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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο « Σύγχρονες Εναλλακτικές 

Τεχνολογίες Κινητήρων Αυτοκινήτου » διεξήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2011 

υπό την άμεση καθοδήγηση του κυρίου Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκου καθηγητή 

Εφαρμογών του τμήματος Μηχανολογίας του Τει Πειραιά. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Μαρτζούκο για τη βοήθεια που μας 

προσέφερε στην επίτευξη της εργασίας μας. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εξέλιξη που έχει δεχτεί ο τομέας της αυτοκίνησης στο πέρασμα των 

δεκαετιών είναι ραγδαία και επεκτείνεται σε όλο το φάσμα του αυτοκινήτου. 

Η απόδοση των κινητήρων, η ενεργητική και παθητική ασφάλεια, ο 

σχεδιασμός των οχημάτων, είναι ορισμένοι από τους τομείς που έχουν 

υποστεί σημαντικές βελτιώσεις . Η ανάπτυξη των υπερτροφοδοτούμενων 

κινητήρων, η χρήση πολλαπλών βαλβίδων στους κινητήρες , η αντικατάσταση 

του κλασσικού εγχυτήρα από σύγχρονα συστήματα άμεσου ψεκασμού, οι 

βαλβίδες μεταβλητού χρονισμού, τα ηλεκτρονικά συστήματα ABS, ETC,EBD 

είναι μερικά από τα επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών. Δυστυχώς 

όμως, η εξέλιξη αυτή περιοριζόταν μόνο στους παραπάνω τομείς και δεν είχε 

σχεδόν καθόλου οικολογικό χαρακτήρα. 

Η εκτεταμένη πλέον μόλυνση και ρύπανση του χερσαίου και υδάτινου 

περιβάλλοντος από τον ανθρώπινο παράγοντα είναι γεγονός. Μεγάλο 

ποσοστό ευθύνης για την καταστροφή αυτή που συντελείται έχει και ο 

τεράστιος στόλος των οχημάτων που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους 

παγκοσμίως. 

Ένας επιπλέον λόγος που συντέλεσε στην ανάπτυξη της οικολογικής 

τεχνολογίας είναι η ραγδαία αύξηση του πετρελαίου και της βενζίνης 

αντίστοιχα, λόγω πολιτικών και άλλων συμφερόντων. Βλέποντας οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες το μέσο αγοραστικό κοινό παγκοσμίως να αρχίζει σιγά 

σιγά να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην αύξηση αυτή των καυσίμων 
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προσπαθεί να δώσει κατεύθυνση στις παραπάνω εναλλακτικές μορφές 

αυτοκίνησης . 

Επηρεασμένοι λοιπόν από την κατάσταση αυτή, επιστήμονες και τεχνικοί της 

αυτοκινητοβιομηχανίας αποφάσισαν να βρουν και να εφαρμόσουν λύσεις, 

ώστε να δώσουν έναν οικολογικό χαρακτήρα στην αυτοκίνηση. Η αρχή αυτού 

του εγχειρήματος έγινε, με την εισαγωγή των καταλυτικών συστημάτων στις 

αρχές της δεκαετίας του 90. Παρόλο που οι καταλύτες από τότε έχουν σαφώς 

βελτιωθεί και τηρούν όλα τα πρότυπα EURO περί εκπομπών ρύπων, αυτή η 

λύση από μόνη της του δεν είναι αποτελεσματική. Για αυτό το λόγο έπρεπε 

να υιοθετηθούν επιπλέον τεχνολογίες οι οποίες να συμβάλουν δραστικά στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Σήμερα πλέον έχει γίνει αρκετά μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτό. Υπάρχει 

βεβαία μέλλον ακόμα, καθώς ολοένα και καινούργιες καινοτομίες γεννιούνται 

και οι ήδη · υπάρχουσες συνεχώς βελτιώνονται. Πολλές από τις τεχνολογίες 

που έχουν αναπτυχθεί δεν είναι σύγχρονες, έχουν ανακαλυφθεί δεκαετίες 

πριν, αλλά οι τωρινές συνθήκες είναι τέτοιες που αναζωπύρωσαν το 

ενδιαφέρον για την περαιτέρω έρευνα τους . 

Τεχνολογίες, όπως οι υβριδικοί κινητήρες, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης 

υδρογόνου, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα , η υγραεριοκίνηση, το φυσικό 

αέριο, τα βιοκαύσιμα, οι κυψέλες καυσίμων είναι πια εφαρμόσιμες και ικανές 

να υποσκιάσουν τους ρυπογόνους συμβατικούς βενζινοκινητήρες και 

πετρελαιοκινητήρες. 

Τέλος, για να συνεχισθεί αυτή η προσπάθεια είναι αναγκαία η υποστήριξη και 

η διάδοση της με κάθε τρόπο, κυρίως από τις κυβερνήσεις κάθε χώρας, τα 

ΜΜΕ, τους διαφόρους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που 

σχετίζονται με το αντικείμενο. 
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ΣΤΟΧΟΣ 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει ορισμένες 

από τις εναλλακτικές τεχνολογίες κινητήρων αυτοκινήτου που έχουν επινοηθεί 

έως σήμερα, ως αποτέλεσμα πολύχρονων θεωρητικών και πειραματικών 

ερευνών. 

Το πρώτο κεφαλαίο αναφέρεται στους ηλεκτρο-υβριδικούς κινητήρες, τον πιο 

διαδεδομένο εναλλακτικό τύπο κινητήρων έως σήμερα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιεί εκτενής αναφορά στους κινητήρες 

εσωτερικής καύσης υδρογόνου, μια τεχνολογία ακόμα άγνωστη ίσως στους 

περισσότερους, καθώς τα οχήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή είναι 

ελάχιστα και περισσότερο για δοκιμαστικούς σκοπούς. πρόκειται όμως για 

μια τεχνολογία που σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη, καθώς διαθέτει 

πολλά οφέλη. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τους κινητήρες διπλού καυσίμου υγραερίου

βενζίνης. Η διαδικασία της μετατροπής των συμβατικών κινητήρων σε 

υγραερίου είναι γνωστή από την δεκαετία του 80, παρόλα αυτά εξελίχθηκε 

και πλέον αποτελεί μια φιλόδοξη οικολογική και οικονομική λύση. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις κυψέλες καυσίμου και πιο 

συγκεκριμένα στις κυψέλες που χρησιμοποιούν το υδρογόνο ως καύσιμο για 

την παράγωγη κινητήριας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει την τεχνολογία των αμιγώς ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων. 

Τέλος, το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει και αναλύει τις εξελίξεις στην Ελλάδα για 

όσον αφορά το αντικείμενο των εναλλακτικών μορφών αυτοκίνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
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1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έννοια του υβριδικού κινητήρα ίσως ακούγεται για τους περισσότερους μια 

σύγχρονη τεχνολογική έννοια. Η αλήθεια είναι ότι οι υβριδικοί κινητήρες 

έκαναν την εμφάνιση τους πριν από 100 ίσως και περισσότερα χρόνια. 

Το πρώτο υβριδικό φημολογείται ότι κατασκευάστηκε από τον μηχανικό 

Justus Entz το 1898 όπου δούλευε στην εταιρεία Pope Manufacturing στις 

Η.Π.Α. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το όχημα έπιασε φωτιά και σύντομα η 

ιδέα εγκαταλείφτηκε. 

Τα πρώτα υβριδικά παραγωγής πρωτοεμφανίστηκαν στην Ευρώπη στις 

αρχές του 1900. Το υβριδικό του Camile Jenatzy που χρησιμοποιούσε 

κινητήρα βενζίνης 6ΗΡ και γεννήτρια 14ΗΡ καθώς και το όχημα της Lohner

Porsche με μηχανή 20ΗΡ και γεννήτρια 21 KW συνεχούς ρεύματος , ήταν δύο 

από τα επιτεύγματα εκείνης της εποχής. 

Εικόνα 1. Όχημα Lohner-Porsche 

Οι υβριδικοί κινητήρες επανήλθαν στο παρασκήνιο στις αρχές της δεκαετίας 

του 70 , όπου ήδη η επίδραση των συμβατικών Μ.Ε.Κ. στο περιβάλλον ήταν 

ορατή. Ήταν εκείνη η περίοδος όπου εμφανίστηκαν πρωτότυπα οχήματα 

ηλεκτρονικά εφοδιασμένα με μηχανές βενζίνης μικρού κυβισμού που 

μπορούσαν να μπουν σε λειτουργία όταν χρειάζονταν. Η χαμηλή απόδοση και 

το κόστος των μπαταριών δεν έκαναν τη λύση αυτή να ευδοκιμήσει. 
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Με το πέρασμα των δεκαετιών τα παραπάνω προβλήματα εξαλείφθηκαν, οι 

τεχνολογίες των υβριδικών κινητήρων εξελίχθηκαν πράγμα που βοήθησε 

πάρα πολύ η ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών μονάδων (εγκέφαλοι) και η 

βελτίωση των μπαταριών. 

Στις μέρες μας πια μπορούμε να μιλάμε για μια τεχνολογία που έχει τα 

προσόντα να δώσει έναν άλλο χαρακτήρα στην αυτοκίνηση, οικολογικό και 

συνάμα οικονομικό. 

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Λέγοντας υβριδικό, εννοούμε το αυτοκίνητο του οποίου η ισχύς προέρχεται 

από το συνδυασμό ηλεκτροκινητήρα (που δεν ρυπαίνει όταν λειτουργεί) και 

συμβατικού κινητήρα. 

Το υβριδικό αυτοκίνητο συνδυάζει και χρησιμοποιεί δύο πηγές ενέργειας. 

Τη θερμοδυναμική που προέρχεται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης 

και την ηλεκτρική που προέρχεται από τον ηλεκτροκινητήρα. Για τη 

συνδυασμένη λειτουργία είναι απαραίτητη η ύπαρξη μπαταριών, 

γεννήτριας και μετασχηματιστή. Ένα υβριδικό αυτοκίνητο μπορεί να κινείται 

είτε με τον έναν από τους δύο κινητήρες είτε με το συνδυασμό τους . Ο 

ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει τη κίνηση σε κάθε ξεκίνημα (π.χ. στην 

κίνηση των μεγαλουπόλεων) και σε πορεία χαμηλής ταχύτητας ενώ σε 

ανοιχτό δρόμο τον κύριο λόγο έχει ο βενζινοκινητήρας. Όταν όμως 

απαιτείται η μέγιστη ισχύς όπως σε ένα προσπέρασμα ή σε μια ανηφόρα 

αυτή εξασφαλίζεται από τη συνδυασμένη λειτουργία και των δύο. 

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες θα μπορούσαν να αποτελούν εδώ και χρόνια τη 

λύση από μόνοι τους, αλλά ένα σχεδόν ανυπέρβλητο εμπόδιο τους 

σταματά: Η πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν είναι οι μπαταρίες και 

αυτές δεν μπορούν να πάνε το αυτοκίνητό μας μακριά. Η αυτονομία τους 

είναι μικρή για ένα μέσο αυτοκίνητο και αν προσπαθήσουμε να τη 

μεγαλώσουμε θα χρειαστούν μεγαλύτερες και υπερβολικά βαρύτερες 

μπαταρίες, τόσο που θα έχουμε ένα πολύ δυσκίνητο όχημα. Επιπλέον η 

φόρτιση των μπαταριών αυτών διαρκεί κάποιες ώρες, ενώ κάθε 
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συνηθισμένο αυτοκίνητο γεμίζει το ρεζερβουάρ του σε ένα βενζινάδικο με 

μια πεντάλεπτη στάση. 

Στο υβριδικό αυτοκίνητο όμως οι μπαταρίες φορτίζονται από μία γεννήτρια 

η οποία λειτουργεί χάρη στον βενζινοκtνητήρα. Πιο αναλυτικά η χημική 

ενέργεια του καυσίμου μετατρέπεται με το βενζινοκινητήρα σε κινητική 

ενέργεια. Η κινητική ενέργεια μετατρέπεται με τη σειρά της σε ηλεκτρική 

από τη γεννήτρια. Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στον ηλεκτροκινητήρα 

που τη μετατρέπει ξανά σε κινητική ενέργεια κινώντας τους τροχούς. Η 

περισσευούμενη ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται στις μπαταρίες. 

Έτσι εξασφαλίζονται σχεδόν όλα τα πλεονεκτήματα του ηλεκτροκινητήρα με 

τη μεγαλύτερη αυτονομία στη βενζίνη. 

Η χρήση του συνδυασμού των δύο κινητήρων εξασφαλίζει οικονομικότερη 

κίνηση. Ο βενζινοκινητήρας είναι πιο αποδοτικός όταν λειτουργεί σε 

συγκεκριμένες στροφές δίνοντας ενέργεια στη γεννήτρια. Αντίθετα σε ένα 

συμβατικό αυτοκίνητο έχουμε υψηλή κατανάλωση στον βενζινοκινητήρα 

λόγω της απαίτησης να λειτουργεί σε μεγάλο εύρος στροφών προκειμένου 

να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της κίνησης. 

Ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί με χαμηλή κατανάλωση προσφέροντας 

κάθε στιγμή τεράστια ροπή (απαραίτητη για το ξεκίνημα ενός 

σταματημένου αυτοκινήτου) και την απαιτούμενη ισχύ εφόσον αυτή είναι σε 

χαμηλά επίπεδα (δηλαδή για ταχύτητες μικρότερες των 50 km/h). Λύνει 

δηλαδή το πρόβλημα της υπερβολικής κατανάλωσης του σταμάτα - ξεκίνα 

μέσα στις πόλεις και υποβοηθείται από το βενζινοκινητήρα στον ανοιχτό 

δρόμο και σε περιπτώσεις απαίτησης υψηλότερης ισχύος. Με αυτό τον 

τρόπο γίνεται βέλτιστη χρήση των πλεονεκτημάτων κάθε κινητήρα και άρα 

της ενέργειας που παράγεται. 
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1.3 ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σε ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, η παραγωγή ενέργειας επιτυγχάνεται με την 

καύση του καύσιμου, η οποία οδηγείται στο σύστημα μετάδοσης της ισχύος 

και περιστρέφει τους τροχούς. Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ένα σύνολο 

μπαταριών παρέχει την ενέργεια στην ηλεκτρική μηχανή που κινεί τους 

τροχούς. Μια σύγχρονη υβριδική διάταξη είναι ένας συνδυασμός μιας 

ηλεκτρικής μηχανής με μια βενζινομηχανή Στο HEV (Hybrid Electric Vehicles 

- Υβριδικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα), υπάρχουν τρία διαφορετικά σχέδια, σε 

σειρά, παράλληλα και σε διαχωρισμό. 

1.3.1 Υβριδικό Όχημα Σειράς 

Στο υβριδικό όχημα σειράς, η μηχανή συνδέεται με μια γεννήτρια η οποία στη 

συνέχεια χρησιμοποιείται για να παρέχει ισχύ στον ηλεκτροκινητήρα ή και να 

φορτίσει την μπαταρία. 

Μόνο η ηλεκτρική μηχανή χρησιμοποιείται άμεσα για τη μεταφορά ενέργειας 

στους τροχούς. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από τη γεννήτρια η οποία 

παίρνει κίνηση από τη μηχανή εσωτερικής καύσης. Το κύριο πλεονέκτημα 

αυτής της διαμόρφωσης είναι ότι η μηχανή μπορεί να δουλεύει στις 

αποδοτικότερες ζώνες λειτουργίας και να αποκλειστεί όταν δεν απαιτείται. 

Επίσης αν χρησιμοποιηθούν μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας και γρήγορης 

επαναφόρτισης, η λειτουργία της Μ.Ε.Κ. μπορεί να διακοπεί και το όχημα να 

κινηθεί μόνο ηλεκτρικά. 

Οι επιδόσεις του αυτοκινήτου με αυτόν το σχηματισμό εξαρτώνται άμεσα 

από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει μεγάλο 

μέγεθος προκειμένου να αποδώσει την απαιτούμενη ισχύ. Ένας τόσο 

ισχυρός κινητήρας απαιτεί, με τη σειρά του μεγάλο μέγεθος και βάρος 

συσσωρευτών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του. Έτσι 

αυξάνεται σημαντικά το κόστος και μειώνεται την απόδοση του οχήματος. 

Τέλος η διάταξη αυτή είναι λιγότερο αποδοτική κατά τη διάρκεια της 

οδήγησης μεγάλων αποστάσεων και μεγάλων ταχυτήτων, λόγω των 
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απωλειών στη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας από τη μηχανή σε 

ηλεκτρική ενέργεια και στη φόρτιση και εκφόρτιση μπαταρίας. 

BΙV.JΙVO"" 
ιι:ινστΩpaι 

.. 

Εικόνα 2. Εν σειρά διάταξη 

1.3.2 Παράλληλο Υβριδικό ~Οχοuα 

Η διάταξη αυτή χαρακτηρίζεται από τους πολλαπλούς ρόλους του 

ηλεκτροκινητήρα. Σε αυτή τη διάταξη ο ηλεκτροκινητήρας αντικαθιστά το 

σύστημα εκκίνησης, δρα ως υποβοήθηση στην Μ.Ε.Κ. και ως γεννήτρια. 

Το σύστημα αυτό είναι απλούστερο σε λειτουργία και ελαφρύτερο λόγω της 

απουσίας της γεννήτριας. 

Σε έναν παράλληλο υβριδικό σχηματισμό ο κινητήρας και ο ηλεκτροκινητήρας 

παράγουν την ισχύ για την κίνηση των τροχών όντας μόνιμα και ανεξάρτητα 

συνδεδεμένοι στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σε αυτόν τον σχηματισμό, ο κινητήρας 

είναι συνδεδεμένος απευθείας στους τροχούς και έτσι εξαλείφεται η μείωση 

της απόδοσης κατά την μετατροπή της μηχανικής σε ηλεκτρική, ενέργειας 

κάτι που συμβαίνει στα σειριακά HEVs. Οι διατάξεις αυτές αντίθετα με τις εν 
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σειρά δεν απαιτούν τόσο μεγάλο όγκο συσσωρευτών και θεωρούνται αρκετά 

αποδοτικές. 

Το μειονέκτημα της διάταξης αυτής είναι το γεγονός ότι ο ηλεκτροκινητήρας 

δεν μπορεί να κινήσει από μόνος του το όχημα διότι δεν είναι συνδεδεμένος 

με το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Ο ρόλος του είναι μόνο βοηθητικός και 

περιορίζεται όπως προαναφέρθηκε σε λειτουργίες όπως η εκκίνηση του 

οχήματος. Επίσης οχήματα παράλληλης διάταξης έχουν τη δυνατότητα να 

ανακτούν ενέργεια μέσω του φρεναρίσματος, μετατρέποντας μέρος της 

κινητικής ενέργειας του κινητήρα σε ηλεκτρική, η οποία χρησιμοποιείται για 

την φόρτιση των συσσωρευτών. 

l&νιrιο

κ ιιtφαι 

1llld wιιlι ισιύι . ΗΛeιοp ίι ιn.ύs 

Hlnιpo

ιcιvmnρas 

Κινιtιτήpιaι 

ιρrιιοl 

Εικόνα 3 . Παράλληλη διάταξη 

1.3.3 Μικτή διάταξη 

Είναι η αποδοτικότερη αλλά βαρύτερη και πολυπλοκότερη από τις υπόλοιπες 

δύο διατάξεις, αφού συνδυάζε1 τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των υβριδικών 

σειράς και παράλληλης. 
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Στα μικτά υβριδικά οχήματα επιτρέπεται η ταυτόχρονη αλλά και ανεξάρτητη 

λειτουργία της Μ.Ε.Κ. και του ηλεκτροκινητήρα. Έτσι το όχημα μπορεί να 

κινηθεί ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο , όπως σε συνθήκες κυκλοφοριακής 

φόρτισης. 

Γενικά τα μικτά υβριδικά χρησιμοποιούν την ενέργεια του Η/Κ στις χαμηλές

μεσαίες στροφές. Στις υψηλές στροφές το όχημα λειτουργεί με την Μ.Ε.Κ. και 

ο ρόλος του Η/Κ είναι υποβοηθητικός (π.χ. για προσπέραση όπου απαιτείται 

μέγιστη απόδοση & εκκίνηση του οχήματος). Επίσης τα μικτά συστήματα 

χρησιμοποιούν την κίνηση των τροχών και την ενέργεια του φρεναρίσματος 

για την φόρτιση των συσσωρευτών. 

Φανατικοί υποστηρικτές της μικτής διάταξης είναι η Toyota με την τεχνολογία 
Synergy Driνe. 

-=8 t=- llnι:av ~ιιίι ιnύι 

- t.: ... 
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Εικόνα 4. Μικτή διάταξη 

1.3.4 Plug ίη υβρίδιο 

Τα plug in συστήματα είναι στην πραγματικότητα πλήρη υβριδικά οχήματα τα 

οποία έχουν δύο περαιτέρω χαρακτηριστικά. Μπορούν να συνδεθούν με 

ηλεκτρικό δίκτυο (πρίζα) και να φορτίσουν τους συσσωρευτές του και 

μπορούν με την αποθηκευμένη ενέργεια τους να κινήσουν το όχημα μέσω του 
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Η/Κ. Με απλά λόγια είναι οχήματα επαναφορτιζόμενων μπαταριών που 

μειώνουν ακόμα περισσότερο την κατανάλωση καυσίμου και την εκπομπή 

ρύπων από τα υπόλοιπα υβριδικά. Το βαρύ όμως και ογκώδες πακέτο 

σ~σσωρευτών (τουλάχιστον προς το παρόν) αυξάνουν σημαντικά το κόστος 

και μειώνουν ταυτόχρονα και την απόδοση των οχημάτων αυτών. 

Έχει υπολογισθεί ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για 

την λειτουργία των plug-in υβριδικών είναι περίπου 1 /4λιγότερο από το 

κόστος της βενζίνης που χρησιμοποιείται σε έναν Μ.Ε.Κ .. Αυτό έχει άμεση 

συνέπεια όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην μόλυνση του περιβάλλοντος 

καθώς η μειωμένη εκπομπή ρύπων στα plug-in υβρίδια είναι ένα ακόμη 

βασικό χαρακτηριστικό τους. 

Εικόνα 5. Υποδοχή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

Η plug-in διάταξη είναι ουσιαστικά μια βελτιωμένη εκδοχή ενός power-split 

συστήματος. 

Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της μικτής διάταξης (ανεξάρτητη λειτουργία Η/Κ 

και Μ . Ε.Κ.) και επιπλέον την δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας από οικιακό 

ηλεκτρικό δίκτυο μέσα σε λίγες ώρες. Με τον τρόπο αυτό αναβάλλουν και 

περιορίζουν ακόμα περισσότερο την λειτουργία της Μ.Ε.Κ. Τα συμβατικά HEV 

του εμπορίου χρησιμοποιούν Νί-ΜΗ μπαταρίες, τα plug-in HEV λόγω 
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αυξημένων απαιτήσεων σε ισχύ και αποθήκευσης τείνουν να στραφούν στις li

ion μπαταρίες που όπως θα αναφερθεί παρακάτω διαθέτουν καλύτερα 

τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Πρόσθετο καλοριφέρ 
ιμάνταc 

Pluq-in υποδοχή 

Ηλεκτρικόc ανεμιστήραc 

Συμπλέκτης 
ενεργοποίησης 

\ 

\ Ηλεκτο. αντλία κενού 
\ HV ηλεκτρ.ΑC συμπιεστής 

Ηλεκτρική αντλία 

διεύθυνσnc 

DC/DC 
μετατροπέας 

Ην-ΡΟU 

Εικόνα 6. Απεικόνιση υβριδικής Plug ίn διάταξης 

Ην-μπαταρία 

Δυστυχώς το μελανό σημείο των plug-in υβριδικών είναι ο μεγάλος όγκος των 

συσσωρευτών και το αυξημένο κόστος τους. Επιπλέον τα plug-in υβρίδια 

έχουν ανάγκη συσσωρευτές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα HEV λόγω 

των περισσότερων κύκλων αποφόρτισης και φόρτισης. 

Όλοι οι παραπάνω λόγοι συντελούν στην αυξημένη τιμή πώλησης των 

οχημάτων αυτών. Παρόλα αυτά μακροπρόθεσμα επιτυγχάνεται απόσβεση 

λόγω οικονομίας καυσίμου όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα HEV. 
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1.3.5 Υβριδικά συστήματα με άλλες πηγές ενέργειας 

Εκτός από τα υβριδικά συστήματα Μ.Ε.Κ.-Η/Κ υπάρχουν και άλλοι τύποι 

υβριδικών που αξίζει να αναφερθούν: 

1. Υβρίδιο με κυψέλες καυσίμου 

Πρόκειται για μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που συνδυάζει την 

λειτουργία κυψέλων καυσίμων (fuel cells) με ηλεκτρική ενέργεια από 

συσσωρευτή και κίνηση από Η/Κ. Οι κυψέλες καυσίμου 

χρησιμοποιούνται σε διαφημιστικές εφαρμογές για παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος και ως βοηθητικές μονάδες παραγωγής 

ενέργειας. Μπορούν όμως να εφαρμοστούν και σε οχήματα για 

παραγωγή ρεύματος. 

Στα υβριδικά οχήματα κυψέλων καυσίμου (FCVS) αποθηκεύεται 

υδρογόνο σε δεξαμενές καυσίμου , εισέρχεται στην κυψέλη και η 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται στις μπαταρίες. Η 

ενέργεια αυτή αντλείται από τον Η/Κ που κινεί το όχημα. Τα FCVS 

μπορεί να γίνουν πιο αποδοτικά από τα αντίστοιχα συμβατικού τύπου. 

Η τροφοδοσία γίνεται είτε με αέριο υδρογόνο που αποθηκεύεται στο 

όχημα είτε με καύσιμα όπως αιθανόλη η μεθανόλη και το φυσικό αέριο 

τα οποία μετατρέπονται σε υδρογόνο από έναν αναμορφωτή καυσίμου. 

Η χρήση δευτερευόντων καυσίμων έχει το μειονέκτημα της εκπομπής 

μικρών ποσοτήτων καυσίμου έναντι της καθαρής απευθείας 

τροφοδοσίας με υδρογόνα. 
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2. Υδραυλικό υβρίδιο 

Το υβρίδιο αυτό αποτελείται από υδραυλικά και μηχανικά μέρη. Τη 

θέση της γεννήτριας και του Η/Κ παίρνει μια αντλία μεταβλητών 

μετατοπίσεων και ένας υδραυλικός συσσωρευτής που αποθηκεύει την 

ενέργεια ως αέριο συμπιεσμένο αντικαθιστά τον ηλεκτρικό 

συσσωρευτή. Αν και το σύστημα αυτό είναι σε πειραματικά στάδια 

ακόμα έχει αποδειχθεί ότι το ποσοστό ενεργειακής ανάκτησης είναι 

υψηλότερο με συνέπεια την μεγαλύτερη απόδοση από τα υβριδικά 

μπαταριών και την αυξημένη οικονομία της τάξης του 60% . Το 

βασικότερο μειονέκτημα τους είναι το τεράστιο μέγεθος των 

υδραυλικών συσσωρευτών και οι μεγάλες πιέσεις λειτουργίας ώστε να 

αναπαραχθεί μια ικανοποιητική ενέργεια κίνηση του οχήματος. 

Ένα υδραυλικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι το Υδραυλικό 

βοηθητικό Σύστημα Προώθησης (HLA) κατασκευασμένο από την 

εταιρεία Eaton. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί ανάκτηση ενέργειας 

κατά το φρενάρισμα με την διαφορά ότι η ενέργεια αποθηκεύεται ως 

πεπιεσμένο υδραυλικό ρευστό. Με το πάτημα του φρένου η 

αναστρέψιμη αντλία που χρησιμοποιείται σπρώχνει το ρευστό από 

μιας χαμηλής πίεσης μπαταρία σε μία υψηλότερης, με συνέπεια 

τεράστια αύξηση του πεπιεσμένου αζώτου. Το άζωτο ωθεί το ρευστό 

πίσω στην μπαταρία χαμηλής πίεσης και ο κινητήρας μέσω ενός 

συμπλέκτη. Η απουσία καυσίμων στο υδραυλικό υβριδικό όχημα έχε ι 

ως συνέπεια μηδενικούς ρύπους και πολύ καλό βαθμό απόδοσης ως 

κινητήρας χάρη στην τεράστια ισχύ που παράγει ένα υδραυλικό 

σύστημα. 
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Χαμηλή πίεση συσσωρευτή 

1'8 ... 

Low Pr&ssure 
Reserνoir 

ημιαξόνιο 
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High Pressure 
Accumulator 

Υψηλή πίεση συσσωρευτή 

Εικόνα 7. Αρχή λειτουργίας υδραυλικής-υβριδικής διάταξης 

3. Πνευματικό υβρίδιο 

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει μια αντλία αέρος (κομπρεσέρ) έναν μικρό 

βενζινοκινητήρα και μια γεννήτρια. Η Μ.Ε.Κ. είναι συνδεδεμένη με την 

αντλία αέρος και δίνει την απαραίτητη ισχύ ώστε να λειτουργήσει η 

αντλία. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα όχημα που κινείται με πεπιεσμένο 

αέρα ο οποίος δημιουργείται από μια αντλία μεγάλης χωρητικότητας. 

Μέρος του πεπιεσμένου αέρα μεταφέρεται στην γεννήτρια η οποία 

τροφοδοτεί το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. Το θετικό είναι η 

σημαντική μείωση της κατανάλωσης και οι μηδενικοί ρύποι. Παρόλα 

αυτά το σύστημα δε μπορεί να γίνει ακόμα πλήρες εφαρμόσιμο λόγω 

της μικρής σχετικά απόδοσης και του μεγάλου όγκου των αντλιών. Μια 

παραλλαγή του συστήματος είναι οι dual-energy engines οι οποίοι 

δουλεύουν με αέρα όπως παραπάνω αλλά έχουν τη δυνατότητα να 

λειτουργήσουν και με βενζίνη ή πετρέλαιο. Μια εταιρεία που έχει 

αφοσιωθεί σε αυτήν την κατηγορία υβριδικών είναι η MOTOR 
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DEVELOPMENT INTERNA TIONAL η οποία έχει προχωρήσει σε 

κατασκευές τέτοιων μικρών οχημάτων πόλης. 

Η Κορεάτικη εταιρεία Energine κατασκεύασε ένα πνευματικό υβριδικό 

σύστημα που μπορεί να προσαρμοσθεί σε συμβατικούς κινητήρες και 

έχει σχετικά απλή κατασκευή. Η διάταξη βασίζεται στην λειτουργία 2 

ξεχωριστών κινητήρων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, εκεί που ο 

καθένας είναι πιο αποδοτικός. Η διάταξη αποτελείται από μία μπαταρία 

48 Volt που τροφοδοτεί τόσο τον Η/Κ όσο και τον συμπιεστή αέρα 

(κομπρεσέρ) για να παράγει απαραίτητο πεπιεσμένο αέρα και να 

κινήσει τα έμβολα ενός μικρού κινητήρα. Ο συμπιεσμένος αέρας που 

παράγεται αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις που 

απαιτείται αρκετή ισχύς όπως απότομη επιτάχυνση και εκκίνηση . Σε 

σταθερή ταχύτητα το όχημα κινεί ο Η/Κ. 

Πρόκειται για μια διάταξη με μηδενικούς ρύπους και κατανάλωση αφού 

ουσιαστικά κάνει χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και αέρα υψηλής πίεσης. 

1.4 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Μ.Ε.Κ. 

Τα βασικά τμήματα μιας υβριδικής διάταξης είναι ο κινητήρας εσωτερικής 

καύσης, ηλεκτροκινητήρας, η γεννήτρια, η συστοιχία των συσσωρευτών και ο 

μετασχηματιστής ρεύματος. 

1.4.1 Κινητήρας εσωτερικής καύσης 

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι αυτός που παράγει την ενέργεια που 

μέσω του συμπιεστή και του κιβωτίου ταχυτήτων μεταφέρεται στα ημιαξόνιο 

και έτσι κινούν τους τροχούς. Στις υβριδικές διατάξεις η Μ.Ε.Κ. έχει την 

δυνατότητα να δουλέψει αυτόνομα, αλλά και συνδυαστικά με τον 

ηλεκτροκινητήρα δίνοντας την κατάλληλη ισχύς κίνησης. Επιπλέον ανάλογα 

την διάταξη η Μ.Ε.Κ μπορεί να βρει εφαρμογή ως εκκινητήρια της γεννήτριας 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που έπειτα αξιοποιείται από τον 

ηλεκτροκινητήρα. 
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Ένας κοινός σύγχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης βενζίνης αποτελείται 

από τα εξής τμήματα: 

• Τον κορμό (μπλοκ) εκεί όπου εμπεριέχονται τα έμβολα, ο 

στροφαλοφόρος άξονας, οι θάλαμοι καύσης, οι αυλοί ψύξης και 

λίπανσης των εμβόλων. Πλέον οι κορμοί των κινητήρων 

κατασκευάζονται από αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου για λόγους 

αντοχής, μείωσης βάρους και βελτιωμένης θερμικής αγωγιμότητας. 

• Την ελαιολεκάνη που βρίσκεται κάτω από το μπλοκ και ουσιαστικά 

πρόκειται για την αποθήκη του λιπαντικού. Είναι κατασκευασμένη 

συνήθως από χάλυβα. Μέσα στην ελαιολεκάνη βρίσκεται η αντλία 

λαδιού και το φίλτρο λαδιού. Η αντλία είναι που ωθεί το λιπαντικό στο 

μπλοκ του κινητήρα για την λίπανση των επιμέρους εξαρτημάτων. 

• Την κυλινδροκεφαλή που τοποθετείται πάνω στον κορμό και μέσα της 

υπάρχουν οι υποδοχές των βαλβίδων, οι αγωγοί λαδιού, αυλοί 

εισαγωγής του μίγματος, υποδοχές των εγχυτήρων και σπινθηριστών. 

