
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης της νέας μο-
νάδας με την επωνυμία «IASIS Pharmaceuticals 
Hellas ABEE».

2 Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανική μονάδα 
του ΕΦΚΑ.

3 Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 
2018 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
15Α του ν. 3054/2002.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφαλμάτων στην 1384/41923/16-3-2018
απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύθη-
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ 6.226/οικ. 38046/535 (1)
Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης της νέας μο-

νάδας με την επωνυμία «IASIS Pharmaceuticals 

Hellas ABEE». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α’) «Απλοποίηση της αδει-

οδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες 
διατάξεις»,

β) του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α’) «Νέο θεσμικό πλαίσιο 
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις»

γ) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α’) «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις»,

δ) Τη με α.π. οικ. 5540/71/Φ15/2018 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 60Β’) «Τροποποίηση της απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας υπ’ αριθ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 (ΦΕΚ 158Β’) 
«Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας 
νια την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α’), 
την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την 
προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και 
τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθ. οικ. 32790/392/Φ. 
15/2017 (ΦΕΚ 1061Β’) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης 
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων 
και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικα-
σιών γνωστοποίησης λειτουργίας»,

ε) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α’) 
όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172Α’).

ζ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3Α’), όπως ισχύει,

η) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197Α’), όπως αυτός ισχύει μέχρι 
σήμερα,

θ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176Α’), όπως ισχύει μέχρι σήμερα,

ι) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192Α’),

ια) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α’)

ιβ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208Α’),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ιγ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210), του 
π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 116Α’) και του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37),

ιδ) της υπ’ αριθ. Υ197 απόφασης του Πρωθυπουργού 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ 
3722Β’),

ιε) της υπ’ αριθ. οικ. 35209/2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία 
διορίστηκε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 592/2015) και της υπ’ αριθ. 90951/ 
22-08-2017 (ΥΟΔΔ 418/2017) ανανέωσης,

ιστ) της υπ’ αριθμ οικ. 15597/22.4.2015 απόφαση του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους Γενικών 
Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, 
στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γενικής Γραμμα-
τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 689Β’),

ιζ) τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148Α’).

2. Το με α.π. 48183/592/27-4-2017 θεωρημένο ερω-
τηματολόγιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τη με α.π. 
137179/1840/13-12-2017 υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπροσώπου της εταιρείας.

3. Το με α.π. 48183/592/Φ 6.226/8-6-2017 έγγραφο 
προσδιορισμού δικαιολογητικών από την υπηρεσία και 
το με α.π. 111347/1510/Φ6.226/30-11-2017 έγγραφο 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

4. Τα με α.π. 60465/729/30-5-2017, 111347/1510/ 
13-10-2017, 126283/1691/17-11-2017, 129203/1745/ 
24-11-2017 και 137179/1840/13-12-2017 διαβιβαστικά 
της εταιρείας με τα δικαιολογητικά έκδοσης έγκρισης 
εγκατάστασης.

5. Τη με α.π. 87000/4747/17/2-11-2017 Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ:ΨΤΤΚΟΡ1Κ-ΧΘΞ) 
από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Τη με α.π. 2291/2017 απάντηση σε αίτημα με θέμα 
την χρήση γης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

7. Τη με α.π. 108378/12-12-2017 (2028/46) γνωμάτευ-
ση του ΕΟΦ.

8. Την από 5-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Αδειοδό-
τησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης για την ίδρυση 
της μονάδας «IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ABEE» 
σε υφιστάμενο και σε νεοανεγειρόμενο κτίριο που έχει 
τα κάτωθι στοιχεία:

Φορέας: «IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ABEE»
Θέση εγκατάστασης: Οδός ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, Θέση ΤΖΗ-

ΜΑ, 19 400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή φαρμακευτικών 

προϊόντων
ΚΑΔ 2008: 21.20
Όχληση: Χαμηλή

Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός 
(Αιτούμενος):

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

ΙΣΧΥΣ (KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW)
ΑΞΙΑ (ευρώ)

Παραγωγική ισχύς 

εξοπλισμού
537,82 10,00 4.491.600,00

Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος / εξυπη-
ρέτησης κτιρίου (Αιτούμενος):

