E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

1735

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιανουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.
4753/31-8-2016 απόφασης Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των
κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των
προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε
άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή
τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων» (Β΄ 2808).

2

Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του
άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1-9-2014
(ΦΕΚ Β΄ 2390/8-9-2014) απόφασης του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
5072/6/25-2-2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ
Β΄ 449/25-2-2013), περί επανακαθορισμού των
όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής
στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 28153/126/28-8-2013 απόφασή του
(ΦΕΚ Β΄ 2163/30-8-2013)», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014
(ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το
έτος 2017.

3

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
για δανεισμό της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»
ποσού 50.000.000 €.

4

Κατανομή προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθμούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής έτους 2017.

5

Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους
2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
15Α του ν. 3054/2002.

Αρ. Φύλλου 219

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 400/ 4/ 491450/Σ. 371
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/
Σ.4753/31-8-2016 απόφασης Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των
κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των
προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε
άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή
τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων» (Β΄ 2808).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 13 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων
μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 10).
β. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών»
(Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ24/6-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 2144).
3. Την πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.454/
17-10-2016 Φύλλο Ενημερώσεως Εισηγήσεων/ ΓΕΕΘΑ/
Β1/ ΤΜ.Δ-ΝΘ.
4. Την υπ’ αριθμ. 258/30-11-2016 εισηγητική έκθεση
του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η περιπτ. γ´ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/
292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής απόφασης Υπουργού
Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως εξής:
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«γ. Ως Στρατιωτικές Σχολές και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
για την εφαρμογή της περιπτ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου
2 της παρούσας απόφασης, νοούνται οι σχολές και τα
ιδρύματα, στα οποία φοιτούν τα στελέχη των ΕΔ, καθώς
και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους,
για την απόκτηση των αναγκαίων γενικών και ειδικών
θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους και την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και γενικές
επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις ΕΔ».
2. Η περιπτ. ε´ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/
292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής απόφασης Υπουργού
Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Ως μαθητές των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) νοούνται οι Μαθητές της Σχολής
Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), της Σχολής Τεχνικών
Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).».
3. Η παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/
292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής απόφασης Υπουργού
Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (Β΄ 2808), αναριθμείται σε «5» και αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στα στελέχη και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά
την ορκωμοσία τους, που ανήκουν στις περιπτώσεις των
υποπαραγράφων 4β και 4γ, χορηγείται κανονική άδεια
διάρκειας πέντε (5) ημερών για κάθε δίμηνο παροχής
πραγματικής εργασίας στη Μονάδα-Υπηρεσία τους».
4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ.
Φ.400/34/292616/ Σ.4753/31-8-2016 κοινής απόφασης
Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια
απουσίας διάρκειας τεσσάρων (4) συνεχών ημερών
λόγω θανάτου γονέα, αδελφού/ής, συζύγου ή τέκνου,
με αποδοχές».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 της
υπ’ αριθμ. Φ.400/34/ 292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής
απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγγελματίες Οπλίτες και πριν την ορκωμοσία τους χορηγείται, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπής
Απαλλαγών, άδεια κύησης - τοκετού διάρκειας πέντε
(5) μηνών, με πλήρεις αποδοχές, με τη συμπλήρωση του
τετάρτου μήνα της κύησης».
6. Η παρ. 4 του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/
292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής απόφασης Υπουργού
Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αρμόδια για την εξέταση του κυοφορούντος προσωπικού της παραγράφου 1 και την έκδοση γνωμάτευσης για τη χορήγηση της άδειας κυήσεως - τοκετού είναι η πλησιέστερη στη Μονάδα που υπηρετεί, Επιτροπή
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Απαλλαγών του οικείου Κλάδου των ΕΔ. Εάν αυτή απέχει
σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων,
ενώ εδρεύει Επιτροπή Απαλλαγών άλλου Κλάδου σε
απόσταση μικρότερη των εκατό (100) χιλιομέτρων, τότε
το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό εξετάζεται από την
Επιτροπή Απαλλαγών του άλλου Κλάδου».
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 της
υπ’ αριθμ. Φ.400/34/ 292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής
απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. ........Τυχόν απώλεια της επιμέλειας συνεπάγεται
απώλεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου».
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 της
