβάλλονται μετά την αναφερόμενη στην παρ. 1
του παρόντος άρθρου ημερομηνία και ώρα δεν λαμβά−
νονται υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δύναται
να ζητήσει διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως κατά τα
παραπάνω υποβληθέντων δικαιολογητικών.
5. Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε έλεγχο
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και σε περίπτωση διαπί−
στωσης αποκλίσεων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6. Στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα εκ−
δοθεί κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 15Α του Νόμου
3054/2002, όπως ισχύει, για την έγκριση συμμετοχής
στην κατανομή του έτους 2010 καθορίζονται οι εγγυή−
σεις που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι της
κατανομής και οι διοικητικές κυρώσεις που θα επιβλη−
θούν σε βάρος τους, εφόσον δεν τηρήσουν τα καθορι−
ζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Επιπλέον, στην ανωτέρω κοινή απόφαση καθορίζονται
τα πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλ−
λονται καθώς και οι σχετικές προθεσμίες υποβολής
τους.
7. Μετά την έκδοση της ανωτέρω αναφερθείσας στη
παρ. 6 του παρόντος άρθρου κοινής απόφασης κατα−
νομής, είναι δυνατή η τροποποίησή της με νέα κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων για αύξηση ή μείωση της συνολι−
κής ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, εφόσον αυτό δικαι−
ολογείται από σημαντική απόκλιση της κατανάλωσης
πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις,
η οποία παρατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα και
τεκμηριώνεται από στοιχεία του Υπουργείου Οικονομι−
κών. Στη περίπτωση αυτή, η ποσότητα ανά δικαιούχο
θα αυξηθεί ή θα μειωθεί αναλογικά.
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Ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που προκύπτουν κα−
τόπιν τυχόν επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της
παρ. 9 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει,
ανακατανέμονται συμπληρωματικά και αναλογικά μετα−
ξύ των υπολοίπων δικαιούχων κατανομής, εφόσον δεν
τους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή η
κατανομή επιπλέον ποσοτήτων αυτουσίου βιοντήζελ,
αναλογικά στους δικαιούχους, εφόσον κατά τη διάρ−
κεια του έτους αυξηθεί το μέγιστο όριο ανάμειξης
που προβλέπουν οι σχετικές προδιαγραφές για το
πετρέλαιο κίνησης.
8. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στην κατανομή με συμβά−
σεις ελληνικών ενεργειακών καλλιεργειών του σημείου
2.1. του παρόντος άρθρου, μεταξύ των δικαιολογητικών
που οφείλουν να προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις
30.10.2010 είναι και τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς
ενεργειακών προϊόντων που προέρχονται από τις εκτά−
σεις των συναφθεισών σχετικών συμβάσεων.
9. Η παρούσα πρόσκληση αφορά το αυτούσιο βιοντί−
ζελ της περίπτωσης κστ’ της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 73 του ν. 2960/2001 «Ειδικός Τελωνειακός Κώδικας»
(ΦΕΚ Α΄265), που καθορίζεται με την απόφαση του Α.Χ.Σ.
334/2004.
10. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στην κατανομή που ανα−
φέρεται η παρούσα πρόσκληση μπορούν να προμηθεύ−
ουν, πέραν της ποσότητας προς κατανομή με την παρού−
σα που προορίζεται για τους κατόχους αδειών διϋλισης,
τους κατόχους αδειών εμπορίας κατηγορίας Α΄, κατά
την έννοια του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3054/2002, όπως
ισχύει, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές πε−
τρελαίου κίνησης για χρήση στις μεταφορές εντός της
ελληνικής επικράτειας. Οι δε κάτοχοι αδειών εμπορίας
έχουν υποχρέωση να προμηθεύονται από τους δικαιού−
χους συμμετοχής στην κατανομή, ποσότητα αυτούσιου
βιοντίζελ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5% κατ΄όγκο επί
της ποσότητας του εισαγομένου πετρελαίου κίνησης για
χρήση στις μεταφορές, να τις αναμειγνύουν και να τις
διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
11. Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται το επισυνα−
πτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Άρθρο 2
Διαδικασία Αξιολόγησης − Μεθοδολογία κατανομής
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης,
ως ακολούθως:
α. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, Προϊστάμενος Τμήμα−
τος της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, ως Πρόεδρος, με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον
Δημήτριο Αλεξόπουλο, Προϊστάμενο Μονάδας της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσε−
ων του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της
Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου της ίδιας Γενικής
Γραμματείας,
β. Αναστασία Οικονόμου, υπάλληλος της Διεύθυνσης
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας της
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή τη Μαριάνθη

Ντάρα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πε−
τρελαιοειδών της ίδιας Γενικής Γραμματείας,
γ. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, υπάλληλος της Δι−
εύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυ−
τών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή τη
Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης,
δ. Ουρανία Νάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενιαί−
ας Ενίσχυσης και Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενιστύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), με
αναπληρωτή την Κωνσταντίνα Κονοβέση, Προϊσταμένη
Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης και Οργανισμού.