Οι βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής, οι εκκεντροφόροι. Η κυλινδροκεφαλή 

είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και εφαρμόζεται στο μπλοκ μέσω 

φλάντζας στεγανοποίησης. 

• Το καπάκι των βαλβίδων που βρίσκεται πάνω στην κυλινδροκεφαλή 

και καλύπτει τις βαλβίδες, τα πιανόλα τους εκκεντροφόρους. Ανάμεσα 

στην κυλινδροκεφαλή και το καπάκι υπάρχει επίσης ελαστική συνήθως 

φλάντζα στεγανοποίησης. 

Επιπλέον εξαρτήματα ενός κινητήρα βενζίνης είναι η πεταλούδα γκαζιού, ο 

πολλαπλασιαστής, η πολλαπλή εισαγωγής, το σύστημα ψύξης (εναλλάκτης 

θερμότητας, ελαστικές σωληνώσεις) , οι ιμάντες χρονισμού, δυναμό, αντλίας 

τιμονιού, κλιματισμού και οι τεντωτήρες τους, η εξάτμιση (πολλαπλή 

εξαγωγής, σωλήνας, καταλύτης, καζανάκια μεσαία-τελικά) κ.α. 

Οι κινητήρες ανάλογα το καύσιμο που χρησιμοποιούν διακρίνονται σε 

κινητήρες βενζίνης, κινητήρες πετρελαίου , κινητήρες υδρογόνου. Κινητήρες 

εναλλακτικών καυσίμων. Επίσης ανάλογα την λειτουργία τους διαχωρίζονται 
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σε 2-χρονους ή 4-χρονους, σε Otto, Diesel, Atkinson ή Miller ανάλογα τους 

κύκλους τους . 

Οι σύγχρονοι κινητήρες που τοποθετούνται περισσότερο σε υβριδικές 

διατάξεις είναι εμβολοφόροι, εν σειρά μικρού ή μεσαίου κυβισμού, 

πολυβάλβιδοι , με χρήση μεταβλητού χρονισμού. 

1.4.2 Ηλεκτροκινητήρας 

Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρικών κινητήρων: οι κινητήρες εναλλασσόμενων 

ρευμάτων επαγωγής και οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος σταθερής 

επαγωγής. 

Οι κινητήρες (AC) εναλλασσόμενου ρεύματος είναι γενικά απλούστερες στην 

λειτουργία και στην κατασκευή τους και σχετικά οικονομικές. Παρόλα αυτά οι 

κινητήρες (DC) συνεχούς ρεύματος είναι αποδοτικότερες, πιο συμπαγής και 

αρκετά ελαφρότερες, Στοιχεία που τους κάνουν πιο εύχρηστους. Το αρνητικό 

είναι ότι οι κινητήρες (DC) χρησιμοποιούν μαγνήτες με συμπυκνωμένα σπάνια 

ορυκτά μέταλλα όπως το neodymium γεγονός που αυξάνει δραματικά το 

κόστος τους. 

Ένας παράγοντας που σχετίζεται άμεσα με την απόδοση ενός Η/Κ είναι ο 

σχεδιασμός των τάσεων. Η μέγιστη ισχύς ενός Η/Κ αποδίδεται καλύτερα στην 

ύπαρξη υψηλών τάσεων. Επίσης η τάση λειτουργίας επηρεάζει την επιλογή 

των συσσωρευτών και τον τύπο των ηλεκτρονικών παρελκόμενων , με 

επιπτώσεις φυσικά στο κόστος. 

Η λειτουργία ενός Η/Κ είναι να χρησιμοποιεί και να μετατρέπει ηλεκτρική 

ενέργεια σε μηχανική για την κίνηση ενός υβριδικού οχήματος. Επιπλέον 

μπορεί να παίξει βοηθητικό ρόλο, παρέχοντας επιπλέον ισχύ στην Μ.Ε.Κ. σε 

περιπτώσεις που αυτή απαιτείται (απότομη επιτάχυνση, ανηφορικός δρόμος). 

Τέτοια περίπτωση είναι η μικτή διάταξη όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις υβριδικών ο Η/Κ μπορεί να δουλέψει ως γεννήτρια 

παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για συσσωρευτές καθώς και για να εκκινήσει 

τον Μ.Ε.Κ .. 

Το βασικότερο πλεονέκτημα ενός Η/Κ είναι οι εκπεμπόμενοι μηδενικοί ρύποι 

σε σχέση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. 
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1.4.3 Μετασχηματιστής 

Ο ρόλος του είναι να μετατρέπει το συνεχές ρεύμα της μπαταρίας σε 

εναλλασσόμενο και το αντίστροφο κατά την διαδικασία επαναφόρτισης της 

μπαταρίας. Μία ακόμα λειτουργία του είναι η μετατροπή της υψηλής τάσης σε 

συμβατική 12V για την τροφοδότηση των επιμέρους λειτουργιών του 

αυτοκινήτου (ηχοσύστημα, φώτα, κλιματισμός). 

1.4.4 Γεννήτρια 

Η γεννήτρια είναι αυτή που παράγει την απαραίτητη ενέργεια εκκίνησης ώστε 

να λειτουργήσει ο ηλεκτροκινητήρας. Όπως και οι Η/Κ οι γεννήτριες 

χωρίζονται ως προς την λειτουργία τους σε συνεχούς (DC) και 

εναλλασσόμενους (AC) ρεύματος. Ο ρόλος της γεννήτριας όμως επεκτείνεται 

και στην φόρτιση των συσσωρευτών καθώς παρέχει και την απαραίτητη 

αποθηκευτική ενέργεια στις μπαταρίες. Παρόλα αυτά η γεννήτρια σε 

συστήματα όπως η παράλληλη διάταξη αντικαθίσταται από τον Η/Κ για 

λόγους κόστους και μείωσης βάρους. 

1.4.5 Συσσωρευτές 

Οι συσσωρευτές είναι το πιο σημαντικό εξάρτημα ενός υβριδικού αυτοκινήτου 

καθώς εκεί αποθηκεύεται και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Οι συσσωρευτές 

αποτελούν μία ή και περισσότερες ενεργειακές κυψέλες οι οποίες 

μετατρέπουν την χημική ενέργεια σε ηλεκτρική. Η ενέργεια αυτή έπειτα 

χρησιμοποιείται για την λειτουργία του Η/Κ και το αναπαραγωγικό 

φρενάρισμα. 

Οι τύποι των συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται στις υβριδικές διατάξεις 

είναι : lead-acid μπαταρίες, Nickel-Metal και Lithium-ion. 

22 



Μπαταρίες 

Lead-acid 

Οι lead-acid μπαταρίες είναι ο παλιότερος τύπος επαναφορτιζόμενης 

μπαταρίας με χαμηλή αναλογία ενέργειας-βάρους και αντίστοιχα ενέργειας

όγκου. 

Το πλεονέκτημα των lead-acid μπαταριών είναι το χαμηλό κόστος. Για τα 

υβριδικά οχήματα αναπτύχθηκαν προηγμένες lead-acid μπαταρίες με 

υψηλότερη δύναμη, όπως η νalνe regulated lead acid (VRLA). Ακόμη και οι 

βελτιωμένες VRLA μπαταρίες έχουν σχετικά χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα 

και σύντομη ζωή κύκλων φόρτισης. Η περιοδική αντικατάσταση των 

μπαταριών αυξάνει δυστυχώς σημαντικά το κόστος συντήρησης, παρόλα 

αυτά λόγω μικρού κόστους οι lead-acid μπαταρίες μπορούν να βρουν 

εφαρμογή σε χαμηλής ισχύος λειτουργίες των υβριδικών οχημάτων. 

Nickel - Metal 

Οι Nickel - Metal μπαταρίες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κατά βάση στις 

υβριδικές τεχνολογίες. Πρόκειται για μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

(παρόμοια με την μπαταρία Νικελίου- Καδμίου) που στην άνοδο της 

αποτελείται από ένα κράμα απορροφητικό στο υδρογόνο και στην κάθοδο της 

από Νικέλιο. Έχει 3 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα από μια ισοδύναμη NiCd 

αλλά μεγαλύτερη αυτοεκφόρτιση και χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από 

μια lithium-ion. 

Οι Νί-ΜΗ μπαταρίες αποτελούνται από έναν αλκαλικό ηλεκτρολύτη συνήθως 

υδροξείδιο του καλίου, η τάση φόρτισης είναι 1,5 V/στοιχείο περίπου και ένα 

πλήρως φορτισμένο στοιχείο έχει τάση 1.4 V περίπου. 

Ο ρυθμός αυτοεκφόρτισης των Νί-ΜΗ μπαταριών έχει άμεση σχέση με την 

θερμοκρασία. Γενικά σε χαμηλές θερμοκρασίες οι μπαταρίες αυτές έχουν 

χαμηλούς ρυθμούς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι Νί-ΜΗ μπαταρίες 

μπορεί να βρουν εφαρμογή σε υψηλής εντάσεως ρεύματα λόγω χαμηλής 

εσωτερικής αντίστασης μπορούν επίσης να διατηρήσουν την χωρητικότητα 

τους να αποδίδουν σταθερή τάση μέχρι την πλήρως αποφόρτιση τους . Είναι 

ασφαλής στην αποθήκευση ενέργειας, φιλική ως προς το περιβάλλον (λόγω 

απουσίας καδμίου) έχουν σχετικά χαμηλό κόστος, ικανοποιητική απόδοση σε 
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σχέση με άλλες μπαταρίες ίδιου μεγέθους και μεγάλο κύκλο φόρτισης 

εκφόρτισης. 

Li-ion 

Οι μπαταρίες li-ion είναι επαναφορτιζόμενες και χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

ηλεκτρονικές συσκευές. Έχουν άριστη αναλογία ενέργειας-βάρους, αργό 

ρυθμό αποφόρτισης όταν δεν χρησιμοποιούνται και υψηλή ενεργειακή 

πυκνότητα. Η ενέργεια αποθηκεύεται διαμέσου της κίνησης ιόντων λιθίου. 

Όλοι οι παραπάνω λόγοι έστρεψαν το ενδιαφέρον για τη χρήση τους σε 

υβριδικά συστήματα. 

Το λίθιο είναι ένα πολύ ελαφρύ χημικό στοιχείο, γεγονός που επηρεάζει το 

γενικότερο βάρος της μπαταρίας. Το αρνητικό στοιχείο των li-ion είναι η 

περιορισμένη διάρκεια ζωής τους και μείωση της χωρητικότητας τους, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό φορτίσεων/αποφορτίσεων. 

Η μείωση της χωρητικότητας σε πλήρες επίπεδο φόρτισης αυξάνεται ραγδαία 

σε μεγάλες θερμοκρασίες, επίσης σε επίπεδο 50 % φόρτισης η μείωση αυτή 

συνεχίζει και αυξάνεται σε λιγότερο βαθμό. 

Εικόνα 8. Σύγχρονος Li-on συσσωρευτής υβριδικού αυτοκινήτου 
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Ένα μειονέκτημα των li-ion είναι το φαινόμενο "πλήρης αποφόρτισης ·· που 

λαμβάνει χώρα όταν η μπαταρία μείνει για πολύ καιρό αχρησιμοποίητη ή όταν 

επαναφορτίζεται πολύ συχνά με αποτέλεσμα η μη διατήρηση του φορτίου . . 
Το επίπεδο ασφάλειας στις μπαταρίες αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί 

τουλάχιστον όχι ακόμα ικανοποιητικό, καθώς είναι ευάλωτες σε φαινόμενα 

υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης . Για να προστατεύσει από τα φαινόμενα 

αυτά είναι απαραίτητη η χρήση συσκευών ασφάλειας, που αυξάνουν το 

κόστος και το μέγεθος των li-ion. 

Οι li-ion λειτουργούν με αυτόματη τάση 3,6 V και έχουν τυπική τιμή τάσης 

φόρτισης 4.2 V. Η φόρτιση τους επιτυγχάνεται υπό σταθερή τάση και οι 

σύγχρονες πλέον li-ion έχουν κύκλο πλήρους φόρτισης 1 ώρα ίσως και 

λιγότερο. 

Μία li-ion μπαταρία αποτελείται από άνοδο φτιαγμένη από άνθρακα, κάθοδος 

από οξείδιο μετάλλου και ηλεκτρολύτη αλάτι λιθίου σε οργανικό διαλύτη. 

1.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ί. Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων 

Η χρήση του ηλεκτροκινητήρα στα υβριδικά ηλεκτρικά συστήματα 

παραγκωνίζει σε μεγάλο βαθμό ··ρυπογόνα·· την μηχανή εσωτερικής 

καύσης. Έτσι ανάλογα βέβαια και το είδος της κάθε διάταξης μπορεί να 

περιοριστεί η λειτουργία της Μ.Ε.Κ. με συνέπεια την ελάττωση του 

μονοξειδίου και των υδρογονανθράκων. Επιπλέον ο συνδυασμός Η/Κ 

και Μ.Ε.Κ. έχει ως συνέπεια την συρρίκνωση της Μ.Ε.Κ .. Με απλά 

λόγια οι κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν χρειάζεται να έχουν μεγάλο 

κυβισμό εφόσον η ύπαρξη δύο κινητήριων δυνάμεων εκπληρώνει την 

απαιτούμενη ισχύ κίνησης . 

ίί. Οικονομία καυσίμου 

Η μειωμένη κατανάλωση είναι ακόμα ένα όφελος που απορρέει από 

την χρήση των υβριδικών οχημάτων. Ο περιορισμός της λειτουργίας 

του κινητήρα και η συρρίκνωση του έχει ως αντίκτυπο και στην μείωση 
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κατανάλωσης καυσίμου. Η διαφορά της κατανάλωσης σε σχέση πάντα 

με έναν συμβατικό βενζινοκινητήρα αυξάνεται σε περιπτώσεις κίνησης 

εντός πόλεων εκεί όπου ο Η/Κ μετατρέπεται σε μοναδική κινητήρια 

δύναμη. Γενικά έχει αποδειχθεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια ··ως καύσιμο 

μεταφοράς"" είναι κατά 50-75 % οικονομικότερη από την βενζίνη. 

ίίί. Ανάκτηση ενέργειας από φρενάρισμα 

Όπως προαναφέρθηκε τα υβριδικά - ηλεκτρικά οχήματα έχουν την 

δυνατότητα να μετατρέπουν την ενέργεια του φρένου σε ηλεκτρική και 

να την αποθηκεύουν στους συσσωρευτές. Έτσι εξοικονομούνται 

μεγάλα ποσά ενέργειας που σε άλλες περιπτώσεις θα χάνονταν. 

ίν. Λοιπά προνόμια 

Οι κάτοχοι υβριδικών οχημάτων απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας 

και ταξινόμησης {Άρθρο 2. παράγραφος 5&6. νόμος 2682/ΦΕΚ Α/8 

Φεβρουαρίου 1999 & Άρθρο 121 παράγραφος 5&6 νόμος 

2960/ΦΕΚ Α/22 Νοεμβρίου 2001 ) τους παρέχονται κυκλοφοριακές 

διευκολύνσεις {Αριθ. ΔΜΕΟ/στ/οικ. 1889/φ.911/ΦΕΚ Β 1140111 

Αυγούστου 2003) φοροελαφρύνσεις, επιδοτήσεις για αγορά 

υβριδικού, μειωμένα ασφάλιστρα κ.α. 

Όλα τα παραπάνω είναι ισχυρότατα κίνητρα για την προώθηση και 

εγκαθίδρυση της υβριδικής τεχνολογίας, μια τεχνολογία που μέχρι και 

πριν λίγα χρόνια ήταν παντελώς στο ευρύ αγοραστικό κοινό. Παρόλα 

αυτά κερδίζει κι ολοένα έδαφος διότι είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση 

για οικονομικές και οικολογικές μετακινήσεις στο μέλλον. 
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1.6 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Τα υβριδικά αυτοκίνητα κοστίζουν ακριβότερα από τα αντίστοιχα 

συμβατικά αν και πολλές φορές έχουν καλύτερες επιδόσεις . 

• Το αυξημένο βάρος, λόγω μπαταριών, επιδρά στην οδική τους 

συμπεριφορά. 

• Είναι άγνωστο προς το παρόν το κόστος αντικατάστασης των 

μπαταριών μετά την παρέλευση 1 Οετίας από την αγορά τους . 

• Τα περισσότερα έχουν μικρή χωρητικότητα στο χώρο αποσκευών , 

λόγω του μεγάλου όγκου των συσσωρευτών. 

• Ένα σημαντικό πρόβλημα των υβριδικών αυτοκινήτων είναι οι 

μπαταρίες τους. Διότι ενώ υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι φόρτισης 

τους, αυτοί δεν είναι αρκετο ί για να γεμίσουν γρήγορα τις μπαταρίες. 

Έτσι ο ηλεκτροκινητήρας δεν μπορεί να λειτουργήσε ι για πολύ χρόνο 

με αποτέλεσμα σε μεγάλες αποστάσεις να χρησιμοποιείται και ο 

βενζινοκινητήρας. Σ' αυτό το πρόβλημα οι υπεύθυνοι τεχνικοί και 

μηχανικοί ψάχνουν να βρουν μια λύση, αφού έτσι το υβριδικό 

αυτοκίνητο θα κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη «τελειότητα ». 

Τα υβριδικά διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να 

πρωταγωνιστήσουν στην τρέχουσα δεκαετία. Χωρίς να χρησιμοποιούν 

επαναστατική ή ριζοσπαστική τεχνολογία , επιτυγχάνουν εντούτοις με έξυπνες 

λύσεις την χρυσή τομή μεταξύ επιδόσεων και κατανάλωσης . Τα σημερινά 

δεδομένα δείχνουν ότι σύντομα θα κάνουν την εμφάνισή τους και 

καθαρόαιμες σπορ κατασκευές με υβριδικά κινητήρια σύνολα, δείχνοντας το 

δρόμο για πρωταγωνιστικό ρόλο που αναμένονται να διαδραματίσουν κάποια 

στιγμή στο μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑ ΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
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2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το υδρογόνο υπό κανονικές συνθήκες πίεσης-θερμοκρασίας βρίσκεται σε 

αέρια κατάσταση, είναι αμέταλλο με ατομικό αριθμό 1 και ατομικό βάρος 

1,008. Το προϊόν καύσης του υδρογόνου είναι το νερό. Υπολογίζεται ότι 

αποτελεί το 0,9% της μάζα της γης αφού μπορεί να βρεθεί σε μεγάλες 

ποσότητες ως συστατικό του νερού. Λόγω της χαμηλής πυκνότητας του 

καταλαμβάνει εξαιρετικά μεγάλο όγκο. Για παράδειγμα 1 kg Η20 υπό 

κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασία ( 25, 1 atm) καταλαμβάνει όγκο 

11 m3 
. Επομένως για να μπορέσει να τοποθετηθεί σε περιορισμένο χώρο 

όπως είναι η δεξαμενή οχημάτων θα πρέπει να αυξηθεί η πυκνότητά του. 

Εικόνα 1. Αναπαράσταση ατόμου υδρογόνου 
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2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η πρώτη καταγεγραμμένη απόπειρα κατασκευής Μ.Ε.Κ. υδρογόνου έγινε το 

1807 α.πό τον Francois lsaac στην Ελβετία. Το όχημα ονομάσθηκε Riνaz, 

λειτούργησε με την καύση μίγματος υδρογόνου-οξυγόνου όπου το υδρογόνο 

αποθηκευόταν σε ένα μεγάλο μπαλόνι. Άλλη μία απόπειρα ανάπτυξης 

κινητήρα καύσης υδρογόνου έγινε το 1820 από τον μηχανικό Reνerend W. 

Cecil , ο οποίος παρουσίασε την μελέτη του στην Φιλοσοφική κοινότητα του 

Cambridge με τίτλο « Εφαρμογή αερίου υδρογόνου για παραγωγή κινητικής 

ενέργειας σε μηχανή». Επρόκειτο για έναν απλούστατο μονοκύλινδρο 

εμβολοφόρο κινητήρα όπου μέσω μιας πρώιμης εισαγωγής εισέρχονταν το 

μ ίγμα αέρα-υδρογόνου και από την καύση του παραγόταν έργο. 

Εικόνα 2. Όχημα Rίvaz 

Μια ακόμη προσπάθεια κατασκευής κινητήρα υδρογόνου σε όχημα έγινε το 

1863 από τον Etienne Loir με το Hippomobile. Το όχημα Hippomobile 

χρησιμοποιούσε μονοκύλινδρο δίχρονο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 

υδρογόνου-αέρα όπου το υδρογόνο προερχόταν μέσω της ηλεκτρόλυσης του 

νερού . 

Με το πέρασμα των χρόνων ακολούθησαν και άλλες προσπάθειες αλλά το 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των κινητήρων υδρογόνου και την εφαρμογή 

τους σε οχήματα αναζωπυρώθηκε γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ΊΟ 

αφότου η BMW ξεκίνησε έρευνες κα ι μελέτες πάνω στο αντικείμενο. 
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Έπειτα ακολούθησαν και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η MAZDA όπου 

συνδύασε τον κλασικό Wankel κινητήρα με υδρογόνο , η HONDA, η General 

Motors κ.α. 

2.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η2 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 

Το υδρογόνο ως καύσιμο υλικό στις Μ.Ε.Κ. έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε 

σχέση με άλλα καύσιμα. Η θερμαντική αξία του Η2 δηλαδή η ενέργεια που 

παράγεται κατά την καύση του είναι μεγαλύτερη εξαιτίας του υψηλού λόγου 

ενέργειας -βάρους του. Επίσης λόγω της μικρότερης πυκνότητας του , η 

ενεργειακό πυκνότητα του ως συνέπεια κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Η 

χαμηλή πυκνότητα δημιουργεί προβλήματα στην αποθήκευση του καθώς 

χρειάζεται μεγάλη σε διαστάσεις δεξαμενή. Το σημείο καύσης του Η2 είναι 

περίπου στους 253° C. Πέρα από την θερμοκρασία αυτή το εύρος 

αναφλεξιμότητας κυμαίνεται από 4% - 75% της συγκέντρωσης του σε 

συνολικό μίγμα αέρα. Το εύρος του Η2 είναι τεράστιο, συγκριτικά με της 

βενζίνης 1 % - 7,5% και του πετρελαίου 0,6% - 5,5% . Η απόσταση 

καταστολής της καύσης του υδρογόνου είναι μικρή σε σχέση με την βενζίνη 

και το πετρέλαιο με συνέπεια την γρηγορότερη αναρρόφηση μίγματος και 

χρήση επιπλέον όγκου του κυλίνδρου. Ως απόσταση καταστολής ορίζουμε 

την ελάχιστη απόσταση του εμβόλου από το μπουζί για την παύση της 

καύσης. Η μικρή απόσταση καταστολής στις Μ.Ε.Κ. Η2 μπορεί να προκαλέσει 

πυρανάφλεξη σε σημεία όπως η βαλβίδα εισαγωγής και στην εισαγωγή αέρα . 

Άλλη μια σημαντική ιδιότητα είναι η χαμηλή ενέργεια ανάφλεξης . Η ποσότητα 

ενέργειας που απαιτείται για να ξεκινήσει η ανάφλεξη του υδρογόνου είναι 

πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη της βενζίνης. Έτσι οι μηχανές Η2 

αναφλέγουν καθαρό μίγμα και εξασφαλίζουν καλύτερη καύση. 

Επίσης η καύση του υδρογόνου παρέχει υψηλή πίεση στο θάλαμο καύσης με 

συνέπεια την ··τραχεία·· και μη ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Επίσης λόγω 

της μικρής πυκνότητας του, περιλαμβάνει μικρή κατ' όγκο περιεκτικότητα 

ενέργειας, παρόλο που έχει την διπλάσια σχεδόν θερμογόνο δύναμη από την 

βενζίνη. Η χαμηλή ενέργεια ανάφλεξης του υδρογόνου με το οξυγόνο , 
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συνεπάγεται με την εμφάνιση του φαινομένου της πυρανάφλεξης, λόγω των 

υπέρθερμων σημείων που δημιουργούνται στο θάλαμο καύσης. Η 

πυρανάφλεξη συνήθως είναι αιτία δημιουργίας της προανάφλεξης, η οποία 

έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα στα μεταλλικά εξαρτήματα του κινητήρα. 

Εικόνα 3. Κινητήρας υδρογόνου της BMW με χρήση άμεσου ψεκασμού 

2.4 ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Υ ΔΡΟΓΟΝΟΥ 

Το υδρογόνο συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο , 

μεθάνιο κλπ.) φαίνεται ότι είναι το επικρατέστερο διότι: 

• Μπορεί να παραχθεί με πολλούς και διάφορους τρόπους , ( π.χ. από 

την ηλεκτρόλυση του νερού. 

• Παράγει μόνο καθαρή ενέργεια και υδρατμούς, οπότε τα προϊόντα 

καύσης του είναι το νερό. 

• Οι ρύποι του είναι απειροελάχιστοι σε σχέση με υπόλοιπα καύσιμα. Τα 

κατάλοιπα της καύσης του υδρογόνου είναι οξείδια του αζώτου ( διότι ο 

αέρας περιέχει μεγάλες ποσότητες αζώτου )που δημιουργούνται λόγω 

της ένωσης υδρογόνου - οξυγόνου υπό μεγάλες θερμοκρασίες και 
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πιέσεις. Η ποσότητα των παραγόμενων οξειδίων αζώτου είναι 

αμελητέα μπροστά στις ποσότητες υδρογονανθράκων και μονοξειδίου 

του άνθρακα που παράγονται από συμβατικές Μ.Ε.Κ. βενζίνης. 

• Το υδρογόνο ως στοιχείο είναι αρκετά σταθερό σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, αντιδρά εύκολα με τον αέρα , μπορεί και αναφλέγεται 

σε ιδιαίτερα χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου. 

• Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο θάλαμο 

καύσης και τη χαμηλή εκπομπή ρύπων δεν είναι απαραίτητη η χρήση 

καταλυτικού μετατροπέα. 

υδρογόνο 

Φυσαλίδες 

υδρογόνου 

κάθοδος άνοδος 

+ 

• 
• • ~-~~~ •• • •• • 

Φυσαλίδες 

οξυγόνου 

Electro lyte Solution 

Stan<lard Electrolχc;,ί& 

Σχήμα 1 . Απεικόνιση διαδικασίας ηλεκτρόλυσης 
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2.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Γενικά το υδρογόνο ως στοιχείο μπορεί να αποθηκευτεί με τις παρακάτω 

τρόπους: 

• ως συμπιεσμένο αέριο υπό υψηλές πιέσεις 

• ως κρυογονικό υγρό υπό χαμηλές θερμοκρασίες 

• με τη μορφή μεταλλικού υδριδίου, δηλαδή χημικές ενώσεις που 

δημιουργούνται από ανάμειξη αερίου υδρογόνου με συγκεκριμένα 

μέταλλα ή κράματα. 

• ως αέριο υδρογόνο προσροφημένο από νανοσωλήνες άνθρακα 

Έως σήμερα η μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως στα οχήματα είναι της 

αποθήκευσης από υψηλή πίεσης και ως κρυογονικό υγρό. Οι υπόλοιπες 

μέθοδοι βρίσκονται ακόμα υπό μελέτη, όποτε η χρήση τους και τα 

αποτελέσματα τους είναι ακόμα αμφιλεγόμενα . 

Με την μέθοδο της αποθήκευσης υπό υψηλή πίεση, το αέριο συμπιέζεται με 

πιέσεις από 345 bar έως 690 bar και τοποθετείται σε φιάλες υψηλής αντοχής 

από κράματα αλουμινίου ενισχυμένα με συνθετικά υλικά. Η αναγκαιότητα 

συμπίεσης του υδρογόνου προϋποθέτει την κατανάλωση μεγάλων ποσών 

ενέργειας, γεγονός που μειώνει την απόδοση του συστήματος αποθήκευσης 

και αυξάνει το κόστος λειτουργίας. Επίσης το κόστος κατασκευής των 

δεξαμενών ακόμα είναι πολύ υψηλό για εμπορική χρήση σε οχήματα. 

Η αποθήκευση του υδρογόνου ως κρυογονικό υγρό έχει σύμφωνα με τους 

ειδικούς οφέλη ως προς την αυτονομία του οχήματος και το βάρος των 

δεξαμενών. Η αποθήκευση του υδρογόνου επιτυγχάνεται στους -253 C σε 

ειδικές κρυογόνικες δεξαμενές. Μελανό σημείο της μεθόδου είναι η διαδικασία 

υγροποίησης που απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας. 
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2.6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. 

ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: 

Όπως αναφέρθηκε , στην αρχή του κεφαλαίου ο κινητήρας υδρογόνου έχει 

ακριβώς την ίδια αρχή λειτουργίας με τους κινητήρες βενζίνης καθώς και 

όμοια επιμέρους εξαρτήματα. Οι διαφορετι κές ιδιότητες όμως του υδρογόνου 

έχουν ως συνέπεια κάποιες αλλαγές στο σχεδιασμό των επιμέρους τμημάτων 

του κινητήρα. 

2.6.1 Αλλαγές στο σύστημα τροφοδοσίας: 

Οι πιο αποδοτικές κα ι συμφέρουσες από οικονομικής πλευράς μέθοδοι 

μέχρι σήμερα είναι η μέθοδος FSI και PFI. Η ορθή χρήση της PFI 

προϋποθέτει σωστό χρονισμό ώστε να παρέχεται επαρκής ψύξη στον 

κύλινδρο αλλά και αποτελεσματική έγχυση ολόκληρου του μίγματος στον 

θάλαμο καύσης, διότι η εναπόθεση μίγματος στην πολλαπλή εισαγωγή είναι 

αιτία προβλημάτων κακής καύσης. Η μέθοδος FSI παρέχει μεγαλύτερη ισχύς 

στον κινητήρα. Η άμεση έγχυση στο θάλαμο καύσης προϋποθέτει έγχυση υπό 

υψηλές πιέσεις, άρα ψεκαστήρες (μπεκ) ενισχυμένους από ειδικά κράματα , 

γεγονός πού αυξάνε ι σημαντικά το κόστος. 

2.6.2 Συστήματα ανάφλεξης: 

Κάποιες τροποποιήσεις θα πρέπε ι να υποστε ί και το σύστημα ανάφλεξης. Τα 

καλώδια ανάφλεξης (μπουζοκαλώδ ια) πρέπε ι να βρίσκονται σωστά 

τοποθετημένα για την αποφυγή απρογραμμάτι στων αναφλέξεων στους 

κυλίνδρους. Αιτία μπορεί να γίνει η επαγωγή του καλωδίου του επόμενου 

διπλανού κυλίνδρου. Οι τροποποιήσε ις εξαπλώνονται και στους ίδιους τους 

σπινθήρες καθώς αυτοί που χρησιμοποιούν οι Μ . Ε . Κ. βενζίνης, λόγω της μη 

επαρκής αποβολής του θερμικού φορτίου τους τα ηλεκτρόδια τους 

αναπτύσσουν μεγαλύτερη θερμοκρασία απ' αυτών της αυτανάφλεξης του 

υδρογόνου. Επείγει λοιπόν η κατασκευ ή σπινθηριστών ψυχρότερων από τους 
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ήδη ψυχρούς που υπάρχουν στο εμπόριο για την γρηγορότερη απομάκρυνση 

της θερμότητας από τον κύλινδρο και την αποφυγή δημιουργίας 

πυρανάφλεξης. Το διάκενο των ηλεκτροδίων κυμαίνεται γύρω στα 0,5 mm. 

Μικρότερη απόσταση πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα εκκίνησης λόγω 

της συμπύκνωσης ατμών στην ακίδα του σπινθηριστή. Άλλοι παράγοντες 

όπως το σχήμα και τα υλικά κατασκευής των μπουζί πιθανόν να χρήζουν και 

αυτοί επιμέρους τροποποιήσεις. 

2.6.3 Σύστημα λίπανσης : 

Όπως είναι γνωστό τα λιπαντικά παίζουν καθοριστικό παράγοντα για την 

μείωση της φθοράς αλλά και της ψύξης των εξαρτημάτων του κινητήρα. Οι 

υδρατμοί στις Μ.Ε.Κ. υδρογόνου δεν μπορούν να εναρμονιστούν με την 

παρουσία των κοινών λιπαντικών ελαίων που χρησιμοποιούνται στις Μ.Ε.Κ. 

υδρογόνου καθώς το σχεδόν μηδαμινό ιξώδες του υδρογόνου κάνουν τη 

χρήση λίπανσης ακόμη πιο αναγκαστική. Η λύση του προβλήματος βρίσκει 

έδαφος στα λιπαντικά με συμβατότητες στο νερό. Υπάρχουν τύποι λιπαντικών 

όπου έχουν την ικανότητα να διαχωρίζουν νερό πολύ γρήγορα. Επίσης 

υπάρχουν τύποι λιπαντικών που με την παρουσία υδρατμού μπορούν άμεσα 

να αυξήσουν το ιξώδες τους. Και έτσι να προσφέρουν αποτελεσματικότερη 

λίπανση. Και οι δύο τύποι λιπαντικών είναι ικανοί να μεταβάλλουν σχεδόν 

ελάχιστα το ιξώδες τους και την σύνθεση τους στην αύξηση της 

θερμοκρασίας, στοιχείο πολύ ωφέλιμο στις Μ.Ε.Κ. υδρογόνου όπου η 

θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. 