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 

ΙΣΧΥΣ (KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW)
ΑΞΙΑ (ευρώ)

Ισχύς εξοπλισμού 

προστασίας περιβάλλοντος
61,50 0,00 121.500,00

Ισχύς εξοπλισμού 

βελτίωσης συνθηκών 

εργασίας

1060,93 0,00 658.170,00

Ισχύς εξοπλισμού 

εξυπηρέτησης κτιρίων 

(3.030 KVA)

- - 62.500,00

Ισχύς εξοπλισμού 

πυροπροστασίας
215,00 0,00 40.000,00

Σύνολο 1.337,43 0,00 882.170,00

Στον χώρο της εγκατάστασης θα αποθηκεύονται οι 
κάτωθι εύφλεκτες ύλες:

• 1.000,00 Kg οινοπνεύματος σε πλαστικά βαρέλια
• 1.600,00 Kg ισοπροπυλικής αλκοόλης σε μεταλλικά 

βαρέλια ή πλαστικές δεξαμενές.
2. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται για τα αιτού-

μενα από τον φορέα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται 
ανωτέρω, με δικαίωμα να εκσυγχρονίζεται ως προς τον 
παραγωγικό του εξοπλισμό έως το όριο της όχλησης 
όπως αυτή ορίζεται στη με α.π. οικ. 3137/191/Φ. 15/2012 
κοινή υπουργική απόφαση (1048 Β’) που ανήκει η συγκε-
κριμένη δραστηριότητα, ήτοι:

Περιγραφή 

δραστηριότητας
ΚΑΔ

Αιτούμενη 

δυμανικότητα 

πρώτων υλών

Όριο 

Όχλησης

Παραγωγή 

Φαρμακευτικών 

Σκευασμάτων

21.20 5 ΜΤ/ημέρα
≤10 

ΜΤ/ημέρα

Οι μονάδες 

αναφέρονται σε 

δυναμικότητα 

εγκατάστασης 

ως προς την 

πρώτη ύλη
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Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά τη δι-
άρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του 
φορέα, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν με-
τάπτωση της εκάστοτε δραστηριότητας σε διαφορετι-
κό βαθμό όχλησης από αυτόν που ορίζεται στην παρού-
σα απόφαση.

3. Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε 
(5) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλων πέντε (5) ετών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 20 
του ν.3982/2011, όπως ισχύει. Μετά την έναρξη λειτουρ-
γίας της μονάδας η οποία τεκμαίρεται με την θεώρηση 
της υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας και η οποία πρέπει 
να έχει πραγματοποιηθεί εντός των ως άνω προθεσμι-
ών, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, 
χωρίς ν’ απαιτείται νέα διοικητική πράξη, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 6Β του άρθρου 20 του 
ν. 3982/2011, όπως ισχύει.

4. Στο τμήμα του οικοπέδου που βρίσκεται στη ζώνη 
Γ2 (αγροτική χρήση) δεν θα πραγματοποιηθεί καμία 
δραστηριότητα.

5. Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας 
τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, 
διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυ-
τών δεν απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης εγκα-
τάστασης, σύμφωνα με το αρ. 3 της με α.π. οικ.5540/71/
Φ15/2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 60Β’). Συνεπώς, 
η θεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων γίνε-
ται ανεξάρτητα από τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης 
εγκατάστασης και μόνο ως απαίτηση της πολεοδομικής 
νομοθεσίας.

6. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας και 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί τουλά-
χιστον μέρος του αιτούμενου εκσυγχρονισμού, να υπο-
βληθούν με αίτηση στην υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 
158Β/2012) υπ. απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τη με α.π. οικ.5540/71/Φ.15 (ΦΕΚ 60Β’/2018) υπουργική 
απόφαση προκειμένου να βεβαιωθεί η κατάθεση υπεύ-
θυνης δήλωσης λειτουργίας, όπως αυτά προσδιορίστη-
καν με τη με α.π. 48183/592/Φ 6.226/08-06-2017 απά-
ντηση της υπηρεσίας στο υποβληθέν ερωτηματολόγιο.

7. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από 
την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια/έγκριση 
για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλ-
λες διατάξεις. Για τυχόν κυρώσεις που προκύπτουν από 
τη μη σαφή υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος 
νόμου, αυτές θα επιβληθούν με νεότερη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Ο Υπουργός Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

 Αριθμ. 20742/7195 (2)

Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανική μονάδα 

του ΕΦΚΑ. 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69ΙΒ το οποίο 

προστέθηκε στο ν. 4387/2016 με το άρθρο 51 του 
ν. 4445/2016 (Α’ 236).

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παρ. 1 του άρ-
θρου 68 του ν. 4387/2016 η οποία προστέθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2016 (Α’236).

3. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 68 του 
ν. 4387/2016 η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 34 του ν. 4445/2016 (Α’ 236).

4. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων 3 και 4 της πε-
ρίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 216/1999 
(Α’184) «Προσθήκη διάρθρωσης και λειτουργίας Ναυτι-
κού Απομαχικού Ταμείου (NAT)».

5. Την από 3/4/2018 πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ 
η οποία μας διαβιβάστηκε με το 629/3-4-2018 έγγραφο 
του Γραφείου του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Η αριθμ. πρωτ. οικ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016 
(Β’3801) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Οικ. 44549/
Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως 
ισχύει».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη αρμοδιοτήτων στο «Τμήμα Διαχείρι-
σης Οικονομικών πρώην NAT» της «Δ/νσης Διαχείρισης 
Οικονομικών» του ΕΦΚΑ ως εξής:

- Την κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών των ακι-
νήτων του τέως NAT καθώς και την πρόσληψη και ασφά-
λιση του προσωπικού των και

- Τη βεβαίωση και εκκαθάριση πληρωμής δαπανών ή 
αμοιβών που αφορούν γενικά τεχνικής φύσεως εργασίες 
των ακινήτων του NAT.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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 Αριθμ. οικ. 173343 (3)
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 

2018 ποσότητας 133.000 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 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 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 Νη-
σιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α’160).

5. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών 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 εγκρί-
θηκαν αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
(Α.Χ.Σ.):

α) 52/2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Υγρά προϊόντα πετρελαίου-Μεθυλεστέρες λιπαρών 
οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά- Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής» (ΦΕΚ Β’ 3953/2016),

β) 316/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Προστασί-
ας του Πολίτη «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, 
στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, 
προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β’501/2012) όπως 
τροποποιήθηκε με την 77/2016 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4217/2016).

γ) 76/2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμο-

ποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμών» (ΦΕΚ Β’ 4217/2016).

8. Τη Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής 
αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέ-
ματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του 
ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253) όπως τροπο-
ποιήθηκε 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 ΔΙ/Α/οικ.7018/17.4.2014 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Οδηγίες 
εφαρμογής της ΚΥΑ ΔΙ/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β’) για τον 
καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτού-
σιου βιοντίζελ» (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Κ54).

10. Το οικ. 176052/04.05.2017 έγγραφο του Γενι-
κού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
«Οδηγίες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 
Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β’) για τον καθορισμό κριτη-
ρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» 
(ΑΔΑ: Ω3ΓΑ4653Π8-9ΕΨ) όπως συμπληρώθηκε με το οικ. 
184898/21.12.2017 όμοιο έγγραφο (ΑΔΑ: 7ΗΕΥ4653Π8-
Ν1Κ).

11. Το ΔΕΦΚΦ Α 1045530 ΕΞ 2018/15.03.2018 (αρ.
πρωτ. ΥΠΕΝ 172827/21.03.2018) έγγραφο της Υφυ-
πουργού Οικονομικών, περί ορισμού εκπροσώπων στην 
Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και στην Επιτροπή 
εξέτασης ενστάσεων.

