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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1003821/10037/Β0012/
ΠΟΛ.1005/2005 απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτό−
μενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων. ....................................................................................
1
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1017621/10262/Β0012/
ΠΟΛ.1029/17.2.2006 απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις δαπά−
νες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. ............... 2
Καταλογιστική πράξη του Ζ΄ Τελωνείου Επίβλεψης
Συγκροτημάτων Πειραιά. ......................................................... 3
Υπ’ αριθμ. Δ3/Α/15024 Χορήγηση επέκτασης της
άδειας εγκατάστασης των Βιομηχανικών Εγκα−
ταστάσεων Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.) της εταιρείας «ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για το έργο Εκσυγχρο−
νισμού του Διυλιστηρίου Ελευσίνας του νομού
Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του .................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπ’ αριθμ. 1080606/10335/Β0012
(1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1003821/10037/Β0012/
ΠΟΛ.1005/2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπά−
νες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολο−
γίας Εισοδήματος.
β) Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 9 του
ν. 3296/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 253/14.12.2004).
γ) Τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής που συστήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 1037612/10552/Β0012/ΠΟΛ.1061/6.4.2005
Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 515).
δ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Οι δαπάνες για τις οποίες γνωμοδότησε η ως άνω
Επιτροπή ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων, έχουν, κατά κατηγορία δαπάνης, ως το
συνημμένο παράρτημα.
2. Κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγ−
χους η αναγνώριση της έκπτωσης των δαπανών που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό από τα ακαθά−
ριστα έσοδα των επιχειρήσεων είναι δεσμευτική για τις
ελεγκτικές υπηρεσίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
1. Το κόστος αγοράς παγίου εξοπλισμού επιχείρη−
σης που παραχωρείται σε επιχειρήσεις που την πρα−
κτορεύουν, υπόκειται σε απόσβεση σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του
ν. 2238/1994.
2. Το ποσό που καταβάλλει επιχείρηση σε εταιρεία
leasing, πριν από τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την αγορά του μισθίου
της σύμβασης αυτής, αποτελεί το κόστος απόκτησής
του, επί του οποίου υπολογίζονται οι αποσβέσεις.
3. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων επί ανεγειρό−
μενης οικοδομής από επιχείρηση, το κόστος απόκτησης
που πρέπει να εμφανίσει στα βιβλία της για τις οριζόντιες
ιδιοκτησίες που μένουν στην κυριότητά της (οι άλλες έχουν
πωληθεί) είναι αυτό που προκύπτει από το λόγο (σχέση)
των αντικειμενικών αξιών των κτιρίων των εν λόγω οριζό−
ντιων ιδιοκτησιών προς την αντικειμενική αξία ολόκληρου
του κτιρίου (χωρίς την αξία του οικοπέδου).
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσε−
ων (factoring) του ν. 1905/1990 υπολογίζουν αποσβέσεις
επισφαλών απαιτήσεων, αποκλειστικά με βάση τις δια−
τάξεις του νόμου αυτού.
Το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των
οριζόμενων ποσοστών από τις διατάξεις του ν. 1905/1990,
ακόμα και αν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, όπως
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρείες βάσει των διατάξεων
της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ.
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές – Αποζημιώσεις
1. Η αμοιβή που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία η οποία
λειτουργεί ως «σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης» προς
ΟΤΑ, στο πλαίσιο προγράμματος ανακύκλωσης δημοτι−
κών αποβλήτων του ν. 2939/2001. Η έκπτωση ενεργείται
από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας
εκδίδεται η σχετική απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. Το ποσό που καταβάλλει επιχείρηση στο προσωπι−
κό της για την κάλυψη δαπανών υπηρεσίας του εκτός
έδρας (εξόδων κίνησης), μέσω διατακτικών τροφής που
εκδίδονται από άλλη εταιρεία, αποτελεί λειτουργική
δαπάνη της πρώτης και αναγνωρίζεται ως γενικό έξοδο
διαχείρισης μόνο κατά το μέρος που καλύπτεται από
τα σχετικά παραστατικά του ΚΒΣ.
Στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσι−
ών προς την πρώτη εταιρεία συνοδεύεται με τις υπόψη
διατακτικές και με απόδειξη είσπραξης του αντιτίμου
των διατακτικών αυτών.
3. Η αποζημίωση που καταβάλλει μισθώτρια επι−
χείρηση στον εκμισθωτή, λόγω καταγγελίας σύμβα−
σης εμπορικής μίσθωσης μετά την πάροδο διετίας
από την έναρξη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του
π.δ. 34/1995.
Διάφορες περιπτώσεις δαπανών
1. Η δαπάνη των φαρμακευτικών γενικά επιχειρήσεων
για τη διεξαγωγή κλινικών και επιδημιολογικών μελετών
για φάρμακα τα οποία εισάγονται ή παράγονται από
φαρμακευτικές εταιρείες και με την προϋπόθεση ότι
οι μελέτες αυτές διενεργούνται με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τη νομοθεσία του Ε.Ο.Φ..
2. Τα ποσά που καταβάλλουν, κατ’ εφαρμογή των δι−
ατάξεων του ν. 2939/2001, οι επιχειρήσεις παραγωγής
ή εμπορίας φαρμάκων σε φορείς ή επιχειρήσεις αξιο−
ποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασιών,
οι οποίοι λειτουργούν με τελικό σκοπό την οργάνωση
συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συ−
σκευασιών ή και άλλων προϊόντων.
3. Τα ποσά που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία
για τη διαμονή στην Ελλάδα στελεχών της αλλοδαπής
μητρικής εταιρείας προκειμένου τα τελευταία να συμ−
μετάσχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ημεδαπής
θυγατρικής Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στην περιπτ. μ΄ του άρθρου 31.
4. Οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι ημεδαπές εται−
ρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε
αλλοδαπό χρηματιστήριο, για την ενημέρωση του επεν−
δυτικού κοινού. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται η
αμοιβή εξειδικευμένων συμβούλων (χρηματιστηριακοί
σύμβουλοι, δικηγόροι, λογιστές κ.λ.π.), το κόστος σύντα−
ξης, επιμέλειας, έκδοσης, αποστολής και δημοσίευσης
στοιχείων που υποβάλλονται ή απευθύνονται στις χρη−
ματιστηριακές αρχές και τους επενδυτές, σε περιοδική
βάση ή όταν αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους.
Επίσης, στις δαπάνες αυτές εντάσσονται και η προμή−
θεια , διατήρηση, χρήση και συντήρηση μηχανογραφικών
και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων παρακολούθησης
χρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς και ο διορισμός

και η αμοιβή των κατά τόπους θεματοφυλάκων που
προβλέπονται από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία του
συγκεκριμένου κάθε φορά κράτους.
5. Οι προμήθειες που καταβάλλει επιχείρηση σε τρί−
τους, στις εγκαταστάσεις των οποίων αποθηκεύονται
αγαθά της, λόγω της μεσολάβησής τους για την πώληση
των αγαθών αυτών σε άλλους.
6. Τα ποσά που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτους
(επιχειρήσεις ή μη) στις εγκαταστάσεις των οποίων έχει
εγκαταστήσει αυτόματους πωλητές, μέσω των οποίων
διαθέτει η ίδια τα αγαθά της προς το κοινό και με την
προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί το νόμιμο στοιχείο.
7. Οι δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων σε δημόσι−
ους χώρους, οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια
χορήγησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, ως
έξοδα πρώτης εγκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι
δεν υφίσταται σύμβαση μίσθωσης.
8. Η δαπάνη απόκτησης− διατήρησης «σημάτων συμ−
μόρφωσης» (π.χ. TUV, VDS, BSI κλπ.), τα οποία δεν
εμπίπτουν στα συστήματα ποιότητας ISO, HACCP και
τη σήμανση CE και συνδέονται άμεσα με τις δαπάνες
επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης.
