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Προς:
Όπως πίνακας διανοµής

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε επιχειρήσεις
ταχυµεταφορών (courier) - Έλεγχος νοµιµότητας κυκλοφορίας φορτηγών
ν.3446/2006

1. Σας κοινοποιούµε σε αντίγραφο για ενηµέρωση και εφαρµογή την υπουργική απόφαση υπ'
αριθµ. Α11/22070/2450 (ΦΕΚ Β' 2328, Α∆Α Β4ΘΕ1-ΓΓ2), η οποία αντικαθιστά την υ.α.
Α11/οικ.50640/4810/2010 (ΦΕΚ Β' 1664) και καθορίζει την διαδικασία έκδοσης αδειών
κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) σε επιχειρήσεις ταχυµεταφορών (courier).
2. Σύµφωνα µε τη νέα υπουργική απόφαση, οι άδειες κυκλοφορίας των ΦΙΧ που χορηγούνται σε
επιχειρήσεις µέλη δικτύου ταχυµεταφορών είναι αορίστου χρόνου. Τα υπόλοιπα σηµεία της
διαδικασίας έκδοσης αδειών ΦΙΧ σε επιχειρήσεις ταχυµεταφορών παραµένουν όπως είχαν υπό
την προηγούµενη υ.α. Α11/οικ.50640/4810/2010. Επίσης, οι εγκύκλιοί µας που είχαν εκδοθεί για
την εφαρµογή της προηγούµενης υ.α. διατηρούνται σε ισχύ, εκτός από τα σηµεία που είναι
αντίθετα µε τη νέα ρύθµιση για την αόριστη διάρκεια ισχύος των αδειών κυκλοφορίας των ΦΙΧ
µελών δικτύου.
3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), έχει υλοποιήσει εφαρµογή
στο διαδίκτυο, στον σύνδεσµο www.services.eett.gr/post, η οποία επιτρέπει στις υπηρεσίες
µεταφορών των Περιφερειών και σε κάθε ενδιαφερόµενο να αναζητεί τις ενεργές επιχειρήσεις
που είναι µέλη ταχυδροµικού δικτύου, µε ένα ή περισσότερα κριτήρια (ΑΦΜ, επωνυµία, πόλη,
νοµός κλπ). Στην επιστροφή των αποτελεσµάτων αναζήτησης εµφανίζονται τα στοιχεία της
επιχείρησης καθώς και τα στοιχεία της/των αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων στο δίκτυο των οποίων
ανήκει. Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσµάτων.

ΑΔΑ: Β4ΤΝ1-Κ3Τ

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία µεταφορών της Περιφέρειας που εξέδωσε άδεια
κυκλοφορίας ΦΙΧ ταχυµεταφορών σε µέλος ταχυδροµικού δικτύου ελέγχει σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και το αργότερο ανά εξάµηνο, µέσω της ανωτέρω διαδικτυακής εφαρµογής της
ΕΕΤΤ, εάν η επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα του µέλους ταχυδροµικού δικτύου. Ο ίδιος
έλεγχος πραγµατοποιείται εκτάκτως κατόπιν σχετικής καταγγελίας. Σε περίπτωση που από τον
έλεγχο διαπιστώνεται η έξοδος της επιχείρησης από το ταχυδροµικό δίκτυο, η άδεια κυκλοφορίας
ανακαλείται, µε έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας προς την επιχείρηση, την αρµόδια ∆ΟΥ, τα
όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 και την ΕΕΤΤ. Η υπηρεσία µεταφορών ενηµερώνεται για την
ακριβή ηµεροµηνία εξόδου της επιχείρησης από το δίκτυο από την ΕΕΤΤ, προς την οποία
απευθύνει σχετικό έγγραφο ερώτηµα.
5. Τέλος, η υποχρέωση των µελών ταχυδροµικού δικτύου να φέρουν επί του ΦΙΧ για τον καθ'
οδόν έλεγχο αντίγραφο της βεβαίωσης της ΕΕΤΤ, από την οποία προκύπτει ότι είναι µέλη
δικτύου, καταργείται δεδοµένου ότι ο έλεγχος πραγµατοποιείται διαρκώς µε τον ανωτέρω τρόπο
από τις υπηρεσίες µεταφορών των Περιφερειών.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
Βασίλειος Καλλιβωκάς

Πίνακας ∆ιανοµής
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2.