υπ’ αριθμ. Φ.400/34/ 292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής
απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στους οπλίτες, Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς
(ΔΕΑ), Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς που υπηρετούν στις ΕΔ, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, χορηγούνται, σύμφωνα με όσα καθορίζονται
στα άρθρα 29 έως 40, οι παρακάτω άδειες απουσίας:».
9. Η παρ. 2 του άρθρου 28 της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/
292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής απόφασης Υπουργού
Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι άδειες που προβλέπονται από τις περιπτώσεις
β΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
και η αναρρωτική, που χορηγείται μετά από νοσηλεία
για πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την εκτέλεση
της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται στους ΔΕΑ, Επίκουρους
Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς, δεν υπολογίζονται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών,
όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 2
του άρθρου 40».
10. Η περίπτωση α´ της παρ. 3 του άρθρου 38 της
υπ’ αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής
απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως
εξής:
«α. Να υποβάλλεται εγγράφως στη Διεύθυνση Στρατολογικού (ΔΣΛ) του ΓΕ του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αιτιολογημένο και προσδιορισμένο αίτημα της Υπηρεσίας
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) δέκα (10)
ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενης άδειας».
11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 45 της
υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής
απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως
εξής:
«4....Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τον ενδιαφερόμενο,
αποφαίνεται περί της σωματικής του ικανότητας και της
δυνατότητάς του για ανάληψη υπηρεσίας και προβαίνει
σε ανάκληση ή μη, κατά περίπτωση, της αναρρωτικής
άδειας που χορήγησε».
12. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 45 της
υπ’ αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής
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απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808), διαγράφεται.
13. Η παρ. 1 του άρθρου 49 της υπ’ αριθμ. Φ. 400/34/
292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής απόφασης Υπουργού
Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (Β΄ 2808), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με αποφάσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται
οι αναγκαίες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για την υγειονομική περίθαλψη των τελούντων στις άδειες των άρθρων
22, 23, 24 και 25, καθώς και της ενημέρωσης των αρμοδίων Υπηρεσιών για τη συνέχιση παροχής υγειονομικής
περίθαλψης στους δικαιούχους».
14. Η παρ. 5 του άρθρου 49 της υπ’ αριθμ. Φ.400/34
/292616/Σ.4753/31-8-2016 κοινής απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας (Β΄ 2808), διαγράφεται, και οι επόμενες παρ. 6, 7
και 8 αναριθμούνται σε «5», «6» και «7».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 3439/Δ9.1168
(2)
Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η)
του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/
1-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8-9-2014) απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25-2-2013 απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25-2-2013), περί
επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων
ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα
αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/
126/28-8-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/
30-8-2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄
3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2017.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
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νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005),
β. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές
διατάξεις»,
γ. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
δ. του άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του ν. 4052/2012 «Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
41 Α΄/1-3-2012),
ε. της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου IA.5 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7-4-2014)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις»,
στ. της υποπαράγραφου ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ
107 Α΄/2013),
ζ. των άρθρων 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 170 Α΄/2011), όπως ισχύουν,
η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2011),
θ. του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ
180 Α΄/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ι. του άρθρου 4, περίπτωση η) της υπ’ αριθμ. πρωτ.
29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8-9-2014) απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
5072/6/25-2-2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/
25-2-2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28-8-2013 απόφασή
του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30-8-2013)», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ
Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του.
2. Την από 19-1-2017 σχετική εισήγηση της Ομάδας
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
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5. Το από 18-1-2017 FAX της ΕΤΕπ.
6. Tο από 1-12-2016 e-mail της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ).
7. Την με αριθμ. 1/24-1-2017 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995, αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την
κάλυψη δανείου ποσού 50.000.000 € της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» (εφεξής ΑΜ) σύμφωνα με την αριθμ.
82.217/1-2-2013 Δανειακή Σύμβαση.
Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση του έργου
σχεδιασμού και κατασκευής της επέκτασης της Γραμμής
3 του μετρό της Αθήνας προς τον Πειραιά.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως
εξής:

Η Υπουργός

Ποσό (€):

50.000.000

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ημερομηνία
εκταμίευσης:

1-2-2017

Διάρκεια δανείου:

30 έτη.