9. Οι δαπάνες ανώνυμης εταιρείας για διαμόρφωση
χώρων και ανακαίνιση επιχειρήσεων τρίτων που την
πρακτορεύουν, ως γενικά έξοδα διαχείρισης εντός της
χρήσης που θα πραγματοποιούνται.
10. Η δαπάνη ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και παροχής
νερού ακινήτου, όταν ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα
της εταιρείας, στην οποία ανήκει κατά κυριότητα το κτίριο,
εξοφλείται από την ίδια και στη συνέχεια τιμολογεί με το
ίδιο ποσό την επιχείρηση που χρησιμοποιεί το ακίνητο,
ανεξάρτητα αν η τελευταία καταβάλλει ή όχι μίσθωμα.
11. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλει μισθώτρια επι−
χείρηση σε εκμισθωτή οικοπέδου επί του οποίου ανε−
γείρει κτίριο με δικές της δαπάνες, εκπίπτει ισόποσα
στα έτη διάρκειας της μίσθωσης, ανεξάρτητα από το
χρόνο ολοκλήρωσης του κτιρίου.
12. Το ποσό που καταβάλλει τράπεζα ή θυγατρική της
εταιρεία σε ημεδαπή επιχείρηση για την απόκτηση των
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κινηματογραφικής ταινί−
ας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα οποία στη
συνέχεια μισθώνει στην τελευταία, η οποία και τα εκ−
μεταλλεύεται (προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες
κλπ.), αποσβένεται ισόποσα στις χρήσεις που διαρκεί
η μίσθωση. Ειδικά κατά την πρώτη χρήση αποσβένεται
ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που εμπί−
πτει στη σύμβαση.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Τα μισθώματα που καταβάλλουν φαρμακευτικές επιχει−
ρήσεις για οπτικοακουστικά μέσα και τους χώρους στους
οποίους τοποθετούνται stands από αυτές κατά τη διεξα−
γωγή ιατρικών συνεδρίων, με την προϋπόθεση ότι έχει
καταβληθεί το δημοτικό τέλος που τους αναλογεί.
ΔΩΡΕΕΣ
Τα χρηματικά ποσά των δωρεών που κατατίθενται
ή μεταφέρονται στον λογαριασμό του Ελληνικού Δη−
μοσίου υπέρ των πυρόπληκτων, με την προϋπόθεση
της ύπαρξης του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης του
ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε
άλλη τράπεζα καθώς και στα Ταχυδρομικά Καταστή−
ματα της Ελλάδος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΤΟΚΟΙ
Τόκοι δανείου το οποίο συνάπτει ημεδαπή τράπεζα με
την αλλοδαπή μητρική της, για την έκδοση υβριδικών
(δανειακών) τίτλων από την ημεδαπή μετά από έγκριση
της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Οι δασμοί και λοιποί φόροι – τέλη που καταβάλλει επι−
χείρηση κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων που έχουν
αγοραστεί από εξωχώρια εταιρεία εκπίπτουν, σύμφωνα
με την περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ από τα
ακαθάριστα έσοδα, έστω και αν τα ποσά αυτών έχουν
ενσωματωθεί στο κόστος των αγορασθέντων εμπορευ−
μάτων (οι αγορές δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με την
παρ.14 του ιδίου άρθρου).
Επίσης, αναγνωρίζονται και τα λοιπά έξοδα που πραγμα−
τοποιούνται για την εισαγωγή των υπόψη αγαθών (εκτε−
λωνιστικά, μεταφορικά, έξοδα τραπεζών κλπ.), με την προ−
ϋπόθεση ότι καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Υπ’ αριθμ. 1080607/10336/Β0012
(2)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1017621/10262/Β0012/
ΠΟΛ.1029/17.2.2006 απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις δαπάνες που
δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάρι−
στα έσοδα των επιχειρήσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολο−
γίας Εισοδήματος.
β) Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 24 του
ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312).