3.

1.
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3.
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5.
6.

Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας, ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία
Με την παράκληση να ενηµερωθούν και τα Μεικτά Κλιµάκια Ελέγχου
Υπουργείο Οικονοµικών
- 19η ∆ιεύθυνση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, Αµαλίας 40 Αθήνα 10558
Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας
- Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υ.Π.Ε.Ε.), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα 11853
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- ∆ιεύθυνση Τροχαίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 10177
- ∆ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας, Γρηγορίου Λαµπράκη 150 Πειραιάς 18518
Κοινοποίηση
Υπουργείο Εξωτερικών
Ειδική Νοµική Υπηρεσία, Τµήµα Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (ΕΝΥ-ΕΕ), Βασ. Σοφίας 1 Αθήνα
Υπ' όψιν κου Μυλωνόπουλου - κας Τσαγκαράκη
European Commission, DG Internal Market and Services, Unit E3 On-line and Postal Markets
J-59 07/009 B-1049 Bruxelles Belgium
∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών ιδίου Υπουργείου
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Λεωφ. Κηφισίας 60 Μαρούσι 15125
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου µας, Ανθίµου Γαζή 4 & Χρ. Λαδά Αθήνα 10191
Πανελλήνια Ένωση Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Π.Ε.Τ.Ε.), Θ. Οικονόµου 4 Αθήνα 11525
Εσωτερική διανοµή
Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών, ∆ιεύθυνση
Εµπορευµατικών Μεταφορών (2), Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων, Χ. Πασχάλη
Συνηµµένα: ΦΕΚ Β' 2328/16-8-2012, τρία φύλλα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2328
16 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθµ. 4460
(1)
Ορισµός τιµής γραµµατίων Ειδικού Κρατικού Λαχείου
Κοινωνικής Αντίληψης από την 46η (ΜΣΤ΄) έκδοση
αυτού, έτους 2012.

