
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προκηρύξεις Προγραμμάτων Υποτροφιών ελ-
ληνικής γλώσσας, τριών (3) ακαδημαϊκών ετών 
2019-20, 2020-21, και 2021-22 ως εξής:

 26o Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, 
27o Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
και 28o Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2021-
2022 για ξένους υπηκόους προς παρακολούθηση 
κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού στην Ελλάδα.

2 Μετατροπή μίας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας, σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου.

3 Αναγνώριση της Παθολογικής Κλινικής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημιακού Γε-
νικού Νοσοκομείου Λάρισας, ως Κέντρου Εμπει-
ρογνωμοσύνης Σπανίων Αυτοάνοσων Ηπατικών 
Νοσημάτων.

4 Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αιθανόλη που λαμβάνε-
ται από βιομάζα (βιοαιθανόλη) ως συστατικό ανά-
μειξης βενζίνης σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 228 – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών.

5 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 
στον GHASANI (επ.) MUSLIM (ον.) του JAWAD και 
της ALIYA.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην 148730/Ν1/25-9-2019
απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3705/4-
10-2019 (τεύχος Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 166159/Ζ1 (1)
   Προκηρύξεις Προγραμμάτων Υποτροφιών ελ-

ληνικής γλώσσας, τριών (3) ακαδημαϊκών 

ετών 2019-20, 2020-21, και 2021-22 ως εξής:

26o Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, 

27o Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

και 28o Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2021-

2022 για ξένους υπηκόους προς παρακολούθη-

ση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής 

Γλώσσας και Πολιτισμού στην Ελλάδα.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του α.ν. 1825/1951(ΦΕΚ Α’150) «Περί συστάσεως 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)», όπως ισχύει,
1.2. του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α’ 109) «Εκ-

συγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83),

1.3. των άρθρων 20, 24, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύει,

1.4. του π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ Α’ 306) «Οργανισμός του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

1.5. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει,

1.6. του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει,

1.7. του π.δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α΄) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

1.8. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 A΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

1.9. του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου,

1.10. της 6632/Υ1/2019 (Φ.Ε.Κ. 3009 Β’) κοινής απόφα-
σης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη»,

1.11. της 340/26-07-2019 κοινής απόφασης (ΦΕΚ 3051 
Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο-
μικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»,

1.12. της 50317/Ζ1/24-03-2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 184) από-
φασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)».

2. Την απόφαση της 6ης/19-02-2019 Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

3. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.1./Γ/438/140051/Β1/
10-09-2019 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα 
με την οποία από την έκδοση της παρούσας: «προκα-
λείται δαπάνη συνολικού ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων 
ευρώ (25.000,00€) για το οικονομικό έτος 2019, για την 
οποία εκδόθηκε η 9718/25-4-2019 απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω2Ψ4653ΠΣ-ΘΜ3) σε βάρος του 
ΚΑΕ 2677.2 –Αλλοδαποί και Ομογενείς του Ι.Κ.Υ. (ειδικά 
προγράμματα)». Για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 
2022 η δαπάνη για τα εν θέματι Προγράμματα Υποτρο-
φιών ανέρχεται στο συνολικό ύψος των 666.000,00€ 
και αναλύεται ως εξής: Για το οικονομικό έτος 2020 η 
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 220.000,00€, για το οι-
κονομικό έτος 2021 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
222.000,00€, για το οικονομικό έτος 2022 η δαπάνη 
ανέρχεται στο ποσό των 224.000,00€. Για το σκοπό αυτό, 
εκδόθηκε η 99925/Β2/21-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΣΡ4653ΠΣ-
ΩΔ5) απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης στον 
ΚΑΕ 2677.2 «Αλλοδαποί και Ομογενείς Υπότροφοι (Ειδικά 
Προγράμματα) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.)» συνολικού ύψους εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων 
ευρώ (666.000,00€).

4. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικα-
σίας χορήγησης των υποτροφιών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη προγράμματος υποτροφι-
ών για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, (26ο πρόγραμμα υπο-
τροφιών 2019-2020, 27ο πρόγραμμα υποτροφιών 2020-
2021, και 28ο πρόγραμμα υποτροφιών 2021-2022) που 
αφορά σε πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών κατ’ έτος, για 
ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) από όλες τις 
χώρες του κόσμου, κατόχους πτυχίου Ανωτάτης Εκπαί-
δευσης Πανεπιστημίου του εξωτερικού, προς παρακο-
λούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού, οκτάμηνης διάρκειας, που θα 
χορηγήσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώ-
σης της γλώσσας και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για 

αυτό το σκοπό, δημιουργούνται τμήματα ανάλογα με το 
επίπεδο γνώσης των υποψηφίων (στοιχειώδης γνώση, 
μέτρια γνώση και πολύ καλή γνώση της γλώσσας). Οι 
συμμετέχοντες θα ενταχθούν στο κατάλληλο τμήμα μετά 
από γραπτή δοκιμασία.

Οι υπότροφοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας, διαλέξεις και σεμινάρια σε θέματα που αφο-
ρούν την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και την τέχνη. 
Συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευ-
τικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέ-
ατα της πόλης υλοποίησης του προγράμματος, ή/ και σε 
άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία διαρκεί οχτώ (8) μήνες, είναι συνεχής 

και χορηγείται για την παρακολούθηση μαθημάτων και 
σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, σε Πα-
νεπιστήμιο, το οποίο καθορίζεται από το Ι.Κ.Υ.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Δεκτοί είναι υποψήφιοι οι οποίοι:
1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανε-

πιστημίου του εξωτερικού
2. Είναι αλλογενείς ή ομογενείς
3. Δεν έχουν διπλή ιθαγένεια (ξένη και ελληνική)
4. Δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων.

Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προϋποθέσεις υπο-
ψηφιότητας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. 
Ελλιπείς ή ανακριβείς αιτήσεις απορρίπτονται.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) και 

πρόσφατη φωτογραφία.
2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα βάσει του ευρω-

παϊκού προτύπου “Europass” (στην αγγλική ή την ελλη-
νική γλώσσα).

3. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών.
4. Τουλάχιστον μια (1) συστατική επιστολή στην ελλη-

νική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα (από μέλος ΔΕΠ).
5. Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσο-

κομείου, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου υγειονομικού 
φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α 
δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για 
τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με τα διεθνή 
δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).

6. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής 
ταυτότητας.

7. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας (εφόσον 
υπάρχει).

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρείται απαραί-
τητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αίτηση και το 
βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή (σε μορφή WORD) στο email: foreigners@iky.gr 
εντός προθεσμίας που προσδιορίζεται από το ΙΚΥ. Όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην τα-
χυδρομική διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. εντός προθεσμίας που 
προσδιορίζεται από το ΙΚΥ. Η αίτηση υποβάλλεται στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τα αποτελέσματα ανακοι-
νώνονται από το ΙΚΥ με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
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ιδρύματος. Τα σχετικά έντυπα διατίθενται στην ιστοσε-
λίδα του Ιδρύματος (www.iky.gr), καθώς επίσης και στις 
Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές στο εξωτερικό.

Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα 
εκτός της ελληνικής, θα πρέπει να έχουν επίσημα μετα-
φραστεί στην ελληνική ή στην αγγλική ή στην γαλλική 
γλώσσα από Ελληνική Διπλωματική Αρχή του εξωτερικού.

Επιπλέον, τα υπ’ αριθμ. 3, 5 έγγραφα θα πρέπει να είναι 
θεωρημένα με επισημείωση apostille, ή επικυρωμένα 
από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή, Πρεσβεία 
ή Προξενείο, στο εξωτερικό (στην περίπτωση που η 
χώρα προέλευσης του/της υποψηφίου/ιας δεν ανήκει 
σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύ-
ρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, Σύμβαση 
Χάγης 5-10- 1961).

