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Ωπ ποξπ ςξμ πίμακα διαμξμήπ

ΘΔΜΑ: Κξιμξπξίηρη ςηπ αοιθμ. ΔΔΥΚΥΑ 1186607 ΔΞ 2016/20-12-2016 Απόταρηπ Γεμικξύ
Γοαμμαςέα Δημξρίωμ Δρόδωμ με θέμα “Σοξπξπξίηρη ςηπ αοιθμ. ΔΔΥΚ5036589ΔΞ2011/31-82011 Α.Τ.Ο. «Όοξι και ποξϋπξθέρειπ πξσ διέπξσμ ςη διαδικαρία βεβαίωρηπ και είρποανηπ
ςξσ Δ.Υ.Κ. και ςωμ λξιπώμ τξοξλξγικώμ επιβαούμρεωμ ςξσ τσρικξύ αεοίξσ ςωμ
πεοιπςώρεωμ ιζ΄ και ιη΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ.2960/2001, καςά ςημ
παοάδξρη ασςξύ ποξπ καςαμάλωρη»”
ΦΔΣ: α) Οι αοιθμ. ΔΔΥΚΥ1082463 ΔΞ2016/31-5-2016 (ΑΔΑ:7Λ1Η-ΛΑΦ) και ΔΔΥΚΥ 1083163
ΔΞ2016/01-6-2016 (ΑΔΑ 7Φ9Η-0ΝΥ) ΔΔΤΟ
β) Η αοιθμ. ΔΔΥΚ 5036589 ΔΞ2011/31-8-2011 Α.Τ.Ο. (ΑΔΑ:45Π5Η-6ΧΒ)

ε ρσμέυεια ςχμ α) αμχςέοχ ρυεςικώμ ΔΔΤΟ, με ςιπ ξπξίεπ κξιμξπξιήθηκαμ, μεςανύ άλλχμ, ξι
διαςάνειπ ςηπ παο. 2, ςξσ άοθοξσ 61, ςξσ μ.4389/2016 (ΥΔΚ Α΄94), αματξοικά με ςημ
αμαποξραομξγή ςχμ ρσμςελερςώμ Δ.Υ.Κ. ςξσ τσρικξύ αεοίξσ ςχμ πεοιπςώρεχμ ιζ΄και ιη΄ ςηπ
παο. 1, ςξσ άοθοξσ 73, ςξσ μ.2960/2001, όπχπ ιρυύει, ραπ κξιμξπξιξύμε για εμημέοχρη και
εταομξγή ςημ εμ θέμαςι Απόταρη Γεμικξύ Γοαμμαςέα Δημξρίχμ Δρόδχμ με ςημ ξπξία
ςοξπξπξιείςαι η β) ρυεςική ΑΤΟ. Η κξιμξπξιξύμεμη Απόταρη δημξριεύςηκε ρςξ ΥΔΚ 4263/Β΄/3012-2016, έλαβε αοιθμό ΑΔΑ:Ω14ΞΗ-6ΙΡ και ιρυύει από 1/1/2017.
Με ςημ εμ λόγχ Απόταρη Γεμικξύ Γοαμμαςέα Δημξρίχμ Δρόδχμ καθξοίζεςαι η διαδικαρία για
ςξμ ποξρδιξοιρμό ςξσ ρσμςελερςή Δ.Υ.Κ. ςχμ καςαμαλχςώμ τσρικξύ αεοίξσ της περίπτωσης ιη΄
(λξιπέπ υοήρειπ π.υ. βιξμηυαμίεπ-βιξςευμίεπ), βάρει ςηπ εςήριαπ καςαμάλχρηπ τσρικξύ αεοίξσ,
κας’ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αμχςέοχ μόμξσ.
Διδικόςεοα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ εμ λόγχ Απόταρηπ καθξοίζεςαι όςι για
ςξμ ποξρδιξοιρμό ςξσ ρσμςελερςή Δ.Υ.Κ. ςξσ τσρικξύ αεοίξσ ςηπ πεοίπςχρηπ ιη΄, ξ ξπξίξπ
εταομόζεςαι για ςιπ παοαδόρειπ ποξπ καςαμάλχρη κάθε έςξσπ, λαμβάμεςαι σπόφη η ρσμξλική
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καςαμάλχρη ςξσ αμέρχπ ποξηγξύμεμξσ έςξσπ (1/1 έχπ 31/12). Ωπ εκ ςξύςξσ, κάθε
καςαμαλχςήπ τσρικξύ αεοίξσ θα τξοξλξγείςαι για ςξ ςοέυξμ έςξπ με ςξμ αμςίρςξιυξ ρσμςελερςή
Δ.Υ.Κ. βάρει ςηπ καςαμάλχρηπ πξσ ποαγμαςξπξίηρε ςξ ποξηγξύμεμξ έςξπ .