2.6.4 Αλλαγές στο θάλαμο καύσης : 

Για την επίτευξη των επαρκών θερμοκρασιών ψύξης υπεύθυνες είναι οι 

βαλβίδες εξαγωγής νατρίου ( ψυχωμένες με νάτριο) , η ύπαρξη περισσότερων 

αυλών ψύξης και η μόνωση του θαλάμου καύσης από εισερχόμενα 

καυσαερίων. Όσον αφορά το σχεδιασμό του θαλάμου καύσης για την 

αποφυγή επικαθίσεων λιπαντικών και μη επαρκούς ψύξης, επιβάλλεται να 

είναι λειασμένος χωρίς εσοχές και ακμές. 
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System concept for hydrogen cat wίth combustion engine 

Cabin 

Ventilation behind petrol ι:ap 

σιγαστήρας 

-~~ Silencer ι------------' 

• Water 

Conb-ol box 

Θέση του 

επιταχυντή 

Βαλβίδα 

Θερμοκρασία 

Θέση αέρα-βαλβίδας 

Ανάφλεξη 

Θερμοκρασία 

Lambda αισθητήρας 

καταλύτης 

Διάγραμμα 1. Περιγραφή λειτουργίας Μ.Ε.Κ. με χρήση υδρογόνο 

Το αποθηκευμένο υδρογόνο μέσω της αντλίας διοχετεύεται υπό πίεση στην 

εισαγωγή του κινητήρα, αναμιγνύεται με το οξυγόνο του αέρα και δημιουργείται 

το μίγμα το οποίο αφού πρώτα ρυθμιστεί (μέσω της μονάδας έλεγχου και από 

την θέση της πεταλούδας του επιταχυντή συμφώνα με τις εκάστοτε ανάγκες 

του οχήματος) στέλνεται στον θάλαμο καύσης. 

Η διαδικασία δεν διαφέρει από τους συμβατικούς κινητήρες, η μεγάλη 

διαφοροποίηση είναι στα προϊόντα καύσης, όπου στους κινητήρες υδρογόνου 

το προϊόν είναι καθαρό νερό και υδρατμοί. 
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2.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. 

Μπορεί ίσως το υδρογόνο να φαντάζει το καύσιμο του μέλλοντος , στην 

πραγματικότητα όμως υπάρχουν κάποια τεχνολογικά εμπόδια που πρέπει να 

υπερπηδηθούν. 

ί. Μικρή περιεκτικότητα ενέργειας: 

Το υδρογόνο αν αποθηκευτεί ως αέριο υπό πίεση 200 atm σε 25 °c 
περιέχει μόνο το 5% της ενέργειας της βενζίνης ίδιου όγκου. 

ίί. Μικρότερη μέγιστη ισχύ: 

Οι Μ.Ε.Κ. που χρησιμοποιούν υδρογόνο λόγω της χαμηλής κατ' όγκο 

θερμογόνο δύναμη αποδίδουν λιγότερο από τις Μ.Ε.Κ. βενζίνης. Για να 

αυξήσουν μια Μ.Ε.Κ. καύσης υδρογόνου ίδια ισχύ με μια βενζίνης έχει 

υπολογισθεί ότι θα πρέπει να είναι 40 - 60 % μεγαλύτερης 

χωρητικότητας. Συνεπώς έχουμε έναν κινητήρα με μεγάλες απώλειες 

λόγων μηχανικών τριβών. 

ίίί. Ομαλή λειτουργία: 

Όπως προαναφέρθηκε η ταχύτητα καύσης του υδρογόνου είναι 

μεγάλη, με συνέπεια δημιουργία αυξημένων πιέσεων στο θάλαμο 

καύσης και πρόκλησης κραδασμών, θορύβων και φθορών του 

κινητήρα. 

ίν. Φαινόμενα οξείδωσης: 

Οι υδρατμοί σαν κατάλοιπα της καύσης των Μ.Ε.Κ. υδρογόνου με την 

πάροδο του χρόνου γίνονται αιτία οξείδωσης για συγκεκριμένα 

εξαρτήματα του κινητήρα. 

ν. Φθορά των λιπαντικών: 

Η παρουσία υδρατμών μπορεί και προκαλεί αλλοίωση του ιξώδους 

του λιπαντικού με συνέπεια τη μείωση της διάρκειας ζωής του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑ ΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

40 



3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το υγραέριο είναι ένα άχρωμο και άοσμο εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που 

προέρχεται από την διύλιση κλασμάτων πετρελαίου , φυσικού αερίου και των 

προϊόντων που προκύπτουν μέσω της πυρόλυσης τους. Λόγω του ότι το 

υγραέριο είναι άοσμο και δεν μπορεί να ανιχνευθεί προστίθεται σ' αυτό ίχνη 

α ιθανοθειόλης, ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστική μυρωδιά. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να εντοπισθεί εύκολα πιθανή διαρροή και να αποφευχθούν 

ατυχήματα. 

Το υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στα οχήματα ονομάζεται LPG 

(liquid petroleum gas) . Το LPG είναι μίγμα βουτανίου-προπανίου το οποίο 

είτε προέρχεται από το αργό πετρέλαιο είτε από την "ξήρανση" του φυσικού 

αερίου και έχει την τάση να υγροποιείται σε υψηλές πιέσεις. 

Ρεζερβουάρ LPG 
Τοποθετημέvο κάτω 

από το πάτωμα 

Διακόπτης αλλαγής από βεvζίvη σε LPG 

Ηλεκτροvική μοvάδα ελέγχου 

Μπεκ υγραερίου 

Ρυθμιστής πίεσης 

Εικόνα 1 . Εγκατάσταση συστήματος υγραερίου σε όχημα 
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Η υγραεριοκίνηση αντίθετα με υπόλοιπες τεχνολογίες (π.χ. υβριδικά) δεν είναι 

σύγχρονη ιδέα. Το υγραέριο έχει εφαρμοσθεί σε οχήματα εδώ και κάποιες 

δεκαετίες, όμως η ανάγκη για οικονομική και οικολογική μετακίνηση το 

επανέφερε πολύ δυναμικά στο παρασκήνιο της αυτοκίνησης. 

3.2 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το υγραέριο αποθηκεύεται υπό πίεση σε υγρή κατάσταση σε ενισχυμένη 

δεξαμενή, έπειτα μέσω σωληνώσεων διοχετεύεται στον χώρο του κινητήρα 

όπου στην συνέχεια μετατρέπεται σε αέρια μορφή (ατμοποίηση) με τη βοήθεια 

της μονάδας μετατροπής. Μέσω του συστήματος διανομής εισόδου το αέριο 

πλέον υγραέριο διοχετεύεται ελεγχόμενα στον θάλαμο καύσης. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω μονάδας μίξης αερίου αμέσως πριν την βαλβίδα 

ρύθμισης ροής καυσίμου ή με μονάδες ψεκασμού που προσαρμόζονται 

κατευθείαν στο σύστημα διανομής. 

Όταν γίνεται χρήση υγραερίου οι μονάδες ψεκασμού βενζίνης διακόπτουν 

ηλεκτρονικά την λειτουργία τους . Όταν τα συστήματα καύσης υγραερίου 

διαθέτουν διακόπτη που επιτρέπει την επιλογή καυσίμου. Στα σύγχρονα 

πλέον συστήματα υγραεριοκίνησης η αλλαγή καυσίμου μπορεί να επιτευχθεί 

και εν ώρα κίνησης του οχήματος. 

Επίσης ορισμένα νέα συστήματα έχουν την δυνατότητα να διοχετεύουν το 

υγραέριο σε υγρή κατάσταση από σύστημα διανομής, δηλαδή με τον ίδιο 

τρόπο που λειτουργούν οι βενζινοκινητήρες . 

3.3 ΟΦΕΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ 

ί. Μειωμένοι εκπεμπόμενοι ρύποι 

Σύμφωνα με την παγκόσμια Ένωση υγραερίου οι ρύποι που εκπέμπει 

ένα σύγχρονο υγραεριοκίνητο όχημα σε σχέση με έναν βενζινοκίνητο 

παρόμοιου κυβισμού είναι 50% λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα (CO), 

40% λιγότερους υδρογονάνθρακες (HC), 35% λιγότερα οξείδια του 

αζώτου και 50% λιγότερο όζον (03). Όπως φαίνεται από τα παρακάτω 
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στοιχεία το υγραέριο πρόκειται για καύσιμο οικολογικού χαρακτήρα, 

στοιχείο ζωτικής σημασίας πλέον για το μέλλον της αυτοκίνησης. 

ίί. Χαμηλή τιμή- φορολογικά κίνητρα- μειωμένο κόστος καύσιμων 

Ανάλογα με το κάθε κράτος δίνονται στους ιδιοκτήτες υγραεριοκίνητων 

οχημάτων φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις για εγκατάσταση 

υγραερίου στους ενδιαφερόμενους κ.α. 

Επίσης η τιμή του υγραερίου αντίθετα με τις τιμές της βενζίνης και του 

πετρελαίου βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα 

κυμαίνεται περίπου στα 0,85 €/ λίτρο την ίδια στιγμή που η αμόλυβδη 

βενζίνη έχει αγγίξει τα 1,70 €/ λίτρο . Χρησιμοποιώντας υγραέριο τι 

κόστος κίνησης μειώνεται σχεδόν στο μισό. 

Για παράδειγμα αν χρειάζονται 1 Ο lit βενζίνης για μία απόσταση 100 

km, με υγραέριο θα χρειαστούν 7,5 lit για την ίδια απόσταση. 

Στηριζόμενοι στην παραπάνω κατανάλωση αν κάποιος κάνει ετησίως 

30.000 km με ενδεικτική τιμή βενζίνης 1,55 €/λίτρο το κόστος καυσίμου 

ανέρχεται περίπου στα 4.650 €/ το χρόνο. Το αντίστοιχο κόστος του 

υγραερίου με ενδεικτική τιμή 0,7 €/ λίτρο το ετήσιο κόστος καυσίμου 

ανέρχεται στα 2.205 €/ λίτρο. Προκύπτει λοιπόν μια μεγάλη διαφορά 

ανάμεσα στα δύο καύσιμα, μια διαφορά που συνεχίζει να αυξάνεται 

όσο περισσότερα είναι τα διανυθέντα χιλιόμετρα. 

ίίί. Ομαλό λειτουργία κινητήρα 

Το LPG ως καύσιμο διαθέτει καλή θερμαντική ιδιότητα, μεγάλη 

ομοιογένεια με τον αέρα και παράγει συνεπώς σχεδόν τέλεια ποιότητα 

καύσης. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στους εκπεμπόμενους ρύπους 

αλλά και στην λειτουργία των εξαρτημάτων του κινητήρα. Με χρήση 

υγραερίου ο κινητήρας δουλεύει ομαλότερα και αθόρυβα, στοιχεία που 

επηρεάζει την φθορά και την συντήρηση του. 
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3.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ LPG 

Για να λειτουργήσει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης βενζίνης με υγραέριο 

είναι απαραίτητη πρώτα η εγκατάσταση συστήματος υγραερίου LPG. Η 

τοποθέτηση του συστήματος μπορεί να γίνει σε εξειδικευμένο συνεργείο και 

όλα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης υποχρεώνονται να πληρούν τις 

προδιαγραφές 67R01 και R11 Ο της Ε.Ε. Η τεχνολογία της υγραεριοκίνησης 

ακολουθεί την εξέλιξη των Μ.Ε.Κ. με αποτέλεσμα να διατίθενται συστήματα 

για όλες τις τεχνολογίες τροφοδοσίας και ψεκασμού κινητήρων. 

3.4.1 Πρώτης γενιάς συστήματα: 

Η κατηγορία αυτή συστημάτων καλύπτει όλα τα οχήματα που καίνε super 

βενζίνη και έχουν ως σύστημα τροφοδοσίας καρμπυρατέρ (Ventouri). Δεν 

περιλαμβάνουν ελεκτικό κύκλωμα λάμδα, δεν διαθέτουν ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα και η ρύθμιση τους επιτυγχάνεται μηχανικά από τον ίδιο τον 

εγκαταστάτη. Το κόστος του εξοπλισμού είναι αρκετά χαμηλό και πλέον λόγω 

της εξέλιξης στα συστήματα τροφοδοσίας τείνουν να εξαφανιστούν. 

3.4.2 Δεύτερης γενιάς συστήματα: 

Η κατηγορία αυτών των συστημάτων αφορά οχήματα με μόνο ψεκασμό 

καυσίμου, αναλογικό κύκλωμα λάμδα και τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα. Τα 

συστήματα αυτής της κατηγορίας δεν έχουν πολλές διαφορές με τα 

παραπάνω, έχουν και αυτά χαμηλό κόστος αλλά οι μηχανικές ρυθμίσεις 

περιορίζονται μόνο στην πεταλούδα γκαζιού. 

3.4.3 Τρίτης γενιάς συστήματα: 

Αφορούν αυτοκίνητα με καταλυτικό μετατροπέα, πολλαπλού ψεκασμού με 

ηλεκτρονική μονάδα , ECU (εγκέφαλος) , κλειστό κύκλωμα λάμδα και 

συστήματα ελέγχου εκπομπής ρύπων. Τα συστήματα αυτού του είδους 

ρυθμίζονται ηλεκτρονικά μέσω ECU και υποστηρίζουν τεχνολογία ΟΝ 

BOARDDIAGNOSIS (σύνδεση με εξωτερικά διαγνωστικά προγράμματα). 
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3.4.4 Τέταρτης γενιάς συστήματα: 

Πρόκειται για τεχνολογία συμβατή με αυ τοκίνητα πολλαπλού άμεσου 

ψεκασμού και χρησιμοποιούν πολλαπλό σειριακό ψεκασμό υγραερίου SGI 

(Sequential Gus lnjection). Τα συστήματα αυτά διαθέτουν "'εγκέφαλο·· με 

κλειστό κύκλωμα ελέγχου ρύπων και δεν ρυθμ ίζοντα ι . Μάλιστα δεν διαφέρουν 

καθόλου από EOBD συστήματα βενζίνης. Το κόστος τους είναι υψηλό λόγω 

της παρουσίας ακριβών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων . 

Εικόνα 2 . Εξαρτήματα συστήματος τέταρτης γενιάς 

3.4.5 Πέμπτης γενιάς συστήματα : 

Τα συστήματα αυτά λέγονται VSI (Vapour Sequential lnjection) και δε 

διαφέρουν από τα SGI παρά μόνο στην ικανότητα να αλληλεπιδρούν με το 

υπάρχον εγκατεστημένο EOBD σύστημα βενζίνη ς. Τέτοια τεχνολογία 

χρησιμοπο ιούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες στα εργοστασιακά υγραεριοκίνητα 

αυτοκίνητα . Τέλος VSI συστήματα διατίθενται και γ ια υβριδικά οχήματα όπως 

το PRIUS της ΤΟΥΟΤΑ. 
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3.5 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Ο εξοπλισμός υγραερίου αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους 

εξαρτήματα (Αρθρο 4 Απόφαση 185861698/ΦΕΚ Β 411129 Μαρτίου 2000) : 

1 . Δεξαμενή υγραερίου 

2. Βαλβίδα παροχής και πλήρωσης 

3. Βαλβίδα ασφάλειας 

4. Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες υγραερίου και βενζίνης 

5. Υποβίβασης πίεσης (πνεύμονας) 

6. Συσκευή μίξης αέρα-υγραερίου 

7. Ενισχυμένες σωληνώσεις 

8. Ηλεκτρικοί διακόπτες 

9. Καλωδιώσεις διακόπτων ηλεκτρονικών μονάδων 

1 Ο. Ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης ECU 

Εγιc:έφολος Υγροερrου 

ΡΕζερβοuαp 
Υγροερίου 

θοΧ~Ιδο 
ΑσφQλεfας 

Υηοδοχrι Υγ ρ αερiου 

Σχήμα 1. Κύρια μέρη εγκατάστασης 
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3.6 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Η δεξαμενή του υγραερίου είναι ουσιαστικά πιεστικό δοχείο χωρητικότητας 45 

- 120 λίτρων περίπου. Είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένους χάλυβες και 

ο έλεγχος αντοχής σε πίεση εφαρμόζεται σε πιέσεις μέχρι και 25% 

μεγαλύτερες από την πίεση λειτουργίας της δεξαμενής. Επιπλέον όλες οι 

σύγχρονες δεξαμενές διαθέτουν προστατευτικά καλύμματα σε περίπτωση 

σύγκρουσης του οχήματος. Η συνηθέστερη τοποθέτηση της δεξαμενής είναι 

στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και η έδραση της γίνεται πάνω σε στρώμα 

ελαστικού ή σε άλλο εύκαμπτο υλικό. Λόγω του μεγάλου όγκου της 

δεξαμενής, θυσιάζεται κατά πολύ ο ελεύθερος χώρος του αυτοκινήτου , για 

αυτό υπάρχει και η δυνατότητα τοποθέτησης δακτυλιοειδούς δεξαμενής 

(TOROIDAL ΤΑΝΚ) στην θέση της ρεζέρβας. Εξοικονομείται έτσι με αυτόν τον 

τρόπο χώρος από το πορτ μπαγκαζ αλλά ουσιαστικά καταργείται η θέση του 

τροχού ανάγκης. Στην δεξαμενή τοποθετείται η βαλβίδα παροχής και 

πλήρωσης ( πολυβαλβίδα). 

Η βαλβίδα αυτή είναι σύνθετη και αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα: 

1. Ανεπίστροφη βαλβίδα που ""σφραγίζει·· την δεξαμενή ώστε να 

αποφευχθεί ροή υγρού από την δεξαμενή προς τον σωλήνα πλήρωσης 

2. Χειροκίνητο κρουνό που διακόπτει άμεσα την ροή του υγραερίου 

3. Ειδική βαλβίδα που διακόπτει την είσοδο υγρού όταν η πλήρωση 

ξεπεράσει το 80% της χωρητικότητας της δεξαμενής 

4. Αντλητική σωλήνωση με βαλβίδα διακοπής ροής υγραερίου , για 

περιπτώσεις απότομης αύξησης ροής. 

5. Χειροκίνητη βαλβίδα για διακοπή ροής υγραερίου προς το υπόλοιπο 

κύκλωμα 

6. Δείκτης στάθμης για έλεγχο της στάθμης υγρού. 
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Εικόνα 3. Εγκατεστημένη δεξαμενή υγραερίου στον χώρο αποσκευών 

3.7 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σκοπός της βαλβίδας ασφαλείας είναι η εκτόνωση του υγραερίου σε 

περίπτωση υπερθέρμανσης της δεξαμενής. Η βαλβίδα ενεργοποιείται όταν η 

πίεση του υγραερίου μέσα στην δεξαμενή φθάσει τα 38 bar κα τοποθετείται 

μεταξύ της βαλβίδας πλήρωσης και φλάντζας της δεξαμενής. 

3.8 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ LPG-BENZINHΣ 

Σκοπός της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας βενζίνης είναι να διακόπτει την 

παροχή βενζίνης όταν ο κινητήρας κάνει χρήση του υγραερίου. Τοποθετείται 

στο σωλήνα βενζίνης μετά από την αντλία βενζίνης. Όταν γίνεται καύση 

υγραερίου η βαλβίδα είναι κλειστή, όταν διέρχεται ρεύμα τότε ανοίγει και 

ξεκινά η παροχή βενζίνης στον κινητήρα. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 
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υγραερίου έχει σκοπό την διακοπή παροχής υγραερίου όταν ο κινητήρας 

λειτουργεί με καύσιμο βενζίνη ή όταν το όχημα είναι σε στάση. Η βαλβίδα 

διαθέτει συνήθως φίλτρο για την συγκρότηση ακαθαρσιών που υπάρχουν στο 

υγραέριο. Όταν ανοίξει ο διακόπτης παροχής υγραερίου και διαπεράσει ρεύμα 

μέσα από την βαλβίδα, τότε αυτή ανοίγει και ξεκινά η ροή του υγραερίου στο 

κύκλωμα. Η βαλβίδα τοποθετείται ανάμεσα στην δεξαμενή και τον 

υποβιβαστή πίεσης 

3.9 ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Ο υποβιβαστής πίεσης η αλλιώς ··πνεύμονας·· είναι η καρδιά των συστημάτων 

υγραεριοκίνησης , διότι όλες οι βασικές λειτουργίες επιτυγχάνονται με την 

υποβίβαση. Ο προορισμός του πνεύμονα είναι να μετατρέπει τι υγρό 

υγραέριο σε αέριο, να παρέχει την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα υγραερίου 

για την καύση στο σύστημα ψεκασμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

κινητήρα και να σταθεροποιεί την πίεση εντός προρυθμισμένων ορίων του 

υγραερίου μέσα στην δεξαμενή. Ο υποβιβαστής πίεσης αποτελείται από 

επιμέρους εξαρτήματα όπως: 

Ο υποβιβαστής υψηλής πίεσης που μειώνει την πίεση της δεξαμενής περίπου 

1,5 atm. 

Ο υποβιβαστής μέσης πίεσης που μειώνει την πίεση αiτό 1,5 atm σε 0,6 atm. 

Ο υποβιβαστής χαμηλής πίεσης ο οποίος διοχετεύει την ιδανική ποσότητα 

υγραερίου ώστε η αναλογία αέρα-υγραερίου να είναι σταθερή σε όλο το 

φάσμα λειτουργίας του κινητήρα. 

Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετημένη στον θάλαμο υψηλής πίεσης του 

πνεύμονα η οποία έχει σκοπό να διατηρεί την σταθερή πίεση προς αποφυγή 

πιθανής έκρηξης του εξαρτήματος. 

Μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ανάμεσα στους υποβιβαστής μέσης και 

χαμηλής πίεσης για την διευκόλυνση της εκκίνησης του κινητήρα. 

Έναν μηχανισμό που ρυθμίζει την ευαισθησία του θαλάμου χαμηλής πίεσης. 
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Έναν θάλαμο κυκλοφορίας θερμού νερού, έτσι ώστε να δημιουργείται η 

κατάλληλη ποσότητα λανθάνουσας θερμότητας στο υγραέριο για την εξάτμιση 

του νερού. 

Έναν εγχυτήρα για την πρόσθετη παροχή υγραερίου στον κινητήρα όταν αυτή 

απαιτείται. (περιπτώσεις επιτάχυνσης) 

Η τοποθέτηση του πνεύμονα εφαρμόζεται στο χώρο του κινητήρα και όσο 

γίνεται πλησιέστερα σε αυτόν, έτσι ώστε να δέχεται την θερμότητα του 

κινητήρα και όχι από εξωτερικούς παράγοντες. 

Τέλος ο υποβιβαστής θα πρέπει να σταθεροποιείται και να προσανατολίζετε 

με τέτοιο τρόπο ώστε η ευαίσθητη μεμβράνη που διαθέτει να είναι 

παράλληλη με την κίνηση του αυτοκινήτου για την διατήρηση της αυτής 

λειτουργίας του εξαρτήματος. 

3.10 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΑΕΡΑ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Η συσκευή ανάμιξης προορίζεται για την δημιουργία σωστής αναλογίας 

μίγματος αέρα-υγραερίου. Μέσω του εγκεφάλου ECU λαμβάνει τις 

απαραίτητες πληροφορίες και έπειτα ρυθμίζει και ελέγχει την ποσότητα του 

μίγματος που εισέρχεται στον κάθε κύλινδρο. Τοποθετείται στην πολλαπλή 

εισαγωγής και συνδέεται με τους αισθητήρες και την μονάδα ECU μέσω 

καλωδιώσεων. 

Στα σύγχρονα συστήματα υγραερίου η συσκευή ανάμειξης έχει δώσει την 

θέση της στον κατανεμητή καυσίμου, ο οποίος τοποθετείται επάνω στους 

εγχυτήρες ψεκασμού. Ο κατανεμητής ως πιο εξελιγμένο εξάρτημα παρέχει 

ακόμη καλύτερη αναλογία μίγματος και αξιόπιστη λειτουργία. 

3.11 ΣΩΛΗ ΝΩΣΕΙΣ 

Οι σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται στα συστήματα υγραεριοκίνησης 

χωρίζονται σε χαμηλής και υψηλής πίεσης. 
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/' ----

Οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης τοποθετούνται στο τμήμα του σωλήνα από την 

πλήρωση της δεξαμενής μέχρι τον υποβιβαστή. Τέτοιου είδους σωληνώσεις 

λειτουργούν υπό πίεση και είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή χαλκό. 

Επίσης τέτοιες σωληνώσεις υποχρεούνται να πληρούν κανόνες ασφάλειας. 

Θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε προσιτό μέρος ώστε να είναι 

ευκόλως προσβάσιμες για τυχόν δοκιμές και συντήρηση. 

Πρέπει να προστατεύονται από τριβές ιδιαίτερα στα σημεία που διέρχονται 

διαμέσου λαμαρίνας, να προστατεύονται από κραδασμούς και χτυπήματα, να 

τοποθετούνται εκτός χώρου επιβατών και ο σωλήνας που τροφοδοτεί τον 

υποβιβαστή να έχει όσο γίνεται μικρότερο μήκος. 

Οι σωληνώσεις χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούνται στην σύνδεση του 

υποβιβαστή με την συσκευή ανάμιξης ή τον κατανεμητή. Είναι σωληνώσεις 

εύκαμπτες με εξαιρετική ενίσχυση από μεταλλικό πλέγμα. 

Εικόνα 4. Πλαστικές σωληνώσεις 

3.12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ECU 

Η μονάδα ελέγχου ECU έχει ως σκοπό την τέλεια ανάλωση του καύσιμου σε 

όλο το φάσμα λειτουργίας του κινητήρα, ρυθμίζει την ποσότητα υγραερίου 

που εισέρχεται στο θάλαμο καύσης και ελέγχει την λειτουργία των μπεκ 
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ψεκασμού. Επίσης η ECU ελέγχει την ένδειξη στάθμης καυσίμου της 

δεξαμενής, την μετατροπή του υγραερίου σε βενζίνη και το αντίστροφο, την 

ενεργοποίηση του συστήματος υγραερίου όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας 

ανίχνευση κατάλληλη θερμότητα για επαρκή καύση υγραερίου. 

3.13 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Πρόκειται για νέας τεχνολογίας συστήματα που ακολουθούν τα αυστηρότερα 

όρια εκπομπών ρύπων EURO 3 και EURO 4 . 

Τα συστήματα SGI αλλά και VSI υιοθετούνται από τις ίδιες τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες για την κατασκευή εργοστασιακών υγραεριοκίνητων 

αυτοκινήτων. 

Η διαφορά των συστημάτων πολλαπλού σειριακού ψεκασμού SGI είναι στο 

γεγονός ότι το υγραέριο διοχετεύεται στον θάλαμο καύσης με υψηλότερη 

πίεση απευθείας στην πολλαπλή εισαγωγής και πριν τις βαλβίδες εισαγωγής 

δηλαδή κάτι αντίστοιχο με το PSI στους κινητήρες βενζίνης και υδρογόνου. Το 

αποτέλεσμα είναι καλύτερες επιδόσεις του κινητήρα (καλύτερες από βενζίνη) 

και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. 

Στο σύστημα αυτό οι δύο ηλεκτρονικές μονάδες ECU βενζίνης και υγραερίου 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω λογισμικού, με αποτέλεσμα την ενιαία 

διαχείριση του κινητήρα. 

Για να αντιμετωπισθούν τα ακόμα αυστηρότερα όρια εκπομπής ρύπων EURO 

4 οι κατασκευαστές οδηγήθηκαν στην δημιουργία των συστημάτων VSI. 

Ουσιαστικά τα VSI δεν διαφέρουν από τα SGI παρά μόνο στην ικανότητα τους 

να αλληλεπιδρούν με το σύστημα EOBD της βενζίνης. 

Ένα ακόμα σύστημα πέμπτης γενιάς υγραεριοκίνησης είναι το JTG της 

ιταλικής εταιρείας ICOM SP Α. Η εταιρεία παραγωγής υποστηρίζει ότι το JTG 

σύστημα προσφέρει υψηλότερη ιπποδύναμη και ροπή στον κινητήρα από ότι 

επιτυγχάνεται με χρήση της βενζίνης. 

Το JTG δεν χρησιμοποιεί υποβιβαστή πίεσης, καθώς το υγραέριο ψεκάζεται 

σε υγρή μορφή στον θάλαμο καύσης όπως ακριβώς με το σύστημα βενζίνης. 

Το σύστημα αυτό συνεργάζεται πλήρως με την υπάρχον μονάδα ελέγχου 
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ECU του ψεκασμού βενζίνης και ακολουθεί ακριβώς την λειτουργία του 

κινητήρα έτσι όπως έχει ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή. Το σύστημα 

άμεσου ψεκασμού ICOM JTG αφορά σύγχρονης τεχνολογίας αυτοκίνητα 

άμεσου ψεκασμού καυσίμου και έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί το ήδη 

υπάρχον σύστημα υψηλής πίεση βενζίνης εφόσον αυτό ενωθεί με την παροχή 

υγραερίου. 

Επίσης άλλη μια καινοτομία της μεθόδου είναι η δυνατότητα εκκίνησης του 

κινητήρα με επιλεγμένο καύσιμο το υγραέριο, κάτι που στα υπόλοιπα 

συστήματα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Αυτό συμβαίνει λόγω της 

δυνατότητας του συστήματος να χρησιμοποιεί την ίδια αντλία υψηλής πίεσης 

και την ίδια μπεκ ψεκασμού με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα βενζίνης. 

Το ICOM JTG έχει εξελιχθεί και χρησιμοποιηθεί για κινητήρες FSI, TSFI της 

VW, AUDI, SKODA, PORSCHE και GDI των εταιρειών MAZDA και 

MITSUBISHI. 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του, αλλά και η εύκολη εγκατάσταση του 

λόγω περιορισμένων εξαρτημάτων δίνουν στο ICOM JTG εξαιρετικά καλές 

προοπτικές για την εξέλιξη της υγραεριοκίνησης. 

3.14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Βασικό σημείο στην εγκατάσταση ενός συστήματος υγραερίου είναι τα κάθε 

επιμέρους εξαρτήματα να ακολουθούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (67R01 

-R11 Ο) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή τους λειτουργία και η αντοχή τους. 

(Αρθρο 81185861698/ΦΕΚ Β 411/ 29 Μαρτίου 2000). Επιβάλλεται κάθε 

σύστημα υγραεριοκίνησης να φέρει χαρακτούς αριθμούς προδιαγραφών σε 

κάθε εξάρτημα του και να συνοδεύεται από γραπτή πιστοποίηση. (Αρθρο 8 

παράγραφος 41185861698/ΦΕΚ Β 411/ 29 Μαρτίου 2000). Όσον αφορά 

την τοποθέτηση του εξοπλισμού ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές (Αρθρο 

5&61185861698/ΦΕΚ Β 411129 Μαρτίου 2000): 
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1 . Όταν η δεξαμενή τοποθετείται κάτω από το αμάξωμα πρέπει να 

επενδύεται με λαμαρίνα τουλάχιστον 3 mm και το κάτω τμήμα της 

δεξαμενής να απέχει το λιγότερο 40 cm από το έδαφος. 

2. Η τοποθέτηση της δεξαμενής στο χώρο αποσκευών επιτρέπεται μόνο 

όταν υπάρχει χώρισμα μεταξύ του πορτ-μπαγκας και της καμπίνας. 

3. Η απόσταση της δεξαμενής με τον σωλήνα της εξάτμισης θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη των 30 cm. 

4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στον ίδιο χώρο με την δεξαμενή , 

εύφλεκτων υλικών ή συσκευών που μπορεί να προκαλέσουν 

σπινθήρα. 

5. Ο δείκτης στάθμης της δεξαμενής να βρίσκεται σε ευδιάκριτο σημείο. 

6. Ο εγκαταστάτης μηχανικός κατά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων θα 

πρέπει να ελέγξει όλα τα σημεία των παρελκόμενων ως προς την καλή 

λειτουργία τους, την στεγανοποίηση τους και επίσης εάν είναι σωστά 

και σταθερά συνδεδεμένα. 

7. Η χειροκίνητη βαλβίδα διακοπής παροχής καυσίμου πρέπει να είναι σε 

ευδιάκριτη προσιτή θέση. 

8. Ο υποβιβαστής πίεσης και οι σωληνώσεις τους πρέπει να βρίσκοντα ι 

σταθερά τοποθετημένοι σε απόσταση από υπέρθερμα σημεία και 

τμήματα του αμαξώματος που μπορεί να τον καταστρέψουν κατά τη 

διάρκεια σύγκρουσης. 

9. Οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν επαρκής σταθερή στερέωση και 

ικανοποιητικό μήκος έτσι ώστε να μην καταπονούνται στα σημεία 

συνδέσεων ή από κραδασμούς. Επίσης να έχουν μεγάλη απόσταση 

από εστίες θερμότητας και φυσικά να μην διέρχονται μέσα από την 

καμπίνα επιβατών. 
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3.15 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Το υγραέριο είναι καύσιμο 109-120 οκτανίων, κάτι που εξαρτάται από την 

αναλογία προπανίου στο μείγμα. Το LPG υγραέριο αυτοκίνησης έχει περίπου 

60-70% προπάνιο. Οι υψηλές τιμές οκτανίου δεν σημαίνουν πάντα 

υψηλότερες αποδόσεις. Παρόλο που το LPG υγραέριο έχει αρκετά 

περ ισσότερα οκτάνια από την βενζίνη (95-100 max) η θερμοδυναμική του 

απόδοση είναι μεγαλύτερη ανά κιλό (12.000 kcal/kg) αλλά μικρότερη ανά 

όγκο, λόγω μικρότερης πυκνότητας από ότι η βενζίνη. Αυτό το γεγονός παίζει 

καθοριστικό ρόλο διότι ο θάλαμος καύσης χρησιμοποιεί τον όγκο του 

καυσίμου και όχι το βάρος του. 