Αριθμ. 2/91528/0025
(3)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) για δανεισμό της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» ποσού 50.000.000 €.

Περίοδος Χάριτος:

6,5 έτη.

Επιτόκιο:

Σταθερό, ίσο με 2,017%
ετησίως.

Πληρωμή τόκων:

Σε 6-μηνη βάση στις 1-2 και
1-8 κάθε έτους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποπληρωμή κεφαλαίου: Σε 6-μηνη βάση με 1η
καταβολή στις 1-8-2023 και
τελευταία στις 1-2-2047.
ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται,
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ETEπ των
εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την ΑΜ
ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ, ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων και Δανείων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (εφεξής ΓΛΚ), αποστέλλοντας κατάσταση με
ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως εγγυητή.
Η ΑΜ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος
10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική
ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με όμοια
επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η δια της
παρούσης επιβαλλόμενη στην ΑΜ υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική
ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.
ΙΙI. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 1,50% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία
η ΑΜ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφω-

των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών
υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προς τούτο.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2017, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση
στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του
άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ
Β΄ 2390/8-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28η
Φεβρουαρίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ι

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/A΄/12-7-1995) και ιδίως
τα άρθρα 1, 5 και 6,
(β) του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/
28-6-2014),
(γ) του π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α΄/7-10-2009),
(δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/B΄/23-9-2015),
(ε) την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/
9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη».
2. Την με αριθμ. 82.217/1-2-2013 Δανειακή Σύμβαση
(Finance Contract) μεταξύ της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε.» (ΑΜ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ).
3. Το με αριθμ. ALX-59303/3-11-2016 έγγραφο της ΑΜ.
4. Την με αριθμ. 1387(ζ)/21-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜ.
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να με την αριθμ. 2/9441/0025/23-1-2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση
του ΓΛΚ, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο της ΑΜ ύψους
50.000.000 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου,
το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 50.000.000 € πλέον
τόκων και εξόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017
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7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθμούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2017 για την πλήρωση των ακόλουθων
θέσεων:
1. Μία (01) οργανική θέση του κλάδου Κυβερνητών
πλοηγίδων στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά,
2. Μία (01) οργανική θέση του κλάδου Πρυμνοδετών
στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά και
3. Μία (01) οργανική θέση του κλάδου Μηχανοδηγών
πλοηγίδων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

O Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η Υπουργός

Ι

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 4/960
(4)
Κατανομή προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθμούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής έτους 2017.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/1/38531/7-1-2016,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ/30/οικ.4646/19-2-2016 όμοια απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2901.3/2789/2017/13-1-2017
έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