Με ςημ παο.3 ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ εμ λόγχ Απόταρηπ ξοίζεςαι όςι για ςημ εταομξγή ςχμ αμχςέοχ,
ξ Διαυειοιρςήπ ςξσ Δθμικξύ σρςήμαςξπ Υσρικξύ Αεοίξσ (Δ.Δ..Υ.Α.) και ξι λξιπξί διαυειοιρςέπ
δικςύχμ διαμξμήπ τσρικξύ αεοίξσ καςά ςα ξοιζόμεμα ρςξμ μ.4001/2011, όπχπ ιρυύει,
απξρςέλλξσμ, μέυοι ςημ 20η Ιαμξσαοίξσ κάθε έςξσπ έγγραφες βεβαιώσεις ρςξσπ καςαμαλχςέπ ςχμ
ξπξίχμ η εςήρια καςαμάλχρη σπεοβαίμει ςα 36.000 GJ (10.000 Mwh), αματξοικά με ςημ ρσμξλική
καςαμάλχρή ςξσπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ αμέρχπ ποξηγξύμεμξ έςξπ (1/1 έχπ 31/12). Οι χπ
άμχ καςαμαλχςέπ τσρικξύ αεοίξσ ποξρκξμίζξσμ μέυοι ςημ 25η Ιαμξσαοίξσ κάθε έςξσπ ςιπ εμ
λόγχ βεβαιώρειπ, ρςξμ διαμξμέα ή αμαδιαμξμέα ςξσπ (σπόυοεξ για ςημ καςαβξλή ςξσ ΔΥΚ καςά
ςα ξοιζόμεμα ρςη β΄ρυεςική ΑΤΟ), ξ ξπξίξπ βάρει ασςώμ, ποξρδιξοίζει ςξμ ρσμςελερςή Δ.Υ.Κ.
πξσ αμςιρςξιυεί ρςημ καςαμάλχρη ςξσ κάθε καςαμαλχςή-πελάςη ςξσ.
Δτόρξμ καςαμαλχςήπ τσρικξύ αεοίξσ διαθέςει πεοιρρόςεοεπ από μία εγκαςαρςάρειπ
ρσμδεδεμέμεπ ρε διατξοεςικά δίκςσα διαμξμήπ και με ρσμξλική καςαμάλχρη πξσ σπεοβαίμει ςα
36.000 GJ (10.000 Mwh), ξτείλει μα αιςηθεί μέυοι ςημ 10η Ιαμξσαοίξσ κάθε έςξσπ ρςξσπ αμχςέοχ
διαυειοιρςέπ, ςη υξοήγηρη ςηπ χπ άμχ βεβαίχρηπ, ςημ ξπξία ποξρκξμίζει μέυοι ςημ 25η
Ιαμξσαοίξσ κάθε έςξσπ ρςξμ διαμξμέα ή αμαδιαμξμέα ςξσ, ποξκειμέμξσ για ςξμ ποξρδιξοιρμό ςξσ
ρσμςελερςή Δ.Υ.Κ. πξσ αμςιρςξιυεί ρςημ ρσμξλική καςαμάλχρή ςξσ.
Ποξκειμέμξσ για ςημ διεσκόλσμρη ςχμ ρυεςικώμ ελέγυχμ από ςιπ αομόδιεπ ελεγκςικέπ αουέπ, ξ
Δ.Δ..Υ.Α. και ξι λξιπξί διαυειοιρςέπ δικςύχμ διαμξμήπ ςηοξύμ ηλεκςοξμικό αουείξ με ςιπ άμχ
βεβαιώρειπ.