γ) Τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής που συστήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 1037612/10552/Β0012/ΠΟΛ.1061/6.4.2005
Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 515).
δ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Οι δαπάνες για τις οποίες γνωμοδότησε η ως άνω
Επιτροπή ότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων, έχουν, κατά κατηγορία δαπάνης, ως
το συνημμένο παράρτημα.
2. Η μη αναγνώριση των υπόψη δαπανών από τις ελε−
γκτικές αρχές, δεν στερεί από την ελεγχόμενη επιχεί−
ρηση το δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή−
σεων του ν. 1905/1990 δεν δικαιούνται να υπολογίζουν
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αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε..
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για
την κάλυψη των χρηματικών κυρώσεων και αποζημιώσε−
ων που επιβάλλονται λόγω αστικής ευθύνης των μελών
του Δ.Σ. και των διοικητικών στελεχών της και βαρύνουν
είτε την επιχείρηση είτε τα ανωτέρω πρόσωπα.
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση σε τρίτους για
τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων του
προσωπικού της και προγραμμάτων αγοράς μετοχών
από το προσωπικό.
ΔΩΡΕΕΣ
Οικονομικές ενισχύσεις ή δωρεές σε χρήμα προς
επαγγελματικούς συλλόγους ή εταιρείες που έχουν το
χαρακτήρα αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, που
δεν επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και κάθε
άλλης μορφής ενίσχυση ή δωρεά, πλην αυτών που ρητά
αναφέρονται στο άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε..
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
που αναλογεί στην αξία των κτισμάτων που παραδίδει
οικοδομική επιχείρηση στον οικοπεδούχο (ανέγερση
οικοδομής με αντιπαροχή), σε περίπτωση που δεν ει−
σπράττεται από τον τελευταίο, καθόσον ο υπόψη έμ−
μεσος φόρος είναι επιρριπτόμενος και δεν βαρύνει την
επιχείρηση βάσει νόμου (ελευθεριότητα).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
(3)
Καταλογιστική πράξη του Ζ΄ Τελωνείου Επίβλεψης
Συγκροτημάτων Πειραιά.
Με την υπ’ αριθμ. ΠΤΠ.884/03/24.10.2005 Καταλογιστι−
κή Πράξη του Ζ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων
Πειραιά, επιβλήθηκε για το αδίκημα της λαθρεμπορίας
υγρών καυσίμων, κατά παράβαση των διατάξεων του ν.
1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικα» όπως έχουν αντι−
κατασταθεί και ισχύουν δυνάμει των άρθ.118 παρ.5,142
παρ.2, σε συνδυασμό με τα άρθ.155 παρ.1 και 2 και επόμ.
του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
στον ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Βασιλείου, με Α.Φ.Μ.
046618131, τελευταία γνωστή δ/νση στο Νέο Ψυχικό,
οδός Αιμ. Δάφνη 1 και ήδη αγνώστου διαμονής, ποσόν
984,61 € από πολλαπλά τέλη (πλέον τελών χαρτοσήμου
2% και Ο.Γ.Α. επί των τελών χαρτοσήμου 40%) και
αλληλέγγυα υποχρέωση αυτού για 2.953,83 €.
Ο Προϊστάμενος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Δ3/Α/15024
(4)
4)
Υπ’ αριθμ. Δ3/Α/15024 Χορήγηση επέκτασης της άδει−
ας εγκατάστασης των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ−
ΛΑΙΑ Α.Ε.» για το έργο Εκσυγχρονισμού του Διυλι−
στηρίου Ελευσίνας του νομού Αττικής, σύμφωνα με
το άρθρο 28 του ν. 3325/2005.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
OIKONOMIAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
− ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989)
σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Περί συγχωνεύσεως
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ 19/Α/12.2.1996) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή−
μερα με την έκδοση του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).
3. Το π.δ. 206/2007 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007).
4. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών−
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005) και
ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού σύμφωνα με το οποίο «Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας
και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων είναι δυνατή η επέκταση της άδειας
εγκατάστασης ιδιαίτερα σημαντικών για την Εθνική Οι−
κονομία παραγωγικών επενδύσεων κατά παρέκκλιση
του νόμου μετά των τυχόν αναγκαίων στο πλαίσιο αυτό
επεκτάσεων, στο μέτρο που αποδεδειγμένα προκύπτει,
μέσα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής
της, ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αναμένεται να
προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον».
Επίσης, την (α) υπ’ αριθμ. Φ.15/οικ.7814/614/14.4.2005 κοι−
νή υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλων» των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης,
καθώς και (β) υπ’ αριθμ. Φ.15/οικ.7815/615/14.4.2005 από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαιο−
λογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων
του ν. 3325/2005 καθώς και για την τροποποίηση αυτών»
(ΦΕΚ 542/Β/22.4.2005).
5. Το β.δ. 15/21.10.1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύ−
σεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκατα−
στάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21.10.1922).
6. Το β.δ. 16/17.3.1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων,
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουρ−
γίας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17.3.1950), το οποίο τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ. 24−11/17.12.1953 «Περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950
β/διατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απο−
γραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί
αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκατα−
στάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της
λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ 346/Α/17.12.1953).

7. Το ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος
του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο−
λόγου−Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού»
(ΦΕΚ 412/Α/28.11.1934).
8. Το π.δ. 274/25.9.1997 «Χαρακτηρισμός των Χημικών
Εγκαταστάσεων»
9. Την 34458/1990 κοινή υπουργική απόφαση «Καθο−
ρισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδί−
ασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυρο−
προστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών
βιομηχανιών πετρελαίου» (ΦΕΚ 846/Β/31.12.1990).
10. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/22050/23.1.2004 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης με την οποία μεταβιβά−
ζονται οι α) Δ3/Α/20905/21.11.1997, β) Δ3/Α/1215/26.7.2001
και γ) Δ3/Α/4237/7.5.2003 άδειες λειτουργίας της εται−
ρείας «ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» στην εταιρεία «ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε.
11. Την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/21931/19.12.2005 πράξη άδει−
ας διύλισης του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία δια−
πιστώνεται η λειτουργία των Διυλιστηρίων Ασπροπύρ−
γου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, έως την 1.1.2043.
12. Την υπ’ αριθμ. 7439/18.6.2008 (Α.Π. ΥΠΑΝ
15024/18.6.2008) αίτηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.» με την οποία η εταιρεία έχει ζητήσει τη χορήγη−
ση επέκτασης της άδειας εγκατάστασης για το έργο
Εκσυγχρονισμού του Διυλιστηρίου Ελευσίνας.
13. Το από 2.7.2008 Ερωτηματολόγιο του Παραρτήμα−
τος Ι, συμπληρωμένο και αρμοδίως θεωρημένο, για τον
προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για
την χορήγηση άδειας εγκατάστασης.
14. Την υπ’ αριθμ. 13135/802/31.10.2007 βεβαίωση χρήσης
γης της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Δυτικής Αττικής με την οποία βεβαιώνεται
ότι, στην ιδιοκτησία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»
στην οποία θα γίνει η εν λόγω επένδυση, επιτρέπονται
οι χρήσεις που προβλέπονται σε περιοχές οχλούσας
βιομηχανίας – βιοτεχνίας ΒΙΠΕ.
15. Την από Ιουνίου 2007 Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και την από Ιουνίου 2008 Μελέτη
Εγκατάστασης του έργου του θέματος της αιτούσας,
στην οποία περιλαμβάνονται η Τεχνική Περιγραφή, σχε−
διαγράμματα, κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
και αναλυτικός προϋπολογισμός.
Σύμφωνα με τις ως άνω Μ.Π.Ε. και Μελέτη Εγκατάστα−
σης, τo έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου αφορά
σε:
α) Αντικατάσταση μέρους του υφιστάμενου εξοπλι−
σμού με νέο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, συμπλήρωση
και βελτίωση αυτού με ενσωμάτωση των Βέλτιστων
Διαθέσιμων Τεχνικών , προκειμένου να αναβαθμιστούν
περιβαλλοντικά οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και να
λειτουργήσουν στο πλαίσιο του νέου σχήματος του
διυλιστηρίου.
β) Συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και
των κτιριακών εγκαταστάσεων με τις αναγκαίες νέες
μονάδες ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων του
διυλιστηρίου, προκειμένου η δραστηριότητα της διύ−
λισης να γίνει φιλικότερη προς το περιβάλλον και τις
απαραίτητες περιβαλλοντικές και βοηθητικές μονάδες,
μέσω της παραγωγής καθαρότερων καυσίμων. Ειδικότε−
ρα, η παραγωγή καθαρότερων καυσίμων θα επιτευχθεί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δια της μετατροπής του παραγόμενου σήμερα βαρέως
μαζούτ, υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, σε ελαφρύ−
τερα κλάσματα διυλίσεως πετρελαίου (λευκά προϊό−
ντα κυρίως ντίζελ, νάφθα, υγραέρια και αέρια καύσιμα),
μηδενικής σχεδόν περιεκτικότητας σε θείο (10 ppm).
Οι αναβαθμιζόμενες εγκαταστάσεις του υφιστάμενου
συγκροτήματος διασυνδέονται με τις νέες μονάδες
ποιοτικής αναβάθμισης του μαζούτ (απόσταξης κενού,
θερμικής πυρόλυσης ασφάλτου, υδρογονοδιάσπασης,
υδρογόνου), τις νέες μονάδες περιβαλλοντικής προ−
στασίας (αναγέννησης αμίνης, απογύμνωσης όξινων
νερών, ανάκτησης θείου και επεξεργασίας των απαε−
ρίων της, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και κλειστού
κυκλώματος ψύξης) και τις νέες βοηθητικές μονάδες
προκειμένου να λειτουργήσουν ενιαία στο νέο σχήμα
του εκσυγχρονισμένου διυλιστηρίου.
16. Την υπ’ αριθμ. 146393/3.6.2008 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων: α) των υφισταμένων βιομηχανι−
κών εγκαταστάσεων και β) του έργου «Εκσυγχρονισμός−
αναβάθμιση διυλιστηρίου» της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ−
ΛΑΙΑ, που λειτουργεί στο 27ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής
Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην Ελευσίνα Αττικής.
Από τις ως άνω Μ.Π.Ε. και κοινή υπουργική απόφαση,
προκύπτει ότι από την υλοποίηση του υπόψη έργου δεν
αναμένεται να προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση στο πε−
ριβάλλον αλλά αντιθέτως βελτίωση αυτού, αφού οι συ−
νολικές εκπομπές αερίων ρύπων του διυλιστηρίου, μετά
τον κατά τα ανωτέρω εκσυγχρονισμό του, θα μειωθούν
ως εξής: Το διοξείδιο του θείου κατά 70,2 %, τα οξείδια
αζώτου κατά 11,6 % και τα σωματίδια κατά 84,2 %. Τα
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, θα μειωθούν σε όγκο
κατά 24%, ενώ αντιστοίχου ποσοστού θα είναι και η βελ−
τίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους (ρυπαντικού
φορτίου) σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
17. Το 335/11.12.2007 έγγραφο της αιτούσας προς την
αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης Δυτικής Αττικής (Ν.Α.Δ.Α.) με το οποίο υπο−
βλήθηκε η Μελέτη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του
Διυλιστηρίου Ελευσίνας (Α.Π. ΝΑΔΑ 6382/11.12.2007).
18. Την από 29.10.2007 εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπρο−
στασίας του υπόψη έργου.