Αριθμ. οικ. 171024
(5)
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους
2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις 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 Όργανα» (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. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
3. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, 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 νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 237).
4. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230) και ειδικά την
παρ. 4 του άρθρου 15Α.
5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
6. Τις αποφάσεις για την έγκριση αποφάσεων του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.):
α) 52/2016 των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Υγρά
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προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως
βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής» (ΦΕΚ Β΄ 3953/2016),
β) 514/2004 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καύσιμα αυτoκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄ 1490/2006),
γ) 460/2009 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση
της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στη 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 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 τροποποιηθεί και ισχύει”, (ΦΕΚ 1149/Β΄/
17-8-2005)”» (ΦΕΚ Β΄ 67/2010),
δ) 316/2010 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 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
«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 αποφάσεις Δ1/Α/οικ.4075/5-3-2014
(ΦΕΚ Β΄ 586) και οικ. 185546/27-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3534)
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).
8. Το Δ1/Α/οικ.7018/17-4-2014 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Οδηγίες 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 Α 1166261 ΕΞ 2016 (αριθμ.
πρωτ. ΥΠΕΝ 186633/21-11-2016) έγγραφο της Γενικής
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή
αξιολόγησης και ελέγχου και στην Επιτροπή εξέτασης
ενστάσεων.
10. Το 2709/12-10-2016 (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ 184891/
17-10-2016) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 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 1-1-2017 - 31-12-2017 (σχετ. έγγραφα: Ελληνικά
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Πετρέλαια Α.Ε. 33651/16-9-2016 με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕN:
183351/21-9-2016 και Μότορ Οϊλ (Ελλάς) - Διυλιστήρια
Κορίνθου Α.Ε. 332/360A/26-9-2016 με αριθμ. πρωτ.
ΥΠΕN: 183595/26-9-2016) και
β) Τα στοιχεία διάθεσης πετρελαίου κίνησης από τους
κατόχους άδειας διύλισης, για την περίοδο 1-1-2016 30-11-2016, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στο Σύστημα
Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών, σύμφωνα με τη
Δ1/Β/7364/30-3-2012 απόφαση «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 Β΄ 1116/2012), όπως τροποποιήθηκε με τη
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 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).
13. 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 ΑΠΕ
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 όπως
ισχύει.
14. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη οικ. 184157/
30-11-2015 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «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» (ΦΕΚ
Β΄ 2601), η προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή
στην κατανομή έτους 2016 ήταν 13-1-2016.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 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
2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, να υποβάλουν
στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
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Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο), μέχρι και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα
15.00 μ.μ., σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση
Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το
έτος 2017-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 2017-ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και
«Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2017-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».
2. Οι φάκελοι περιέχουν, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της
Δ1/Α/οικ.2497/8-2-2013 απόφασης «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 αποφάσεις
Δ1/Α/οικ.4075/5-3-2014 (ΦΕΚ Β΄ 586) και οικ. 185546/
27-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3534), και με το άρθρο 23 του
ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241).
3. Σύμφωνα με την παρ. 1.Α.θ του άρθρου 3 της κοινής
υπουργικής απόφασης κριτηρίων και μεθοδολογίας, 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 την 14η
Ιανουαρίου 2016 έως την 21η-2-2017. Αντίστοιχα, στην
περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου η ημερομηνία εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος και παραγωγής
βαμβακόσπορου πρέπει να έπεται της 13ης Ιανουαρίου
2016 και να μην είναι μεταγενέστερη της 21ης-2-2017.
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. 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 συγκροτείται Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου, ως ακολούθως:
α. Νικολέττα Αναστασοπούλου, υπάλληλος του Τμήματος Πετρελαιοειδών, της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων,
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Γεωργία Γαβρίδου, Προϊσταμένη, του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης
και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας, της
ίδιας Γενικής Γραμματείας,
β. Ιωσήφ Αθανασιάδης, υπάλληλος του Τμήματος Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων, της
Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, της Γενικής Γραμματείας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρω-
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τή τον Μιλτιάδη Κοτζάμπαση, υπάλληλο του Τμήματος
Εμπορίας Υδρογονανθράκων, της ίδιας Διεύθυνσης,
γ. Ευδοκία Βενιζέλου, υπάλληλος του Τμήματος Α΄
Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος 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 Συστημάτων Καλλιέργειας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη
Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος,
ε. Χρήστο Τσατσάνη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως μέλος, με αναπληρώτρια
την Αλεξάνδρα Κουτρή, προϊσταμένη του Τμήματος
Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της
ίδιας Διεύθυνσης,
Γραμματέας της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου
ορίζεται η Μαρία Κανιού, υπάλληλος του Τμήματος Μελετών και Ασφάλειας Εφοδιασμού, της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με αναπληρωτή τον Μιχάλη Χριστόπουλο,
υπάλληλο 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
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Βασιλική 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 Καθεστώτος
ΕΦΚ και Διοικητικής Συνεργασίας, της Διεύθυνσης ΕΦΚ
και ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Προγουλάκη, υπάλληλο 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 αναπληρώτρια την Ελένη Δημοπούλου, υπάλληλο του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών
της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας,
Γραμματέας της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων ορίζεται η Μαριάνθη Ντάρα, αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Πετρελαιοειδών, της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Μιχάλη Χριστόπουλο,
υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
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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 μεθοδολογίας, 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 Τετάρτη
22 Φεβρουαρίου 2017 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
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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, 26 Ιανουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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