ε. Ευδοκία Βενιζέλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ειδι−
κών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών,
ως μέλος, με αναπληρωτή την Αναστασία Μουζακίτου,
υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Καλομοίρα Γι−
αννάκη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστή−
ριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής με αναπληρωτή τη Μαρία Κανιού,
υπάλληλο της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής της
ίδιας Γενικής Γραμματείας.
Έργο της επιτροπής είναι:
α) η αποσφράγιση, ο έλεγχος της τυπικής πληρότητας
των αιτήσεων που θα υποβληθούν σύμφωνα με το άρ−
θρο 1 της παρούσας απόφασης και η σχετική αξιολόγη−
ση των προτάσεων, καθώς και η σχετική γνωμοδότηση
για κατανομή της ποσότητας των 164.000 χιλιολίτρων
αυτούσιου βιοντίζελ, τα οποία πραγματοποιούνται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15Α του ν. 3054/2002,
όπως ισχύει, καθώς και με τα οριζόμενα στην παρούσα
απόφαση.
β) ο έλεγχος των επιπρόσθετων δικαιολογητικών που
υποβάλλονται από τους δικαιούχους συμμετοχής στην
κατανομή μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης.
γ) η γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων και προσφυ−
γών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιμέρους σχετική
ενέργεια καθοριζόμενη στην παρούσα πρόσκληση και
δ) γνωμοδότηση επί τυχόν μελλοντικών ανακατανο−
μών της παρούσας κατανομής ποσοτήτων αυτούσιου
βιοντίζελ, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη.
Η σύνθεση, οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της επι−
τροπής διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύουν.
2. Οι φάκελοι των αιτήσεων που θα υποβληθούν
σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης,
αποσφραγίζονται από την επιτροπή αξιολόγησης σε
κλειστές συνεδριάσεις και ελέγχονται τα περιεχόμενα
δικαιολογητικά ως προς την τυπική τους πληρότητα.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των φακέλων,
η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, όπου καταγράφει τις
συμμετέχουσες εταιρείες που προκρίνονται στο επό−
μενο στάδιο κατανομής και τα στοιχεία που θα χρησι−
μοποιηθούν για τους υπολογισμούς της παρ. 3 του πα−
ρόντος άρθρου και αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης
των εταιρειών που δεν προκρίθηκαν από τον έλεγχο
της τυπικής πληρότητας.
3. Η ποσότητα των 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ για το έτος κατανομής 2010, κατανέμεται στις
εταιρίες που προκρίθηκαν από τον έλεγχο τυπικής πλη−
ρότητας της παρ. 2, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Κi = { [0,25 * ΕΛ1i/(Σύνολο ΕΛ1i)]+ [0,05 * ΕΛ2i/(Σύνολο
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ΕΛ2i)]+ [0,075 * ΕΛ3i/ (Σύνολο ΕΛ3i)] + [0,20 * Αi/(Σύνολο
Αi] + [0,10 *Τi / (Σύνολο Τi)] + [0,05 * Ιi/(Σύνολο Ιi)] +
[0,05 * Εi/(Σύνολο Εi)] + [0,15* Πi/(Σύνολο Πi)] + [0,075 *
ΠΚi/(Σύνολο ΠΚi)] } * 164.000,
όπου:
i = η εξεταζόμενη εταιρεία
Κi = κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ
έτους, σε χιλιόλιτρα
ΕΛ1i= χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, αντιστοιχούντα
στις κατά το σημείο 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας
υποβληθείσες συμβάσεις ελληνικών ενεργειακών καλ−
λιεργειών, θεωρώντας ότι παράγονται 0,10 χιλιόλιτρα
βιοντίζελ ανά στρέμμα ενεργειακής καλλιέργειας,
ΕΛ2i= χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, αντιστοιχούντα
στα κατά το σημείο 2.2. του άρθρου 1 της παρούσας
υποβληθέντα τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου ελ−
ληνικής προέλευσης θεωρώντας ότι παράγονται 0,14
χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά τόνο ή/και από τα
κατά το ως άνω σημείο υποβληθέντα τιμολόγια αγο−
ράς βαμβακελαίου ελληνικής προέλευσης θεωρώντας
ότι παράγονται 0,95 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά μετρικό
τόνο,
ΕΛ3i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, αντιστοιχούντα
στα κατά το σημείο 2.3. του άρθρου 1 της παρούσας
υποβληθέντα τιμολόγια προμήθειας χρησιμοποιημένων
φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, ελληνι−
κής προέλευσης, κατάλληλων για παραγωγή βιοντίζελ,
θεωρώντας ότι παράγονται 0,95 χιλιόλιτρα βιοντίζελ
ανά μετρικό τόνο πρώτης ύλης.