Ορισµός τιµής γραµµατίων Ειδικού Κρατικού Λαχεί−
ου Κοινωνικής Αντίληψης από την 46η (ΜΣΤ΄) έκ−
δοση αυτού, έτους 2012. ..........................................................
Έκδοση χρυσού συλλεκτικού νοµίσµατος, κοπής 2012,
µε κεντρικό θέµα την «Αρχαία Πέλλα»........................
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ
Β΄ 707) υπουργικής απόφασης «Χορήγηση αδειών
κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91». ......................
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ∆1/Β/7364/30.03.2012
απόφασης «∆ηµιουργία Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική
παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, απο−
θήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης
αργού πετρελαίου, ηµικατεργασµένων και πετρε−
λαιοειδών προϊόντων)» (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012). ..
Αναγνώριση επιστηµονικού περιοδικού. ............................
Καθορισµός της διαδικασίας και των κριτηρίων υπο−
βολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης
των στοιχείων των προσωρινών δικαιωµάτων ενί−
σχυσης έτους 2012 για τον προσδιορισµό νέων
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης του ιδίου έτους
για τις αποξηραµένες χορτονοµές που προορί−
ζονται για µεταποίηση και των αιτήσεων αναθε−
ώρησης των στοιχείων των δικαιούχων που εντά−
χθηκαν στο πρόγραµµα εκρίζωσης αµπελώνων
(2010/2011). ............................................................................................
∆ιαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ−
σωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
του Κεφαλαίου Αποζηµιώσεως Φορτ/των Ξηράς
καβάλας (Κ. Α. Φ. Ξ. Κ.) που υπερβαίνουν το 60%
του προβλεπόµενου στον οικείο Οργανισµό, ορ−
γανικών θέσεων, κατ’ εφαρµογή της παρ. 1α του
άρθρου 33 του Ν.4024/2011. ...................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λα−
χείων» (ΦΕΚ 512/Α/2011−1936).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2038/1939 «περί τροποποι−
ήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ
454/Α/23−10−1939).
3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 143/1967 (ΦΕΚ 165/Α/30−9−1967)
«περί συστάσεως Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής
Αντίληψης», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της
παρ. 17 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/
28−12−2000).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Π.∆. 284/1988
«Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 128/Α/
14−6−1988).
5. Την υπ’ αριθµ. 05513 ΕΞ /2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012)
Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
6. Την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιοίκησης Κρατι−
κών Λαχείων όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της
12.6.2012.
7. Το γεγονός ότι δεν δηµιουργείται δαπάνη για τον
κρατικό προϋπολογισµό, αποφασίζουµε:
Ορίζουµε την τιµή κάθε γραµµατίου του Ειδικού Κρα−
τικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε πέντε (5) ευρώ,
από την τεσσαρακοστή έκτη (46η) έκδοση αυτού και
κάθε µεταγενέστερη.
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθµ. 2/58342/0025
(2)
Έκδοση χρυσού συλλεκτικού νοµίσµατος, κοπής 2012,
µε κεντρικό θέµα την «Αρχαία Πέλλα».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.∆. 488/1974 «Περί κυρώσεως της µεταξύ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΤτΕ υπογραφείσης την
21η Ιουνίου 1973 Συµβάσεως δι’ ης ρυθµίζονται τα της
κοπής µεταλλικών κερµάτων του ∆ηµοσίου και άλλων
τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/τ.Α΄/19.7.1974).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5 του Ν. 1266/1982
«Όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και
συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
81/τ.Α΄/2.7.1982).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Με−
ταρρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση φορολογία και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/7.9.1984) όπως συµπλη−
ρώθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001
«Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ
και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ»
(ΦΕΚ 242/τ.Α΄/19.10.2001).
4) Το Π.∆. 189/2009 άρθρο 4 παρ 2 περ. α’ (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/
75.11.2009), σε συνδυασµό µε το Π.∆. 178/2000 άρθρο 6
παρ 8 (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/14.7.2000).
5) Την αριθ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄/
9.7.2012).
6) Την από 01.08.2012 Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου για της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκ−
δοση χρυσού συλλεκτικού νοµίσµατος, κοπής 2012, µε
κεντρικό θέµα την «Αρχαία Πέλλα».
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
θα επέλθει αύξηση των εσόδων του ∆ηµοσίου ποσού
300.000 ευρώ, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την έκδοση χρυσού συλλεκτικού νοµί−
σµατος, ονοµαστικής αξίας 50€, µε κεντρικό θέµα την
«Αρχαία Πέλλα».
Μέγιστο όριο έκδοσης, ορίζεται η ποσότητα των 4.000,
τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστηµα και
τα Υποκαταστήµατα της Τράπεζα της Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2012
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθµ. Α11/22070/2450
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β΄
707) υπουργικής απόφασης «Χορήγηση αδειών κυ−
κλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1959/1991
«Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 123), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθµ. Α2/29542/5347/1991 υπουργική απόφαση
«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν.1959/91»
(ΦΕΚ Β΄707), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ανάγκη ρύθµισης των προϋποθέσεων χορήγη−
σης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης
σε επιχειρήσεις ταχυµεταφορών.
4. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Προεδρικού ∆ιατάγ−
µατος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση
και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και του Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 6 του κεφαλαίου Γ΄ της υπ’ αριθµ.
Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης, αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«6. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντι−
κείµενο εργασιών τις ταχυµεταφορές (επιχειρήσεις τα−
χυµεταφορών) χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας φορτη−
γών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) κοινού φόρτου,
µικτού βάρους µικρότερου των 4.000 χιλιογράµµων.
Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας υποβάλλονται
στην αρµόδια υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών
της Περιφέρειας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας
(∆ΟΥ), από την οποία προκύπτει το ανωτέρω αντικεί−
µενο εργασιών
(β) Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο
Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων (Μητρώο) της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
ή βεβαίωση της ΕΕΤΤ από την οποία προκύπτει ότι
η επιχείρηση είναι µέλος του ταχυδροµικού δικτύου
επιχείρησης που είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο της
ΕΕΤΤ.
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της
επιχείρησης ότι σε περίπτωση λήξης ισχύος ή προσω−
ρινής ή οριστικής ανάκλησης της Γενικής Άδειας ή δια−
γραφής από το Μητρώο ή εξόδου από το ταχυδροµικό
δίκτυο, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχη−
µάτων της επιχείρησης θα κατατεθούν στην αρµόδια
υπηρεσία εντός προθεσµίας ενός µηνός.
Οι άδειες κυκλοφορίας των επιχειρήσεων που είναι
εγγεγραµµένες στο Μητρώο της ΕΕΤΤ έχουν διάρκεια
ισχύος ίση µε την αναγραφόµενη στη βεβαίωση εγ−

