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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15266/388
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους
2019 ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
15Α του ν. 3054/2002.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄160).
5. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230) και ειδικά την
παρ. 4 του άρθρου 15Α.
6. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
7. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκαν αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου
(Α.Χ.Σ.):
α) 52/2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
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ας «Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών
οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά- Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής» (ΦΕΚ 3953/Β΄/2016),
β) 316/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,
στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ,
προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 501/Β΄/2012) όπως
τροποποιήθηκε με την 77/2016 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4217/Β΄/2016).
γ) 76/2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμών» (ΦΕΚ 4217/Β΄/2016).
8. Τη Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου
βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως
ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253) όπως τροποποιήθηκε με τις Δ1/Α/οικ.
4075/5.3.2014 (ΦΕΚ Β’ 586) και οικ. 185546/27.10.2016
(ΦΕΚ Β΄3534) όμοιες αποφάσεις καθώς και την παρ. 5 του
άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄230) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241).
9. Το Δ1/Α/οικ. 7018/17.4.2014 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Οδηγίες
εφαρμογής της κοινή υπουργική απόφαση Δ1/Α/οικ. 2497
(ΦΕΚ 253 Β’) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας
κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Κ54).
10. Το οικ. 176052/04.05.2017 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών «Οδηγίες
εφαρμογής της κοινή υπουργική απόφαση Δ1/Α/οικ. 2497
(ΦΕΚ 253 Β’) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» (ΑΔΑ: Ω3ΓΑ4653Π89ΕΨ) όπως συμπληρώθηκε με το οικ. 184898/21.12.2017
όμοιο έγγραφο (ΑΔΑ: 7ΗΕΥ4653Π8-Ν1Κ).
11. Το ΔΕΦΚΦ Α 1008132 ΕΞ 2019/16.01.2019
(αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/5113/135/21.01.2019) έγγραφο,
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περί ορισμού εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών στην Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και στην
Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων.
12. Το 352/26068/13.02.2019 (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
13324/333/13.02.2019) έγγραφο, περί ορισμού εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και στην
Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων.
13.α) Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διύλισης για
την εγχώρια κατανάλωση πετρελαίου κίνησης για την
περίοδο 01.01.2019 - 31.12.2019 (σχετ. έγγραφα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 39036/21.11.2018, αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/83665/345/22.11.2018 και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 355/360A/17.12.2018,
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93905/749/18.12.2018 και
β) Τα στοιχεία διάθεσης πετρελαίου κίνησης έτους
2018 που υποβλήθηκαν από τους κατόχους άδειας διύλισης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών, σύμφωνα με τη Δ1/Β/7364/30.3.2012 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής,
εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ 1116/
Β΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με τη Δ1/οικ. 16421/
2.8.2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2328/Β΄/2012).
14. Το αριθμ. 30/005/795/20.12.2012 (αριθμ. ΥΠΕΚΑ/
ΓΓΕΚΑ 25433/21.12.2012) έγγραφο της Διεύθυνσης Πετροχημικών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του
Κράτους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο αναφέρεται ότι
όσον αφορά τη μέγιστη δυνατή απόκλιση σχετικά με την
περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ενός
μίγματος ντίζελ κίνησης με αυτούσιο βιοντίζελ ώστε το
μείγμα να θεωρείται εντός προδιαγραφών, η εργαστηριακή απόκλιση της μεθόδου για ποσοστό ανάμειξης 7%
είναι +,-0,3 (ΕΝ 14078).
15. Την ανάγκη ορισμού υποχρεωτικού ποσοστού ανάμειξης 7% κατ’ όγκο που οφείλουν να διασφαλίζουν οι
υπόχρεοι ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο
κίνησης, στο πλαίσιο της επίτευξης του εθνικού στόχου
για συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις
μεταφορές, σύμφωνα με την παρ. 3δ του άρθρου 1 του
ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν
τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15Α του κοινή
υπουργική απόφαση3054/2002.
16. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη οικ. 173343/
04.04.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή
έτους 2018 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α
του ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β΄1311), η προθεσμία υποβολής
αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2018 ήταν
η 8η Μαΐου 2018.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης - Δικαιολογητικά Ποσοστό ανάμειξης
1. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο
άρθρο 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002, τα οποία επιθυμούν
να συμμετάσχουν στην κατανομή ποσότητας εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2019
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019, να υποβάλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο),
μέχρι και τις 18.03.2019 και ώρα 15.00 μ.μ., σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2019 - ΝΑ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ», ο οποίος θα περιέχει
δύο σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «Αίτηση
Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το
έτος 2019 - ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «Αίτηση Συμμετοχής
στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2019 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».