3.16 ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το μεγαλύτερο αντι-κίνητρο για την προώθηση της υγραεριοκίνησης εδώ και 

πολλά χρόνια ήταν ο φόβος πιθανής διαρροής και έκρηξης ιδιαίτερα μετά από 

σύγκρουση του οχήματος. Τα σύγχρονα πλέον συστήματα υγραερίου είναι 

ασφαλή σε τεράστιο βαθμό, ίσως και περισσότερο από τα αντίστοιχα της 

βενζίνης. Οι δεξαμενές υγραερίου είναι υπερισχυμένες και έχουν δοκιμασθεί 

σε μηχανικές καταπονήσεις υψηλών δυνάμεων και πιέσεων. Επίσης η 

δεξαμενή τοποθετείται μακριά από υπέρθερμα σημεία και διατίθεται επιπλέον 

προστατευτικά καλύμματα σε περίπτωση σύγκρουσης. Το κάθε σύστημα 

διαθέτει ηλεκτρομαγνητικές και αντεπίστροφες βαλβίδες που αποτρέπουν την 

διαρροή και την υπερχείλιση. Στην απίθανη σχεδόν περίπτωση που 

παρουσιασθεί διαρροή και οι βαλβίδες δεν ενεργοποιηθούν, υπάρχει η 

βαλβίδα πλεονάζουσας ροής που διακόπτει αυτόματα την παροχή, καθώς και 

οι χειροκίνητες βαλβίδες ίδιας ακριβώς λειτουργίας. Τέλος σε περίπτωσης 

πυρκαγιάς του οχήματος οι φιάλες διαθέτουν βαλβίδες ελέγχου πίεσης που 

απελευθερώνουν ελεγχόμενα το υγραέριο και η φιάλη δεν εκρήγνυται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑ ΥΣΙΜΩΝ 
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλεί η συνεχώς αυξανόμενη 

χρήση των ορυκτών καυσίμων , καθώς και η προοπτική εξάντλησής τους σε 

μερικές δεκαετίες έχει στρέψει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια στην 

αντικατάσταση αυτών των καυσίμων από το υδρογόνο. Το υδρογόνο 

θεωρείται ως το ιδανικό καύσιμο, διότι έχει υψηλή θερμαντική αξία, το προϊόν 

της καύσης του είναι καθαρό νερό και μπορεί να μεταφέρεται σε μεγάλες 

αποστάσεις με μηδενικές απώλειες. 

Σήμερα το υδρογόνο παράγεται κυρίως από φυσικό αέριο με την επίδραση 

υδρατμών, αλλά η πιο φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος είναι η παραγωγή 

του από ηλεκτρόλυση του νερού. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι εκτός 

από τη δυνατότητα καύσης του σε ηλεκτρογεννήτριες, το υδρογόνο μπορεί να 

.. τροφοδοτήσει·· τις κυψέλες καυσίμου, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές 

πηγές του μέλλοντος. 

Οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κέντρα ενός 

συστήματος το οποίο χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο. Είναι αυτές οι 

οποίες αναλαμβάνουν τη μετατροπή του καυσίμου σε χρήσιμη ηλεκτρική 

ενέργεια. Η έννοια της κατάλυσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία 

μιας κυψέλης καυσίμου. Η κυψέλη καυσίμου αποτελεί ένα μηχανισμό για την 

ηλεκτροχημική μετατροπή της ενέργειας μετατρέποντας υδρογόνο και 

οξυγόνο σε νερό, παράγοντας ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτή ηλεκτρισμό 

και θερμότητα. Ο ηλεκτρισμός παράγεται με τη μορφή συνεχούς ρεύματος . Η 

πρώτη κυψέλη φτιάχτηκε από τον Sir William Groνe, το 1839. Ωστόσο η 

συστηματική έρευνα πάνω σε αυτές άρχισε μόλις τη δεκαετία του '60 , όταν η 

NASA χρησιμοποίησε κυψέλες καυσίμου στο διαστημικό σκάφος Gemini και 

Apollo ως φθηνότερη λύση από την ηλιακή ενέργεια. 
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4.2 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να ταξινομηθούν βάση του τύπου του 

ηλεκτρολύτη τον οποίο χρησιμοποιούν. Το πιο γνωστό είδος είναι η κυψέλη 

καυσίμου με μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίου. 

Το υδρογόνο τροφοδοτεί την άνοδο της κυψέλης, το αρνητικό ηλεκτρόδιο, το 

οποίο ερχόμενο σε επαφή με τον καταλύτη διαχωρίζεται σε θετικά φορτισμένα 

ιόντα υδρογόνου και ηλεκτρόνια. Η άνοδος και ο καταλύτης είναι τέτοιας 

κατασκευής ώστε η διάχυση των ατόμων του υδρογόνου να γίνεται με 

ομογενή τρόπο. Τα ηλεκτρόνια τα οποία απελευθερώθηκαν μεταφέρονται 

μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος προς την άνοδο δημιουργώντας 

ηλεκτρισμό αφού η μεμβράνη αποτρέπει τη διέλευση τους μέσω αυτής. Για 

αυτό το λόγο άνοδος και καταλύτης διαλέγονται αγώγιμα υλικά. 

Τα θετικά φορτισμένα ιόντα του υδρογόνου διαπερνούν τη μεμβράνη και 

ενώνονται με το οξυγόνο το οποίο τροφοδοτεί την κάθοδο, το θετικό 

φορτισμένο ηλεκτρόδιο και παράγεται νερό. Όπως και πριν, την ομογενή 

διάχυση του οξυγόνου στον καταλύτη εξασφαλίζει η κατασκευή του 

ηλεκτροδίου. Ο καταλύτης αναλαμβάνει την επιτάχυνση της δημιουργίας του 

νερού από τα συστατικά του. 
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Καύσιμο υδpογόνου 11 

Κυψέλες καυσίμου αυτοκινήτου 

Δεξαμενή καυσίμων 

εξάτμιση 

καυσίμου 

Οξυγόνο 

από αέοα 

κυψέλης 

καυσίμου 

Σχήμα 1 . Περιγραφή λειτουργίας κυψέλης σε όχημα 

Στο σχηματισμό του νερού συμμετέχουν εκτός των μορίων του οξυγόνου και 

των ιόντων του υδρογόνου, τα ηλεκτρόνια τα οποία διοχετεύτηκαν μέσω του 

εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος στην κάθοδο, στην αρχή της διαδικασίας. 

Τα δύο στρώματα καταλύτη χρησιμεύουν στην αύξηση της ταχύτητας των 

αντιδράσεων διάσπασης του μορίου του υδρογόνου και της ένωσης 

υδρογόνου οξυγόνου για τη δημιουργία νερού, στην άνοδο και στην κάθοδο 

αντίστοιχα. Συνήθως αποτελείται από ένα πολύ λεπτό στρώμα λευκόχρυσου 

πάνω σε επιφάνεια άνθρακα. Το στρώμα αυτό είναι και το μέρος του καταλύτη 

το οποίο βρίσκεται σε επαφή με τη μεμβράνη. Ο καταλύτης είναι τραχύς και 

πορώδης ώστε να μεγιστοποιεί η εκτεθειμένη επιφάνεια του. 
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4.3 ΕΙΔΗ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

4.3.1 Κυψέλη καυσίμου πολυμερισμένης μεμβράνης (ΡΕΜ) 

Αυτές οι κυψέλες λειτουργούν σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και 

παράγουν ισχύ αρκετή για την εφαρμογή τους για την ικανοποίηση 

καθημερινών ενεργειακών αναγκών, όπως αυτή για την κίνηση ενός 

οχήματος. Σε αυτό βοηθά η ικανότητα τους να προσαρμόζονται σε γρήγορες 

αυξομειώσεις στην απαίτηση ισχύος. Η ισχύς που παράγει μια τέτοια κυψέλη 

κυμαίνεται μεταξύ των 50 και 250 kw. Ο συγκεκριμένος τύπος κυψέλης είναι 

ευαίσθητος σε μη καθαρά καύσιμα. 

ΡΕΜ FUEL CELL 

Κατάλοιπα 

καυσίμου 

άνοδος 

1 H+I 
1 H•I .- H+I 

Αποβολή 

θερμότητας & νερού 

Σχήμα 2 . Λειτουργία κυψέλης ΡΕΜ 
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4.3.2 Κυψέλη καυσίμου φωσφορικού οξέος (PAFC) 

Οι κυψέλες φωσφορικού οξέος είναι αυτές όπου είναι διαθέσιμες σήμερα στο 

εμπόριο. Η απόδοση ενός τέτοιου συστήματος κυμαίνεται σε αρκετά υψηλά 

επίπεδα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας του βρίσκονται στην περιοχή των 150 

με 200° C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες το φωσφορικό οξύ γίνεται κακός 

αγωγός και το μονοξείδιο του άνθρακα CO το οποίο σχηματίζεται πάνω στον 

καταλύτη δηλητηριάζει την άνοδο ρίχνοντας πάρα πολύ την απόδοση. 

Ωστόσο τα επίπεδα ανοχής της συγκέντρωσης του CO είναι τέτοια ώστε να 

επιτρέπει περισσότερα είδη καυσίμων για τη τροφοδότηση του. Τα 

μειονεκτήματα είναι το μεγάλο μέγεθος και βάρος, ο ακριβός καταλύτης όπου 

χρησιμοποιείται ενώ το ρεύμα το οποίο παράγεται είναι χαμηλό και η ισχύς 

συγκρίσιμη με αυτή άλλων τύπων κυψελών καυσίμου. 

4.3.3 Κυψέλες καυσίμου μεθανόλης (DMFC) 

Σε όλες τις παραπάνω κυψέλες ως καύσιμο χρησιμοποιείται το υδρογόνο. Ο 

συγκεκριμένος τύπος κυψελών χρησιμοποιεί ως καύσιμο μεθανόλη χωρίς να 

απαιτεί τη μετατροπή της σε υδρογόνο. Σε αυτή την περίπτωση η μεθανόλη 

είναι αυτή που οξειδώνεται στην άνοδο. Η κατηγορία αυτή είναι πιο πρόσφατη 

των κυψελίδων ΡΕΜ με αρκετά ακόμα προβλήματα προς επίλυση όπως η 

μεγάλη ποσότητα καταλύτη όπου απαιτείται. 

4.3.4 Στήλη κυψέλων καυσίμου 

Η απόδοση μιας κυψέλης καυσίμου δεν είναι 100% και επομένως η θεωρητική 

τάση των 1, 16 V δε συναντάται. Αντίθετα μια συνηθισμένη τιμή τάσης εξόδου 

ισούται περίπου με 0,70 V . Επειδή αυτή η τάση είναι μικρή και ακατάλληλη 

για τις περισσότερες πιθανές εφαρμογές της, γίνεται χρήση παραπάνω από 

μιας κυψέλης συνδεόμενες μεταξύ τους σε σειρά, δημιουργώντας αυτό το 

οποίο ονομάζουμε στήλη κυψέλης καυσίμου. Ανάλογα με τη χρήση όπου 

προορίζεται η κυψέλη η στήλη μπορεί να αποτελείται από μερικές έως και 

εκατοντάδες κυψέλες. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εκτός από 
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μεγάλη τάση και μεγάλη ισχύ χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία στήλες 

σε σειρά. 

άνοδος / 

Μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων \ 

ID 2000 Ηοι11 Stuff Nork s 

κάθοδος 

Καταλύτης 
{κόκκινος) 

Σχήμα 3 . Βασικά εξαρτήματα κυψελών καυσίμου 

4.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Μηδενικές εκπομπές ρύπων. Προστασία της ατμόσφαιρας , φιλικός 

προς το περιβάλλον ηλεκτρισμός 

• Οι κυψέλες δεν έχουν κινητά μέρη. Ήσυχη λειτουργία και μικρή 

συντήρηση. 

• Μεγάλη απόδοση στην μετατροπή ηλεκτρισμού της τάξης του 40-65% . 

Εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Σαν αέριο ή υγρό, το υδρογόνο μπορεί εύκολα να μεταφερθεί, να 

φυλαχθεί και τελικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε εφαρμογή όπου 

χρησιμοποιούνται σήμερα τα καύσιμα. 

• Κοστίζει λιγότερο για να μετακινηθεί το υδρογόνο σε άλλες ηπείρους 

ως συμπιεσμένο αέριο με τη βοήθεια σωλήνων, από ένα ίσο ποσό 
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ηλεκτρικής ενέργειας. Το υγρό υδρογόνο είναι η ασφαλέστερη και πιο 

οικονομική επιλογή για την κίνηση της ενέργειας από τους ωκεανούς. 

• Το υδρογόνο είναι το πιο ασφαλές από όλα τα καύσιμα. Το αέριο 

υδρογόνο είναι 14 φορές ελαφρύτερο από τον αέρα και για αυτό 

διαχέεται ταχέως στην ατμόσφαιρα στην περίπτωση ενός ατυχήματος. 

Ενώ τα άλλα καύσιμα έχουν μεγάλο χρόνο επικινδυνότητας έως ότου 

αυτά ξεφύγουν από την θέση τους. 

4.7 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Υψηλό κόστος κατασκευής & αγοράς 

• Αυξημένο βάρος και μείωση χώρου του οχήματος λόγω της 

αναγκαιότητας ύπαρξης στήλης κυψελών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟS 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ραγδαία και συνεχώς αυξανόμενη εξάπλωση των οχημάτων με κινητήρες 

Εσωτερικής Καύσεως κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει συντελέσει σε μεγάλο 

βαθμό σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα που απαιτούν οπωσδήποτε 

λύση. Το πρώτο από αυτά σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το δεύτερο σχετίζεται με την ενεργειακή 

κρίση και την προσπάθεια που γίνεται ώστε να επέλθει μια απεξάρτηση από 

το πετρέλαιο και τα παράγωγα αυτού . 

• 

Εικόνα 1. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

Η αναζήτηση επίλυσης των προβλημάτων αυτών έφερε στο προσκήνιο την 

χρήση των αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τα οχήματα αυτά κάνουν 

χρήση μόνο ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα μηδενικούς εκπεμπόμενους 

ρύπους. Αυτός είναι και ο λόγος που τα οχήματα αυτά ονομάζονται διεθνώς 

"ZEV" (Zero Emission Vehicles) ή "LEV " (Low Emission Vehicles) για 

τα ηλεκτρο-υβριδικά που έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο . 

Ως γνωστόν ο ηλεκτρικός κινητήρας δεν εκπέμπει ρυπογόνες ουσίες ενώ 

διαθέτει παράλληλα και ορισμένα ακόμα πλεονεκτήματα έναντι των 

συμβατικών μηχανών εσωτερικής καύσης, όπως η λιγότερο συχνή 
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συντήρηση , ο υψηλός βαθμός απόδοσης , η μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος, η 

μεγάλη ροπή σε μεγάλο εύρος στροφών κ .α. Παρόλα τα θετικά στοιχεία των 

ηλεκτροκινητήρων, υπάρχουν μειονεκτήματα που χρήζουν επίλυσης , η 

αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, η αυτονομία κ.α. 

Η έρευνα των αυτοκινητοβιομηχανιών εστιάζεται λο ιπόν στην αντιμετώπιση 

αυτών των προβλημάτων ώστε να καταφέρουν οι Η/Κ να ανταγωνιστούν τους 

συμβατικού ς. 

5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδ ιαίτερος λόγος για τα ηλεκτρικά οχήματα και τη 

χρήση τους στη σημερινή εποχή , παρόλα αυτά η εμφάνισή τους τοποθετείται 

αρκετά πίσω στο χρόνο. Οι πρώτες προσπάθε ιες για δημιουργία ενός 

μηχανοκίνητου οχήματος , το οποίο να κινείται με ηλεκτρισμό χρονολογείται τη 

δεκαετία του 1830. 

Μεταξύ 1832 και 1839 ο Σκωτσέζος Robert Anderson εφηύρε ένα αρκετά 

πρόχειρο όχημα που κινούνταν με ηλεκτρισμό. Την ίδια εποχή (1835) ο 

Ολλανδός καθηγητής Stratingh Groningen έφτιαξε ένα μικρού μεγέθους 

όχημα. 

Αυτές οι πρώτες εφευρέσεις είχαν καθαρά δοκιμαστι κό χαρακτήρα καθώς και 

οι ηλεκτρικοί κινητήρες που υπήρχαν ήταν πειραματι κο ί και μη εφαρμόσιμοι 

στην πράξη. Παρόλα αυτά αποτέλεσαν το έναυσμα γ ια μια εις βάθος έρευνα 

πάνω στο αντικείμενο. Το 1847 ο Moses Farmer από τη Μασαχουσέτη , 

κατασκεύασε ένα όχημα που τροφοδοτούνταν από 48 ηλεκτρικά στοιχεία και 

μπορούσε να μεταφέρει 2 άτομα. Την ίδια εποχή ο καθηγητής Charles Page 

έφτιαξε ένα όχημα με 100 συσσωρευτές και κινητήρα 16 ίππων που μετάφερε 

12 άτομα με ταχύτητα μέχρ ι 19 μίλια/ώρα. 

Αν και τα προβλήματα των ηλεκτρικών κινητήρων είχαν πλέον ξεπεραστεί με 

τις σημαντικές βελτιώσεις που είχαν γίνει στην κατασκευή τους, εντούτοις το 

σημαντικότερο πρόβλημα που εξακολουθούσε να υπάρχει ήταν οι 

συσσωρευτές. Συγκεκριμένα , εκτός από το χαμηλό λόγο ενέργειας προς όγκο 
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και βάρος, ένα επιπρόσθετο σημαντικό μειονέκτημα ήταν η μη δυνατότητα 

επαναφόρτισης. 

Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε το 1859, όταν ο Γάλλος Gaston Plante 

ανακάλυψε για πρώτη φορά το στοιχείο Μολύβδου-Οξέως (Pb-Acid) που είχε 

δυνατότητα επαναφόρτισης. Με τον τρόπο αυτό έπαψε να είναι απαραίτητη η 

συνεχής αντικατάσταση των ηλεκτρικών στοιχείων μετά την εκφόρτισή τους. 

Βέβαια χρειάστηκαν 22 χρόνια από την ανακάλυψη του Plante μέχρις ότου οι 

συσσωρευτές Μολύβδου γίνουν ικανοί να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. 

Στην συνέχεια έκαναν την εμφάνισή τους διάφοροι βελτιωμένοι τύποι 

συσσωρευτών μεταξύ των οποίων ξεχώρισε το στοιχείο Έντισον (Edison cell) 

που ήταν ένας συσσωρευτής Νικελίου-Σιδήρου (Ni-Fe). 

Μέχρι την δεκαετία του 1920 η ανάπτυξη που παρουσίασαν οι Η/Κ και τα 

ηλεκτρικά οχήματα ήταν αρκετά μεγάλη από εκείνη την περίοδο και μετέπειτα 

πολλοί παράγοντες όπως η μαζική παραγωγή φθηνών βενζινοκίνητων 

οχημάτων από τον Henry Ford και τα μεγάλα αποθέματα πετρελαίου έκαναν 

τους βενζινοκινητήρες επικρατέστερους. 

Εικόνα 2. Ηλεκτρικό όχημα του Edison 
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Αυτή η περίοδος παρακμής των Η/Κ οχημάτων κράτησε περίπου 60 χρόνια 

(από 1939 έως 1990) και ελάχιστες προσπάθειες έγιναν όσο αφορά την 

έρευνα για την βελτίωσή τους. Την τελευταία δεκαετία λόγω της αυξημένης 

τιμής του πετρελαίου και της περιβαλλοντικής μόλυνσης που εξαπλώνεται με 

γρήγορους ρυθμούς τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα έχουν επανέλθει 

δυναμικά στο προσκήνιο. 

5.3 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Τα ηλεκτρικά οχήματα υπάρχουν σε διάφορες παραλλαγές όσον αφορά την 

πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας ή τον τρόπο παραγωγής της κίνησης. Όμως 

όλα έχουν ένα κοινό στοιχείο, την ύπαρξη ηλεκτροκινητήρα για την κίνηση του 

οχήματος. 

Τα καθαρά ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούν μόνο ηλεκτρική ενέργεια η 

οποία διοχετεύεται στον Η/Κ για την παραγωγή μηχανικής κ έπειτα κινητικής 

ενέργειας. Η τάση των συσσωρευτών μετατρέπεται μέσω ενός ηλεκτρονικού 

μετατροπέα ισχύος σε τριφασική εναλλασσόμενη τάση η οποία τροφοδοτεί 

στην συνέχεια τον τριφασικό κινητήρα Ε.Ρ. Στην περίπτωση κινητήρα 

συνεχούς ρεύματος ο μετατροπέας ισχύος μετατρέπει την τάση των 

συσσωρευτών σε συνεχή τάση με αλλά όμως χαρακτηριστικά. 

Τα τμήματα που αποτελούν ένα ηλεκτρικό όχημα είναι τα εξής: 

5.3.1 Συσσωρευτές 

Οι συσσωρευτές είναι εξαρτήματα που μετατρέπουν τη χημική σε ηλεκτρική 

και λειτουργούν ως πηγή ενέργειας του Η/Κ είτε ως αποθήκη ενέργειας και σε 

πολλές περιπτώσεις ως συνδυασμός και των δύο. Οι επικρατέστεροι τύποι 

συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι οι : 

Μολύβδου - Οξέως : Πρόκειται για παλιούς τύπους συσσωρευτών με 

ανθεκτικότητα, χαμηλό κόστος παραγωγής αλλά πολύ χαμηλή πυκνότητα 
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ενέργειας, στοιχείο που δυσκολεύει την χρήση τους σε αμιγώς ηλεκτρικά 

οχήματα. 

Νικελίου - Καδμίου : Ο τύπος αυτός συσσωρευτών περιέχει μεγαλύτερη 

πυκνότητα ενέργειας από τους παραπάνω , αλλά η χρήση καδμίου στην 

λειτουργίας τους επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον καθώς το κάδμιο είναι 

τοξικό στοιχείο. 

Λιθίου - Ιόντων και Λιθίου - πολυμερούς : Είναι δύο σύγχρονοι τύποι 

συσσωρευτών με αρκετά μεγάλη τιμή πυκνότητας, ενέργειας και ισχύος, 

γεγονός που τους κάνει εφαρμόσιμους στην ηλεκτροκίνηση των οχημάτων. 

Άλλοι τύποι είναι οι Νικελίου - Μετάλλου - Υβριδίου , οι Νικελίου - Σιδήρου, 

Νατρίου - Θείου κ.α. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούν τους 

ίδιους συσσωρευτές με τα ηλεκτρο-υβριδικά. Η έρευνα όσο αφορά τους 

συσσωρευτές συνεχίζεται διότι προβλήματα όπως η πυκνότητα ενέργειας , ο 

χρόνος φόρτισης και οι διαστάσεις τους πρέπει να επιλυθούν ώστε να 

βελτιωθεί η απόδοσή τους. 

Εικόνα 3. Συσσωρευτής τύπου Νικελίου - Μετάλλου - Υβριδίου 
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5.3.2 Ηλεκτρικός κινητήρας 

Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι το σημαντικότερο τμήμα ενός ηλεκτρικού 

οχήματος καθώς χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια και την μετατρέπει σε 

κινητική μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

Οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες εφαρμογές είναι συνεχούς και 

εναλλασσόμενου ρεύματος. 

Οι συνεχούς ρεύματος χωρίζονται στους εξής : 

ί. Με διέγερση εν σειρά 

ίί. Με διέγερση παράλληλα 

ιιι. Με χρήση μόνιμου μαγνήτη 

Οι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος διακρίνονται στους εξής : 

ί. Ασύγχρονους τριφασικούς βραχυκυκλωμένου κλωβού 

ιι. Ασύγχρονους τριφασικούς δακτυλιοφόρου δρομέα 

ίίί. Σύγχρονος τριφασικός με ή χωρίς μόνιμο μαγνήτη 

ίν. Κινητήρας τύπου Brushless DC 

ν. Κινητήρας τύπου Switched Reluctance 

Οι ευρύτερα χρησιμοποιημένοι κινητήρες σε σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα 

είναι ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος με διέγερση εν σειρά. Ο κινητήρας 

συνεχούς ρεύματος με μόνιμο μαγνήτη. 
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Εικόνα 4. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου Brushless 

Οι ηλεκτροκινητήρες έχουν πολλά πλεονεκτήματα στην χρήση τους σε 

οχήματα διότι δεν εκπέμπουν ρύπους , έχουν αθόρυβη λειτουργία, παρέχουν 

υψηλούς βαθμούς απόδοσης περίπου 3:1 έναντι των συμβατικών κινητήρων, 

έχουν απλούστερη κατασκευή , μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αφού έχει 

υπολογισθεί ότι η διάρκε ια του αντιστοιχεί σε 1000000 km συμβατικού 

κινητήρα. Επιπλέον δεν χρειάζονται κυκλώματα ψύξης, έχουν σχεδόν 

μηδαμινές φθορές στα εξαρτήματα τους με συνέπεια χαμηλό λειτουργικό 

κόστος. Δεν καταναλώνουν ενέργεια σε στάση και είναι ασφαλής σε 

περίπτωση σύγκρουσης του οχήματος. Όλοι ο ι παραπάνω λόγοι δείχνουν ότι 

η χρήση ηλεκτροκινητήρων ε ίναι μια πολύ υποσχόμενη δυναμική πρόταση. 
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ελέγχει την λειτουργία του οχήματος ως προς την ταχύτητα και την ροπή του 

κινητήρα. 

Τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει μεγάλη πρόοδος στην εξέλιξη των 

μετατροπέων, ειδικότερα σε θέματα απόδοσης και αξιοπιστίας τους. 

-1..t. :rροχΟf 

_Ι 
Ηλεκτρονικός / 

Πηγή l Μετατροπέας Διαφορικό 
Ενέργειας 

Ι 
Ισχύος Ι 

li 

Φορτιστής 

Σχήμα 1. Διάγραμμα λειτουργίας ηλεκτρικού αυτοκινήτου 

5.4 ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

Η φόρτιση των συσσωρευτών είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία καθώς έχει 

άμεση σχέση με την αυτονομία ενέργειας του οχήματος . Ταυτόχρονα με την 

ραγδαία ανάπτυξη των συσσωρευτών ως προς τους κύκλους φόρτισης

αποφόρτισης τους έχουν εξελιχθεί και οι μέθοδοι τροφοδοσίας ρεύματος. 
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1. Φόρτιση σε οικιακό δίκτυο 

Η μέθοδος αυτή είναι ίσως η πιο διαδεδομένη λόγω του ότι γίνεται σε 

μονοφασική περιοχή και δυνατότητα φόρτισης νυχτερινών ωρών. 

Γεγονός που έχει άμεση σχέση με το κόστος. Ο χρόνος πλήρης 

φόρτισης διαρκεί 6-8 ώρες με μέγιστο ρεύμα φόρτισης τα 15 Α. Όσο 

αυξάνεται το βάρος των συσσωρευτών οι τιμές αυτές μεταβάλλονται. 

2. Φόρτιση σε σταθμούς παρκαρίσματος 

Μια εναλλακτική μέθοδος φόρτισης είναι σε ειδικούς σταθμούς. Η 

τροφοδοσία γίνεται σε τριφασική περιοχή και με τον φορτιστή να 

βρίσκεται εκτός οχήματος. Οι σταθμοί αυτοί έχουν και την δυνατότητα 

της " γρήγορης φόρτισης " όπου η τροφοδοσία επιτυγχάνεται με 

ρεύμα> 100 Α και ολοκληρώνεται σε περίπου 20-30 λεπτά. 

Η καταπόνηση των συσσωρευτών λόγω της μεγάλης έντασης 

ρεύματος είναι αναπόφευκτη για αυτό το λόγο η ταχυφόρτιση 

συνιστάται σε έκτατες περιπτώσεις. 

Εικόνα 5. Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
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Τέλος οι διατάξεις φόρτισης σε σταθμούς έχουν την δυνατότητα να 

επιτυγχάνουν ισορροπημένη φόρτιση των στοιχείων με άμεσο 

αποτέλεσμα την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

3. Φόρτιση από ανάκτηση ενέργειας 

Η φόρτιση των συσσωρευτών με την μέθοδο αυτής λαμβάνει χώρα 

όταν το όχημα επιβραδύνει ή κινείται σε κατηφορική κλίση . Ο Η/Κ 

λειτουργεί ως γεννήτρια λαμβάνοντας μέρος της κινητικής ενέργειας και 

μετασχηματίζοντας την σε ηλεκτρική όπου και αποθηκεύεται στους 

συσσωρευτές . 

4. Φόρτιση με φωτοβολταικό στοιχείο 

Η φόρτιση επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάνελ 

επί της οροφής, δεν χρειάζεται εξωτερική παρέμβαση (φορτιστές-φις) 

αλλά το υψηλό κόστος και ο χαμηλός βαθμός απόδοσης περιορίζουν 

την μέθοδο αυτή. Παρόλα αυτά έχει μηδενικό κόστος αφού η φόρτιση 

μπορεί να επιτευχθεί εν κινήσει και σε στάση. 

5. Άλλες διατάξεις φόρτισης 

Κάποιες ακόμα μέθοδοι φόρτισης είναι η φόρτιση με 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος διάταξη συνδυασμός βενζινοκινητήρα και 

γεννήτριας, η φόρτιση με ηλεκτροφόρες ράγες επί του εδάφους όπου η 

μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται επαγωγικά ή μέσω 

γαλβανικής σύνδεσης. Επίσης υπάρχει η λεγόμενη · · Επαγωγική 

Φόρτιση και η φόρτιση με χρήση Υπερπυκνωτών, όπου 

χρησιμοποιούνται πυκνωτές μεγάλης χωρητικότητας και χαμηλής 

τάσεως παράλληλα με τους συσσωρευτές. 
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5.5 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε το ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση αναζωπυρώθηκε 

τις τελευταίες δεκαετίες όπου το φαινόμενο της περιβαλλοντικής μόνωσης 

άρχισε και επεκτεινόταν με γρήγορους ρυθμούς . Η εξέλιξη των 

ηλεκτροκινούμενων οχημάτων έχει φθάσει πλέον σε μεγάλο βαθμό τα 

σύγχρονα συστήματα , είνα ι αξιόπιστα και έχουν αποδοτικότητα. Υπάρχουν 

όμως αρκετά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να καταφέρουν να 

εδραιωθούν. 

Ένας τομέας που πρέπει να βελτιωθεί είναι η τεχνολογία των συσσωρευτών. 

Εξα ιτίας της ανεπάρκειας των συσσωρευτών το σύστημα έχει μικρές τιμές 

απόδοσης , πολύ μικρή αυτονομία ενέργειας και μειωμένη πυκνότητα 

ενέργειας σε σχέση με τα υγρά καύσιμα . 

Για παράδειγμα 1 χιλιόγραμμο βενζίνης αποδίδε ι θερμική ενέργεια 12000 Wh, 

αντίστοιχα 1 χιλιόγραμμο συσσωρευτή Νατρίου - Θείου έχει ενέργεια 85 Wh . 

Επίσης η κατασκευή συσσωρευτών έχει υψηλό κόστος, γεγονός που 

επηρεάζε ι σημαντικά το συνολικό κόστος του οχήματος . 

Ένα ακόμα μειονέκτημα τους είνα ι τα μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται σε 

περίπτωση σύγκρουσης του οχήματος και ηλεκτροπληξίας λόγω κακής 

μόνωσης . 

Τέλος ο δύσκολος ανεφοδιασμός καθώς ο ι σταθμοί φόρτισης ακόμα δεν 

έχουν επεκταθεί. Το πρόβλημα λύνεται εν μέρε ι με χρήση φορητών 

φορτιστών , οι οποίοι όμως δεν εξασφαλίζουν πλήρης φόρτιση και έχουν 

αυξημένο κόστος. 

Η εξέλιξη και μαζική παραγωγή αμ ιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων ίσως 

παραγκωνίσει τους μέχρ ι σήμερα επικρατέστερους συμβατικούς κινητήρες. 

Αποτέλεσμα να θίγονται τα συμφέροντα των πετρελαιοπαραγωγικών 

εταιρειών με συνέπεια τον συνεχόμενο " πόλεμο " ανάμεσα στις εταιρείες 

αυτές κα ι τους κατασκευαστές ερευνητές των ηλεκτρ ι κών οχημάτων. 

Παρόλα αυτά παρατηρείτα ι ειδικότερα τα τελευταία χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον 

της πολιτείας και των πολιτών ως προς τα ηλεκτρικά οχήματα. Σε αυτό έχουν 

βοηθήσε ι οργανώσεις όπως η A.V.E.R.E. που έχουν ως σκοπό την 

προώθηση της ιδέας μέσω πανευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙ06 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

L----·- ------
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6.1 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη των σύγχρονων εναλλακτικών κινητήρων έχει 

απασχολήσει ιδιαιτέρως και χώρα μας. Ως γνωστόν η Ελλάδα δε διαθέτει 

αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κυριότερες βιομηχανίες δραστηριοποιούνται στη 

συναρμολόγηση και μετατροπή οχημάτων. 

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται περισσότερο στην ανάπτυξη πρωτότυπων 

ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, κυρίως από Πανεπιστήμια (Παν. 

Πατρών, Ε.Μ.Π) και οργανισμούς (Κ.Α.Π.Ε. και ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) 

Είναι αναγκαίο να εισέλθει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό μοτίβο της "καθαρής" 

αυτοκίνησης μέσω πρωτοβουλιών και ολοκληρωμένων λύσεων καθώς είναι 

μεγάλος ο όγκος των οχημάτων που κυκλοφορούν απ' τα οποία μεγάλο 

ποσοστό είναι παλαιάς τεχνολογίας και ρυπογόνα. 

Επομένως είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε και να 

ενισχύουμε την παγκόσμια προσπάθεια για τη δημιουργία Οικολογικής

Οικονομικής Αυτοκίνησης. 
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6.2 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 

Ο Προμηθέας είναι το πρωτότυπο όχημα που κατασκευάστηκε από ομάδα 

φοιτητών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) 

Κατασκευάστηκε και διαγωνίστηκε το 2009 στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό 

οικολογικής οδήγησης Shell Eco Marathon , στην κατηγορία πρωτότυπων 

οχημάτων. 