Δπιπλέξμ, ρςιπ πεοιπςώρειπ α) μέχμ καςαμαλχςώμ όπξσ δεμ σπάουξσμ ρςξιυεία καςαμάλχρηπ
τσρικξύ αεοίξσ ποξηγξύμεμξσ έςξσπ και β) καςαμαλχςώμ με μξμάδεπ παοαγχγήπ ή
ρσμπαοαγχγήπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ πξσ εμπίπςξσμ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ παο.1 ςξσ άοθοξσ 61, ςξσ
μ.4389/16 και υοηριμξπξιξύμ τσρικό αέοιξ και για λξιπέπ υοήρειπ πέοαμ ςηπ παοαγχγήπ
ηλεκςοικήπ εμέογειαπ, δεμ υξοηγξύμςαι βεβαιώρειπ από ςξσπ διαυειοιρςέπ ςχμ δικςύχμ διαμξμήπ,
αλλά δηλώμεται εγγράφως από ςξσπ ίδιξσπ, η εκςιμώμεμη εςήρια καςαμάλχρη ή η εςήρια
καςαμάλχρη λξιπώμ υοήρεχμ τσρικξύ αεοίξσ ποξηγξύμεμξσ έςξσπ ετόρξμ ασςή σπεοβαίμει ςα
36.000 GJ (10.000 Mwh), αμςίρςξιυα, ρςξσπ διαμξμείπ ή αμαδιαμξμείπ ςξσπ, ποξκειμέμξσ για ςξμ
ποξρδιξοιρμό ςξσ ρσμςελερςή Δ.Υ.Κ. ςχμ εμ λόγχ πεοιπςώρεχμ. ημειώμεςαι όςι ξι
καςαμαλχςέπ ςηπ β) αμχςέοχ πεοίπςχρηπ ξτείλξσμ μέυοι ςημ 25η Ιαμξσαοίξσ κάθε έςξσπ μα
ποξρκξμίζξσμ ςημ χπ άμχ δήλχρη ρςξσπ διαμξμείπ ή αμαδιαμξμείπ ςξσπ. Οι χπ άμχ δηλώρειπ
απξρςέλλξμςαι και ρςημ αομόδια ΔΛ.Τ.Σ. ποξκειμέμξσ μα ποαγμαςξπξιηθεί έλεγυξπ για ςημ
επαλήθεσρη ςηπ ξοθήπ επιβξλήπ ςξσ ΔΥΚ.
Όρξμ ατξοά ρςξσπ καςαμαλχςέπ τσρικξύ αεοίξσ, για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ ποξρκξμίζεςαι ρςξμ
διαμξμέα ή αμαδιαμξμέα έγγοατη βεβαίχρη ή δήλχρη εςήριαπ καςαμάλχρηπ, εταομόζεςαι ξ
σφηλόςεοξπ ρσμςελερςήπ Δ.Υ.Κ. ςξσ τσρικξύ αεοίξσ ςηπ πεοίπςχρηπ ιη΄, ήςξι 1,5 €/GJ.
ημειώμεςαι όςι, ρςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ εμ λόγχ Απόταρηπ ξοίζεςαι όςι ρςημ
ρσγκεμςοχςική καςάρςαρη πξσ ρσμξδεύει ςημ σπξβαλλόμεμη από ςξμ διαμξμέα ή αμαδιαμξμέα
Δήλχρη Δ.Υ.Κ., ποξρδιξοίζξμςαι μεςανύ άλλχμ και ξι πξρόςηςεπ τσρικξύ αεοίξσ πξσ
παοαδόθηκαμ για καςαμάλχρη αμά χρήση (περίπτωση ιζ΄ή ιη΄) και αμά συμτελεστή ΕΦΚ.
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ύμτχμα με ςημ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ εμ λόγχ Απόταρηπ, αομόδια για ςξμ έλεγυξ αουή είμαι
η Δλεγκςική Τπηοερία Σελχμείχμ (ΔΛ.Τ.Σ.), ρςη υχοική αομξδιόςηςα ςηπ ξπξίαπ βοίρκεςαι η
εγκαςάρςαρη ςξσ διαμξμέα ή αμαδιαμξμέα, εμώ ρε πεοίπςχρη πξσ ασςόπ έυει πεοιρρόςεοεπ από
μία εγκαςαρςάρειπ ξι ξπξίεπ εμπίπςξσμ ρςη υχοική αομξδιόςηςα διατξοεςικώμ ελεγκςικώμ
Αουώμ, αομόδια για ςξμ έλεγυξ είμαι η αουή ρςημ υχοική δικαιξδξρία ςηπ ξπξίαπ βοίρκεςαι η
έδοα ςξσ.