12. Το 922/16.03.2017 (αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ 172633/ 
16.03.2018) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, περί ορισμού εκπροσώπων 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 01.01.2018 - 31.12.2018 (σχετ. έγγραφα: Ελ-
ληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 37376/07.02.2018 με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/171106/08.02.2018 και Μότορ Οϊλ ( Ελλάς) - Διυ-
λιστήρια Κορίνθου Α.Ε. 41/360Α/30.01.2018 με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/170918/01.02.2018) και

β) Τα στοιχεία διάθεσης πετρελαίου κίνησης έτους 2017 
που υποβλήθηκαν από τους κατόχους άδειας διύλισης 
στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών, 
σύμφωνα με τη Δ1/Β/7364/30.3.2012 απόφαση του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και 
Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της 
παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγω-
γής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμέ-
νων και πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ Β’ 1116/2012), 
όπως τροποποιήθηκε με τη Δ1/οικ.16421/2.8.2012 όμοια 
απόφαση (ΦΕΚ Β’2328/2012).

14. Το υπ’ αριθ. 30/005/795/20.12.2012 (αρ.πρωτ. ΥΠΕ-
ΚΑ/ΓΓΕΚΑ 25433/21.12.2012) έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πετροχημικών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου 
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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 εργαστηρι-
ακή απόκλιση της μεθόδου για ποσοστό ανάμειξης 7% 
είναι +,-0,3 (ΕΝ 14078).

15. Την ανάγκη ορισμού υποχρεωτικού ποσοστού ανά-
μειξης 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 ανα-
νεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
στις μεταφορές, του άρθρου 1 παρ.3δ του ν. 3468/2006 
(ΦΕΚ 129 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15Α του 
ν.3054/2002.

16. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη οικ. 
171024/26.01.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Πρόσκληση για συμμετοχή στην 
κατανομή έτους 2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων 
αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 15Α του ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β’219), η προθεσμία 
υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή έτους 
2017 ήταν η 21η Φεβρουαρίου 2017.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

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 τρι-
άντα τριών χιλιάδων (133.000) χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 
2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, να υποβάλουν 
στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο), 
μέχρι και την 08.05.2018 και ώρα 15.00 μ.μ., σφραγισμέ-
νο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής στην Κα-
τανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2018-ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ», ο οποίος θα περιέχει 
δύο σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «Αίτηση 
Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντιζελ για 
το έτος 2018-ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «Αίτηση Συμμε-
τοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντιζελ για το έτος 
2018-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».

2. Οι φάκελοι περιέχουν, κατά περίπτωση, τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
απόφασης του σημείου 8 του προοιμίου.

3. Σύμφωνα με την παρ. 1.A.θ του άρθρου 3 της από-
φασης του σημείου 8 του προοιμίου, τα τιμολόγια προ-
μήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών 
ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών καθώς και τα 
σχετικά δελτία αποστολής που δηλώνουν οι αιτούσες 

εταιρείες, πρέπει να έχουν εκδοθεί από την 22η Φεβρου-
αρίου 2017 έως την 08.05.2018.

Δεν δηλώνονται τιμολόγια και σχετικά δελτία αποστο-
λής που αφορούν ποσότητες οι οποίες διατέθηκαν προς 
άλλη χρήση ή σε τρίτον.

Στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου η 
ημερομηνία εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος και πα-
ραγωγής βαμβακόσπορου πρέπει να έπεται της 21ης 
Φεβρουαρίου 2017 και να μην είναι μεταγενέστερη της 
08.05.2018.

4. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφαλί-
ζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμειγνύεται σε ποσο-
στό 7% κατ’ όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται 
στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το σημείο 7 του προ-
οιμίου. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 1 του άρθρου 15Ατου ν.3054/2002.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και 
ελέγχου και Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συ-
γκροτείται Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου, ως ακο-
λούθως:

α. Νικολέττα Αναστασοπούλου, υπάλληλος του Τμή-
ματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μεταφορών και 
Εναλλακτικών Καυσίμων, της Διεύθυνσης Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, της 
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως 
Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Εμμανουηλίδη, 
υπάλληλο του Τμήματος Αδειοδότησης, Τεκμηρίωσης 
και Ελέγχου της ίδιας Διεύθυνσης.

β. Μαριάνθη Ντάρα, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μεταφορών και Εναλ-
λακτικών Καυσίμων, της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, της Γενικής 
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος, με 
αναπληρώτρια τη Γεωργία Γαβρίδου, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Αδειοδότησης, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου της 
ίδιας Δ/νσης.