Oι υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένα αντίγραφα 
και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στο πλαίσιο της εγγύησης ίσων ευκαιριών, το Ι.Κ.Υ. θα 

επιδιώξει την ισοκατανομή των θέσεων σε γυναίκες και 
άνδρες και τη συμμετοχή όλων των ηλικιακών ομάδων.

Υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες με μικρή παρου-
σία της ελληνικής γλώσσας ή από γεωγραφικές περιοχές 
όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας/εκμάθη-
σης της ελληνικής γλώσσας θα προτιμούνται.

Υποψήφιοι, που λαμβάνουν ή έχουν λάβει υποτροφία 
του Ι.Κ.Υ. αποκλείονται της επιλογής.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η υποτροφία περιλαμβάνει:
1. Δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εστίες ή χώρους που 

καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει την 
υλοποίηση του προγράμματος.

2. Μηνιαία υποτροφία εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ 
(καθαρό ποσό).

3. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα 
πρώτης εγκατάστασης.

4. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε 
Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με την Ευρωπαϊκή Κάρ-
τα Ασφάλισης-Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό 
φορέα της χώρας προέλευσής τους.

5. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπα-
νών του Πανεπιστημίου.

Ζ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν 

ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις 
δραστηριότητες του Προγράμματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή 
στις δραστηριότητες του Προγράμματος (όπως ορίζο-
νται από τον φορέα υλοποίησης) είναι απαραίτητες, για 
να χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Οκτωβρίου  2019

Οι Υφυπουργοί 

Οικονομικών  Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

      Αριθμ. 48104/Δ1.15698 (2)
Μετατροπή μίας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, του Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας, σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 παρ. 2 του 

π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(ΦΕΚ 168/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 
του ν. 4529/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου ..... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56 Α').

2. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

4. Την Δ4δ/784/12-3-2019 (ΦΕΚ 548/τ.Γ'/11-4-2019) 
κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ο Λινάρδος 
Κωνσταντίνος, υπάλληλος του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Διοικητικού Λογι-
στικού, μεταφέρθηκε στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4530/2018.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή μιας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού, σε 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ, 
κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, λόγω μεταφοράς του 
υπαλλήλου που την κατείχε στην ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4530/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

 Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Ι 

    Αριθμ. Υ.Π.Σχ./οικ. 74273 (3)
Αναγνώριση της Παθολογικής Κλινικής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημιακού Γε-
νικού Νοσοκομείου Λάρισας, ως Κέντρου Εμπει-
ρογνωμοσύνης Σπανίων Αυτοάνοσων Ηπατικών 
Νοσημάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-

φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
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Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
43/τ.Α’/9-3-2019).

2. Του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα κα-
πνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 161/τ.Α’/16-10-2019).

3. Του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβά-
σεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών 
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου 
Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μα-
ρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις», 
(Φ.Ε.Κ. 140/τ.Α’/1-8-2018).

4. Του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες δια-
τάξεις», (Φ.Ε.Κ. 115/τ.Α’/7-8-2017).

5. Των άρθρων 9 έως 17 του ν. 4461/2017 «Μεταρ-
ρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιο-
δοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατά-
ξεις», (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α’/28-3-2017), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομο-
θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις», 
(Φ.Ε.Κ. 261/τ.Α’/9-12-2013).

7. Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομι-
κών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 
(Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α’/9-2-2007).

8. Του ν. 3329/2005 «Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 
81/τ.Α’/4-4-2005)

9. Του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Φ.Ε.Κ. 
143/τ.Α’/7-10-1983), όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α’/2005).

11. Toυ π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 121/τ.Α’/9-7-2019).

12. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»  
(Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010).

13. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (Φ.Ε.Κ. 148/τ.Α’/9-10-2017), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

14. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων», (Φ.Ε.Κ. 123/τ.Α’/17-7-2019).

15. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 
(ΦΕΚ 133/τ.Α’/7-08-2019).

16. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 137/τ.Α’/
29-08-2019).

Β. Τις διατάξεις:
1. Της Γ2β/58442/27-07-2017 υπουργικής απόφασης 

«Καθορισμός μέτρων εκπλήρωσης κριτηρίων αναγνώ-
ρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και Εξειδικευμένων 
Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, συστήματος αξιολόγησης και διαδικασίας 
καθώς και στοιχείων υποβαλλόμενου φακέλου υποψη-
φιότητας», (Φ.Ε.Κ. 2736/τ.Β’/4-8-2017), όπως διορθώθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 3662/τ.Β’/18-10-2017.

2. Της Α1β/Γ.Π. 76868/2017 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών 
στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα – Παθή-
σεις (Ε.Ε.Σ.Ν.Π.) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΑΔΑ: 
Ω85Ι465ΦΥΟ-8ΜΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Της Α1α/8729/97/18-03-1998 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Εγκατάσταση και λειτουργία Πανεπιστη-
μιακών Κλινικών και Εργαστηρίων στο Περιφερειακό 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας», (Φ.Ε.Κ. 332/τ.Β’/
07-4-1998).

4. Της Υ4α/οικ.38856/11-04-2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας», (Φ.Ε.Κ. 1229/τ.Β’/11-4-2012).

5. Της 12754/17/Γ.Π. απόφασης του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Ίδρυση Μονάδας με την 
επωνυμία Κέντρο Σπανίων Παθήσεων (με έμφαση στην 
Αυτοάνοση Ηπατίτιδα) στην Παθολογική Κλινική του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», (Φ.Ε.Κ. 3506/τ.Β’/6-10-2017).

Γ.
1. Την ΕΗΔ 17/15/30-08-18 απόφαση της τακτικής 

συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Λάρισας– Γ.Ν. Λάρισας 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ–ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» περί έγκρισης 
σκοπιμότητας έναρξης δράσεων προετοιμασίας για ανα-
γνώριση της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ως 
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων 
Νοσημάτων για τα αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος (με 
έμφαση στην αυτοάνοση ηπατίτιδα και την πρωτοπαθή 
χολική χολαγγειίτιδα).

2. Την αριθ. 23/4ης/28-2-19 θετική γνωμοδότηση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Λάρισας– Γ.Ν. 
Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ–ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» περί 
έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητας της Παθολογι-
κής Κλινικής του Νοσοκομείου για αναγνώριση ως Κέ-
ντρου Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων.
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3. Την 110/2ης/14-03-19 απόφαση της έκτακτης συνε-
δρίασης του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Λάρισας περί έγκρισης του 
φακέλου υποψηφιότητας της Παθολογικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου για αναγνώριση ως Κέντρου Εμπειρογνω-
μοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων.

4. Το αριθ. Α.Π. 24647/04-04-2019 έγγραφο της 5ης 
ΥΠΕ.

Δ. Το Πρακτικό της 9ης/05-6-2019 Συνεδρίασης της 
Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις 
(Ε.Ε.Σ.Ν.Π.).

Ε.
1. Την ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής 

ποιότητας φροντίδας υγείας σε ασθενείς που πάσχουν 
από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

2. Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθε-
νών σε πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών 
υγείας, οι οποίες να διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και 
την εμπειρογνωμοσύνη για την κατάλληλη διαχείριση 
των ασθενών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα 
νοσήματα.

3. Την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης με 
άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
ή και διεθνές επίπεδο.