Δσμόηςξ είμαι όςι ξι μέξι ρσμςελερςέπ ΔΥΚ ςξσ τσρικξύ αεοίξσ ςχμ πεοιπςώρεχμ ιζ΄και ιη΄ςηπ
παο. 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ.2960/2001, ξι ξπξίξι ιρυύξσμ από 1/1/2017, εταομόζξμςαι για ςιπ
παοαδόρειπ ποξπ καςαμάλχρη τσρικξύ αεοίξσ πξσ ποαγμαςξπξιξύμςαι από ςημ ημεοξμημία
ασςή.
Σέλξπ, ραπ γμχοίζξσμε όςι με μεόςεοη εγκύκλιξ, θα δξθξύμ ξδηγίεπ αματξοικά με ςξσπ μέξσπ
ποόρθεςξσπ κχδικξύπ εθμικήπ τξοξλξγίαπ, πξσ θα εμρχμαςχθξύμ ρςξ σπξρύρςημα TARIC ςξσ
Icisnet, ξι ξπξίξι θα ρσμπληοώμξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςηπ Δήλχρηπ ΔΥΚ.
Η ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & ΔΥΚ

ΔΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΤΡΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α. Απξδέκςεπ για εμέογεια:
1.Σελχμειακέπ Πεοιτέοειεπ
2.Σελχμεία Α΄, Β΄& Γ΄ ςάνηπ
3. Δλεγκςικέπ Τπηοερίεπ Σελχμείχμ (ΔΛ.Τ.Σ.) Αςςικήπ – Θερραλξμίκηπ

Β. Απξδέκςεπ για κξιμξπξίηρη:
1. Τπηοερία Δοεσμώμ και Διαρτάλιρηπ Δημξρίχμ Δρόδχμ (Τ.Δ.Δ.Δ.Δ.)
2. Δ/μρη Δρχςεοικξύ Δλέγυξσ
3. Δ/μρη Διεθμώμ Οικξμξμικώμ υέρεχμ (Δ.Ο..)
4. Γεμική Διεύθσμρη Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ και Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ
α) Διεύθσμρη Διαυείοιρηπ Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ
β) Διεύθσμρη Οογάμχρηπ- Σμήμα Β'
γ) Δ/μρη Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ Γ.Γ.Δ.Δ.
δ) Δ/μρη Τπξρςήοινηπ Ηλεκςοξμικώμ Τπηοεριώμ
5. Διεύθσμρη Νξμικήπ Τπξρςήοινηπ
6. Ασςξςελέπ Γοατείξ Δπικξιμχμίαπ και Δημξρίχμ υέρεχμ Γ.Γ.Δ.Δ.
7. Ομξρπξμδία Δκςελχμιρςώμ Δλλάδαπ
Σραμαδξύ 38 — Σ.Κ.. 18531, Πειοαιάπ
8. ύλλξγξπ Δκςελχμιρςώμ, Αθήμαπ - Πειοαιά
Σραμαδξύ 38 — Σ. Κ: 18531, Πειοαιάπ
9. ύλλξγξπ Δκςελχμιρςώμ Θερραλξμίκηπ
Κξσμςξσοιώςξσ 13 - Σ.Κ. 54626, Θερραλξμίκη
10. Δλλημική ςαςιρςική Αουή
Πειοαιώπ 46 - Σ.Κ. 18510, Πειοαιάπ
11. Γεμική Δ/μρη Γεμικξύ Φημείξσ Κοάςξσπ
Δ/μρη Δμεογειακώμ, Βιξμηυαμικώμ & Φημικώμ Ποξψόμςχμ
12. Τπξσογείξ Πεοιβάλλξμςξπ & Δμέογειαπ
Γεμική Διεύθσμρη Δμέογειαπ
α) Δ/μρη Τδοξγξμαμθοάκχμ
β) Δ/μρη ΑΠΔ και Ηλεκςοικήπ Δμέογειαπ
Μερξγείχμ 119, ΣΚ 10192, Αθήμα
13. ύμδερμξπ Δςαιοειώμ Δμπξοίαπ Πεςοελαιξειδώμ (ΔΔΠΔ)
'Ιχμξπ Δοαγξύμη 46, 11528, Ιλίρια
(με ςημ παοάκληρη μα κξιμξπξιήρει ςημ παοξύρα ρςα μέλη ςηπ)
14. Έμχρη Δλλημικώμ Δςαιοειώμ Δμπξοίαπ Πεςοελαιξειδώμ.