γ. Σοφία Τράντα, υπάλληλος του Τμήματος Α’ Φορο-
λογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος 
ΕΦΚ και Διοικητικής Συνεργασίας, της Διεύθυνσης ΕΦΚ 
και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως 
μέλος, με αναπληρώτρια τη Μελίνα Παπαδοπούλου, 
υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

δ. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών της Διεύθυνσης Συστη-
μάτων Καλλιέργειας και Φυτικής Παραγωγής, του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με 
αναπληρώτρια τη Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο του ίδιου 
Τμήματος.

ε. Στέλλα Ζάρακα, υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρι-
σης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης της Διεύθυνσης Άμε-
σων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως μέλος, με αναπληρώτρια 
την Ιωάννα Γλήγορη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
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Τμήματος Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμ-
βάσεων της ίδιας Διεύθυνσης.

Γραμματέας της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου 
ορίζεται η Βασιλική Καραγιάννη, υπάλληλος της Διεύ-
θυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτι-
κών Καυσίμων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με αναπληρώτρια τη Νικολέττα Βασιλονι-
κολιδάκη, υπάλληλο του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας 
της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκρο-
τείται Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, ως ακολούθως:

α. Δημήτριος Τσιρώνης, Προϊστάμενος του Τμήματος 
Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης 
Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, της Ει-
δικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 
ΥΠΕΝ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως 
Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Καρατζιά, Προϊστά-
μενο του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ηλε-
κτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας, της Διεύθυνσης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσί-
μων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώ-
των Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β. Κυριάκος Κοράκης, υπάλληλος του Τμήματος Α’ Φο-
ρολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος 
ΕΦΚ και Διοικητικής Συνεργασίας, της Διεύθυνσης ΕΦΚ 
και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως 
μέλος, με αναπληρωτή τον Σπύρο Κουλούρη, υπάλληλο 
του ίδιου Τμήματος.

γ. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, 
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλα-
κτικών Καλλιεργειών, της Διεύθυνσης Συστημάτων 
Καλλιέργειας και Φυτικής Παραγωγής, του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με 
αναπληρώτρια την Ελένη Δημοπούλου, υπάλληλο του 
Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών της ίδιας Διεύθυνσης.

Γραμματέας της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων ορίζε-
ται η Βασιλική Καραγιάννη, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυ-
σίμων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας 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 πραγ-
ματοποιηθεί στην αίθουσα 622 της Γενικής Γραμματείας 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, 101 92 
Αθήνα, 6ος όροφος), την 09.05.2018 και ώρα 10.00 π.μ.

2. Κατά την αποσφράγιση έχουν δικαίωμα να παρίστα-
νται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αιτουσών εταιρειών ή 
πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το κατά περί-
πτωση 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 Ενέρ-
γειας (http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

 Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
   Στην 1384/41923/16-3-2018 απόφαση του Υφυπουρ-

γού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1127/28.3.2018 (τ.Β’) 
γίνονται οι εξής διορθώσεις: 

Στη σελίδα 12656 στην Β’ στήλη, στον 8 στίχο εκ των 
άνω διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «τρία (3) ή και περισσότερα»,
στο ορθό: «περισσότερα του ενός».
Στη σελίδα 12656 στην Β’ στήλη, στον 26 στίχο εκ των 

άνω διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «τρία (3) ή και περισσότερα»,
στο ορθό: «περισσότερα του ενός».
Στη σελίδα 12657 στην Α’ στήλη, στον 42 στίχο εκ των 

άνω διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «ΠΕ»,
στο ορθό: «ΠΕ ή TE».
Στη σελίδα 12657 στην Α’ στήλη, στον 46 στίχο εκ των 

άνω διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «ΠΕ»,
στο ορθό: «ΠΕ ή TE».
Στη σελίδα 12666 στην Β’ στήλη, στον 3 στίχο εκ των 

άνω διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «στις διατάξεις αυτής»,
στο ορθό: «στις νέες διατάξεις αυτής που αφορούν 

στην ατομική σήμανση των σφάγιων καθώς και στην 
ηλεκτρονική διασύνδεση στο σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» όσων 
διαθέτουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα λια-
νικής πώλησης κρέατος». 

 (Από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων  )
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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