Αi = συνολική αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντί−
ζελ, σε χιλιόλιτρα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει
την ετήσια δυναμικότητα της μονάδας για μονάδες
εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και το ¼
της δυναμικότητας για μονάδες εγκατεστημένες σε
άλλο κράτος−μέλος της Ε. Ένωσης. Στην περίπτωση
συμβάσεων αγοράς αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες
παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της
Ε. Ένωσης, η ως άνω ποσότητα δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει το ¼ της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας
παραγωγής και την ποσότητα της σύμβασης. Σε κάθε
περίπτωση η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει την προς κατανομή ποσότητα. Διευκρινίζεται ότι
ως ετήσια δυναμικότητα θεωρείται η ημερήσια δυνα−
μικότητα σύμφωνα με τα υποβληθέντα κατά το σημείο
1.3 του άρθρου 1 της παρούσας δικαιολογητικά πολλα−
πλασιαζόμενη επί 330 ημέρες. Σε περίπτωση μονάδων
παραγωγής που προβλέπεται να λειτουργήσουν εντός
του έτους κατάνομής, οι ημέρες λειτουργίας υπολογίζο−
νται αναλογικά, σύμφωνα με την ρεαλιστική πρόβλεψη
κανονικής έναρξης λειτουργίας του αιτούντος.
Τi = δείκτης υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων
κατά το σημείο 1.2 του άρθρου 1 της παρούσας δικαιο−
λογητικών, ίσος με 1 όταν το προσφερόμενο υπερτίμημα
υπερβαίνει μόνο έως και 10% το χαμηλότερο προσφερ−
θέν, ή 0 για υπέρβαση άνω του 10%.
Ιi = δείκτης υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων
κατά το σημείο 2.5 του άρθρου 1 της παρούσας δικαι−
ολογητικών, ίσος με 1 για ύπαρξη πιστοποιητικού ISO
σειράς 9000 ή σύμβασης ανάθεσης για τη λήψη του, ή
0 για μη ύπαρξη.
Εi = δείκτης υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων
κατά το σημείο 2.6 του άρθρου 1 δικαιολογητικών, ίσος
με 1 για διαπίστωση ερευνητικής δραστηριότητας, ή 0
για απουσία.
Πi = σύνολο παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ, σε χι−
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λιόλιτρα, για τις κατανομές των ετών 2008 και 2009,
με βάση τα σχετικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονο−
μικών.
ΠΚi = δείκτης υπολογιζόμενος βάσει της συνέπειας
παραδόσεων για την κατανομή του έτους 2009 στα
διϋλιστήρια, ίσος με 1 για απόκλιση συνολικών παραδό−
σεων έως και 2% επί της συνολικής ποσότητας που είχε
κατανεμηθεί στον αιτούντα, ή 0,5 για απόκλιση συνολι−
κών παραδόσεων από 2% έως και 5%, ή 0 για απόκλιση
μεγαλύτερη από 5%. Οι παραδόσεις προκύπτουν από τα
σχετικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Σε περίπτωση που οι παραγόμενες ποσότητες αυ−
τούσιου βιοντίζελ προερχόμενες από συμβάσεις ενερ−
γειακών καλλιεργειών υπερβαίνουν την ποσότητα που
αντιστοιχεί στο συντελεστή βαρύτητας ΕΛ1i, αυτές κα−
τανέμονται στο σύνολό τους στους αιτούντες και ανα−
προσαρμόζονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύτητας
των λοιπών κριτηρίων.
5. Σε περίπτωση που για κάποιο από τα κριτήρια της
παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν υποβληθούν σχετικά
δικαιολογητικά από κανέναν από τους αιτούντες, η βα−
ρύτητα του κριτηρίου κατανέμεται στα λοιπά κριτήρια
αναλογικά με τη βαρύτητά τους.
6. Σε περίπτωση που σε εταιρία κατανεμηθεί, βάσει
των υπολογισμών της παρ. 3 του παρόντος άρθρου,
ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ μεγαλύτερη:
α) από την ετήσια δυναμικότητα της οικείας μονάδας
παραγωγής προκειμένου για μονάδες εγκατεστημένες
εντός της ελληνικής επικράτειας, ή
β) από την ποσότητα της σύμβασης ή το ¼ της δυ−
ναμικότητας προκειμένου για εισαγωγείς ή μονάδες
παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της
Ε. Ένωσης,
η κατανεμηθείσα ποσότητα περιορίζεται στην ετήσια
δυναμικότητα ή την ποσότητα της σύμβασης ή το ¼ της
δυναμικότητας των ανωτέρω παραγωγών − εισαγωγέ−
ων αντιστοιχα, και διορθώνονται αναλογικά οι κατανε−
μηθείσες σύμφωνα με τους υπολογισμούς της παρ. 3
ποσότητες των υπολοίπων εταιριών που συμμετέχουν
στην εν λόγω κατανομή.
7. Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών της παρ. 3
του παρόντος άρθρου, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό
όπου καταγράφει τις προς κατανομή ποσότητες ανά
εταιρία και εισηγείται σχετικά, προκειμένου να εκδοθεί
η απόφαση έγκρισης κατανομής της παρ. 7 του άρθρου
15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί και να είναι
διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.
ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 19 Μαΐου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02007503105100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