Αμεοικήπ 10, Σ.Κ. 106 71
15. Δλλημικά Πεςοέλαια Α.Δ.
Γεμική Δ/μρη Δτξδιαρμξύ & Δμπξοίαπ
Δ/μρη Ποξγοαμμαςιρμξύ Παοαγχγήπ – Σμήμα Ποξδιαγοατώμ και υέρεχμ με ςξ Δημόριξ Φειμάοαπ 8Α, 15125
16. MOTOR OIL (ΔΛΛΑ) Α.Δ.
α) ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.
β) Ηοώδξσ Αςςικξύ 12Α ,15 124 Μαοξύρι.
17.Δλλημικόπ ύμδερμξπ Παοαγχγώμ Βιξκασρίμχμ (Δ..ΠΑ.Β.)
Πηγώμ 33, 145 64 Κητιριά
18.ύμδερμξπ Βιξμηυάμχμ Βιξμςίζελ Δλλάδαπ (.ΒΙ.Β.Δ.)
Ι. Σραλξσυίδη 4, 542 48 – Θερραλξμίκη
19. Δμπξοικό, και Βιξμηυαμικό Δπιμεληςήοιξ Αθημώμ
Ακαδημίαπ 7, ΣΚ 1067 Ι-Αθήμα,
(με ςημ παοάκληρη μα εμημεοώρει ςα μέλη ςξσ)
20. Βιξςευμικό Δπιμεληςήοιξ Αθημώμ
Ακαδημίαπ 7, ΣΚ 106 71-Αθήμα
21. ύμδερμξπ Δλλημικώμ Βιξμηυαμιώμ (ΔΒ)
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Ξεμξτώμςξπ 5, Σ. Κ. 105 57 Αθήμα
22. ΓΔΒΔΔ
Αοιρςξςέλξσπ 46, Σ. Κ. 104 33 Αθήμα
23. Ρσθμιρςική Αουή Δμέογειαπ
Πειοαιώπ 132, 11854 – Αθήμα
24. Δ.Δ..Υ.Α. Α.Δ.
Λ. Μερξγείχμ 357-359, Σ.Κ. 15231, Φαλάμδοι
(με ςημ παοάκληρη μα εμημεοώρει ςξσπ Φοήρςεπ Μεςατξοάπ ςξσ ΔΥΑ)
25. Δ.Δ.Π.Α. Α.Δ.
Γεμ. Διεύθσμρη Κλάδξσ Δμπξοίαπ, Σμ. Δμπ. και Σιμξλξγιακξύ υεδιαρμξύ
Μαοίμξσ Αμςύπα 92 – 14121 – Ηοάκλειξ Αςςικήπ
26. Δ.Π.Α. Αςςικήπ Α.Δ.
Λ. ξτξκλή Βεμιζέλξσ 11 & εοοώμ, 141 23 Λσκόβοσρη, Αθήμα
27. Δ.Π.Α. Θερ/μίκηπ Α.Δ.
Μξμαρςηοίξσ 256 και Γλημξύ 1, Σ.Κ. 54628, Μεμεμέμη
28. Δ.Π.Α. Θερραλίαπ Α.Δ.
Υαοράλχμ 219, Σ.Κ. 41335, Λάοιρα

Δρωςεοική Διαμξμή:
1. Γοατείξ Τπξσογξύ Οικξμξμικώμ
2. Γοατείξ Ττσπξσογξύ Οικξμξμικώμ
3. Γοατείξ Γεμ. Γοαμ. Δημξρίχμ Δρόδχμ
4. Γοατείξ Γεμ. Δ/μςοιαπ Σελχμείχμ 8σ Δ.Υ.Κ.
6. Γεμική Δ/μρη Σελχμείχμ & Δ.Υ.Κ.
α) Δ/μρη Σελχμειακώμ Διαδικαριώμ
β) Δ/μρη ςοαςηγικήπ Σελχμειακώμ Δλέγυχμ και Παοαβάρεχμ
γ) Δ/μρη Ηλεκςοξμικξύ Σελχμείξσ
δ)Δ/μρη Δαρμξλξγικώμ Θεμάςχμ και Σελχμειακώμ Οικξμξμικώμ Καθερςώςχμ
δ) Δ/μρη Δ.Υ.Κ. και Υ.Π.Α. — Σμήμαςα Α', Β', Γ’ και Δ'.