2. Οι φάκελοι περιέχουν, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της
απόφασης του σημείου 8 του προοιμίου.
3. Σύμφωνα με την παρ. 1. Α.θ του άρθρου 3 της απόφασης του σημείου 8 του προοιμίου, τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών
ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών καθώς και τα
σχετικά δελτία αποστολής που δηλώνουν οι αιτούσες
εταιρείες, πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις 09.05.2018
έως τις 18.03.2019.
Δεν δηλώνονται τιμολόγια και σχετικά δελτία αποστολής που αφορούν ποσότητες οι οποίες διατέθηκαν προς
άλλη χρήση ή σε τρίτον.
Στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου η
ημερομηνία εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος και παραγωγής βαμβακόσπορου πρέπει να έπεται της 8ης Μαΐου
2018 και να μην είναι μεταγενέστερη της 18.03.2019.
4. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμειγνύεται σε ποσοστό 7% κατ’ όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται
στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το σημείο 7 του προοιμίου. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 15Α του κοινή υπουργική απόφαση 3054/2002.
Άρθρο 2
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και
ελέγχου και Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου, ως ακολούθως:
α. Μαριάνθη Ντάρα, Προϊσταμένη του Τμήματος
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μεταφορών και Εναλλακτικών Καυσίμων, της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος,
με αναπληρώτρια τη Γεωργία Γαβρίδου, Προϊσταμένη
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του Τμήματος Αδειοδότησης, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου
της ίδιας Διεύθυνσης,
β Νικολέττα Αναστασοπούλου, υπάλληλος του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μεταφορών και
Εναλλακτικών Καυσίμων, της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος,
με αναπληρωτή τον Βασίλειο Βλαγκούλη, υπάλληλο του
Τμήματος Αδειοδότησης, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου της
ίδιας Διεύθυνσης,
γ. Αικατερίνη Κούκουνα, υπάλληλος του Τμήματος Α΄
Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος ΕΦΚ και Διοικητικής Συνεργασίας, της Διεύθυνσης
ΕΦΚ και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Θεοδώρα Θεοδωρακοπούλου, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος,
δ. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, Προϊστάμενος κατ’
αναπλήρωση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σιμωνέτο Γεώργιο Αραβαντινό, Προϊστάμενο
του Τμήματος Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών της ίδιας Διεύθυνσης,
ε. Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλος της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής,
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως
μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Δημοπούλου, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης,
Γραμματέας της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου
ορίζεται η Βασιλική Καραγιάννη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με αναπληρώτρια τη Νικολέττα Βασιλονικολιδάκη, υπάλληλο του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας
της ίδιας Διεύθυνσης.
2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, ως ακολούθως:
α. Δημήτριος Τσιρώνης, Προϊστάμενος του Τμήματος
Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης
Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
ΥΠΕΝ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Καρατζιά, Προϊστάμενο του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας, της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας,
β. Σπύρος Κουλούρης, υπάλληλος του Τμήματος Α΄
Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος ΕΦΚ και Διοικητικής Συνεργασίας, της Διεύθυνσης
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ΕΦΚ και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μελίνα Παπαδοπούλου,
υπάλληλο του ίδιου Τμήματος,
γ. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Προϊστάμενος του
Τμήματος Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών,
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών, της Διεύθυνσης Συστημάτων
Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως
μέλος, με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Πανομήτρο, Προϊστάμενο του Τμήματος Δενδρωδών Καλλιεργειών της
ίδιας Διεύθυνσης.
Γραμματέας της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων ορίζεται η Βασιλική Καραγιάννη, υπάλληλος της Διεύθυνσης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρώτρια τη Νικολέττα Βασιλονικολιδάκη,
υπάλληλο του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας της ίδιας
Διεύθυνσης.
Άρθρο 3
Αποσφράγιση φακέλων
1. Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου, προβαίνει σε
αποσφράγιση των φακέλων των αιτήσεων σε ανοικτή
συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της
απόφασης του σημείου 8 του προοιμίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 622 της Γενικής Γραμματείας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, 101 92
Αθήνα, 6ος όροφος), στις 19.03.2019 και ώρα 10.00 π.μ.
2. Κατά την αποσφράγιση έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αιτουσών εταιρειών ή
πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο των αιτουσών εταιρειών.
3. Κάθε εταιρεία εκπροσωπείται από ένα άτομο, το
οποίο οφείλει να προσκομίσει: α) το ΦΕΚ της νόμιμης
εκπροσώπησης ή νόμιμη εξουσιοδότηση και β) το δελτίο
αστυνομικής του ταυτότητας.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 709/01.03.2019

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

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02007090103190004*