19. Το α) υπ’ αριθμ. Δ3/Α/οικ.9842/22.4.2008 έγγραφο
της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, με το
οποίο έγινε καταχώρηση της Επικαιροποιημένης Με−
λέτης Ασφαλείας για τις Υφιστάμενες Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις Ελευσίνας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ»
Α.Ε. και β) υπ’ αριθμ. Δ3/Α/οικ.11219/8.5.2008 έγγραφο της
Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, με το οποίο
έγινε καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας του έργου
Εκσυγχρονισμού Αναβάθμισης του Διυλιστηρίου Ελευ−
σίνας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε.
Οι ως άνω καταχωρήσεις έγιναν μετά από αξιολόγηση
των Μελετών Ασφαλείας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ−
τεχνείο και σύμφωνα με τη παράγρ. Γ του άρθρου 8 της
υπ’ αριθμ. 12044/613/2007 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκα−
ταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων
ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
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2003/105/ΕΚ…» (ΦΕΚ 376/Β/19.3.2007 όπως διορθώθηκε
με το ΦΕΚ 2259/Β/27.11.2007).
20. Την Έκθεση παρέκκλισης καθ ύψος, των νέων εγκα−
ταστάσεων, αρμόδιου μηχανικού, όπως προβλέπεται
από τα άρθρα 1 και 4 του π.δ. 24/31.3.1985 «Τροποποίηση
των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των
κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων
και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του
έτους 1923 οικισμών» (ΦΕΚ 270/Δ/31.5.1985), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του ΓΟΚ/1985.
21. Την υπ’ αριθμ. 1117/9.1.2008 απόφαση της Συνεδρί−
ασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτούσας με την
οποία ορίζονται οι υπεύθυνοι για την εκπόνηση μελέτης,
την επίβλεψη εκτέλεσης αυτής και τη θέση σε λειτουρ−
γία του εν θέματι έργου.
22. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των αρμοδίων μηχανικών
περί αποδοχής ανάληψης της εκπόνησης της μελέτης,
της επίβλεψης αυτής και τη θέση σε λειτουργία του
έργου για την κατασκευή της υπόψη εγκατάστασης.
23. Τα προβλεπόμενα παράβολα, ήτοι: διπλότυπο εί−
σπραξης ΣΤ 50796582/5.6.2008 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας
ύψους 500,00€ και απόδειξη είσπραξης 891Β016/5.6.2008
Τράπεζας Αττικής ύψους 15,36€ υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και
Ε.Μ.Π.
24. Την από 1.7.2008 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
25. Το από 3.7.2008 εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
26. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του υποβληθέντος φακέλου της αιτούσας, πρόκειται
για ιδιαίτερα σημαντική για την Εθνική Οικονομία πα−
ραγωγική επένδυση που συμβάλλει στην επιτάχυνση
του ρυθμού ανάπτυξης αυτής, δεδομένου ότι:
α) Το ύψος της επένδυσης θα είναι της τάξεως των
1.200 εκατομμυρίων Ευρώ.
β) Η επένδυση θα συμβάλει σημαντικά στην καταπο−
λέμηση της ανεργίας με τη διασφάλιση των σημερινών
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
γ) Θα προκύψουν θετικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο
πληρωμών της Εθνικής Οικονομίας, με την υποκατά−
σταση των εισαγωγών πετρελαίου ντίζελ και θα κατα−
στεί ασφαλέστερη η τήρηση στρατηγικών αποθεμάτων
καυσίμων της χώρας
27. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του υποβληθέντος φακέλου της αιτούσας:
α) Πρόκειται για έργο εκσυγχρονισμού του υφιστά−
μενου διυλιστηρίου μετά των αναγκαίων προς τούτο
και τεχνολογικά βέλτιστων μονάδων το οποίο κρίνεται
απαραίτητο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την ποιοτική αναβάθμι−
ση των προϊόντων του διυλιστηρίου, την βελτίωση του
περιβάλλοντος, τόσο της εγγύς περιοχής από αυτή κα−
θεαυτή τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, όσο και της
Αττικής αλλά και της χώρας γενικότερα, από τη χρήση
των παραγόμενων καθαρότερων προϊόντων πετρελαίου,
καθώς και την βελτίωση της ασφάλειας λειτουργίας
του διυλιστηρίου.