4. Την ανάπτυξη της συνεργασίας με συλλόγους ασθε-
νών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

ΣΤ. Την αριθ. Β2α/Γ.Π.οικ.57564/02-08-2019 βεβαίω-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

την αναγνώριση της Παθολογικής Κλινικής του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας, ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης 
Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων, στην κύρια θεμα-
τική ενότητα: «Σπάνια Αυτοάνοσα Ηπατικά Νοσήματα», 
στις υποθεματικές ενότητες:

- Αυτοάνοση Ηπατίτιδα
- Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

      Αριθμ. 3/2019 (4)
Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αιθανόλη που λαμβά-

νεται από βιομάζα (βιοαιθανόλη) ως συστατικό 

ανάμειξης βενζίνης σύμφωνης με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 228 – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του εδαφίου δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του 

ν.4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κρά-

τους» (Α΄ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211),

β) του άρθρου 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασι-
ών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α΄ 391),

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), και ειδικότερα τα 
άρθρα 2 παρ. 1, 14 παρ. 2 εδάφ. γ, και 41 παρ. 2 και 3,

δ) την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 
2015 «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφό-
ρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών»,

ε) των άρθρων 89 και 122 του π.δ. 284/1988 «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128), όπως 
ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 41 παρ. 7 εδ. γ΄ 
του ν. 4389/2016,

στ) του άρθρου 44 του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» 
(Α΄160),

ζ) της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη-
κε και ισχύει,

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του 
ν.4389/2016,

2. Την υπ’ αριθ. οικ. 30/004/000/244/18.02.2019 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και 
Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους με 
θέμα : «Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αιθανόλη που λαμβάνε-
ται από βιομάζα (βιοαιθανόλη) ως συστατικό ανάμειξης 
βενζίνης σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228 – Απαι-
τήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»

3. Την Δ.ΟΡΓ.Β 1103801 ΕΞ 2017/7.7.2017 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Ορισμός μελών του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
(Α.Χ.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 351), όπως τροποποιήθηκε με την 
Δ.ΟΡΓ.Β.1168889 ΕΞ2017/10.11.2017 όμοια (Υ.Ο.Δ.Δ. 
609).

4. Την 1078204/927/0006Α/6-8-1992 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι-
σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (Β΄ 517).

5. α) Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
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σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

β) Την με αριθ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, και την 39/3 /30.11.2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (ΥΟΔΔ 689).

γ) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

δ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

ε) Την 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο.» (Β’ 3051).

στ) Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά.» (Β’ 3107).

ζ) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 3/2019 του Ανώ-

τατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2019, και έχει ως εξής:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την έκδοση Απόφασης «Καύσιμα Αυτοκι-

νήτων – Αιθανόλη που λαμβάνεται από βιομάζα (βιοαι-
θανόλη) ως συστατικό ανάμειξης βενζίνης σύμφωνης 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228 – Απαιτήσεις και Μέθοδοι 
Δοκιμών» ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση 
των προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων 
δοκιμών της βιοαιθανόλης, η οποία διατίθεται στην ελ-
ληνική αγορά και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως 
βιοσυστατικό στη βενζίνη κίνησης οχημάτων, σε ποσο-
στό που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 228 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Αμόλυβδη βενζί-
νη- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής».

Όλες οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης είναι 
σύμφωνες προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
15376:2014 «Καύσιμα αυτοκίνησης - Αιθανόλη ως συ-

στατικό ανάμειξης της βενζίνης - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής», το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται ως 
βιοαιθανόλη: Η αιθανόλη που λαμβάνεται από βιομάζα, 
για χρήση, κατόπιν της προηγούμενης μετουσίωσής της 
ως καύσιμο κίνησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 σε συνδυασμό με εκείνες 
του άρθρου 55 του ν. 4587/2018, «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 218/Α΄/2018).

Άρθρο 3
Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία της βιοαιθανόλης γίνεται σύμφωνα 
με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3170 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 3171 ή/και σύμ-
φωνα με την απόφαση ΑΧΣ 13/85 (ΦΕΚ 314/Β/1985). Τα 
δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία 
προβλέπεται στην απόφαση ΑΧΣ 54/2015, «Διαδικασίες 
δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της 
κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ 
462/Β΄/2015).