Ο σκοπός της ομάδας ήταν η κατασκευή ενός μικρού ηλεκτρικού οχήματος με 

ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη και τροφοδοσία μέσω κυψέλων καυσίμου 

υδρογόνου. 

Ο ηλεκτρικός κινητήρας μόνιμων μαγνητών σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε 

απ' την ίδια ομάδα. Αποτελείται από ένα σταθερό τμήμα πακτωμένο στο 

αμάξωμα του αυτοκινήτου και ένα κινούμενο τμήμα στον πίσω κινητήριο 

τροχό. 

Η αλληλεπίδραση δύο περιστρεφόμενων μαγνητικών πεδίων, ένα από το 

στάτη και ένα από το ρότορα αναπτύσσει τη ροπή κίνησης. 

Η ανάπτυξη ροπής επιτυγχάνεται μέσα σ' ένα λεπτό διάκενο αέρα, χωρίς 

ύπαρξης τριβής επομένως δεν έχουμε απώλεια ενέργειας. 

Το όχημα χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας το υδρογόνο. Η μετατροπή του σε 

ηλεκτρισμό πραγματοποιείτε μέσω τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου ΡΕΜ 

που μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπετε σε κινητική και ένα μικρό ποσοστό χάνεται 

ως θερμότητα στο περιβάλλον. 

r-------- -

Εικόνα 1. Όχημα "Προμηθέας" 
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Χαρακτηριστικά οχήματος 

• Ισχύς λειτουργίας 160 W 

• Μέγιστη ισχύς 300 W 

• Ταχύτητα κανονικής λειτουργίας32 km/h 

• Μέγιστη ταχύτητα 59 km/h 

• Κατανάλωση 1100 km/ισοδ. Λίτρο (0,09 Lt/100 km) 

• 1 Οπολικός κινητήρας μόνιμων μαγνητών 

• Πηγή ενέργειας κυψέλης καυσίμου ισχύος 0,6 kw 

6.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ε.Μ.Π 

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών του Ε.Μ.Π. προχώρησε στην 

ολοκληρωμένη κατασκευή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης, με σκοπό την 

απόκτηση τεχνογνωσίας, την κατανόηση των επιμέρους τεχνικών δυσκολιών 

και στη μελλοντική έρευνα για βελτίωση των χαρακτηριστικών του. 

Κατά την κατασκευή του οχήματος χρησιμοποιήθηκε υπάρχουσα τεχνολογία 

ώστε να διαφανούν μελλοντικές δυνατότητες για την κατασκευή εγχώριων 

ηλεκτρικών οχημάτων. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές η κατασκευή του συγκεκριμένου ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου είχε σαν στόχο να εισάγει τους μηχανικούς-ερευνητές σε ένα 

αναπτυσσόμενο πεδίο τεχνολογίας αλλά και να αφυπνίσει τους πολίτες όσον 

αφορά τα προβλήματα του περιβάλλοντος και να τους βοηθήσει να 

αποκτήσουν οικολογικές ανησυχίες. 

Για την κατασκευή του αυτοκινήτου χρησιμοποιήθηκε αμάξωμα συμβατικού 

αυτοκινήτου Seat Marbella 850. 

Ο τύπος κινητήρα που επιλέχθηκε ήταν επαγωγικός καθώς αυτό το είδος 

αποτελεί παγκοσμίως ένα ευρύ πεδίο έρευνας. 

Ο έλεγχος του τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα επιτυγχάνεται από έναν 

τριφασικό αντιστροφέα ισχύος 15 kW ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή. 

Η ενέργεια παρέχεται από 26 συσσωρευτές μολύβδου-οξέως συνολικής 

τάσης 312 Volt. 
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Για να υπάρξει ομοιόμορφη κατανομή του βάρους οι συσσωρευτές 

τοποθετήθηκαν στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου αλλά και στο χώρο 

αποσκευών. 

6.4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ 

Η παρακάτω έρευνα πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Σκοπός της έρευνας ήταν η δημιουργία υβριδικού οχήματος με τη μετατροπή 

ενός συμβατικού αυτοκινήτου. 

Επιλέχθηκε ένα συμβατικό όχημα μικρού βάρους FIAT 900 κ.εκ. λόγω της 

εύκολης μετατροπής του σε τετρακίνητο. 

Το όχημα αυτό μετατράπηκε σε υβριδικό διατηρώντας το υφιστάμενο 

κινητήριο σύστημα με μετάδοση της κίνησης στο μπροστινό μέρος. 

Οι μετατροπές του συμβατικού οχήματος σε Υβριδικού ήταν στους εξής 

τομείς: 

ι. Τοποθέτηση ηλεκτρικού κινητήρα 

Για την παρούσα δομή υβριδικού οχήματος ο ασύγχρονος τριφασικός 

κινητήρας BRUSA Ελβετικός κατασκευής, με ενσωματωμένο 

αισθητήρα στροφών. Επιλέχθηκε αυτός ο τύπος ηλεκτροκινητήρα λόγω 

του χαμηλού κόστους της αξιοπιστίας του και της μειωμένης ανάγκης 

για συντήρηση. 

Ονομαστική ισχύς 12 kw στις 5920 rpm 

Μέγιστη ροπή/ρεύμα κινητήρα 66 Nm / 250 Α 

Ονομαστική ροπή/ρεύμα κινητήρα 20 Nm / 99 Α 

Ονομαστική τάση/συχνότητα 87,5 V / 200 ΗΖ 

Μέγιστη ταχύτητα 12500 rpm 

Βάρος 32 kg 

Βαθμός προστασίας ΙΡ 54 
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Ο ηλεκτρικός κινητήρας τοποθετήθηκε κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού 

με τη χρήση αυτοσχέδιας μεταλλικής βάσης. 

Στον άξονα του εφαρμόζετα ι οδοντωτή τροχαλία και μέσω οδοντωτού ιμάντα 

μεταφέρεται η κίνηση από τον Η/Κ στον κινητήριο άξονα του δ ιαφορικού. 

ίί. Κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος 

Για την μετατροπή της ισχύος του Η/Κ ο ι κατασκευαστές 

χρησιμοποίησαν μια απλή διάταξη κλασσικής τριφασικής γέφυρας 

αποτελούμενη από έξι τρανζίστορ ισχύος τύπου IGBT. 

Η συνδεσμολογία της διάταξης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα : 

Εικόνα 2. Ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος 

Για την σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του μετατροπέα επιλέχθηκαν στοιχεία 

IGBT της εταιρείας Fairchild. Τα στοιχεία αυτού του ε ίδους χαρακτηρίζονται 

από τον μικρό χρόνο απόσβεσης και τις μικρές διακοπτικές απώλειες, επίσης 

έχουν περιθώρια ασφάλειας όσον αφορά τα ρεύ ματα και τις τάσεις που 

μπορούν να αντέξουν. 
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ίίί. Τοποθέτηση συστοιχίας συσσωρευτών 

Το όχημα κινείται από μία συστοιχία συσσωρευτών μολύβδου με 

χωρητικότητα 180 Ah έκαστος, τάσεως 84 V , η οποία όπως είδαμε 

τοποθετήθηκε στον αποθηκευτικό χώρο. Η συνολική ηλεκτρική 

ενέργεια που αποθηκεύεται στους συσσωρευτές είναι 15, 1 kwh τιμή 

επαρκής για την κίνηση του οχήματος. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου συσσωρευτών οφείλεται στο 

ιδιαίτερο χαμηλό κόστος αγοράς σε σχέση με τις πιο εξελιγμένης 

μπαταρίες. 

ίν. Λοιπές μετατροπές 

Επιπλέον μετατροπές είναι η αλλαγή του συστήματος ανάρτησης και 

διαφορικού από τετρακίνητο FIAT PANDA. Λόγω της μετατροπής 

αυτής τροποποιήθηκαν οι σωληνώσεις του συστήματος πέδησης και 

αντικαταστάθηκε η ντίζα του χειρόφρενου λόγω διαφοράς ότα πίσω 

ελατήρια της ανάρτησης. 

Επίσης αντικαταστάθηκε το δοχείο καύσιμου με αυτό του 4χ4 μοντέλου 

λόγω χωροταξικών δυσκολιών. 

6.4.1 Έλεγχος κινητήρα συστήματος 

Η ύπαρξη κινητήριου συστήματος στον πίσω άξονα καθιστά τον έλεγχο του 

συνολικού υβριδικού κινητήριου συστήματος, ώστε να είναι αρμονική, 

αξιόπιστη και ασφαλής η λειτουργία του οχήματος . 

Ο σχεδιασμός του υβριδικού οχήματος λαμβάνει υπόψη 3 διακριτές 

καταστάσεις λειτουργίας: 

ί. Εκκίνηση και κίνηση του οχήματος σε χαμηλές 

ταχύτητες 

Ο Η/Κ είναι συνδεδεμένος με ποτενσιόμετρο το οποίο με τη σειρά του 

συνδέεται με την ντίζα του πεντάλ. Το ποτενσιόμετρο στέλνει εντολές 

Η/Κ ο οποίος λειτουργεί με ταχύτητα μέχρι 25 χλμ/ώρα. 
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ίί. Κίνηση σε μέσες ταχύτητες 

Σε ταχύτητες άνω των 25 χλμ/ώρα το όχημα κινείται αποκλειστικά από 

την Μ . Ε . Κ . ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται φόρτιση μέσω 

παλμοδότησης της ηλεκτρικής μηχανής. 

ίίί. Αυξημένες απαιτήσεις ισχύος 

Όταν η θέση του πεντάλ φθάσει κοντά στην τελική της θέση το 

ποτενσιόμετρο ενεργοποιεί κα ι εμπλέκει και τον Η/Κ του οποίου ο 

έλεγχος τώρα βασίζεται στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του 

εμπρόσθιου και οπίσθιου κινητή ριου άξονα. 

Τέλος ο έλεγχος του Η/Κ όσον αφορά την αξ ιόπιστη λειτουργία του 

επιτυγχάνεται μέσω κεντρικής μονάδας · που δέχεται σήματα από δύο 

αισθητήρες στροφών, ένας σε κάθε άξονα. 

6.5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

6.5.1. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

Στην Ελλάδα τις περασμένες δεκαετίες δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 

ηλεκτροκίνητα οχήματα. Η προσπάθεια που συντελείται σε Πανευρωπαϊκό 

επίπεδο στην ανάπτυξη , την εξέλιξη και εγκαθίδρυση των "καθαρών" 

τεχνολογιών έχει σίγουρα πλέον αγγίξε ι και την χώρα μας. 

Είναι φανερό πως η ηλεκτροκίνηση προωθείτε από πολλούς κατασκευαστές 

ως το μέλλον της αυτοκίνησης και σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες είναι ήδη 

πραγματικότητα. 

Για να ενσωματωθεί η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα ε ίναι αναγκαίο να 

υλοποιηθούν πρωτίστως κάποιες υποδομές. 

Ένας σημαντικός παράγοντας είνα ι η φόρτιση των συσσωρευτών και η 

τοποθέτηση των συσκευών φόρτισης . Λόγω των πολεοδομικών 

ιδιαιτεροτήτων πολλών ελληνικών πόλεων θα πρέπει να εφαρμοσθούν 

μελέτες με αντικείμενο την εγκατάσταση των συσκευών. 
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Ένα περαιτέρω βήμα για τη διάδοση και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης 

επιταχύνθηκε μέσω της εταιρείας καυσίμων ΕΚΟ και του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. 

Το σχέδιο είχε σαν σκοπό τον εξοπλισμό 3 πρατηρίων καυσίμου με συσκευές 

φόρτισης για την κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων 

και δίκυκλων. 

Οι σταθμοί φόρτισης διαθέτουν ρευματολήπτες τύπου "SUKO" για ένταση 

φόρτισης μέχρι 16 Α και τύπου 'ΌΕΜ" για φόρτιση μέχρι 32 Α και πληρούν 

όλες τις τελευταίες προδιαγραφές για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. 

Διαθέτουν επίσης όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ελεγχόμενη μέσω 

μαγνητικών καρτών πρόσβαση και την καταμέτρηση των στοιχείων οχήματος 

και κατανάλωσης, με διαθεσιμότητα τόσο τοπική όσο και, μελλοντικώς, σε 

επίπεδο δικτύου πόλης με κεντρικό έλεγχο. Πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που 

χρησιμοποίησε τον σταθμό φόρτισης στη Γλυφάδα ήταν το Mitsubishi i-MiEV 

της εταιρείας ΙΑΣΩΝ ΑΕΒΕ, το οποίο κυκλοφορεί στην Αθήνα τους 

τελευταίους τρεις μήνες. 

Παράλληλα με την ενέργεια αυτή, άλλο ένα αξιόλογο εγχείρημα βρίσκεται σε 

φάση υλοποίησης . 

Μέσω έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας, είναι εφικτή η δημιουργία μαζικής παραγωγής 

μικρών ηλεκτρικών οχημάτων στη Ελλάδα. 

Το έργο θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Βιοτεχνικό πάρκο Πτολεμdί"δας Α.Ε. , 

με την οικονομική ενίσχυση της ΔΕΗ και των τοπικών πόρων ανάπτυξης. 

Σκοπός του εγχειρήματος είναι η κατασκευή αυτοκινήτου που θα ξεπερνάει τα 

6000 ευρώ, με απλή δομή χωρίς πολυτέλειες και πολύπλοκα ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα. 

Τα μηχανικά μέρη του οχήματος θα κατασκευαστούν από εταιρείες που θα 

θελήσουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. 

Λόγω της έλλειψης παραγωγής συσσωρευτών στην Ελλάδα, οι μπαταρίες θα 

εισάγονται από μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού. 

Ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή να μην υποσκαφθεί από διάφορα 

μικροσυμφέροντα και εσφαλμένες νοοτροπίες καθώς πρόκειται για σπουδαία 

κίνηση που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στη χώρα μας. 
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Επιπλέον ένα εμπόδιο είναι η αυξημένη ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια διότι 

όση ενέργεια απαιτούν τα συμβατικά οχήματα από τα ορυκτά καύσιμα, τόση 

θα χρησιμοποιούν και τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό συνεπάγεται με μεγάλου 

κόστους επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. 

Τέλος λόγω της μικρής ακόμα μαζικής παραγωγής των ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων η τιμή αγοράς τους είναι απρόσιτη για το μέσο καταναλωτή. 

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά: 

Τους επόμενους μήνες προβλέπεται εισαγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη 

χώρα μας γεγονός θετικό καθώς είναι ίσως η αρχή για την εγκαθίδρυση τους. 

Ορισμένα από τα μοντέλα είναι : 

Mίtsubίshί ί-ΜίΕV 

Το Mitsubishi i-MiEV είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής στον 

κόσμο. Το λιλιπούτειο αυτοκίνητο μήκους 3,39 μ. διαθέτει ηλεκτρικό μοτέρ 

ισχύος 64 ίππων. Οι μπαταρίες δεν χρειάζονται συντήρηση και προσδίδουν 

την απαραίτητη ενέργεια για να καλυφθούν 150.000 χλμ. Ο ηλεκτροκινητήρας 

δεν εκπέμπει ρύπους (καυσαέρια, θόρυβο) στην ατμόσφαιρα. Αν γίνει 

σύγκριση της ποσότητας C02 που αναλογεί σε ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο 

αυτοκίνητο με την ποσότητα C02 που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κατά την 

παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη φόρτιση των 

μπαταριών, προκύπτει ότι το i-MiEV επιβαρύνει το περιβάλλον μόλις με το 

1 /3.υς διαρκεί επτά ώρες. 

Το i-MiEV έχει αυτονομία με μία φόρτιση 150 km στον Ευρωπαϊκό αστικό 

κύκλο οδήγησης 10-15. Αυτό του παρέχει μία αυτονομία που είναι επαρκής 

για καθημερινή οδήγηση μίνι αυτοκινήτου 

Σύμφωνα με μετρήσεις που έχει πραγματοποιήσει το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) έδειξαν ότι το i-MiEV καταναλώνει 

ηλεκτρική ενέργεια αξίας 1 ,21 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα διανυόμενης 

απόστασης. 
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Nissan Leaf 

Το Nissan Leaf είναι το πρώτο μικρομεσαίο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής 

παραγωγής. Διαθέτει χώρους για πέντε επιβάτες και χρησιμοποιεί μόνο 

ηλεκτρική ενέργεια για να κινηθεί. 

Η επιλογή της ονομασίας του επισημαίνει την οικολογική συμπεριφορά του. 

Όπως τα φύλλα των δέντρων εμπλουτίζουν και καθαρίζουν την ατμόσφαιρα 

έτσι και το αυτοκίνητο της Nissan εξαλείφει τους ρύπους από τις καθημερινές 

μας μετακινήσεις. 

Το Nissan Leaf έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

• μηδενικές εκπομπές ρύπων, 

• διακριτικό σχεδιασμό, 

• ρεαλιστική αυτονομία 160 χλμ. 

• προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα διασύνδεσης και ελέγχου. 

Διαθέτει συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 90 kW. και ο ηλεκτροκινητήρας 

αποδίδει 109 ίππους και περισσότερα από 28 χλγμ. ροπής. Αυτή η απόδοση 

εξασφαλίζει καλές επιδόσεις και απόκριση στις εντολές του οδηγού που 

συγκρίνονται με ένα μικρομεσαίο βενζινοκίνητο. 

Στην Ελλάδα ίσως να έρθει το 2012 αλλά με τα σημερινά δεδομένα (με τους 

φόρους πολυτελείας κ.ά.) η τιμή του θα ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. 

Opel Ampera 

Πρόκειται για μια δυναμική απάντηση της γνωστής γερμανικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι ευρύχωρο οικογενειακό αυτοκίνητο 

χρησιμοποιώντας 100% ηλεκτρική ενέργεια . 

Το Opel Ampera μπορεί να διανύσει από 40 έως 80 km μόνο με τη μπαταρία 

του και πάνω από 500 km (εκτεταμένη αυτονομία) με τη βενζινοκίνητη 

ηλεκτρική γεννήτρια 1 .4 λίτρων (82 hp). 
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Το κόστος μετακίνησης με το Opel Ampera αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο του 

κόστους με ένα συμβατικό βενζινοκίνητο όχημα. 

Εκτιμάται ότι ένα χιλιόμετρο ηλεκτροκίνησης θα κοστίζει περίπου 2 λεπτά του 

ευρώ, έναντι 12 λεπτών του ευρώ χρησιμοποιώντας βενζίνη με τιμή 1,50 € 

ανά λίτρο. 

Το Ampera μπορεί να συνδεθεί με μία στάνταρ ηλεκτρική οικιακή πρίζα 230-

νolt/16 Α για φόρτιση. Υπολογίζουμε ότι το κόστος θα είναι λιγότερο από 1 

ευρώ τη νύχτα για μία πλήρη φόρτιση που θα παρέχει ηλεκτρική αυτονομία 

από 40 έως 80 km. 

Η ηλεκτρική μονάδα κίνησης παράγει 370 Nm, με επιτάχυνση από Ο στα 100 

km/h σε 9 δευτερόλεπτα περίπου και τελική ταχύτητα 160 km/h. 

6.5.2. Υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα 

Ο όρος της υγραεριοκίνησης δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα, μετατροπές 

συμβατικών κινητήρων σε υγραέριο εφαρμόζονται στη χώρα μας εδώ και 

αρκετές δεκαετίες. Υπήρχε όμως περιορισμένο ενδιαφέρον από το κοινό. 

Τα περισσότερα υγραεριοκίνητα οχήματα των προηγούμενων χρόνων ήταν 

επί το πλείστον πετρελαιοκίνητα ταξί, που λόγω των πολλών χιλιομέτρων που 

διάνυαν, η χρήση του υγραερίου ήταν συμφέρουσα. 

Ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την διάδοση της υγραεριοκίνησης 

ήταν η αξιοπιστία της εγκατάστασης του. Έτσι ο φόβος πιθανής έκρηξης από 

διαρροή ή σύγκρουσης του οχήματος απωθούσε το καταναλωτικό κοινό από 

την ιδέα της υγραεριοεγκατάστασης στα οχήματα. 

Πλέον τα σύγχρονα συστήματα πληρούν όλες τις προδιαγραφές και παρέχουν 

αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία. 

Οι δεξαμενές υγραερίου όπως έχει προαναφερθεί είναι κατασκευασμένες από 

ανθεκτικά υλικά και έχουν εξοπλισθεί με ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 

ασφάλειας που μηδενίζουν τον κίνδυνο έκρηξης. 

Στην Ιταλία που είναι η πρώτη χώρα σε μελέτη και κατασκευή εξαρτημάτων 

υγραεριοεγκατάστασης , τα οχήματα υγραερίου ξεπερνούν τα 1 .000.000 σε 

αριθμό. 
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Μεγάλη απήχηση υπάρχει και σε άλλες χώρες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό LP Gas. 

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 

Νότια Κορέα 2.187.066 1.533 

Πολωνία 2.050.000 6.700 

Τουρκία 2.000.000 6.853 

Αυστραλία 620.000 3.200 

Ρωσία 600.000 2000 

Ιαπωνία 292.300 1900 

Ολλανδία 270.000 1900 

Εργασιακά Υγραεριοκίνητα Μοντέλα: 

Renault C/ίο 

Η Γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία ανέπτυξε και προωθεί τη δικιά της πρόταση 

στην υγραεριοκίνηση. Πρόκειται για το μικρομεσαίο μοντέλο Clio με κινητήρα 

που καταναλώνει υγραέριο και βενζίνη, έχει χωρητικότητα 1.200 κ.εκ . και 

αποδίδει 75 ίππους. 

Το υγραεριοκίνητο Clio είναι εργοστασιακά κατασκευασμένο ως όχημα διπλού 

καυσίμου, ώστε να κινείται τόσο με υγραέριο όσο και με βενζίνη. 

Πληροί τα στάνταρ ασφαλείας και παρέχει τις ευκολίες και των δύο τρόπων 

κίνησης. 

Fίat Panda-Punto Ενο 

Άλλη μια δυναμική πρόταση υγραεριοκίνητων μοντέλων παρουσιάζει η ιταλική 

αυτοκινητοβιομηχανία Fiat με τα Fiat Panda και Punto Ενο. 

Τα δύο μοντέλα της εταιρείας που διατίθενται και στην ελληνική αγορά 

εφοδιάζονται με κινητήρες διπλού καυσίμου βενζίνης - υγραερίου οι οποίοι 

τοποθετούνται απευθείας στο εργοστάσιο παραγωγής. 
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Η εταιρεία εγγυάται πως εκτός από την χαμηλή τιμή και την μείωση των 

εκπεμπόμενων ρύπων τα μοντέλα της προσφέρουν και αυξημένη αυτονομία 

λόγω της ύπαρξης δύο δεξαμενών καυσίμου, σε σχέση πάντα με τα 

αντίστοιχα βενζινοκίνητα μοντέλα. 

Οι κινητήρες που διατίθενται είναι οι 1 .2 κ.εκ. 69 hp , 1 .4 κ.εκ. 77 hp και τιμή 

πώλησης από 14.900 έως 15.300 ευρώ ανάλογα και το μοντέλο. 

69hρ Χλμ Κόστος 

Μέση κατανάλωση 6,4 15.000,00 1.632,00 

βενζίνη Τιμή βενζίνης (ανά χλμ & λίτρο) 0,06 1,700 

~λμ Κόστος 

69hρ Μέση κατανάλωση 8,4 15.000,00 1.008,00 

υγραέριο Τιμή υγραερίου (ανά χλμ &λίτρο) 0,08 1,00 0,800 

Οφελος λόγω χρήσης υγραερίου 624,00€ 

38% 

Η πορεία της υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η υγραεριοκίνηση επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο 2773/ΦΕΚ Α 

286/22 Δεκεμβρίου 1999 σε όλα τα οχήματα. Το τελευταίο διάστημα και 

συγκεκριμένα το 201 Ο λόγω της αυξημένης τιμής της βενζίνης και του 

πετρελαίου πολλοί καταναλωτές στράφηκαν στο οικονομικότερο υγραέριο και 

ο αριθμός οχημάτων υγραερίου ανέβηκε κατακόρυφα. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης υγραερίου εκτός των μειωμένων 

ρύπων και της λιγότερης φθοράς του κινητήρα, είναι η χαμηλή τιμή του καθώς 

έχει συμφωνηθεί να μην ξεπεράσει το 50% της τιμής της βενζίνης για ένα 

συγκεκριμένο διάστημα. 

Όλοι οι παραπάνω λόγοι σε συνδυασμό με τον αύξοντα αριθμό πρατηρίων 

ανεφοδιασμού και την εμφάνιση σύγχρονων πιστοποιημένων συνεργείων 

εγκατάστασης, φέρνουν τους υγραεριοκινητήρες στην πρώτη θέση, όσον 

αφορά την εναλλακτική αυτοκίνηση στη χώρα μας. 

Ίσως το μόνο μειονέκτημα που δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα είναι το μεγάλο 

κόστος αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού που κυμαίνονται από 800 
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έως 2000 ευρώ, ανάλογα τον τύπο του οχήματος. Αν αναλογισθεί όμως 

κάποιος τη μικρή τιμή του υγραερίου, το κόστος αυτό αποσβένεται αναλόγως 

πάντα τη συχνότητα χρήσης του αυτοκινήτου. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών τα οχήματα που 

δηλώθηκαν ως υγραεριοκίνητα για το 201 Ο έφθασαν τα 5.160 . Το πρώτο 

8μηνο του 2011 ο ίδιος αριθμός ανήλθε στα 21.319 οχήματα και συγκεκριμένα 

από Ιανουάριο μέχρι Αύγουστο ο αριθμός των εν λόγω οχημάτων ανά μήνα 

είχε ανοδική τάση από 1.285 τον Ιανουάριο στα 3.592 τον Ιούνιο και 2.509 τον 

Αύγουστο. 

Είναι σίγουρο ότι το υγραέριο έχει κερδίσει την ελληνική αγορά και όσο οι 

τιμές πετρελαίου - βενζίνης θα ανεβαίνουν κατακόρυφα θα βρίσκεται στο 

προσκήνιο , τουλάχιστον μέχρι να εισέλθει στην ελληνική αγορά ένα 

φθηνότερο καθαρότερο καύσιμο . 

6.5.3 Υβριδικά αυτοκίνητα 

Τα υβριδικά αυτοκίνητα ολοένα και πληθαίνουν, αφού καλύπτουν όλη τη 

γκάμα από μικρά έως πολυτελείας έχοντας ως κοινό σκοπό , ανεξαρτήτως 

τιμής και χαρακτηριστικών, την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της 

μειωμένης κατανάλωσης και εκπομπών C02. 

Στην ελληνική αγορά πριν από λίγα χρόνια τα υβριδικά αυτοκίνητα ήταν 

ελάχιστα αριθμητικά, με πρώτο το Prius που λανσαρίστηκε στα τέλη του 2001. 

Μετέπειτα, ακολούθησε η επόμενη γενιά του Prius το 2003, το Lexus RX400h 

το 2005, ενώ η Honda, το 2006 λανσάρισε το Ciνic Hybrid. 

Ο μικρός αριθμός πωλήσεων στις αρχές της δεκαετίας , οφειλόταν 

περισσότερο στην πολύ ακριβή τιμή πώλησης τους. Η μαζική παραγωγή 

υβριδικών οχημάτων ήταν ακόμα σχετικά περιορισμένη με άμεσες συνέπειες 

στις τιμές τους, παρόλα αυτά ορισμένοι ακόμα λόγοι που δεν ευδοκίμησε στην 

χωρά μας η τεχνολογία αυτή ήταν η έλλειψη δυναμικής προώθησης στο 

αγοραστικό κοινό, και οι τότε χαμηλές τιμές των καυσίμων. Έτσι για αρκετά 

χρόνια το ελληνικό αγοραστικό κοινό αδιαφορούσε για την υβριδική 

αυτοκίνηση. 
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5.3.3 Ηλεκτρονικός μετατροπέας 

Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη 

μετατροπή της τάσεως της πηγής ώστε να τροφοδοτηθεί ο κινητήρας. Επίσης 

ελέγχει την λειτουργία του οχήματος ως προς την ταχύτητα και την ροπή του 

κινητήρα. 

Τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει μεγάλη πρόοδος στην εξέλιξη των 

μετατροπέων, ειδικότερα σε θέματα απόδοσης και αξιοπιστίας τους. 

_u. :rροχοf 

Ι Ηλεκτρονικός / 
Πηγή Ι Μετατροπέας Διαφορικό 

Ενέργειας 

Ι. 
Ισχύος Ι .,, 

Φορτιστής 

Σχήμα 1. Διάγραμμα λειτουργίας ηλεκτρικού αυτοκινήτου 

5.4 ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

Η φόρτιση των συσσωρευτών είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία καθώς έχει 

άμεση σχέση με την αυτονομία ενέργειας του οχήματος. Ταυτόχρονα με την 

ραγδαία ανάπτυξη των συσσωρευτών ως προς τους κύκλους φόρτισης

αποφόρτισης τους έχουν εξελιχθεί και οι μέθοδοι τροφοδοσίας ρεύματος. 
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Η τιμολογιακή αξία των υβριδικών είναι υψηλότερη 25-30% σε σχέση με τα 

αντίστοιχα συμβατικά, ενώ το όφελος όπως προαναφέρθηκε έρχεται σε 

βάθος χρόνου. Ακόμα όμως και με την προοπτική της απόσβεσης και των 

χαμηλότερων σε σχέση με το παρελθόν τι μών πώλησης , λόγο της εποχής της 

τρομερής λιτότητας που διανύουμε ως χώρα , ο κόσμος δεν μπορεί να τα 

προσεγγίσει πλέον. 

Υβριδικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά: 

Τα υβριδικά οχήματα που υπήρχαν στην ελληνι κή αγορά μέχρι πριν από λίγα 

χρόνια, ήταν ελάχιστα αριθμητικά, με πρώτο το Prius που λανσαρίστηκε στα 

τέλη του 2001. Μετέπειτα , ακολούθησε η επόμενη γενιά του Prius το 2003, το 

Lexus RX400h το 2005, ενώ η Honda το 2006 λανσάρισε το Ciνic Hybrid 4d. 

Με το πέρασμα των ετών , ο αριθμός των μοντέλων αυξήθηκε σημαντικά με 

αποτέλεσμα αυτήν την στιγμή να κυ κλοφορούν στην ελληνική αγορά περίπου 

στα 14 μοντέλα . 

Honda Jazz Hvbrid 

Το υβριδι κό Jazz αποτελεί το πρώτο μικρό αυτοκίνητο με αυτήν την 

τεχνολογία , και με αυτό το δεδομένο γίνετα ι πιο ολοκληρωμένο από ποτέ , 

αφού διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα των υπολοίπων εκδόσεων, όπως είναι οι 

πολύ καλοί χώροι, η αυξημένη πρακτικότητα και η αξιοπιστία, συν ακόμα πιο 

χαμηλή κατανάλωση και λιγότερα τέλη κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητο 

εφοδιάζεται με τον κινητήρα 1,3 λίτρων τεχνολογίας i-VTEC, με τη μετάδοση 

να γίνεται μέσω του αυτόματου κι βωτίου CVT. Ο κινητήρας των 1.339 κ.εκ . 

αποδίδει 88 ίππους στις 5.800 σ .α .λ. και 121 Nrn ροπής στις 4.500 σ.α.λ. , 

ενώ οι εκπομπές ρύπων C02 ανέρχονται στα 104 γρ./χλμ . 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι χώροι των επιβατών του υβριδικού Jazz δεν 

έχουν αλλοιωθεί, με την πρακτικότητα να παραμένε ι αναλλοίωτη, αφού 

μπαταρίες είναι τοποθετημένες κάτω από το χώρο των αποσκευών. Ωστόσο, 

ο τελευταίος είναι της τάξης των 223 λίτρων έναντι 335 λίτρων του μη 

υβριδικού Jazz. 
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Honda CR-Z 

Πρόκειται για το πρώτο μικρό κουπέ υβριδικό αυτοκίνητο, που πρώτα απ' όλα 

κεντρίζει το ενδιαφέρον με την ιδιαίτερα δυναμική σχεδίασή του, θυμίζοντας 

εξωτερικά το «εκρηκτικό» CRX, ενώ ανάλογα ξεχωριστό είναι και το 2θέσιο 

εσωτερικό του. Παράλληλα, το μεγάλο ατού του CR-Z είναι πως ξεφεύγει από 

την οδηγική μετριοπάθεια των υβριδικών οχημάτων που ξέραμε μέχρι 

σήμερα. Το τιμόνι έχει μεστή αίσθηση και πολύ καλή ακρίβεια , η απόκριση 

στο γκάζι είναι τονισμένη και ο επιλογέας τιμά την παράδοση της Honda. 

Στις στροφές, ακόμα και υπό πίεση, το CR-Z διατηρεί στο ακέραιο την τροχιά 

του, και μόνο στο όριο θα υποστρέψει προοδευτικά και απόλυτα ελεγχόμενα. 

Επίσης, ο τρόπος που τραβάει ο κινητήρας των 124 ίππων είναι 

εντυπωσιακός. Μάλιστα, στη θέση Sport, το μικρό υβριδικό κουπέ έχει πλήρη 

βοήθεια από τον ηλεκτροκινητήρα και δε δυσανασχετεί ακόμα και με 6η στο 

χειροκίνητο κιβώτιο που είναι και το μοναδικό σε μοντέλο του είδους. 