β) Η διυλιστική ικανότητα του διυλιστηρίου θα παρα−
μείνει στα 100.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερη−
σίως, όπως ισχύει σήμερα.
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γ) Το έργο αυτό αναγκαίως συναρτάται χωροταξικά
με τις εγκαταστάσεις και την λειτουργία του υφιστα−
μένου διυλιστηρίου.
28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» χoρηγείται επέκτα−
ση της άδειας εγκατάστασης των Βιομηχανικών Εγκα−
ταστάσεων Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.) για το έργο Εκσυγχρονι−
σμού του Διυλιστηρίου Ελευσίνας του νομού Αττικής,
σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3325/2005, όπως το έργο
αυτό περιγράφεται στην από Ιουνίου 2008 υποβληθείσα
Μελέτη Εγκατάστασης της αιτούσας.
Για τη χορήγηση της αιτούμενης επέκτασης άδειας
εγκατάστασης του διυλιστηρίου Ελευσίνας της εται−
ρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», πληρούνται, σύμφω−
να με το προοίμιο της παρούσας και τα στοιχεία του
φακέλου, όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ν.
3325/2005, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σημα−
ντική για την Εθνική Οικονομία παραγωγική επένδυση
για την οποία αποδεδειγμένα προκύπτει, μέσα από την
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής της, ότι ο
επιδιωκόμενος δι’ αυτής εκσυγχρονισμός, μετά των ανα−
γκαίων στο πλαίσιο αυτό νέων μονάδων, δεν αναμένεται
να προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον
αλλά αντιθέτως μείωση των συνολικών εκπομπών αε−
ρίων ρύπων ως επίσης του όγκου και του ρυπαντικού
φορτίου των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι τρία (3) χρόνια και
χορηγείται με τους εξής όρους και περιορισμούς:
1. Κατά την διάρκεια των εργασιών υλοποίησης του
έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προ−
στασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της
ευρύτερης περιοχής.
2. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των
β.δ. 16/17.3.1950 και β.δ. 24−11/17.12.1953 υπεύθυνη επίβλε−
ψη του έργου της ανωτέρω εγκατάστασης πρέπει να
απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα
προσόντα.
3. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυρο−
προστασίας της εγκεκριμένης Μελέτης Πυροπροστα−
σίας της παρ. 18 του προοιμίου της παρούσας, από την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.
4. Να τηρούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 34458/1990
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών προδι−
αγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφα−
λούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων
διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου» (ΦΕΚ
846/Β/31.12.1990).

5. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης
οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές
διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
6. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και περι−
ορισμοί της κοινής υπουργικής απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων όπως αναφέρεται στη παρ. 16
του προοιμίου της παρούσας και που η εφαρμογή της
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση
του έργου.
7. Η διυλιστική δυναμικότητα του διυλιστηρίου να
παραμείνει, όπως σήμερα, στα 100.000 βαρέλια αργού
πετρελαίου ημερησίως και μετά την ολοκλήρωση του
έργου εκσυγχρονισμού.
8. Επειδή η εν λόγω εγκατάσταση ανήκει στις μη
απλές, επιβάλλεται για λόγους λειτουργικούς η έγκρι−
ση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., η οποία
θα χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε. κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από την
εταιρία.
9. Το Υπουργείο Ανάπτυξης διατηρεί το δικαίωμα να
επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη
εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί
ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιω−
κόμενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του
β.δ. 15/21.10.1922 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των
σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδιαγραμμά−
των, που περιέχει η Μελέτη Εγκατάστασης, έχουν οι
υπογράψαντες μελετητές. Σε περίπτωση, που θα δια−
πιστωθεί ότι η προαναφερθείσα Τεχνική Μελέτη δεν
εφαρμόζεται ή ότι τα στοιχεία, που περιέχει δεν είναι
ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί από
την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
11. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» από την υποχρέωση να εφοδιασθεί
με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντί−
στοιχη υποχρέωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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