Άρθρο 4
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

1. Η βιοαιθανόλη που διατίθεται στην ελληνική επικρά-
τεια πρέπει, πριν την μετουσίωση της, να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στον Πίνα-
κα 1 (Table 1) του σημείου 4.4.1 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
15376:2014, εφόσον εξετάζεται με τις μεθόδους δοκιμών 
που αναφέρει ο Πίνακας 1 του προτύπου αυτού.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες μέθοδοι δοκιμών καθο-
ρίζονται από τα πρότυπα που αναφέρονται στο σημείο 
2 «Πρότυπα Αναφοράς (Normative References)» του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15376:2014 και τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών 
δεν αναφέρεται το έτος έκδοσης θεωρείται ότι ισχύει η 
τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να εφαρμόζεται 
άλλη μέθοδος δοκιμής η οποία καθορίζεται ειδικά προς 
αντικατάσταση μεθόδου δοκιμής προβλεπόμενης από 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15376:2014, εφόσον η νέα μέθοδος 
παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον 
το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο 
που αντικαθιστά.

2. Η βιοαιθανόλη φέρεται στην κατανάλωση χωρίς την 
προσθήκη χρωστικών ουσιών, με το φυσικό της χρώμα 
και χωρίς την προσθήκη ιχνηθέτη.

3. Η μετουσίωση της βιοαιθανόλης διενεργείται με:
α) αίθυλο-τριτοταγή-βουτυλαιθέρα (ΕΤΒΕ), ποιότητας 

που προορίζεται για καύσιμο (fuelgrade), σε ποσοστό 
1% κατ` όγκο, ή/και

β) μεθυλο-τριτοταγή-βουτυλαιθέρα (ΜΤΒΕ), ποιότητας 
που προορίζεται για καύσιμο (fuelgrade), σε ποσοστό 
1% κατ` όγκο, ή/και

γ) αμόλυβδη βενζίνη σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 228, σε ποσοστό 1% κατ` όγκο,
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και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ΑΥΟ 
υπ’ αριθ. 30/003/000/568/31-01-2019, «α) Όροι, διατυ-
πώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την πα-
ραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με 
βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο 
της νόμιμης χρησιμοποίησής της και β)Τροποποίηση 
της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. 
(ΦΕΚ 2744 Β΄), Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων 
για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή 
προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης», 
(ΦΕΚ 566/Β΄/2019).

Το μετουσιωτικό στη βιοαιθανόλη προσδιορίζεται ποι-
οτικά και ποσοτικά με χρήση αέριας χρωματογραφίας. Ο 
έλεγχος ποιότητας της μεθόδου προσδιορισμού πραγ-
ματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων για τον έλεγχο 
της βιοαιθανόλης εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

4. Προκειμένου να διαπιστωθεί η βιολογική προέλευ-
ση της βιοαιθανόλης ακολουθείται ιχνηλάσιμη εμπερι-
στατωμένη διοικητική εξέταση των παραστατικών που 
συνοδεύουν το φορτίο βιοαιθανόλης.

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε βιοαιθανόλη προσ-
διορίζεται από τα εργαστήρια του ΓΧΚ με τη μέθοδο απα-
ρίθμησης της β ακτινοβολίας του 14C με σπινθηριστή 
υγρών.

5. Δεδομένης της ιδιότητας που έχει η βιοαιθανόλη να 
αναμειγνύεται με νερό, οι προμηθευτές εξασφαλίζουν 
ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω από τις ανα-
μενόμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στην 
οποία θα χρησιμοποιηθεί η βενζίνη που περιέχει βιοαι-
θανόλη. Όταν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού νερού να

προστίθενται αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Αυτά πρέπει 
να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
στους κινητήρες. Επίσης να είναι συμβατά με τη βενζίνη 
της οποίας συστατικό είναι η βιοαιθανόλη.

6. Όλες οι μέθοδοι που αναφέρονται στον Πίνακα 1 
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15376:2014 περιλαμβάνουν 
δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων 
τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολογούνται και ερ-
μηνεύονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259.