Honda Civic 1 .3 Hybrid 

Η σεντάν υβριδική έκδοση του Cίνίc, συνδυάζει την οικονομία στη χρήση με 

τους ικανοποιητικούς χώρους και την ενδιαφέρουσα αισθητική . Στο θάλαμο 

των επιβατών η εικόνα είναι σύγχρονη, με προσεγμένη ποιότητα και άνετους 

χώρους για τους επιβάτες. Ωστόσο, εκεί που μειονεκτεί περισσότερο είναι 

στον μικρό -για την κατηγορία- χώρο αποσκευών των 350 λίτρων, καθώς η 

τοποθετημένη στην πλάτη του πίσω καθίσματος μπαταρία του 

ηλεκτροκινητήρα «Κλέβει» χώρο. 

Στον δρόμο είναι προσανατολισμένο στην άνεση μέσω της μαλακής ρύθμισης 

της ανάρτησης, προσφέροντας παράλληλα ασφαλή οδική συμπεριφορά. 

Επίσης, χάρη στο σύστημα ΙΜΑ (lntergrated Motor Assist) με το οποίο 

εφοδιάζεται ο 1-VTEC, κινητήρας των 1,3 λίτρων επιτυγχάνεται πολύ χαμηλή 

κατανάλωση καυσίμου, μόλις 4,6 λτ./100 χλμ., και εκπομπές ρύπων C02 109 

γρ./χλμ., ενώ την ευκολία στην οδήγηση ενισχύει το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 

κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων μετάδοσης (CVT). 
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Honda lnsight 

Εξωτερικά, το lnsight με το χαμηλό αεροδυναμικό συντελεστή (Cd=0,28) 

κεντρίζει το ενδιαφέρον με το σφηνοειδές ρύγχος του και την έντονα κεκλιμένη 

οροφή. Μοντέρνα εικόνα έχει και το εσωτερικό, στο οποίο τα σκληρά 

πλαστικά που αποτελούν το ταμπλό είναι καλής ποιότητας, και ικανοποιούν 

περισσότερο ως προς την συναρμογή τους. Επίσης, οι χώροι ικανοποιούν 4 

άτομα με τις αποσκευές τους (400 λτ.). Το lnsight χαρακτηρίζεται από την 

ευκολία στην οδήγηση και την άνεση που προσφέρει. 

Οδηγικό, το τιμόνι ικανοποιεί σε αίσθηση, ενώ σε πιο σβέλτους ρυθμούς στις 

στροφές, το αμάξωμα εμφανίζει κλίσεις αποτρέποντας τον οδηγό για κάτι 

περισσότερο. Η ισχύς που παράγει το θερμικό μοτέρ φτάνει τους 88 ίππους 

συν 14 ίππους από τον ηλεκτροκινητήρα , απόδοση που επαρκεί για να 

κινήσει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς το αμάξωμα των 1.226 κιλών, τόσο από 

στάση, όσο και εν κινήσει . Επιπλέον, το CVT κιβώτιο περιλαμβάνει και 

«Sport» πρόγραμμα όπου με την επιλογή του μέσω του μοχλού, ο κινητήρας 

λειτουργεί σε υψηλότερες στροφές. 

Toyota Auris HSD 

Η περισσότερο προηγμένη τεχνολογικά έκδοση του Auris είναι και το 

φθηνότερο υβριδικό Toyota. Σχεδιαστικά, ορισμένες μικροδιαφορές σε σχέση 

με τα «συμβατικά» Auris είναι υπαρκτές, και τονίζουν τον πιο high - tech 

χαρακτήρα του. Στον τομέα των χώρων, στο πίσω κάθισμα 2 ενήλικες θα 

νιώσουν άνετα, με το επίπεδο πάτωμα να βολεύει στη μεταφορά και τρίτου 

επιβάτη. Ωστόσο, η παρουσία της συστοιχίας μπαταριών έχει επηρεάσει το 

βάθος του χώρου αποσκευών που είναι πολύ ρηχός και με χωρητικότητα 279 

λτ. (-75 σε σχέση με το συμβατικό Auris). 

Στο δρόμο, το Auris HSD εμφανίζει πολύ καλή σταθερότητα, σίγουρο πάτημα 

και ουδετερότητα στις αντιδράσεις του, με μικρότερες κλίσεις από το αμάξωμα 

στις στροφές σε σχέση με το «συμβατικό» Auris. Στον αντίποδα, η άνεση είναι 

ελαφρώς μετριασμένη, όμως η ποιότητα κύλισης παραμένει πολύ καλή. Το 
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Toyota Hybrid Synergy Driνe που αποτελεί και την «καρδιά» του υβριδικού 

Aurίs, έχει συνδυαστική ισχύ 136 ίππων, εξασφαλίζει αρκετά ικανοποιητικές 

επιδόσεις από στάση και εν κινήσει, αλλά στις υψηλές στροφές «ακούγεται». 

Lexus CT 200h 

Η Lexus λανσάρει το πρώτο μικρομεσαίο premίum υβριδικό αυτοκίνητο, που 

παράλληλα είναι και το πρώτο προσθιοκίνητο της φίρμας. Εξωτερικά, 

παρουσιάζει δυναμικά χαρακτηριστικά, ενώ στο hi-tech εσωτερικό διαθέτει 

πολύ καλά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Από πλευράς χώρων, στο 

πίσω κάθισμα 2 ενήλικα άτομα θα νιώσουν άνετα, ενώ το πορτμπαγκάζ μαζί 

με έναν κρυφό υποδαπέδιο χώρο προσφέρουν συνολικά 375 λτ. Στην 

οδήγηση, οι σχετικά σφιχτές αναρτήσεις κάνουν αισθητές στο εσωτερικό τις 

κακοτεχνίες, ωστόσο η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή. 

Σε συνδυασμό με το στάνταρ ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς, 

το CT 200h στρίβει με ασφάλεια και υψηλά περιθώρια πρόσφυσης. Δε γέρνει 

ιδιαίτερα, δεν ανοίγει εύκολα την τροχιά του, και όταν συμβεί αυτό γίνεται 

προοδευτικά και ελεγχόμενα, και το τιμόνι είναι ακριβές και άμεσο, ενώ στην 

επιλογή Sport του Driνe Mode τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Παρά τα 1 .370 

κιλά του αμαξώματος, σύμφωνα με τη Lexus, τα 0-100 χλμ./ώρα 

διεκπεραιώνονται σε 10,3 δλ. και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα με 

κατανάλωση 3,8 λτ./100 χλμ. 

Mercedes 5400 Hvbrid 

Πρόκειται για την πρώτη υβριδική Mercedes, της οποίας το υβριδικό σύστημα 

αποτελείται από ένα βενζινοκινητήρα 3,5 λίτρων 279 ίππων και ένα 

ηλεκτροκινητήρα 20 ίππων και 160 Nm ροπής. Η κατανάλωση ανέρχεται στα 

8,0 λτ./100 χλμ. και τα 0-100 χλμ./ώρα 5,5 δλ. 

Tovota prius 3 
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Η τρίτη ανανεωμένη έκδοση του διασήμου Prius είναι πραγματικότητα. Το 

πρωτοπόρο μοντέλο που ουσιαστικά εισήγαγε την τεχνολογία των υβριδικών 

αυτοκίνητων στο αγοραστικό κοινό το 1999, έχει διαφοροποιηθεί αισθητά σε 

σχέση με τους προγονούς του. 

Η χωρητικότητα του βενζινοκινητήρα αυξήθηκε στα 1.800 cc, ενώ προστέθηκε 

και ένας ακόμα ηλεκτροκινητήρας, παράλληλα ενσωματώθηκε sport 

ηλεκτρονική χαρτογράφηση που προσφέρει μια πιο γρήγορη συμπεριφορά 

του οχήματος. Το μοντέλο επίσης διαθέτει άλλες 2 ρυθμίσεις, την Eco, όπου 

ο κινητήρας προσαρμόζεται με βάση την οικονομία καύσιμου και την EV 

λειτουργία όπου το όχημα λειτούργει αμιγώς με τον ηλεκτροκινητήρα μέχρι τα 

70 χλμ Οι επιδόσεις έχουν βελτιωθεί καθώς αγγίζει τα 100 km σε περίπου 

10,4 sec. 

Το βελτιωμένο Synergy Driνe προσφέρει καλύτερη μετάδοση , βελτιωμένη 

λειτουργία σε κρύες συνθήκες , χαμηλότερες εκπομπές C02 και ακόμα πιο 

μειωμένη κατανάλωση περίπου 51t /1 OOkm. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Μηχανολόγος Μηχανικός Οχημάτων). 

Διπλωματική Εργασία: Μελέτη και υλοποίηση στρατηγικής διαχείρισης 
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Διατριβή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1. ΡΙΚΟΥ 
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05-2008 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) 

Μελέτη της Επίδρασης της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη ρύπανση της 

ατμόσφαιρας ( Πτυχιακή Εργασία Δήμητρας-Ειρήνης Κατραβά, ΤΕΙ Κρήτης 

2007) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2682 

Δι.αpρυθμίοεις οrη φορολογία των αυτοκινήτων οχημά

των και άλλες διατάξεις. 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔliΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλοιιθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

'Λρθρο 1 
Έννοια όρων 

Γιο την εφοριιογή τnυ πσrόντος νόμου νοούντοt ως: 
ο) -κοινοτικά σχήμα rα-: 

Το αυτοκίνητα οχr·~μοτα και 01 μοτοσυκλέτες που 

πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της 
Συνθήκης Ε.Ο.Κ. και αr10στέλλονται ή μεταφέροντα~ 

στο εσωτερικό της χώρας από τα λοιπά Κράτη - Μέλη 
της Ευρωπαtκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

β) -Αποστολή ή μεταφορά": 

Κάθε αποστολή ή μεταφορά που αρχίζει σε άλλο 
Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και κσταλr°)γει nτο εσωτφικό 
της χώρας. Η έννοια της μεταφορά<; περιλαιιβάνει και 

τα οχήματα που ιιεταφέρονται αυτοδύναμα. 
γ) ·πρόσωπο·: 
Κάθε φυσικό ή νο11ικό πρόσι.11110 ή ένωση rφοσιί)πων 

που διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα χωρίς όμως να 

αrωτελεi νομικό rφόσωπο. 

δ) -πρόσωπο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χά>

ρας·: 

Κάθε φυσικό ή νομικό ττρόσωπο , που έχει τη συνήθη 
κατοικία ταυ ή την έδρα του. αντίστοιχα , στο εσωτερικό 
της χ~>ρας . 

ε} "Συνήθης κατοικία-: 

Ο τόπος δωιιονής ενός προσώπου. όπως αυτός 

ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της σριΟ. Δ 
24711311.3.19811 απ6φααης του Υπουργού ΟικονομικιiJν, 
η οποία κυριiJθηκε με το ν. 1839/ 1989 (ΦΕΚ 90 Α). 
στ) ·πρώτος τόπος rφοορωμού·: 

Ο τόπος της πρώτης εκφόρτωσης στο εσωτερικό 
της χιί.Jρας . 

ζ) Έγκε1φψέvος αποθηκευτής οχηιΗ'ΙτωV-: 

Το πρόσωπο που έχr.ι λόβr.ι άδεια από την αρμόδια 
τελωνειακή αρχή να κατέχει, να παραλαμβάνει ή να 

οnοστέλει, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, 
καινοτιι<ά οχήματn rτου υπόκεινται σε τέλος ταξιν(1μησης 

8 Φεβρουαρίου 1999 

και βρίσκονται σε φορολογική 0110Οήκη υπό κuθεστιί.Jς 
αναa1ολής . 

η} "Φορολογική αποθήκη οχημάτωv-: 
f<άθε τόπος όπου κατέχονται. παραλαμβάνοντσι ή 

αποστέλλονται, από εγκεκρψένο αποθηκευτή. κατά την 

άσκηΙJη του επαγγέλματός του, κοινοτικά οχήματα που 
τελοι:ιν υπό καθεστιί.Jς αναστολής είσπραξης του τέλους 

111ξ1νόμησης και του φόρου προστιθέμενης αξίας . 

Άρθρο 2 
Τέλος ταξινόμησης επιβατικών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 

1. Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλό;:ιης 

87 03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός 
Ε.Ο.Κ. αριθ. 2658187 του Σψ~ουλίου της 23ης Ιουλίου 
1987 EEL 256 της 7.9.1987) υποβάλλονται σε τέλος 
ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας. όπως αυτή 
διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του όρθρου 7 του 
παρόντος και του άρθρου 4 του ν. 157311985 (ΦΕΚ 
201 Α'), όπως ισχύουν. 

2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της nροη
γοι'ηιενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως: 

ο) Για αuτοκiνητα που πληρούν εκ κατασκευής nς 
προδιαγραφές της Οδηγίας 94112/Ε.Κ. ή μεταγενέστερης 

ΚΥ ΛΙΝΔΡtΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ 

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 16% 
Από 901 1.400 33% 
Λrιό 1.401 1.600 45% 
Λπό 1.601 - 1.800 54% 
Λπό 1.801 - 2.000 76% 
Λπό 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 128% 

β) Για αυτοκίνητα που πληροϊιν εκ κατασκευής ης 

προδιαγραφές της Οδηγίας 911441/Ε . Ο.Κ.: 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ 

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 37% 
Λπό 901 1.400 65% 
Λr1ό 1.401 - 1.600 90% 
Από 1.601 - 1.800 95% 
Λπό 1.801 - 2.000 140% 
Από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 230% 
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γ) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις 
προδιαγραφές των Οδηγιών 89Ι458ι Ε . Ο.Κ . και 88176/ 
Ε.Ο.Κ .: 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ ΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΠΟ ΤΕΛΟΥΣ 

Μέχρι 900 
Από 901-1.400 
Από 1.401-1.600 
Από 1.601-1.800 
Από 1.801-2.000 

κυβικά εκατοστά 

Από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 

6 1% 
120% 
190% 
220% 
365% 
540% 

δ) Για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογιας: 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΌ ΤΕΛΟΥΣ 

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 

Από 901- 1.400 
Από 1.401- 1.600 
Από 1.601- 1 .800 
Από 1.801 - 2.000 
Από 2.001 κυβ . εκατοστά και πάνω 

93% 
160% 
255% 
255% 
450% 
560%. 

3. Γιο αυτοκ ινούμενο τροχόσπιτο της δασμολογική ς 

κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης ΟνομΙJ τολογίος, αντί
στοιχης με τις περιπτώσεις α ', β ', γ κα ι δ. της προη 

γούμενης παραγράφου , αντιρρυπαντικής ή συμβα τικής 
τε χνολογίας, οι κατά περίπτωση συντ.::λεστ".ς Jέλους 
ταξινόμησης με:ώvονται κατά πενήντα το ις εκ~τό (50%). 

4. Οι διατάξεις των παραπάνω παρ-:":;,άφων 1 και 2 
εφαρμόζοντα ι και για αυτοκίνητα τύπου JEEP της δο
σμc: .: Ίικής κλάσης 87 .04 της ΣυνδυιυυέΨ ' Ονομο
τολο·,.•ας. 

5. ι ηλεκτρο~ςίνητα ή υβριδικά αυτοκίνη rα, με κινη 

τήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων ε ίναι σύμφωνες 
με η., ισχύουσ~ς διατάξεις για τα οχήματα -·ι rιρρυrιη

ντικής τεχνολογίας της Οδηγίας 941 1 2/Ε.Κ . ή μετογε

νέστι;ρης δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο οπό τις 

διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης. 

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Κοινοτικής Οδηγ ίας 
με νέες προδιαγραφές ως προς τις εκπομπές ρύrιων, 

από το χρόνο έναρξης εφαρμογής των αναγκαίων 
ε θνικών μέτρων εναρμόνισης προς αυτήν , για αυτοκί

νητα που πληρούν τις προδιαγραφές αυτές θα εφαρ 
μόζονται οι συντελεστές τέλους ταξtνόμησης της πε 
ρίπτωσης α· της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου . 

Γ ια τα αυτοκίνητα της Οδηγίας 9411 2/ Ε .Κ. και 9 1/ 44 1/ 
Ε.Ο.Κ . θα εφαρμόζονται οι συντελεστές των περιπτώ
σεων β' και γ αντίστοιχα. 

7. Με κοινέ ς αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών , 

Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 
Μεταφορών και Εr11κοινwνιών καθορίζοντcι οι διαδικα
σίες και τα απαραίτητα δι~ςαιολογητικά για το χαρακτη

ρισμό των αυτοκινητων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
και τη διαπίστωση των προδιαγραφών από πλευράς 
αντιρρύπανσης που πληρούν σύμφωνα με τις Κοινοτικές 

Οδηγίες, οι οποίες αναφέρονται σπ1ν παραπάνω πα
ράγραφο 2, γιο την υπαγωγή τους στον αντίστοιχο 
συντελεστή τέλους ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαίο λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. 

Άρθρο 3 
Τέλος ταξ ιν()μησης επιβατικών αυτοκ ινήτων 

δημόσιας χρήσης 

1. Γ tα τα επιβaτιιςά αυτοκίνητα που πληρούν εκ ιςα

τασκευής τ1ς προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή 

μεταγενέστερης, ανεξάρτητα αnό το καύσιμο nou χρη
σιμοπ οιούν, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορησουv 
ως δημόσιας χρήσης , καταβάλλεται το δεκατρία τοις 
εκατό ( 13%) του τέλους τα ξινόμησης που προβλεπεται 
οπό τις διατάξε ις του nροηγοψενου άρθρου για τα 

όμοια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκί
νητο ιδιωτικήc; χρήσης. 

2. Γιο τα αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις 
προδιαγραφές της Οδηγίας 911441/Ε.Ο Κ . και παλαιο
τέρων ή είναι συμβατικής τεχνολογίας καταβάλλεται το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους ταξινόμησης που 
προβλέπεται από τις διατάξcις του προηγούμενου άρ
θρου για όμοια αντιρρυπαντικής ή συμβατικής τεχνο
λογίας επι~ατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης . 

3. Προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα που λει
τουργούν μι πετρελαιοκινητήρα και προορίζονται να 
τεθούν σε κυκλοφορία ως δημόσιας χρήσης, η επιβά
ρυνση από το τέλος ταξινόμησης των προηγούμενων 
παραγράφων 1 και 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει σε 
ποσοστό τc εκα τό τοις εκατό ( 100%) της φορολογητέας 
αξίας που διαμορφώνεται σε κάθε περίπτωση. 

4. Τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον 
αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία ως ι
διωτικής χρήσης πριν παρέλθει πενταετία από τον 
τελωνισμό τους , υπόκε ινται στην καταβολή της διαφο

ράς μεταξύ των μειωμένων φόρων που κατέβαλαν και 
εκείνων που ισχύουν κατά το χρόνο του τελωνισμού 
τους ως ιδιωτικής χρήσης και με βάση τα φορολογικά 
στοιχεία που διαμορφώνονται κατά τον ίδιο χρόνο . Η 

παραπάνω διαφορά μειώνετα1 κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%) μετά την παρέλευση πενταετίας και μέχρι τη 
συμπλήρωση δεκαε τίας από τον τελωνισμό τους ως 

δημοσιας χρήσης Μετά την παρέλευση δεκαετίας δεν 
οφείλεται διαφορά τέλους, αλλά κατσβό.λλεται ποσό ίσο 

με τu ετήσιο τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν κατά το 
χρόνο ταξινόμησής τους ως ιδιωτικής χρήσης. 

5. Οι δια1άξεις της προηγούμενης παρογραφου ε
φαρμόζονται και για επιβατικά αυτο~,ίνητα δημόσιας 
χρήσης που παραλήφθηκαν με τα προηγούμενα ευνοικά 
φορολογικά καθεστώτα. 

Άρθρο 4 
Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων 

1. Τα φορτηγά αυτοκίνητο πλην τύπου JEEP και οι 
βάσεις τους. της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συν
δυοομένης Ονοματολογίας , που πληρούν εκ κατοσl\ευής 
τις προδιαγραφές των Οδηγιών 911542/Ε.Ο.Κ . φάση s· 
ή 96169/Ε.Κ. ή μεταγενέστερων, υποβάλλονται σε τέλος 
τοξtνόμησης ως εξής : 

α) Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3.5 
τόννους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό 6% . 

β} Ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 

και 3,5 τόννους, ανεξάρ τητα κυλινδρισμού , ποσοστό 
11%. 

γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 
και 3, 5 τόννους: 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ 

Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 9% 
Από 901 - 1.400 16% 
Από 1.401 - 1.800 20% 
Από 1.801 - 2.000 25% 
Από 2.001 κυβικά εκατοστά και nάνω 30% 

δ) Μεταχειρισμένες βάσεις των φορτηγών των προη
γούμενων περιπτώσεων έξι τοις εκατό (6%) γιο την 
r~ι::.ρίrηωση α· και έντεκα τοις εκατό ( 11 %) για τις 

-
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περιπτώσεις β' και γ. 

ε) Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων 
a· έως κο1 δ. προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό (30%) προκειμένου για ουτοκίvφο που δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές των παραπάνω Οδηγιών . 

2. Προκειμένου γω κλειστό φορτηγα που rιροέρχοντοι 
από μετοrροπη επιβατικών αυτοκινήτων . τα αναφερό
μενο στην περίπτωση γ της προηγούμενης παραγράφου 
ποσοστά τέλους τριπλασιάζονται και υπολογίζονται επί 
της φορολογητέας αξίας . όπως αυτή διαμορφώνεται 

για τα επιβατικό. 
3. Για τα φορτηγό αυτοκίνητα με μόνιμο κλειστό 

αμάξωμα ωφέλιμου φορτίου μέχρι ένα ι 1) τόννο. τα 
οποία τίθενται πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής 
χρησης, οι προβλεπόμενοι στην πι;ρίιπωοη γ της πα

ραγράφου 1 συντελεστές τέλους ταξtνόμησης, καθώς 
και εκείνοι της rιροηγούμενης παραγράφου. αυξάναντcι 
κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες για τα μέχρι και 1.200 
κυβικά εκατοστά. κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες για τα 
πάνω από 1.200 μέχρι και 1.800 κυβικά εκατοστά και 

κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες για τα πάνω αrτό 1.800 
κυβικό εκα τοοτά. 

4. Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των 

αυτοκινήτων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος 
όρθρου. η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται αηό την 

άθροιση των παρακάτω στοιχείων : 

α) Την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία για τα 
καινούργια αυτοκίνητα . 

Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη 
η τιμή που καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή 
Υπηρεσία Αξιών με βάση το στοιχεία που η υπηρεσία 

αυτή διαθέτει. Η τεκμαρτή αυτή αξία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας 
αξίας (τιμή αγοράς). 

β) Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι κατα

βάλλονται. 

γ) Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται 

το οχήματα, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας. τόκων. 

φόρτωσης , εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο 

εσωτεριι<ό της χώρος . 
5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα που διασκευάζονται 

σε κλειστά, κατ· εφαρμογή των διατάξεων της παρα

γράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 244311996 (ΦΕΚ 265 
Α') υποβάλλονται. αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων 

που προβλέπονται από το ν. 157311985. σε τέλος 
ταξινόμησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής : 

Γιο τα κuλινδρισμού κινητήρα από 901 -1.400 κυβ . 
εκατοστά 250.000 δραχμές . 

Γιο το κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 -1.800 κυβ. 
εκατοστά 350.000 δραχμές. 

Γιο τα κυλινδρισμού κινητήρα οπό 1.801-2.000 κυβ . 
εκατοστό 500.000 δραχμές . 

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κuβ. εκατοστά 
και πάνω 800.000 δραχμές. 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος. Χωρσταξίας και Δημόσιων Έργων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι διαδικα

σίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά γιο το χαρακτη

ρισμό των αυτοκινήτων του άρθρου αυτού ως αντφ

ρυπαντικής τεχνολογίας. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια γιο την εφαρμογή του παρόντος άρθρου . 
Ο έλεγχος η1ς κανονικότητας των αναγραφόμενων 

τιμών επί των τιμοκαταλόγων των φορτηγών αυτοκι

νήτων και των λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων. καθώς 
και ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των 
εγχωρίως παραγομένων. υπάγεται στην αρμοδιότητα 
της Επιτροπής της παραγράφου 3 του όρθρου 7 του 
παρόντος . 

Άρθρο 5 
Τέλος ταξινόμησης μοτοσυκλετών 

1. Οι μοτοσυκλέτες κυλινδρισμού κινητήρα 51 κυβικών 
εκατοσ1ών και πάνω, της δασμολογικής κλάσης 87. 11 
της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. υ11οβόλλονται σε 

τέλος ταξινόμησης ως ακολούθως : 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛQγΣ 

Από 51 μέχρι 125 κυβικό εκατοστά 2"' /Ο 

Από 126 μέχρι 249 J<r'o 
Από 250 μέχρι 900 13~~ 

Αrιό 901 μέχρι 1.400 20% 
Από 1.401 μέχρι 1.600 26% 
Αηό 1.601 μέχρι 1.800 30% 
Αrιό 1.801 κυβικά εκατοστά και πάνω 40%. 

2. 1-1 φορολογητέα αξία γιο την επιβολή του τέλους 
της προηγούμενης παραγράφου διοιιορφώνεται οπό την 

άθροιση των ι~αρακάτω στοιχείων: 
α) Την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξίο γιu 

τις καινούργιες μοτοσυκλέτες . 

Για τις μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες λαμβάνεται 
υποψη η τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου τύπου 

μοτοσυκλέτας κατά το χρόνο κυκλοφορίας στη διεθνη 
αγορά, αφού η τιμή αυτή μειωθεί λόγω φθοράς οπό 

συνήθη χρήση ή άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω 

ποσοστά μείωσης: 

Αηό 

Πάνω από 
Πάνω από 

Πάνω από 

Πάνω οπό 
Πάνω από 

Πάνω από 

Πάνω από 

και μέχρι 2 έτη 
2 μέχρι και 3 έτη 
3 μέχρι και 4 έτη 
4 μέχρι και 5 έn1 
5 μέχρι και 6 έτη 
6 μέχρι και 7 έτη 
7 μέχρι και 8 έτη 

8 έτη 

14% 
21% 
25% 
32% 
35% 
39% 
42% 
46%. 

Η τεκμαρτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της 

πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας . 

Στην περίπτωση που στην αρμόδια Τελωνειακή Υπη
ρεσία Αξιών δεν έχουν κατατεθεί τιμοκατάλογοι από 
τους επίσημους διανομείς, η υπηρεσία αυτή καθορίζει 

την τιμή αγοράς με βάση τα στοιχεία που διαθέτει. 

β) Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι κατα
βάλλονται. 

γ) Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται 
οι μοτοσυκλέτες, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας. 

τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης , ασφάλισης και μετα
φοράς στο εσωτερικό της χώρας. 

Άρθρο 6 
Τέλος ταξινόμησης άλλων οχημάτων 

1. Αυτοκίνητα οχήματα. κατά την έννοια του όρθρου 
του ν. 236711953 (ΦΕΚ 82 ΑΊ. με εξαίρεση εκεινα 

που αναφέρονται στα άρθρα 2. 3, 4 και 5 του παρόντος 
νόμου. που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία. 

υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ίσο προς τα προ
βλεπόμενο κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός 
έτους. 

2. Τα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ .Δ.Υ. 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα, το οποία τιθενται 

από τους αγοραστές σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρή
σης, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ίσο προς τα 
κατά περίπτωση τέλη ΚUΙ<λοφορίας ενός έτους. 

----- --- - ____ ,, __________________________ _ 
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Άρθρο 7 
Φορολογητέα οξiα επιβατικών αυτοκινήτων 

1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους 
ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνε 
ται από την άθροιση των παρακάτω στοι χείων : 

α) Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευα

στή οiκο του αυτοκινήτου , όπως αυτή εμφανίζεται στους 

υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελω
νειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, 

όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (Ε . Κ . ) 
αριθ . 1475/ 1995 της Επιτροπής n1ς 28ης Ιουνίου 1995 
(EEL 14511995). 

Για τα μετα χειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβά

νεται υπόψη η κατά το παραπάνω τιμή χονδρικής πώ

λησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου κατά το' 
χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή 

μειωθεί, λόγω φθοράς από τη συνήθη χρήση ή άλλη 

αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά με ίωση ς : 

Από 1 μέχρι και 2 έτη 14% 
Πάνω οπό 2 μέχρι κ αι 3 έ τη 2 1% 

3 4 έτη 28% 
4 5 έτη 34% 
5 6 έτη 40% 
6 7 έτη 46% 
7 8 έ τη 52% 
8 9 έτη 57% 
9 10 έτη 62% 

Πάνω από 10 έτη 67%. 

β) Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκι
νήτου στη χώρα. Η κατά το πιο πάνω τιμή χονδρικής 

πώλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματt 

πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς) . 

2. ·οταν τα στοιχεία δ ιαμόρφωσης της φορολογητέας 

αξίας επιβολής του τέλους ταξινόμησης των οχημά των 

των άρθρων 2. 3, 4 και 5 του παρόντος νόμου εκφρά
ζονται σε νόμισμα άλλου κρότους, γιο τον προσδιορισμό 

της αξίας αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισ οτιμία του 

νομίσματος αυτού προς τη δραχμή σύμφωνο με τις 

διατάξεις των όρθρων 168 μέχρι και 172 του Κανονισμού 
(Ε . Κ.) 245411993. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί-
ζοντοι τα απαραίτητα ή πρόσφορα , για τον προσδιορισμό 

της φορολογητέος αξίας ή του κυλινδρισμού του κινη

τήρα των επιβατικών αυτοκινήτων. δικαιολογητικά στοι
χείο , καθώς και η αναγκαία διαδικασία και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια γιο την εφαρμογή του παρόντος . Με την 

ίδια απόφαση συνιστάται ειδική επι τροπή γιο τον έλεγχο 

της κανονικότητας των αναγραφόμενων τιμών επί των 

τιμοκαταλόγων των επίσημων διανομέων αυτοκινήτων, 

καθώς κcι των λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων . Από 

την ίδια επιτροπή προσδιορίζεται και η φορολογητέο 

αξiα των εγχωρίως παραγόμενων αυτοκινήτων. 

Άρθρο 8 
Κυλινδρισμός κινητήρα 

1. Ο κυλινδρισμός του κινητήρα που λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμηση ς, σύμφωνα 

με nς διατάξεις των όρθρων 2. 3. 4, 5 και 6 του 
παρόντος νόμου, δεν μπορεί να είναι κατώτερος εκείνου 

που καθορίζεται από το εργοστάσιο κατασκευής και 
περιλαμβάνεται στα διεθνή έντυπο τεχνικών προδια

γραφών για το συγκεκριμ t νο τύπο αυτοκινήτου . 

2. Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα αυτοκινή 

του με κινητήρα μεγαλύτερου κuλινδρισμού , εφόσον η 

αντικατάσταση λαμβάνει χώρο ενΊός τριετίας από την 

έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας , το τέλος 
ταξινόμησης επανυπολογίζεταt με βάση τον κυλινδρισμο 
του νέου κινητήρα και κατaβaλλετaι η διαφορά κατά 

την έκδοση της νέας άδειας . σύμφωνα με Τις διατάξεις 
που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας αυτης 
Αν αντικατασταθεί ο κινη τήρας αυτοκινήτου προσωπων 

που απαλλάχτηκαν από το τέλος ταξινόμησης με κι

νη τήρα μεγαλύτ ερου κυλινδρισμού α πό το όριο που 

προβλέπεται γιο την απαλλαγή, ονε.!',όρτητα αrιό το 

χρόνο αντικατάστασης , καταβάλλεται ολόκληρο το τε

λος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν 
κατά το χρόνο έκδοσης της νέος άδειος κυκλοφορίας . 
·οσο ι προβαίνουν σε αντικατάσταση κ1νητήρα αυτοκι
νήτου τους προκειμένου να τους εκδοθεί νέα άδειο 
κυκλοφορίας, οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδιο 
Τελωνειακή Αρχή το σχε τικά φορολογικό στοιχείο πο11 
εκδόθηκαν για την αγορά ή τοποθέτηση του κινητήρα . 

Άρθρο 9 
Χρόνος γένεσης υποχρέωσης καταβολής του 

τέλους ταξινόμησης και απ αιτητό αυτού 

1. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους ταξινόμησης 
γεννάται : 

- Για τα κοινοτικά οχήματα και γιο τα προερχόμενα 

από τρίτες χώρες κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό 
της χώρος . 

- Γtο τα εγχωρίως παραγόμενα με την ολοκλήρωση 
της παραγωγής του ο χήματος . Προκειμένου για οχήματα 
που παρtγοντοι υπό καθεσ τώς τελωνειακής επίβλεψης 

κατά την έξοδο από το καθεστώς αυτό . 

2. Το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό και 
καταβάλλεται πριν τη θέ ση των οχημάτων σε κυκλοφορία 

και για το οχήματα των όρθρων 2. 3, 4 και 5 του 
παρόντος, το αργότερο: 

- Γ ια το μεταφερόμ ενα ή αποστελλόμενα από το 
λοι πά Κράτη-Μέλη της Ευρωπaικής ·ενωσης τη 15η 

ημέρα του επόμενου μήνα οπό αυτόν που γεννήθηκε 
η υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού . Εφόσον 

υποβληθεί πριν οπό τη ν ημέρα αυτήν , η ειδική δήλωση 
της παραγράφου 2 του όρθρου 11 του παρόντος νόμου . 
το τέλος καθiστοται α παιτητό την ημερομηνία αποδοχής 
της ειδικής δήλωσης . 

- Γ ιο τα εισαγόμενο οχήματα, τη 15η ημέρα οπό τη 
θέση αυτών σε ανάλωση ή την ημερομηνία αποδοχής 
του σχετικού παραστατικού της παραγράφου 3 του 

όρθρου 11 , εφόσον αυτό κατατεθεί νωρίτερα . 
- Για το εγχωρίως παραγόμενο, κατά το χρόνο που 

γεννάται η υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού . 

