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ταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 
της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενι−
κής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομι−
κά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγρά−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1256 (1)
Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ 
αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμ−
ματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 
65Α του Ν. 4174/2013.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 

170Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της 

υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 (Φ.Ε.Κ. 1196Β΄) απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το 
υπ’ αριθμ. 2506οικ./27−11−2015 έγγραφο της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

3. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του Κεφαλαίου 
Β΄ της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1074/2015 (Φ.Ε.Κ. 574Β΄) απόφασης 
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, περί υπο−
χρεωτικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισο−
δήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 
2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1198/2015 (Φ.Ε.Κ. 
1873Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−

νομικών περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 έως την 31η Αυγούστου 
2015.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1214/2015 (Φ.Ε.Κ. 
2224Β΄) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων 
Εσόδων, καθώς και της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1243/2015 (Φ.Ε.Κ. 
2402Β΄) ίδιας απόφασης περί παράτασης της προθεσμί−
ας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης 
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νο−
μικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄) «Εναρμό−
νιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/
ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και τις διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 20/25−6−2014 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 360/ΥΟΔΔ/25−6−2014) σχετικά με την 
επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών.

8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρα−
γράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 
222Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύουν.

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 (Φ.Ε.Κ. 130Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε−
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet, η εφαρμογή για την 
υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων των νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του 
Ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2014.

11. Την υπ’ αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412ΕΞ2015 (Φ.Ε.Κ. 
2294Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−



29098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

μικών περί ορισμού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 
απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, 
όπως ισχύει, για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφί−
ου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, 
παρατείνεται από την λήξη της έως και την 10−12−2015, 
μόνο για τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η υποβο−
λή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 30−11−2015 να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας 
Δημοσίων Εσόδων
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

F
Aριθμ. οικ. 184157 (2)
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2016 

ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 
15Α του Ν. 3054/2002.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. α) 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 Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), β) την απόφαση του Πρωθυπουργού 
με αριθμό 2876/7−10−2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Β΄ 2234) σε συνδυασμό με τα Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) 
και 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114).

2. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230) και ειδικά την 
παρ. 4 του άρθρου 15Α.

3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

4. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 167) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του 
Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθε−
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγω−
γικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 237).

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116),

6. Τις αποφάσεις για την έγκριση αποφάσεων του 
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.):

α) 334/2004 των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων «Καύσιμα αυτοκινήτων − πετρέλαιο 

βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντί−
ζελ − Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄ 713/2005 
και συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β΄ 1149/2005),

β) απόφαση 514/2004 των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων «Καύσιμα αυτoκινήτων−Πετρέ−
λαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ 
Β΄ 1490/2006),

γ) απόφαση 460/2009 των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμο−
γή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 514/2004 
“Καύσιμα αυτοκινήτων−Πετρέλαιο κίνησης−Απαιτήσεις 
και μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ Β΄1490/9−10−2006)”, καθώς 
και της απόφασης ΑΧΣ 513/2004 “Προσαρμογή στη τε−
χνική 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 τροποποιηθεί και ισχύει”, 
(ΦΕΚ 1149/Β΄/17−8−2005)”» (ΦΕΚ Β΄67/2010),

δ) απόφαση 316/2010 των Υπουργών Οικονομικών, Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλο−
ντος, 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 Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου», (ΦΕΚ Β΄501/2012).

7. Την Δ1/Α/οικ.2497/8−2−2013 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός 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 την Δ1/Α/
οικ.4075/5−3−2014 “Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 
απόφασης Δ1/Α/οικ.2497/8−2−2013 «Καθορισμός κριτηρί−
ων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και 
ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» 
(ΦΕΚ Β΄ 253)” (ΦΕΚ Β΄ 586).

8. Το Δ1/Α/οικ.7018/17−4−2014 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Οδηγί−
ες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/
οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β΄) για τον καθορισμό κριτηρίων, 
μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» (ΑΔΑ: 
ΒΙΗΧ0−Κ54).

9. Το υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 5021265 ΕΞ 2015/8−10−2015 
(αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ 182020/20−10−2015) έγγραφο της Γε−
νικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, περί ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή 
αξιολόγησης και ελέγχου και στην Επιτροπή εξέτασης 
ενστάσεων.

10. Το 4597/111424/14−10−2015 (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ 181785/
14−10−2015) έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, περί ορισμού εκπροσώπων στην 
Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και στην Επιτροπή 
εξέτασης ενστάσεων.

11. α) Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διύλισης για 
την εγχώρια κατανάλωση πετρελαίου κίνησης για την 
περίοδο 1−1−2016 – 31−12−2016 (σχετ. έγγραφα: Ελληνικά 
Πετρέλαια Α.Ε. 30448/2−10−2015 με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕN: 
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181401/2−10−2015 και Μότορ Οϊλ (Ελλάς)–Διυλιστήρια Κο−
ρίνθου Α.Ε. 313/360A/18−9−2015 με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕN: 
180947/21−9−2015) και

β) Τα στοιχεία διάθεσης πετρελαίου κίνησης από τους 
κατόχους άδειας διύλισης, για την περίοδο 1−1−2015−
30−9−2015, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στο Σύστημα 
Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών, σύμφωνα με 
τη Δ1/Β/7364/30−3−2012 απόφαση «Δημιουργία Συστή−
ματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την 
αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, 
αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αρ−
γού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών 
προϊόντων» (ΦΕΚ Β΄ 1116/2012), όπως τροποποιήθηκε με 
την Δ1/οικ.16421/2−8−2012 απόφαση (ΦΕΚ Β΄2328/2012).