Άρθρο 5
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας
Αναγνώρισης

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν 
επιτρέπεται η απαγόρευση, ο περιορισμός ή η αποτροπή 
διάθεσης στην ελληνική αγορά βιοαιθανόλης που πλη-
ροί τις απαιτήσεις της παρούσας, τηρουμένων των λοι-
πών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί εμπορίας 
καυσίμων και των σχετικών διατάξεων περί αιθανόλης. 
Βιοαιθανόλη, η οποία έχει παρασκευασθεί νομίμως ή/και 
έχει διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή χώρες ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στη συμφωνία Ε.Ο.Χ., ή στην Τουρκία μπορεί να 
διατεθεί στην ελληνική αγορά, όταν έχει παρασκευασθεί 
σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα, προδιαγραφές ή και δια-
δικασίες παραγωγής και ελέγχου ώστε αποδεδειγμένα να 
εγγυάται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες 
κλιματολογικές συνθήκες.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει 
να ισχύει η απόφαση Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
314/2010 (ΦΕΚ 69/Β΄/2012),καθώς και κάθε διάταξη που 
έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Δ.ΤΣΙΠΗ- ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ ».

Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Οι Υφυπουργοί

 Περιβάλλοντος και
Οικονομικών Ενέργειας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ι

(5)
      Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

στον GHASANI (επ.) MUSLIM (ον.) του JAWAD και 

της ALIYA. 

   Δυνάμει της 26/22-10-2019 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης 
που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» επι-
βλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 
παρ.1 και του άρθρου 137 Α παράγραφος 1 περίπτωση α 
σε βάρος του GHASANI (επ.) MUSLIM (ον.) του JAWAD και 
της ALIYA, με ημερομηνία γέννησης 25/03/1968 και υπη-
κοότητα ΛΙΒΑΝΙΚΗ, κάτοχος του με αριθμ. 651391 (αριθ-
μός υπόθεσης 79746 και αριθ. φακ. 05/000264456) Δελ-
τίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας (σε αντικατάσταση 
κατόπιν ανανέωσης του με αρ. 523233 δελτίο αιτούντος 
Ασύλου), με Α.Φ.Μ. 165098861/Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού ΣΑΠΦΟΥΣ 
αρ. 30 και ήδη αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ποσού 
οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) πλέον τ.χ. και ΟΓΑ. για 
κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικού οχήματος μάρκας 
BMW,, με αριθμό κυκλοφορίας Β2221ΒΧ Βουλγαρικών 
Αρχών, με αριθμό πλαισίου WBADL010X0GY04916 και 
κυβισμό 2497 κ.ε. Ο καταλογιζόμενος μπορεί να ασκήσει 
προσφυγή κατά της παρούσας στο αρμόδιο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999). Σύμφωνα με το 
άρθρο 137Γ παράγραφος 1 του Τελωνειακού Κώδικα, η 
απόδοση των δεσμευθέντων οχημάτων γίνεται μετά από 
την καταβολή των οφειλόμενων προστίμων και τυχόν 
άλλων προβλεπόμενων επιβαρύνσεων. Αν το όχημα δεν 
παραληφθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 
κατά την οποία η καταλογιστική πράξη επιβολής των 
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προστίμων κατέστη οριστική, περιέρχεται αυτοδικαίως 
στην κυριότητα του Δημοσίου και διαγράφεται το σύνο-
λο του επιβληθέντος προστίμου. Το όχημα περιέρχεται 
αμέσως στην κυριότητα του Δημοσίου, χωρίς να επι-
βάλλονται τα πρόστιμα, αν ο ενδιαφερόμενος παραιτη-
θεί των ενδίκων μέσων και δηλώσει ότι εγκαταλείπει το 
όχημα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  Ο Προϊστάμενος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
     Στην 148730/Ν1/25-9-2019 απόφαση της Υφυπουρ-

γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3705/4-10-2019 (τεύχος Β') στη σελίδα 43378, στην 
Α' στήλη, στον 4ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται

το εσφαλμένο «1335264»,
στο ορθό «133264».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας Και Θρησκευμάτων)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040400511190008*
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