3. Όταν τα οχήματα τίθενται σε ένα οπό τα καθεστώτα 
αναστολής του όρθρου 14 του παρόντος νόμου ή στο 
τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα του άρθρου 84 
παράγραφος 1 στοιχείο a· του Καν . 291311992. το τέλος 
ταξινόμησης και ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α . ) 
καθίστανται απαιτητοί κατά την έξοδο των οχημάτων . 
έστω και αντικαν ονικά από τα καθεστώτα αυτά . Η θέση 
των οχημάτων στο καθεστώτα αυτό θα πρέπει να γίνει 
πριν το τέλος ταξινόμησης καταστεί απαιτητό. σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο . 

Άρθρο 10 
Μεταφορά , αποστολή , άφιξη οχημάτων από 

τα λο ιπά Κράτη - Μέλη τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1. Τα κοινοτικά οχήματα που αναφέρονται στα άρθρα 
2, 3. 4 και 5 του παρόν τος νόμου. κατά την άφιξή τους 
στον πρώτο τόπο προορισμού, δηλώνονται αμέσως 

σ την πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή . Αν μεσολαβεί αρ-

-- - -·-------~~ 

-
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γία, η δήλωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα. 
Υπόχρεοι στη δήλωση αυτήν είναι ο ιδιοκn)της ή ο 
παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπροσωπός 
τους ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθενται 
τα οχήματα. 

2. Όταν τα παραπάνω οχήματα μεταφέρονται αυτο
δύναμα στο εσωτερικό της χώρας, δηλώνονται αμέσως 
από ΤΟ πρόσωπο που πραγματοποίησε την είσοδο αυτήν 
στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή. . 

3. Η Τελωνειακή Αρχή, στην οποίο υποβaλλεται η 
δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. καθορίζει την 
αναγκαία προθεσμία για τη μεταφορά του οχήματος 
στον τόπο του δηλωθέντος τελικού προορισμού. 

4. Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους δήλωση δεν 
υποβάλλεται όταν τα κοινοτικά οχήματα εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του πα
ρόντος νόμου. 

5. Τα κοινοτικά οχήματα δύναται. πριν από τη βέ
βαίωση του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης, να επα

νaποστέλλονται στα λοιπό. Κράτη-Μέλη της Ευρωπαι
κής Ενωσης ή να εξάγονται σε τρίτες χώρες. 

6. Η υποχρέωση υποβολής της προβλεπόμενης, από 
τις παραπάνω παραγράφους, δήλωσης άφιξης για τις 
μοτοσυκλέτες κυλινδρισμού κινητημα από 51 μέχρι και 
249 κυβικά εκατοστά, αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως. 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθο
ρίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 11 
Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης 

οχημάτων - Πιστοποιητικό ταξινόμησης 

1. Υπόχρεος στην κciταβολή του τέλους ταξινόμησης 
είναι ο ιδιοκn')της του οχήματος ή ο νόμιμος αντιπρό

σωπός του. 

2. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινό
μησης και του φόρου προστιθέμενης αξίας ή για τη 
χορήγηση οριστικής απαλλαγής ιωινοηκών οχημάτων, 

υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδική δή

λωση μέχρι την ημερομηνία κατά την οnοία το τέλος 

καθίσταται απαιτητό και οπωσδήποτε nριν από την 
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Για τα οχήματα των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 η ειδική δήλωση 
υποβάλλεται κατά την έξοδο αυτών από τα ανασταλτΙΚά 

καθεστώτα. Με την ειδική δήλωση, που αποτελεί τίτλο 
υπέρ του Δημοσίου, συνεισπράττεται και ο οφειλόμενος 

φόρος προστιθέμενης αξίας. 
3. Η βεβαίωση και η είσπραξη του τέλους ταξινόμησης 

ή η χορήγηση οριστικής απαλλαγής από αυτό, των 

οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες, γίνεται: 

α) Όταν το τέλος καταβληθεί κατά το χρόνο θέσης 
σε ανάλωση, επί του ίδιου παραστατικού που χρησιμο
ποιείται για τη βεβαίωση και είσπραξη των δασμοφο
ρολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής. 

β) ·στον το τέλος καταβληθεί σε μεταγενέστερο 
χρόνο, επί της ειδικής δηλωσης που προβλέπεται από 

την προηγούμενη παράγραφο. Η ειδικη δήλωση θα 
υποβάλλεται στην Τελωνειακή Αρχή στην οποία έγινε 

η θέση σε ανάλωση του οχήματος και θα συσχετίζεται 
με το παραστατικό θέσης σε σ.ιάλωση που μέχρι τότε 
θα παραμένει σε εκκρεμότητα. 

γ) Όταν τα οχήματα έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό 
ανασταλτικό καθεστώς επί του παραστατικού με το 
οποίο τίθενται σε ανάλωση. 

4. Οι συντελεστές.· που λαμβάνονται υπόψη για τη 

βι:βαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης κα ι 
εφόσον το όχημα είναι κοινοτικό και του φόρου προ

σ τιθεμενης αξίας, είναι εκείνοι που ισχύουν κατά το 

χρόνο που το τέλος καθίσταται αποιn1τό Αν μειωθούν 

οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης ή και του 

φόρου προστιθέμενης αξίας, μετά την υποβολή του 

παραστατικού βεβαίωσης και είσπραξης και πριν από 

την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης , εφαρμόζεται 

ο ευνοϊκότερος για τον υπόχρεο συντελεστής . Η δια
ταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται. στην 

περίπτωση που ΤΟ αποδεικτικό είσπραξης δεν εκδόθηκε 

γω λόγους που αποκλειστικά βαρύνουν τον υπόχρεο. 

Αν δεν υποβληθεί η δήλωση των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 10 και εφόσον οι Τελωνειακές Αρχές 

αδυνατούν να προσδιορίσουν το χρόνο κατά τον οποίο 

το τέλος κατέστη απαιτητό, οι συντελεστές, που λαμ

βάνονται υπόψη γιο τη βεβαίωση και είσπραξη του 
τέλους ταξινόμησης και του φόρου προστιθέμενης α

ξίας, είναι αυτοί που ισχύουν κατά την ημερομr!νία 
διαπίστωσης της παράβασης. 

5. Μετά την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και 

των λοιπών επιβαρύνσεων ή τη νόμιμη οριστική απαλ

λαγή από αυτά εκδίδονται από την αρμόδια Τελωνειακή 

Αρχή αποδεικτικό είοrφαξης και πιστοποιητικό ταξινό
μησης ή τελωνισμού του οχήματος . 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού ΟΙΚονομικών καθο
ρίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της ειδικής δήλωσης , 

του αποδεικτικού είσπραξης και του πιστοποιητικού 

ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ
ρεια για την εφαρμογή του παρόντος όρθρου. 

Άρθρο 12 
Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων -
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων 

Οι διατάξεις των όρθρων 14 και 57 του ν. 212711993 
(ΦΕΚ 48 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επιβα
ρύνσεις των κοινοτικών οχημάτων . 

Άρθρο 13 
Οριστικές απαλλαγές 

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται από 
τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους απαλλάσσονται από 
το τέλος ταξινόμησης, εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση 
της Ιερός Κοινότητας για την απόκτησή τους. 

2. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται 
πλήρης απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος επιβατικών αυ
τοκινήτων, θα παρέχεται, με τους αυτούς όρους και 
προϋποθέσεις, πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξι
νόμησης. 

3. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται 
πλήρης απαλλαγή μόνο από τον ειδικό φόρο κατανά
λωσης, θα παρέχεται, με τους αυτούς όρους και προϋ
ποθέσεις, απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ως 
ακολούθως: 

α) Για επιβαnχά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχό
σπιτο και μοτοσυκλέτες ποσοστό 80% του προβλεπό
μενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης . 

β) Για φορτηγά αι.:τοκίνητα ποσοστό 90% του προ
βλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης. 

4. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται 
απαλλαγή από τα δύο τρίτα (213) του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων, θα παρέχεται , 
με τους αυτούς όρους και προυποθέσεις, απαλλαγή 

από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης . 
5. Οι παραπάνω απαλλαγές από το τέλος ταξινόμησης 

θα παρέχονται και στο κοινοτικά ή στα παραγόμενα 

- ·-- ····-·-------------------------
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στο εσωτερικό της χώρας αυτοκίνητα οχήματα. με τους 

αυτούς όρους και προύποθέσεις που ορίζονται οπ ό τις 

κείμενες διατοξεις, οι οποίες προβλέπουν απαλλαγή 

οπό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το εφάπαξ 
πρόσθετο ειδικό τέλος για αυτοκίνητα οχήματα nου 

ε ισάγονται από τρίτες χώρες . 

6. Γιο το αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν 
παραληφθεί ατελώς και αποδεσμεύονται από το κaΟε 

στώς της ατέλειας, πριν από την παρέλευση του κατά 

πεpίίlτωοη ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, το 
τέλος ταξινόμησης , με την επιφίιλαξη των διατάf,εων 
του άρθρου 21 , υπολογίζεται με βάση το φορολογ1.Κά 

στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν 

για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της αποδέσμευ

σης. 

7. Κατ· εξαίρεση των ρυθμίσεων της προηγούμενης 
παραγράφου, τα εr11βατικά αυτοκίνητα rιου τταραλαμβά

νονται ή έχουν παραληφθεί με βάση τις διατάξεις 
ατελείας που ισχύουν για τους ανάπηρους πολίτε ς και 

τους πολύτεκνους γονείς και συνεπεία θανάτου αυτών, 

περιέρχονται στους κληρονόμους των ανωτi.ρω προ

σώπων . υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του 100% ή του 
50%, άντίστοιχα , του τέλους ταξινόμησης όσα είναι και 
τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του 

κατά περίπτωση ισχίιοντος περιοριστικού διαστήματος, 

του κλάσματος του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολό
κληρο εξάμηνο . Το τέλος ταξινόμησης θα υπολογίζεται 

με βάση τους συντελεστές της περίπτωσης α· της παρ . 

2 του όρθρου 2. 
8. Επ:βατικό αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έ χουν 

παραληφθεί ατελώς με τις διατάξεις των αναπήρων ι<αι 

ζητείται η αποδέσμευσή τους από το καθεστώς της 
ατέλειας μετά την παρέλευση πενταετίας , υποβάλλονται 

στο 30% του τέλους ταξινόμησης , το οnοίο θα υπο
λογίζεται με βάση τους συντελεστές της περίπτωση ς 
α· της παρ. 2 τοu άρθρου 2. 

Άρθρο 14 
Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής 

απαλλαγής οχημάτων 

1. Τα κοινοτικά οχήματα δύναν ται να τίθενται σε 
καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό 
διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν 
σε αναστολή καταβολής του τέλους ταξινόμησης και 

του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ . Π.Α.) . 
2. Τα κοινοτικά οχήματα δύναντα ι να παραμένουν 

προσωρινά στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να απαι

τείται η καταβολή του τέλους ταξινόμησης και του 

Φ.Π.Α.. Για τη χορήγηση της προσωρινής αυτή ς απαλ

λαγής από την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και 

του Φ.Π.Α. εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι και προύπο

θέσεις που προβλέπονται οπό τις διατάξε.ις του τελω
νειακού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με τον 

όρο της επανεξαγωγής γιο τα οχήματα τρίτων χωρών 
που εισάγονται προσωρινά στη χώρα . 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 
του ν . 147711984 (ΦΕΚ 144 Α) εφαρμόζονται ανάλογα 
και για τα κοινοτικά ε πιβατικά αυτοκίνητα με όρους και 

προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του γ -
ποuργού Οικονομικών . 

4. ·οπου οπό τις εκάστοτε ισχίιουσε ς διατάξεις του 
τελωνειακού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής 

με τον όρο της επανεξαγωγής παρέχεται απαλλαγή 

από δασμούς και φόρους στα αυτοκίνητα οχήματα . λόγω 

υπαγωγής τους στο παραπάνω καθεστώς , θα παρέχεται 

απaλλι.γή και από το τέλος ταξινόμησης , για όσο 

διάστημα το οχήματα παραμένουν στο καθεστώς αuτό . 

Άρθρο 15 
Φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων 

1. Για τη σύσταση και λε ιτουργία των φορολογικών 
αποθηκών απαιτείται άδε ια της αρμόδιας Τελωνειακής 
Αρχής, η οποία παρέχεται μετά α rιό αίτηση του ενδιa

φε.ρομένου. 

2. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ασκούν εποπτεία 
και έλεγχο στις φορολογικέ ς αποθηκες. σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

3. Με απόφαση του Υ πουργού Οικονομικών καθορί 
ζονται : 

α ) Οι προϋποθέσεις με τι ς οποίες χορηγείται η άδεια 

λε ιτουργίας των φορολογικών αποθηκών. 
β) Η διαδικασία παραλαβής ή αποστολής των οχη

μάτων ο πό τις φορολογικέ ς αποθήκες . 

γ) Οι όροι αποθήκευσ ης και λογιοηκής διαχείρισης 
των οχημάτων . 

δ) Ο τρόπος παρακολούθησης των οχημάτων και της 

άσκησης του ε λέγχου αυτών . 

ε) Ο χρόνος δ ιόpf\ ειας της λειτουργίας των αποθηκών 
αυτών και οι λόγοι ανάκλησης της άδειας αυτής πριν 
οπό το χρόνο λήξης . 

στ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος όρθρου. 

Άρθρο 16 
Αναγνώριση εγκ ε κριμ έ ν ου οποθηκευτή 

κοι νοτικών οχημάτων 

1. Γιο το χαρακτηρι σμό προσώπου ως εγκεκριμένου 
οποθηκεu~η απαιτείτ αι άδε ια της αρμόδιος Τελωνειaκης 

Αρχής, η οποία παρέχεται μετά οπό αίτηση του ενδιο
φεμομένου . 

2. Για να παρασχεθ εί η άδεια της προηγούμενης 
παραγράφου το ενδιαφ ε.ρόμενο φυσικό ή νομικό προ

σωπο πρέπει : 

α) Να παραλαμβάνει, να κα τέχει ή να οποστέλει κατά 
την άσκηση του επαγγέλματός του κοινοτικά οχήματα 
που τελούν σε αναστολή καταβολής του τέλους ταξι

νομησης και του Φ Π.Α. εφόσον βρίσκονται σε φορο
λογική αποθήκη . 

β ) Να μην έχει δ ιαπράξει σοβαρές καθ· υποτροπή 
nοραβασεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθε
σίας. 

3. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής : 
α) Υποχρεούτα ι : 

.- Να χρησιμοποιε ί στις συναλλαγές του τον προβλε
πομενο για φορολογικούς σκοπούς αριθμό φορολογικού 
μητρώου (Α . Φ . Μ .). 

- Να τηρεί λογιστικά βιβλίο των αποθεμaτων ή κινή
σεων των οχημάτων ανά αποθήκη . 

- Ν α επιδεικνίιει τα οχήματα σε κάθε ζήτηση της 
αρμό διος Τελωνειακής Αρχής. 

- Να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο. 

- Να παρέχει εγγύηση για τη διασφάλιση των συμ-

φερόντων του Δημοσίου. 

.- Να συμμορφώνεται με άλλες υποχρεώσεις. που 
ε πιβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών και η αρμόδιο Τε
λωνειακή Αρχή . 

- Να διαθέτει εντός των αποθηκών και αδαπάνως 

γ1α το Δημόσιο, κατάλληλο και ασφαλή εστεγασμένο 
χώρο γιο την εγκστόοτοση της αρμόδιας Τελωνειακής 
Αρχής προς διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτού
μενων εργα σιών και διατυπώσεων . 

- Να ενημερώνει την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή γιο 

οποιοδήποτε μεταβολή των δεδομένων που έχουν λη

φθεί υπόψη γιο τη χορήγηση της άδειας και να παρέχει 

-
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τα επιβαλλόμενα από αυτήν πρόσθετα διασφαλιστικά 
μέτρο . 

β) Επέχει ευθύνη έναντι του Δημοσίου για 11ς επι

βαρύνσεις nου αναλογούν στα οχήματα. 

γ) Ευθύνεται επίσης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

για τις πράξεις των οποθηκαρίων των αrιοθηκών αυτών 
σε περίπτωση καταλογισμού τους από την αρμόδιο 

Τελωνειακ~ Αρχή. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί

ζονται οι όροι και οι προύποθέσεις για τη χορήγηση 
της άδειας εγκεκριμένου οποθηκευτή, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του nα
ροντος άρθρου . 

Άρθρο 17 
Περιορισμοl στην κατοχή και κυκλοφορία 

κοινοτικών οχημάτων 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14. 
πρόσωπο εγκατεστημένα στο εσωτερικό της χώρας δεν 
επιτρέπεται να κατέχουν πέρα από την ηροβλεπόμεvη 
σ~ην παρ . 2 του άρθρου 11 προθεσμία ή να κυκλοφοροίιν 
nερa από την προθεομια της παρ 3 του άρθρου 10. 
κοινοτ • · οχήματα χωρίς την καταβολή του τέλους 

ταξινc της . 
2. Δ . επιτρέπεται η μετακίνηση των παραπάνω ο

χημάτων από τον πρώτο τόπο προορισμού σε άλλον, 
χωρiς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής 
Αρχής. 

3. Οι μετά την ημερομηνία αποδοχής του παραστα
τικού εισαγωγής περιορισμοί και οι κυρώσεις σε περί
πτωση παράβασης των περιορισμών αυτών, που προ

βλέπονται από τις διατάξεις που παρέχουν απαλλαγή 

από το τέλος ταξινόμησης στο εισαγόμενα οπό τρίτες 

χώρες οχήματα, θα εφαρμόζονται ανάλογα και στα 
κοινοτικά οχήματα γιο τα οποία παρασχέθηκε οριστική 
απαλλαγή σύμφωνο με το όρθρο 13. 

Γιο την εφαρμογή της rτορογράφου αυτής αντί της 

ημερομηνίας αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής 

θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποδοχής της 

ειδικής δήλωσης της παραγράφου 2 του όρθρου 11. 
4. Οχήματα ιδιωτικής χρήσης, που φέρουν άδεια 

κυκλοφορίας προσωρινού τύπου άλλου Κράτους-Μέ

λους της Κοινότητος ή τρίτης χώρος και πρόκειται να 

τεθούν στο καθεστώς της παρ 2 του άρθρου 14 του 
"σ~·c·ιτος ή σε τελωνειακό καθεστώς προσωρινής ει
: . ~ .. f~ ;γή~. δεν επιτρέπεται να παραμένουν ή και να 

ιωκλοψορούν στο εσωτερικό της χώρας, περαν από 
την ημερομηνία ισχύος της παραπάνω άδειας κυκλο

φορίας . 

Άρθρο 18 
Παρα6όσε1ς - Κυρώσεις 

Α. Κοινοτικό οχήματα 
1. Η κατοχή ή η κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων 

από πρόσωπα εγκαταστημένα στην Ελλάδα, χωρίς να 

έχει τηρηθεί καμία από τις διατυπώσεις που προβλέ

πονται στο άρθρα 10 και 11 του παρόντος νόμου 
οποτελεί λαθρεμπορία και εφαρμόζονται οι σχετικές 
περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα 

(ν . 116511918, ΦΕΚ 73 Α·). Στις παραπάνω περιπτώσεις 
δεν ασκείται ποινική δίωξη εφόσον καταβληθεί από τα 

ενδιαφερόμενα πρόσωrια το καταλογιζόμενο πολλο
πλούν τέλος. το οποίο περιορίζεται στο ελάχιστο που 
ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις και παραιτηθούν 

των προβλεπόμενων ένδικων μέσων κατά της κοτολο

γωnκής πράξης επιβολής του τέλους αυτού. Στις πε

ριπτώσεις της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλονται τα 

πρόστιμα που προβλέπονται οπό την παράγραφο Α4 
του παρόντος aρθρου . 

2. 01 διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ε
φαρμόζονται και όταν έχει υποβληθεί η δήλωση άφιξης 

του οχήματος πλην όμως ο υπόχρεος δεν προσέρχεται 

στην Τελωνειακή Αρχή μέσα σε τρεις μήνες οπό την 

ημερομηνία που το τέλος ταξινόμησης κατέστη απαιτητό 
για τη νόμιμη τακτοποίηση του οχήματος . 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου Α 1 δεν εφαρμόζονται 

όταν πριν από τη διαπίστωση της παραπάνω ιισράβασης 
από τις διωκτικές αρχές της χώρος, το εν λόγω πρό 

σωπο προσέρχονται αυτοβοϊJλως στην Τελωνειακή Αρχή 

για την τήρηση των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, 

διατυπώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλονται τα 
πρόστιμα της παραγράφου Α4 του παρόντος άρθρου . 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίζει στοιχείο από τα 

οποία να αποδεικνύεται η ημερομηνία άφιξης του cχη
μοτος σπ1 χώρα αντί του προστίμου της περίπτωσης 

δ' της παραγράφου Α4 του παρόντος άρθρου θα επι

βάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
δραχμών. 

4. Η διάπραξη των αναφερόμενων παρακάτω παρο
βάuεων χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση 
και επισύρ<:ι κατά περίπτωση, τα ακόλουθα προστιμa : 

ο) Για τη μη υποβολή της δήλωσης των παραγράφων 

1 και 2 του άρθρου 10 πρόστιμο εκατό χιλιάδων 
( 100.000) δραχμών για κάθε όχημα . 

β) Για η1ν κυκλοφορία του οχήματος πέραν της 
προθεσμίας της παρ . 3 του όρθρου 10 πρόστιμο πε
ντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, το οποίο μειώ
νεται στο ένα πέμπτο (1 / 5), αν ο ιδιοκτήτης του οχή
ματος είναι δικαιούχος οριστικής απαλλαγής βάσει των 

διατάξεων του όρθρου 13. 
γ) Για τη μη τήρηση των προϋποθέσεων της παρ . 2 

του όρθρου 17 πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000J 
δραχμών γιο κάθε όχημα . 

δ) Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης 
της παρ. 2 του άρθρου 11 , την εκπρόθεσμη επαναπο
στολή ή εξαγωγή ή εγκατάλειψη ή καταστροφή ή ακι
νητοποίηση του οχήματος, πρόστιμο για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης ως εξής : 
Επιβατικά αυτοκίνητα και τύπου JEEP: 
- Γιο τα μέχρι 1600 κυβικά εκατοστό δέκα χιλιάδες 

( 10.000) δραχμές. 
- Για τα από 1601 κυβικό εκατοστά και άνω είκοσι 

χιλιάδες (20.000) δραχμές . 

Φορτηγά αυτοκίνητα ανεξάρτητα κυλινδριομού, δέκα 

χιλιάδες (10.000) δραχμές . 
Μοτοσυκλέτες ανεξάρτητο κυλινδρισμού, πέντε χι

λιάδες (5.000) δραχμές. 
ε) Γιο τη μη τήρηση της προίiπόθεσης της παρα

γράφου 4 του όρθρου 17 ή την υπέρβαση της προθε
σμίας παραμονής ή κυκλοφορίας του οχήματος που 

είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας των παραγρά

φων 1 και 2 του όρθρου 20 πρόστιμο δέκα χιλιάδων 
(10.000) δραχμών για κάθε ημέρα μετά τη λήξη της 

προσωρινού τύπου άδειας κυκλοφορίας . 

στ} Για την εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους ταξι 
νόμησης το οποίο αφορά ειδική δήλωση της παρ. 2 
του άρθρου 11 που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή εκπρό
θεσμα, πρόστιμο γιο κάθε ημέρα καθυστέρησης , όπως 

αυτό ορίζεται στην πιο πάνω περίπτωση δ .. Το πρόοτψο 
αυτό δεν επιβάλλεται όταν η εκπρόθεσμη καταβολή του 
τέλους ταξινόμησης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

παραλήπτη του οχήματος . 

ζ) Όταν το όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα, κατ· 

εφαρμογή της παρ . 2 του άρθρου 14. οδηγείται αnό 

άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο, πρόστψο διακοσίων πε-

_______ ,_ 
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νήντα χιλιάδων (250 000) δραχμών , εφόσον το δικαιούχο 

πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που 

συντελέστηκε η παράβαση. Η οδήγηση του παραπάνω 

οχήματος από όλλο μη δικαιούχο πρόσωπο συνιστά 

έξοδο του οχήματος οπό το καθεστώς της παρ. 2 του 
άρθρου 14 του παρόντος νόμου, αν κατά το χρόνο 

που διαπιστώνεται η παράβαση το δικαιούχο πρόσωπο 

δεν βρίσκεται στη χώρα κ αι εφαρμόζονται κατά του μη 

δικαιούχου προσώπου οι διατάξεις της παραγράφου Α 1 
του παρόντος όρθρου. 

5. Το βάρος της απόδειξης , προς τις τελωνειακές 

αρχές, της συνδρομής των προϋποθέσεων για την 
όσκηση των ευεργετημάτων των όρθρων 13 και 14 του 
παρόντος νόμου. φέρουν οι ενδιαφερόμε νοι. 

8. Οχήματα Τρίτων Χωρών 
1. Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων και 

λαθρεμπορίας του ν. 116511918, που ισχύουν για τον 

εισαγωγικό δασμό και το Φ.Π.Α. των οχημάτων, εφαρ

μόζονται και για το τέλος ταξινόμησης . 

2. Η κατοχή ή κυκλοφορία οχήματος που έχει τε θεί 

σε ανάλωση, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή ταυ οφειλό

μενου τέλους ταξινόμηση ς, για χρονικό διάστημα με

γαλύτερο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
που το τέλος κατέστη απαιτητό, χωρίς ο υπόχρεος να 

προσέλθει στην τελωνε ιακή αρχή για τη νόμιμη τακτο

ποίηση του οχήματος, αποτελεί λαθρεμπορία και εφαρ 

μόζονται οι σχετικές διατάξε ις του Τελωνειακού Κώδικα. 

3. Σης περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων δεν 
ασκείται ποινική δίωξη , εφόσον καταβληθεί οπό τα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπο το κατολογιζόμενο πολλα

πλούν τέλος , το οποίο περιορίζεται στο ελάχιστο που 

ορίζεται οπό τις σχετu<ές διατάξεις και παραιτηθούν 

των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων κατά της κατολο
γιστικής πράξης επιβολής του τέλους αυτού. 

4. Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης 
της περίπτωσης β' της παρ . 3 του όρθρου 11 ή εκ

πρόθεσμη αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, εξαγωγή , εγκατάλειψη . καταστροφή, 

του οχήματος , επιβάλλεται γιο κάθε ημέρα καθυστέρη

σης το πρόστιμο που προβλέπεται από την πε ρίπτωση 
δ' της παραπάνω παραγράφου Α4 . 

5. Για την εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους ταξι

νόμησης , το οποίο αφορά ειδική δήλωση της περί πτω
σης β' της παρ . 3 του άρθρου 11 που υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο, επιβάλλεται για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης το πρόστιμο που προβλέπεται οπό την 

περίπτωση δ' της παραπάνω παραγράφου Α4 . Το πρό
στψο αυτό δεν επιβάλλεται όταν η εκπρόθεσμη κατα

βολή του τέλους ταξινόμησης δεν οφεlλετοι σε υπαι
ηότητα του παραλήπτη του οχήματος . 

Γ. Οχήματα Κοινοτικών και Τρίτων Χωρών 

1. Πέρα από την επιβολή των προστίμων που ανα
φέρονται στις παραπάνω παραγράφους Α4, 84, 85, τα 
οχήματα vπόκε ινται και σε προσωρινή συντηρητική δέ

σμεuση με πράξη της τελωνειακής αρχής που διαπί

στωσε την παράβαση, η δε απόδοσή τους γίνεται μετά 
την καταβολή των οφειλόμενων προστίμων και τυχόν 

άλλων προβλεπόμενων επιβαρύνσεων . 

Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα σε έξι (6) μήνες 
από την οριστικοποίηση της καταλογιστικής πράξης 

επιβολής των προστίμων, περιέρχεται αυτοδικαίως στην 

κυριότητα ,του Δημοσίου και δωγράφεται το πενήντα 
τοις εκατό (50%) των προστίμων που επιβλήθηκαν. 

2. Σε περίπτωση κυκλοφορίας των αναφερόμενων 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 οχημάτων , πριν από 
την κόταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης , 

επιβάλλεται οπό την αρμόδια τελωνειακή αρχή στους 
ιδιοκτήτες ή κατόχους αυτών πρόστιμο ίσο με το πε

νταπλάσιο των τελών κυκλοφορίας που τα βαρύνουν . 
3. Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων και 

λαθρεμπορίας του ν. 116511918 εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ή παραποίησης 

των κατατιθεμένων παραστατικών, από τα οποίο προσ

διορίζεται το έτος πρώτης κυιι.λοφορίος των αυτοκινή

των ή η αντιρρυπαντική τεχνολογία αυτών, με αποτέ

λεσμα n1 μη είσπραξη ή την είσπραξη μειωμένου τέλους 
ταξινόμησης. 

4. Οι παραβάσεις των περιπτώσεων ι' και κ · της 
παραγρόφου 2 του άρθρου 100 του ν . 116511918 ε
φαρμόζονται ανάλογο και γιο το τέλος ταξινόμησης και 

τιμωρούνται με τις περί λαθρεμπορίας διατάξεις του 
ίδιου νόμου. 

5. Οι παραβάσεις που διαπ ιστώθηκαν μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να διέπονται 
από τις προϊσχύουσες του νόμου αυτού διατάξεις . 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί 
· να καθορίζονται πρόσθετα μέτρα ελέγχου στο εσωτε
ρικό της χώρας που κρίνονται αναγκαία γιο την ορθή 

εφαρμογή του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 19 
Εyκατόλειψη υπέρ του Δημοσίου ή 

καταστροφή οχημάτων 

Οι διατάξεις των άρθρων 31 και 36 του Τελωνειακού 
Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις 

εγκατάλειψης ή καταστροφής κοινοτικών οχημάτων ή 

οχημάτων που έχουν τεθεί σε ανάλωση χωρίς την 

ταυτόχρονη καταβολή του τέλους ταξινόμησης . 

Άρθρο 20 
Ελληνικές άδειες κuκλοφορfας προσωρινού τύπου 

1. Οχήματα ιδιωηκής χρήσης, που τίθενται στο κα
θεστώς της παρ. 2 του όρθρου 14 του παρόντος ή σε 
τελωνειακό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και φέ

ρουν άδεια κυκλοφορ!ος προσωρινού τύπου άλλου κρά

τους, επιτρέπεται και μετά τη λήξη ισχύος της άδειας 
αυτής να παραμένουν και να κυκλοφορούν στο εσω

τερικό της χώρας, στο πλαίσιο των ίδιων καθεστώτων, 

εφόσον εφοδιάζονται από τις αρμόδιες τελωνειακές 
αρχές της χώρας με ελληνική άδεια κυκλοφορίας προ

σωρινού τύπου . 

2. Ελληνική άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου 
μπορεί να χορηγείται σε οχήματα που βρίσκονται σε 
καθεστώς αναστολής επιβολής δασμοφορολογικών ε

πιβαρύνσεων, καθώς και σε ανάριθμα οχήματα, εφόσον 

προορίζονται να εξαχθούν ή μεταφερθούν ουτοδυνόμως 
εκτός της χώρας. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθο
ρίζεται ο τύπος των ελληνικών προσωρινών αδειών 

κυκλοφορίας, ο τύπος και το σχήμα των πινακίδων, το 
αντlτιμο της διάθεσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 
όρθρου. 

Άρθρο 21 
Φορολοyική μεταχείριση μετα6ι6αζόμενων 

αυτοκινήτων μετοικούντων 

1. Ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητα ή αυτοκι

νούμενα τροχόσπιτα που παραλαμβάνονται ή έχουν 

παραληφθεί από 1.3.1988, με τις απαλλαγές που προ
βλέπονται οπό τις διατάξεις των ΚΕΦΑΜΙΩΝ e· ή Η' 

• 

-

-



--------

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ} 175 

της Δ.245/1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, 
η οποία κυρώθηκε με το ν.18391 1989, είναι δυνατόν να 
μεταβιβάζονται στο εξής από το δικαιούχο ατελείας 

πρόσωπο, μετά την παρέλευση της ετήσιας περιορι

στικής προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 7 της Δ . 24511988 ΑΥ.Ο. μόνο ύστερο από 

έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και εφόσον 

προηγουμένως κατοβληθεί ποσοστό του τέλους ταξι

νόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, ανάλογο με το διά

στημα που έχει παρέλθει οπό την ημερομηνία αποδοχής 

του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι 

την καταβολή του ποσοστού αυτού, ως ακολούθως : 

ο. Από 1 μέχρι 2 έτη καταβάλλεται το 50% 
β. Από 2 μέχρι 3 έτη καταβάλλεται το 40% 
γ. Από 3 μέχρι 4 έτη καταβάλλεται το 30% 
δ. Από 4 μέχρι 5 έτη καταβάλλεται το 20% 
ε. Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή. 

2. Το ποσοστό που ορίζεται στην προηγούμενη πα
ράγραφο υπολογίζεται επί του ποσοιι του τέλους τα
ξινόμησης που αναλογεί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο , 
με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην περί

πτωση α· της παρ. 2 του όρθρου 2 του παρόντος νόμου 
και τη φορολογητέα αξία του αυτοκινήτου που έχει 

διαμορφωθεί σε δραχμές κατά την παράδοση του αυ

τοκινήτου με τις διατάξεις της Δ .24511988 Α . Υ . Ο.. 

3. Η έγκριση για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου 

χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει αυτοrφο
σώπως στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το δικαιούχο 

ατελείας πρόσωπο. 