12. Το υπ’ αριθμ. 30/005/795/20−12−2012 έγγραφο (αριθμ.
πρωτ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ 25433/21−12−2012) έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Πετροχημικών της Γενικής Διεύθυνσης Γε−
νικού 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 μεθυλεστέ−
ρες 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).

13. 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 ΑΠΕ 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές, του 
άρθρου 1 παρ. 3δ του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε 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 όπως ισχύει.

14. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την οικ. 23327/19−12−
2014 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρόσκληση για συμμε−
τοχή στην κατανομή έτους 2015 ποσότητας 140.000 
χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002» (ΦΕΚ 
Β΄3549), η προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή 
στην κατανομή έτους 2015 ήταν 21−1−2015.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, 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 
τριάντα δύο χιλιάδων (132.000) χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 
2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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 Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15.00 
μ.μ., σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμ−
μετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το 
έτος 2016−ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ», 
ο οποίος θα περιέχει δύο σφραγισμένους φακέλους με 

τις ενδείξεις «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυ−
τούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2016−ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» 
και «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιο−
ντίζελ για το έτος 2016−ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».

2. Οι φάκελοι περιέχουν, κατά περίπτωση, τα δικαι−
ολογητικά του άρθρου 3 της Δ1/Α/οικ.2497/8−2−2013 
απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κα−
τανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού 
θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 253/2013) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής κοινής υπουργικής 
απόφασης κριτηρίων και μεθοδολογίας).

3. Σύμφωνα με την παρ. 1.Α.θ του άρθρου 3 της κοινής 
υπουργικής απόφασης κριτηρίων και μεθοδολογίας, τα 
τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιη−
μένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών 
καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής που δηλώνουν 
οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει να έχουν εκδοθεί από την 
22η Ιανουαρίου 2015 έως την 13η−1−2016. Αντίστοιχα, στην 
περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου η ημερο−
μηνία εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος και παραγωγής 
βαμβακόσπορου πρέπει να έπεται της 21ης Ιανουαρίου 
2015 και να μην είναι μεταγενέστερη της 13ης−1−2016.

4. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφα−
λίζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμειγνύεται σε 
ποσοστό 7% κατ’ όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που 
διατίθεται στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15Α 
του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης 

και ελέγχου και Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συ−
γκροτείται Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου, ως 
ακολούθως:

α. Β. Μπαρτσώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πε−
τρελαιοειδών, της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, της 
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Γ. Γαβρίδου, Προϊ−
σταμένη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης 
και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ, της Δ/νσης ΑΠΕ και 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, της ίδιας Γενικής Γραμματείας,

β. Ν. Αναστασοπούλου, υπάλληλος του Τμήματος Πε−
τρελαιοειδών, της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, της 
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μ. Λίγγου, υπάλληλο 
του Τμήματος Μελετών και Ασφάλειας Εφοδιασμού, 
της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, της ίδιας Γενικής 
Γραμματείας,

γ. Ευδοκία Βενιζέλου, υπάλληλος του Τμήματος Α΄ 
Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώ−
τος ΕΦΚ και Διοικητικής Συνεργασίας της Διεύθυνσης 
ΕΦΚ και ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών ως μέλος, 
με αναπληρωτή τον Σπύρο Κουλούρη, υπάλληλο του 
ίδιου Τμήματος,

δ. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών της Διεύθυνσης Συστη−
μάτων Καλλιέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη 
Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος,
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ε. Αλεξάνδρα Κουτρή, υπάλληλος της Διεύθυνσης Άμε−
σων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως μέλος, με αναπληρωτή 
τον Χρήστο Τσατσάνη, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης,

Γραμματέας της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγ−
χου ορίζεται η Μ. Ντάρα, υπάλληλος του Τμήματος Πε−
τρελαιοειδών, της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της 
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
αναπληρωτή τον Ι. Αθανασιάδη, υπάλληλο του Τμήματος 
Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων, της 
ίδιας Διεύθυνσης.

2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συ−
γκροτείται Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, ως ακολού−
θως:

α. Δ. Τσιρώνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτεί−
ας και Δικαστικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ελέγχου 
Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, της Γενικής 
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόε−
δρος, με αναπληρώτρια τη Β. Ζαβλάγκα, προϊσταμένη 
του Τμήματος Μελετών και Ασφάλειας Εφοδιασμού 
της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, της ίδιας Γενικής 
Γραμματείας,

β. Κυριάκος Κοράκης, υπάλληλος του Τμήματος Α΄ 
Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώ−
τος ΕΦΚ και Διοικητικής Συνεργασίας, της Διεύθυνσης 
ΕΦΚ και ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών ως μέλος, με 
αναπληρώτρια την Αναστασία Μουζακίτου, Προϊσταμένη 
του ίδιου Τμήματος,

γ. Λεωνίδας Πανομήτρος, Προϊστάμενος του Τμήματος 
Δημητριακών και Οσπρίων, της Διεύθυνσης Συστημάτων 
Καλλιέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λάζαρο 
Κιωκάκη, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος,

Γραμματέας της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων ορί−
ζεται η Ν. Αναστασοπούλου, υπάλληλος του Τμήματος 

Πετρελαιοειδών, της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, της 
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
με αναπληρώτρια τη Μ. Ντάρα, υπάλληλο του ίδιου 
Τμήματος.

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 
κοινής υπουργικής απόφασης κριτηρίων και μεθοδολο−
γίας, 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), την Πέμπτη 
14 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ..

2. Κατά την αποσφράγιση έχουν δικαίωμα να παρί−
στανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αιτουσών εταιρει−
ών 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, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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