ΑΔΑ: Β4ΤΝ1-Κ3Τ
ǹǻǹǺĬǼīī
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γραφής της ΕΕΤΤ και ανανεώνονται µε την υποβολή
νεώτερης βεβαίωσης εγγραφής. Οι άδειες κυκλοφορίας
των επιχειρήσεων που είναι µέλη ταχυδροµικού δικτύου
έχουν διάρκεια αορίστου χρόνου.
Οι άδειες κυκλοφορίας παύουν να ισχύουν αυτοδι−
καίως σε περίπτωση λήξης ισχύος, προσωρινής ή ορι−
στικής ανάκλησης της Γενικής Άδειας, διαγραφής από
το Μητρώο ή εξόδου από το ταχυδροµικό δίκτυο και
ανακαλούνται µε διαπιστωτική πράξη της αρµόδιας υπη−
ρεσίας µεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας,
που κοινοποιείται στην επιχείρηση, στην αρµόδια ∆ΟΥ
και στα όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄49).
Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφεται παρατήρηση
ότι επιτρέπεται η µεταφορά ταχυδροµικών αντικειµένων
ταχυµεταφοράς.
Η διενέργεια ταχυµεταφορών µε τα ΦΙΧ των επιχει−
ρήσεων ταχυµεταφορών επιτρέπεται εφ’ όσον στα τα−
χυδροµικά αντικείµενα ταχυµεταφοράς προσαρτάται
ως συνοδευτικό έγγραφο µεταφοράς το Συνοδευτικό
∆ελτίο Ταχυµεταφοράς (ΣΥ∆ΕΤΑ) σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση µέλους ταχυ−
δροµικού δικτύου, το ΣΥ∆ΕΤΑ φέρει τα στοιχεία της
επιχείρησης που είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο της
ΕΕΤΤ».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η
υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. Α11/οικ.50640/4810 (ΦΕΚ
Β’ 1664/19−10−2010).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 31 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθµ. ∆1/οικ.16421
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ∆1/Β/7364/30.03.2012 από−
φασης «∆ηµιουργία Συστήµατος ∆ιαχείρισης Στοι−
χείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακο−
λούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης,
εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρε−
λαίου, ηµικατεργασµένων και πετρελαιοειδών προϊ−
όντων)» (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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. 64/2005 «Κωδικοποίηση
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιο−
µηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 16) όπως
ισχύει, σε συνδυασµό µε το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ Α΄ 19) όπως ισχύει, µε το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του
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Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε “Υπουρ−
γείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”
µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης σε
Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας
Μακεδονίας–Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και µε
το άρθρο 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακα−
τανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του π.δ. 24/2010
«Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
3. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
4. Το π.δ. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
5. Την υπ’ αριθµ. 34240/06.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθµ. 15378/19.07.2012 όµοια
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2166).
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1099/2008 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειες (EE L.
304/14.11.2008, σ 1).
7. Την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συµβουλίου της 14.9.2009
σχετικά µε την υποχρέωση διατήρησης ενός ελαχίστου
επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊό−
ντων πετρελαίου από τα κράτη µέλη (EEL.265/9.10.2009)
ιδίως τα άρθρα 12−15 και το Παράρτηµα IV αυτής.
8. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει
και ιδιαίτερα το άρθρο 11.
9. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµί−
ου Ελληνικού−Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ−Προώθηση της χρήσης
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδη−
γίας 2009/28/ΕΚ)−Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και
Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) (ΦΕΚ
Α΄ 70).
10. Την υπ’ αριθµ. 418/V/2008 απόφαση της Ολοµέλειας
της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β΄2466/04.12.2008).
11. Την υπ’ αριθµ. ∆1/Β/7364/30.03.2012 απόφαση «∆ηµι−
ουργία Συστήµατος ∆ιαχείρισης Στοιχείων και Πληρο−
φοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παρα−
γωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και
διακίνησης αργού πετρελαίου, ηµικατεργασµένων και
πετρελαιοειδών προϊόντων)» (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
1. Η υπ’ αριθµ. ∆1/Β/7364/30.03.2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ−
λαγής (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.04.2012) τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 προστίθεται ση−
µείο (δ) ως εξής:
«δ. για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων
αειφορίας για τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά καθώς