4. ·οταν η αίτηση, προς την αρμόδια τελωνειακή 
αρχή, υποβάλλεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για 
τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου, τότε η έγκριση χορη

γείται, εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσό ίσο 
προς το διπλάσιο του ποσού που ορίζεται βάσει των 

παραγράφων 1 και 2 του όρθρου αυτού και πάντως όχι 
μικρότερο ταυ ενός εκατομμυρίου ( 1.000.000) δραχμών. 

5. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προσώπου, 
δεν οφείλονται τα ποσοστό του τέλους ταξινόμησης 

που ορίζονται σiην παράγραφο 1 και η έγκριση για την 
περιέλευση του ·αυτοκινήτου στους κληρονόμους χο

ρηγείται, ύστερα από αίτηοή τους. 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κοθο
ρlζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος 
όρθρου. 

Άρθρο 22 
Μετο6οτικές και όλλες διοτόξεις 

1. ·οποο στις κείμενες διατάξεις και στις κατ· εξου

σιοδότηση αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις ανα

φέρεται ειδικός φόρος κατανάλωσης ή εψόπαξ πρό

σθετο ειδικό τέλος νοείται εφεξής τέλος ταξινόμησης . 
Οι διοικητικές και κανονιστικές πράξεις που έχουν 

εκδοθεί κατ· εξουσιοδότηση των όρθρων 75 και επόμενα 
του ν. 212711993, αναλόγως προσαρμοζομένων, εξα
κολουθούν να ισχύουν και για την εφαρμογή του πα

ρόντος νόμοu. 

2. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου τέλος ταξινόμησης επιβάλλεται ανεξάρτητα αν 

η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χορηγείται από τις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω

νιών ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία . 

3. Αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου είχαν κατατεθεί παραστα

τικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά 
είσπραξης ή" είχαν ·παραληφθεί κατ· εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ . 3 του όρθρου 11 του ν . 147711984 
ή της παρ . 3 του άρθρου 84 του ν. 212711993, διέπονται 
από τις διατάξεις του παρόντος νόμου . Αυτοκίνητα 
οχήματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικό ε ί
σπραξης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων αλλά 
δεν έχουν ταξινομηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 
νόμου. εξακολουθούν να διέπονται από τις προισχύου
σες περί εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους διατάξεις . 
Τα αυτοκίνητα της τελευταίας κατηγορίας μπορούν. με 
οίπ1ση του ενδιαφερομένου, να υπαχθούν στο φορο

λογικό καθεστώς του παρόντος νόμου, με καταβολή 
του τέλους ταξινόμησης και συμ~φισμό του καταβλη
θέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογού
ντος επ· αυτού Φ.Π.Α. . 

· 4. Αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία έχουν καταβληθε ί 
όλες οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσε ις συμπεριλαμ
βανομένου και του ΕΠΕΤ, πλην όμως δεν έχουν ταξι
νομηθεί και πωληθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις 
μπορούν, με αίτησή τους . να υπαχθούν στις διατάξεις 
του παρόντος νόμου με επανυnολογισμό του τέλους 

ταξινόμηση~ και συμψηφισμό του καταβληθέντος ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, του αναλογούντος ε n · αυτού 
Φ . Π.Α. και του ΕΠΕΤ και επιστροφή της τυχόν προκύ
πτουσας διαφοράς. 

5. Οι αμφισβητήσεις που εγείρονται κατά την εφαρ
μογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. μεταξύ της 
αρμόδιας τελωνειακής αρχής και των ενδιαφερόμενων 
προσώπων επιλύονται διοικητικώς από τις επιτροπές 
τελωνειακών αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία 
ποu ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. 

6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, που προβλέπεται από την παρ _ 3 του 
όρθρου 7 του παρόντος για τον έλεγχο της κανονι
κότητας της αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων , θα 
οκολουθείται η μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου 
εφαρμοζόμενη διαδικασία. 

Άρθρο 23 
Αντικειμενική απαλλαγή οπό ορισμένες 
επι6ορύνοεις, μορφών χρηματοδοτήσεως, 
στις οποfες συμ6άλλεται η Ευρωπαϊκή 

Τρόπεζα Επενδύσεων 

1. Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων . εγγυήσεων ή 
άλλων μορφών χρηματοδοτήσεως , στις οποίες συμβάλ
λεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή 
τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ· αυτών, τα 
παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως , υ
ποθήκης, ενεχύρου ή πόσης άλλης ασφαλείας. εκχω
ρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της 
Τράπεζας αυτής σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη 
ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των 
αντίστοιχων υποχρεώσεων, καθώς και η εξ αυτών α
πόκτηση εσόδων. απαλλάσσονται αντικεψενικώς των 
τελών χαρτοσήμου. του ειδικού φόρου τραπεζικών ερ
γασιών, της εισφοράς του όρθρου 1 παρ . 3 του 

ν.128/1975 (ΦΕΚ 178 Α"), όπως εκάστοτε ισχύει , παντός 
φόρου, φόρου εισοδήματος και της παρακρατήσεως 

αυτού ή εισφΌρός, καθώς και άλλων παντός είδους ή 
φύσεως επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
ή γενικό υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 

2. Οι αυτές ως ανωτέρω πράξεις, διενεργούμενες 
από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες και πιστωτικά 
ιδρύματα, προς χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμε
νων ή συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων τη ς 
παραγράφου 4 του όρθρου 9 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 
94 Α") και των όρθρων 3 παράγραφος 1 δ" του n .δ . 
23/1993 (ΦΕΚ 8 Α' } και 2 παράγραφος 1 του π.δ . 
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Η κατάσταση αυτή με τον καιρό ανατράπηκε, η ραγδαία αύξηση της τιμής της 

βενζίνης, του πετρελαίου και των τελών κυκλοφορίας, σε συνδυασμό και με 

άλλους οικονομικούς παράγοντες ανάγκασε την ελληνική αγορά να στρέψει το 

ενδιαφέρον της στην υβριδική αυτοκίνηση. 

Σήμερα, τα υβριδικά μετρούν στην εγχώρια πάντα αγορά 14 συνολικά 

μοντέλα. , Παράλληλα, στο άμεσο μέλλον αναμένεται να κυκλοφορήσουν και 

άλλα αυτοκίνητα, όπως τα Audi 05 Hybrid και Α6 Hybrίd στα τέλη του 2011, 

ενώ στις αρχές του 2012, ένα από τα νέα μοντέλα που θα κάνει την εμφάνισή 

του το νέο Yarίs τεχνολογίας HSD. η ποικιλία των υβριδικών μοντέλων έχει 

αυξηθεί στην ελληνική αγορά, με την εμφάνιση και υβριδικών οχημάτων 

μικρομεσαίας κατηγορίας. Καλύπτεται έτσι ένα αρνητικό στοιχείο του 

παρελθόντος, όπου διετίθεντο κυρίως υβριδικά μοντέλα πολυτελείας ή 

πολλών κυβικών. Βλέπουμε λοιπόν, ότι πρόκειται για μια κατηγορία με μεγάλη 

δυναμική που επεκτείνεται με ταυτόχρονο όφελος, όχι μόνο προς το 

περιβάλλον αλλά και προς τον καταναλωτή, αφού η απόκτηση ενός 

υβριδικού γίνεται όλο και πιο προσιτή. 

Γενικά η απόκτηση ενός υβριδικού αυτοκινήτου μπορεί να αντιμετωπιστεί ως 

μια καλή «επένδυση» καθώς αποσβένεται μέσα σε 4-5 χρόνια ανάλογα και 

την χρήση του οχήματος. 

Στην Ελλάδα, το υβριδικό αυτοκίνητο απαλλάσσεται τόσο από τα τέλη 

κυκλοφορίας όσο και από τα τέλη ταξινόμησης. Το όφελος από την απαλλαγή 

του τέλους ταξινόμησης δεν φαίνεται στον αγοραστή, καθώς ενσωματώνεται 

στην τιμή αγοράς. (Άρθρο 2, παράγραφος 5&6, νόμος 2682/ΦΕΚ Α/8 

Φεβρουαρίου 1999 & Άρθρο 121 παράγραφος 5&6 νόμος 2960/ΦΕΚ Α/22 

Νοεμβρίου 2001 ). 

Η αυξημένη ζήτηση υβριδικών οχημάτων παγκοσμίως αύξησε τη μαζική 

παραγωγή τους. Ήδη οι τιμές των περισσότερων υβριδικών μοντέλων και 

στην Ελλάδα είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με το παρελθόν. 

Παρόλα αυτά όμως τα τελευταία περίπου 3 χρόνια οι πωλήσεις υβριδικών 

άρχισαν να μειώνονται σημαντικά στην Ελλάδα. Το 2008 είχαν πωληθεί 2.335 

υβριδικά αυτοκίνητα, το 2009 έπεσαν στα 1.629, το 201 Ο στα 1.053, ενώ τους 

πρώτους δέκα μήνες του 2011 έχουν ταξινομηθεί μόνο 709 1. Χ. (ποσοστό 

0,89% των πωλήσεων). Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση και στο τελευταίο δίμηνο, 

οι πωλήσεις υβριδικών δεν θα ξεπεράσουν φέτος τα 900 οχήματα. 
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1661 1996 (ΦΕΚ 125 Α') και υπό την προϋπόθεση ότι 
τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης και από την 
Ε .Τ.Ε π . , υπάγονται , με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος, 
στο αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνει η 
Ε.Τ.Επ .. σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. 

Άρθρο 24 
Συντελεστής Φ.Π.Α. στην ηλεκ τρική ενέργεια 

και στο φυσικό αέριο 

1. Στο Κεφόλαια Α' - ΑΓ ΑΘΑ του Παραρlήματος 111 
(ΑΓ ΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤ Α Ι ΣΕ ΣΥ
ΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α . 8%) του ν . 164211986 (ΦΕΚ 125 
Α' ), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 62, που 
έχει ως εξής : / 

"62. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ . Κ . 27 1 6) κ αι φυσικό αέριο 

(Δ.Κ . ΕΧ 27 11 )." 
2. Η παράγραφος 1 ισχύει από 1. 1. 1999. 

Άρθρο 25 
Θέματα επιχειρήσεων του ν . 24 14/1996 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομiας 

και του εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να εξαιρούνται 
οπό την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των διατάξεων 

του ν. 241 411 996 (Φ ΕΚ 135 Α) δημόσιες επιχειρήσεις 
και οργανισμοί για τους οποίους αποφασίζεται από τη 
Διυπουργική Ε πιτροπή του άρθρου 2 του ν . 200011991 
(ΦΕΚ 206 Α') η διάθεση σε' ιδιώτες πλέον του πενήντα 
τοις εκατό (50%) των μετοχών τους. Με υιν ίδια 
απόφαση καθορίζεται ο χρόνος από τον οποiο παύουν 
να ισχύουν στις πιο πάνω επιχειpήσεις ή οργανισμούς 
οι διατάξεις του ν . 24141 1996 και ρυθμίζονται τα θέματα 
τα σχετικό με τη · μετάβαση αυτών στο νέο καθεστώς. 

· ' · Άρθρο 26 
Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων 

1. Η παράγραφος 4 του όρθρου 20 του ν. 2052/ 1992 
( ΦΕΚ 94 Α') " Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους 
και πολεοδομικές ρυθμίσεις· , η οποία τροποποιήθηκε 

με την παράγραφο 8 του όρθρου 18 του ν. 238611996 
( ΦΕΚ 43 Α ) και το όρθρο 14 του ν . 257611998 ( ΦΕΚ 
25 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως : 

"4. Από την επιβολή των τελών των ονωτέρω παρα
γράφων 1 και 3 δεν απαλλάσσεται κανένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο. που είναι κάτοχος μηχανήματος έργων , 

σε οποιονδήποτε χώρο και ον χρησιμοποιείται αυτό. 
Τα τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων καταβάλλονται 

εφάπαξ χωρίς έκπτωση . Ως προς τον υπόχρεο για την 

καταβολή του τέλους ετήσιας χρήσης μηχανήματος 

έργων , τη βεβαίωση και εlσπραξη αυτού, την έκπτωση 
λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φο

ρολογικών παραβάσέων, εφαρμόζονται ανάλογα οι δια
τάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυ~ 
κλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων 

στους κατόχους αυτών , καθώς και του Κώδικα Είσπρα

ξης Δημοσίων Εσόδων . Επίσης δεν χορηγείται φορο
λογική ενημερότητα στους οφειλέ τες τελών χρήσης 
μηχανημάτων έργων: 

2. Η ισχύς του παρόντος όρθρου αρχίζει από 9.2.1998. 

Άρθρο 27 
Χρηματοδοτική μlσθωση 

1. Η παράγραφος 2 του όρθρου 1 του ν.1 66511986 
(ΦΕΚ 194 Α') αντικαθίσταται ως εξής : 

·2. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να 

είναι κινητό ή ακίνητο nου αγόρασε προηγουμένως η 

εταιρία χρηματοδοτικής μiσθωσης από το μισθωτή Ε
ξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία . · 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του όρθρου 
1 του ν . 166511986 (ΦΕΚ 194 Α'), όπως αντικαταστάθηκε 
με το όρθρο 24 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 AJ, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
"Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παραγρά

φου 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη και εξαιρούνται 
το πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα, ενώ στην έννοια 

των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αγρο
τικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες 

με κτίσματα μετά του ποσοστού του γηπέδου που 
αναλογεί στα σuγκεκριμένα κτίσματα σε σχέση με τη 

δομήσιμη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσματα 

ή το συγκρότημα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκατα
στάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου που α
ναλογεί στο συγκεκριμένα κτίσματα , σε συνάρτηση με 

το εμβαδόν του και τη συνολική δομήσιμη επιφάνεια 
που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και επι
πλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις 

πολεοδομικές διατάξε ις ως χώρος στάθμευσης ουτο-
κινήτων 

3. Η παράγραφος 5 του όρθρου 6 του ν.166511986, 
όπως αυlή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του 
άρθρου 11 του ν . 2367/ 1995 (ΦΕΚ 261 Α), αντικαθί
σταται ως εξής: 

·5_ Προκειμένου γιο συμβάσεις χρηματοδοτικής μί
σθωσης, που συνάπτονται από 1. 1.1998, η εταιρία χρη
ματοδοτικής μίσθωσης ενεργεί αποσβέσεις γιο το κινητό 
πράγματα αλλά και yια τα ακίνητα πλην οικοπέδων. σε 
lοα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης." 

4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 31 του ν. 223811994 
αντικαθίσταται ως εξής : · 

· 12. Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/ 
1986 ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα μέρη . ανά
λογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης." 

5. Στο όρθρο 6 του ν . 1665/ 1986 προστίθεται παρά
γραφος 12, που έχει ως εξής: . 
Ί2. Η αξία των aκινήτωv που έχουν στην ιδιοκτησία 

τους οι εταιρίες του άρθρου 2 και αποτελούν αντικείμενο 
χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν λαμβάνεται υπόψη γtο 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν . 
221411994 (ΦΕΚ 75 Α ')." 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγρά.φου 16 του όρθρου 
8 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως αυτό προστέθηκε 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.238611996 
(ΦΕΚ 43 Α), αντικαθίσταται ως εξής : 

·κατ· εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικό του 
προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται οπό επιτη

δευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο , τις τράπεζες, τους 

οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες 
συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 

του ν.166511986." 
7. Στην παράγραφο 1 του όρθρου 20 του ν .206511992 

(ΦΕΚ 113 Α') προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 
Άκίνητα που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης χρη

ματοδοτικής μίσθωσης εξαιρούνται της αναπροσαρμο
γής της αξ!ας τους, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 

η σύμβαση." 
8. Στην περ!πτωση ζ' της παραγράφου 3 του όρθρου 

28 του ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο , που έχει ως 
εξής: 

Έιδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο 
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/ 1986 
και μεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύμβασης αυτής 
ή εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της μίσθωσης από 

- ....-.. . 
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ε ) 

-ε ιΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.0 . 

Πετρέλαιο εσωτερι - ΕΧ .27 . 10. 00 69 
κης κοι.ισης (OΙESELI 

κίνησης 

ΠΟΣΟ ΜΟ ΝΑΔ Α 

ΦΟΡΟΥ Ε ΠΙΒΟΛΗ Σ 

ΣΕ 

Δ ΡΑ Χ-

ΜΕΣ 

83 000 χιλιτρο 

ια! Υγιχιtριο και μεθάνιο ΕΧ . 27 .11 .12. 11 έως 34.000 μετ. τόννος· 

που χρησψοποιειτοι ΕΧ . 27. 11 .19 00 και 

ως κοίισψο κινητή- ΕΧ . 27. 11 .29.00 
ρων 

2. Η παράγραφος 2 του όρθρου 26, όπως ισ χύει, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

·2_ Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
αιθυλικής αλκοόλης καθορίζετοι σε 882 ECU, ανό ε 
κατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης." 

3. Το πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 3 
του όρθρου 26, όr;ως ισχύει , αντικαθίστανται ως εξής : 
Έφαρμόζετοι μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό 

(50%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυ
λικής αλκοόλης , έναντι του ισχύοντος κανονικ ού συ
ντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη πqυ προορίζεται 

για την παρασκευή ούζου ή που περtέχεται στο τσί πουρο 
και Π]ν τσικουδιά . Ο μειωμένος αυτός συντελεστής 
κaθοριζεται σε 441 EC U ανά εκατόλιτρο άνυδρης αι
θυλικής αλκοόλης . · 

4. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος όρθρου 
αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 1998 και των παρα
γράφων 2 και 3 αυτού οπό την 1 η Ιανουαρίου _1 999. 

5. Οι περιπτώσεις ζ-, θ' και ι' της παραγράφου 1 του 
όρθρου 20, όπως ισχύουν aντικaθίστανται ως εξής: 

ΈιΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ .Ο ΠΟΣΟ ΜΟ Ν ΑΔΑ 

ΦΌΡΟΥ ΕΠ ΙΒΟΛΗ Σ 

ΣΕ 

Δ ΡΑ Χ

ΜΕΣ 

ζ) Πετρtλοιο εσωτερι- Ε Χ . 27. ΙΟ 00 69 83.000 χιλιτρο 

κ(\ς κaίισης (DιESEL) 

όλλο οπό εχεινο των 

περιπτώσεων ε· και 

στ 

θ) Κηροζινη (φωnστ~κό Ε Χ . 27.10.00.51 και 83.000 χιλ tτρο 

πετρέλαιο) Ε Χ. 27. 10.00.55 

ι} Κηροζινη θέρμανσης Ε Χ . 27.10.00.55 83.000 χιλ!τρο· 

6. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχtζει 
από τη 15η Ιανουαρίου 1999. 

Άρθρο 31 

1. Η φορολογία των τόκων των ομολογιακών δα~ε lων 
που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο καταργείται γιο τους 
επενδυτές μόνιμους κατοίκους εξωτερικού . Η κατάρ
γηση επεκτείνεται και στους καταβληθησόμενους τό

κους των υφιστάμενων εκδόσεων . 
2. Η διάπραξη φορολογικών παραβάσεων για τις 

οπο!ες επιβλήθηκε πρόστιμο κατά την κείμενη φορο

λογική νομοθεσία και η απόκρυψη φορολογητέος ύλης 
από ιατρούς, ιατρικό εργαστήρια κοι φαρμακοποιούς 
που_ είναι συμβεβλημένοι με το Δημόσ ιο για την παροχή 
περιθαλψης στους ασφαλισμένους του, συνιστά λόγο 
διακοπής της σύμβασής τους, για τουλόχιστον ένα ( 1) 
έτος . Οι αποφάσε ις επιβολής προστίμων και οι λοιπές 
καταλογιστικές πράξεις κοινοποιούνται στο αρμόδιο γιο 
τη διακοπή της σύμβασης όργανο καμnτομένου προς 

τούτο του φορολογικού απορρήτου. 

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος όρθρου 
αρχίζει από 1.1 .1999. 

Άρθρο 32 
Σuντελετστή ς Φ.Π .Α. στα αγροτικά Προϊόντα 

και λοι πές διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' - ΑΓ ΑΘΑ του 
Παραρτήματος 111 (ΑΓ ΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑ
ΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.ΠΑ. 8%) του ν. 164211986 
(ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύουν. αντικαθίσταντοι ή καταρ
γούνται ως εξής: 

α) Οι παράγραφοι 7, 18 και 45 αντικαθίστανται ως 
εξής : 

Ί . Έντερο, κύστες και στομάχια ζώων , ολόκληρο ή 
σε τεμάχια, όλλα οπό εκείνα των ψαριών. Προίόντα 

ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε πε
ριλαμβάνονται αλλού. Ζώο μη ζωντανό των Κεφαλαίων 
1 η 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (Δ .Κ . 

0504 και 05 11 ). 
1_8. Μαστίχα_ (λ~υκή ή μη) ακατέργαστη ή κατεργα

σμενη . Πηκτικες υλες , πηκτινικές και πηκτιι<ές ενώσεις 

(Δ.Κ. ΕΧ 1301 και ΕΧ 1302). 
45. Καυσόξυλο σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλα

διο, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές (Δ .Κ . ΕΧ 4401)." 
β) Οι ποράγραφοι 19, 23, 34, 43, 44, 48, 49 και 50 

καταργούνται. 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ι
σχύουν από 1 .2. 1999. 

3 .. Παρέ~εται νέα αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 
μηvων οπο τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημέ

ριδα της Κυβερνήσεως, για την υποβολή της αίτησης 

που προβλέπεται οπό την παράγραφο 2 του άρθρου 8 
του ν . δ. 11811973. σε όσους απώλεσαν την πενταετή 
προθεσμία . 

4. Οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υπέρ 
του Δημοσίου, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές 
στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ . Ο.Υ . ) του Νο
μού Μεσσηνίας που περιήλθαν στο Δημόσιο με τις 

διατά ξεις του όρθρου 32 του ν . 2224/ 1994 (ΦΕΚ 112 
Α. ) ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις 

(24), κατ· ανώτατο όρι ο, ίσες μηνιαίες δόσεις χωρίς τις 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν 

σε αυτές. Η πρώτη δόση των οφειλών που ρυθμίζονται 

πρέπε ι να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη , 

γ10 τις δημόσ ιες υπηρεσίες. ημέρα του επόμενου μήνα 

οπό τη δημοσίευση του νόμου αυτού και οι υπόλοιπες 
δόσεις μέχρι τη ν τελευταία εργάσιμη, γιο τις δημόσιες 

υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν. Το ποσό 

της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών . Η εφάπαξ κοτοβολη 
ολοκληρου του οφειλόμενου ποσού , ληξιπρόθεσμου και 
μη της κατηγορίας αυτής των οφειλών, μέχρι την 

ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της παρού

σας ρύθμισης συνεπάγεται έκπτωση κατά ποσοστό σα

ράντα τοις εκατό (40%) επί του μη ληξιπρόθεσμου 
ποσού της οφειλής . Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τον 
τρόπο καταβολής του υπόλοιπου, μη ληξιπρόθεσμου, 

ποσού της οφειλής. 

5. Τα δύο τελευταία εδάφιο της παραγράφου 6 του 
όρθρου 62 του ν . 2238/ 1994, όπως αυτό προστέθηκαν 
με την παράγραφο 5 του όρθρου 1 του ν. 257911998 
(ΦΕΚ 31 Α') , καταργούνται. 

6. Στο όρθρο 14 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α) 
προστίθεται παράγραφος 18, που έχει ως εξής : 

·18. Οι διατάξεις των όρθρων 15 και 16 του ν. 
1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α) εξακολουθούν να ισχύουν για 
τις παραγωγικές επενδύσεις του όρθρου 1 του Lδιου 
νόμου που έχουν πραγματοποιηθεl, καθώς και στις 

επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν . 
189211990, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων 

- , 

-·--
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του παρόντος: 
7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του όρθρου 

24 του ν. 221411994 (ΦΕΚ 75 Α) αντικαθίσταται ως 
εξής: 
Έξαιρετικό, οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 

του όρθρου 13 του ν. 445911965 (ΦΕΚ 35 Α") δεν 
εφαρμόζονται: α) για τις μετοχές των ανωνύμων εται
ριών που είναι εισηγμένες ή έχει εγκριθεί η εισαγωγή 
τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και β) για τις μη 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές των 

ανωνύμων εταιριών που είναι ονομαστικές, κατ· εφαρ

μογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της πα
ραγράφου 1, σε περίπτωση που κατό το χρόνο της 
μεταβίβασης αυτών η αξία των οστικών ακινήτων της 

ανώνυμης ετοφίος είναι κατώτερη του εξήντα τοις 

εκατό (60%) του κεφαλαίου και των αποθεματικών ο'υ
τής: 

Άρθρο 33 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του όρθρου 22 του 
ν. 157711985 (ΦΕΚ 210 Α·), όπως ισχύει, rφοστίθενωι 

εδάφια ως εξής: 

Έιδικά γιο κτίριο εγκαταστάσεων που οι επενδύσεις 
τους είχαν υπαχθεί στο Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα (Μ.ΟΠ.), βάσει των υπ· αρ1θμών 1787/ 
1984 και 208811985 κανονισμών του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων (Ε.Ο.Κ.) και στους 
νόμους 126211982 (ΦΕΚ 70 Α) και 168211987 (ΦΕΚ 14 
Α"). η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
αυτής για την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και 

δικαιολογητικών για έκδοση ή αναθεώρηση τυχόν υφι
στάμενης οικοδομικής άδειας ορίζεται σε δέκα (10) 
μήνες . Για την έκδοση της οικοδομικής αυτής άδειος 

δεν επιβάλλεται πρόστιμο ή εισφορά, τυχόν δε επιβλη

θέντα διαγράφονται ανεξάρτητο οπό το στάδιο στο 
οποίο βρίσκονται. Στην περίιπωση αυτή τυχόν κατα

βληθέντα για την αιτία αυτή πρόστιμο μέχρι τη δημο

σίευση του νόμου αυτού συμψηφίζονται με υπάρχοντα 
χρέη προς το Δημόσιο και εάν δεν υπάρχουν τέτοιο 
επιστρέφονται οτόκως: 

2. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλες τις μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος εκκρεμείς υποθέσεις. 

Άρθρο 34 
Εκσυγχρονισμός συστήματος και ανα6άθμιση 

. υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 

1. Γιο τον εκσυγχρονισμό - ανάπτυξη και λειτουργία 
του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και της μείωσης 

των καθυστερήσεων λόγω εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα συνιστάται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα 

της Ελλάδος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στον 

ειδικό λογαριασμό αποδίδονται μηνιαία από τα αποδι
δόμενα από τον Ευρωπαίκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) ποσά ως τέλη 
διαδρομής (en - route charges) επτά (7) Ευρωπαϊκές 
Νομισματικές Μονάδες (ECU) ανά μονάδα εξυπηρέτη
σης (serνice unit) διαδρομής. 

2. Τα ποσά που αποδίδονται στον συνιστώμενο ειδικό 
λογαριασμό χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 

δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού της Υ .Π . Α. που 

συμβάλλει στην τιμή μονάδας (unil rate) και στη βάση 
κόστους (cost base) των ως άνω τελών υπό αυστηρούς 
όρους ε1<μετόλλευσης του νέου συστήματος RADAR, 
αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος της ε

ναέριας κυκλοφορίας και της μείωσης των καθυστερή

σεων στην Ελλάδα και στο FIR Αθηνών, καθώς και 

δαπάνες για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό 

του συστήματος, των υπηρεσιών, της οργάνωσης και 

του ανθρώπινου δυναμικού της εναέριας κυκλοφορίας, 
καθώς και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της 

Υ .Π.Α. για την έγκαιρη ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία 

του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Σπάτα . 

Η έναρξη απόδοσης των σχετικών ποσών στον εν 

λόγω ειδικό λογαριασμό πραγματοποιείται με την πρώτη 

απόδοση των Τελών Διαδρομής μετά την επιτυχή με
τάπτωση και έναρξη εκμετάλλευσης του νέου συστή

ματος, τούτου αποδεικνuομένου δια της σχετικής από

φασης και πιστοποίησης του Διοικητή της Υ . Π.Α .. 
3. Οι δαπάνες αποζημίωσης του προσωπικού καθο

ρίζονται και καταβάλλονται μηνιαία ως κίνητρο βελτίω

σης των παρεχόμενων υπηρεσιών , μείωσης των καθυ

στερήσεων. αύξησης της χωρητικότητος του συστήμα
τος και της εναέριας κίν11σης, ως κάτωθι : 

α. Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφο
ρίας ΠΕ2 - ΤΕ2 δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 
44% εκ των ως όνω μηνιαίων αποδόσεων. Εκ του ποσού 
αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των 

κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των 
οργανικών θέσεων του κλάδου σε ίσα μερίσματα, ε

πουξημέ να για τους ελεγκτές της ειδικότητας Radar 
κατά 20%, στους ελεγκτές ειδικότητας Αεροδρομίου. 
Προσέγγισης και Περιο.χής με πραγματική άσκηση της 
ειδικότητός τους. Η πραγματική άσκηση της ειδικότητας 

αποδεικνύεται δια της υλοποίησης των μηνιαίων προ
γραμμάτων εργασίας στις ως άνω θέσεις ή δια των 
αναγκαίων ωρών τουλάχιστον 180 στον αριθμό ετήσια 
για τη διατήρηση της σχετικής ειδικότητας, σύμφωνα 

και με τις οικείες διατάξεις και προγραμματισμένες 
τουλάχιστον κατά 50% στους θερινούς μήνες Ιουνίου 
έως Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ομοίως ενσωματωμέ
νες στα ως άνω μηνιαία προγράμματα εργασίας, πι

στοποιουμένων ως προς την υλοποίηση με απόφαση 
του Διοικητή Υ.Π.Α .. 

β. Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4 - ΤΕ4, καθώς και τους 

χειριστές αεροσκαφών ΕΣΙΔ της υπηρεσίας, δύναται να 

καταβληθεί έως ποσοστό 17% εκ των ως άνω αποδό
σεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον 
από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων 
προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα μερί
σματα. 

γ. Για τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ3 - ΤΕ3 , 
δύναται να καταβληθεί έως 6% εκ των ως άνω απο
δόσεων. Εκ τοu ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύ

πτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών 

θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του 
κλάδου με πραγματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας 
AFIS, κεντρικού συστήματος AFTN αμιγώς Αεροναυτι
κών Επικοινωνιών και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΚΕ κατά παρέκκλιση 
τοu παρόντος οργανισμού της Υ.Π . Α. σε θέσεις ΝΟΤΑΜ 

και Reporting office, τουλάχιστον 60 φυλακών ετήσια 
κατ προγραμματισμένες κατά 40% για τους θερινούς 

μήνες Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, αποδεικνυομένων δια της 
υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων εργασίας, πι

στοποιουμένων με σχετική απόφαση του Διοικητή της 

Υ.Π.Α.. 
δ. Για τους λοιπούς κλάδους της Υ .Π .Α. δύναται να 

καταβληθεί έως ποσοστό 23% εκ των ως άνω αποδό
σεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον 
από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων 

προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων 

αυτών. Στην κατηγορία αυτή μεταπίπτει μηνιαlα και το 
προσωπικό των υποπαραγράφων a· και γ ποu δεν 
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πληροί μηνιαίο τις προύποθέσεις του κλάδου του γιο 

πραγματική άσκηση εργασίας, ως άνω περιγράφεται . . 
καθώς και το προσωπικό ΕΣΙΔ, πλην των χε:ριστών 

αεροσκαφών, του αριθμού των κοτειλημμένω'ι και τ;.1ι1 

συνόλου ΊuJν οργανικών θέσεων, καθώς και του ανrί

στοιχου κλάσματος αναλόγως τροποποιουμένου . Το ως 
άνω ποσό καταβάλλεται σε fσα μερίσματα προσαυξημένα 

κατά 40% για του κλάδους ΠΕ και πτυχιούχους Ανω
τάτων Σχολών ΕΣΙΔ. κατά 20% για τους κλάδους ΤΕ 
εισέτι προσαυξανόμενο για τους ΠΕ - ΤΕ κατά επιπλέον 
40% για τους ιωτόχους πτυχίου επιμελητή πτήσεων με 
πραγματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας εποπτείας 

και διαχείρισης των χώρων αεροστάθμευσης των αε

ροδρομίων τουλάχιστον των αυτών φυλακών ως της 
υποπαραγράφου γ ομοίως προγραμματισμένων, απο

δεικνυομένων και πιστοnοιουμένων. και για τους κατέ
χοντες θέση Αερολιμενάρχη προσαυξάνεται κατά 100% 
εφόσον ανήκουν σε κλάδους της παρούσας υποπαρα

γράφου. 

Προυπόθεση για τη μηνιαία καταβολή των ως άνω 
μερισμάτων, για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού, 
αποτελεί η συμφωνία με το EUROCONTROL συγκεκρι
μένων τακτικών στόχων βελτίωσης της εξυπηρέτησης 
της εναέριας κυκλοφορίας κατ· έτος, καθώς και η 

υλοποίησή τους. ως αυτή θα επιβεβαιώνεται, από τον 

αυτό οργανισμό . 

4. Στον παρόντα ειδικό λογαριασμό διατηρείται το 
10% των μηνιαίων αποδόσεων ~οι δύναται να χρησι
μοποιηθεί για δαπάνες εκπαίδευσης, μελετών, παροχή 
υπηρε01ών συμβούλου . c; ,ιμr. ' ,; 1 μuμaτι ...... ς επενδύσεις και 
λοιπό προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του 

συστήματος και των σχετικ..ί.Jν υπηρεσιών που συμβάλ

λουν στους ως άνω στόχους . με διαδικασίες απευθείας 
ανάθεσης στο EUROCON-ROL ή σύμφωνα με τις οι 

κείες διατάξεις σε άλλους φορείς, κΌθ<i>ς και για δα
πάνες αποζημίωσης ομάδων εργασίας ή επιτροπών που 
συμβάλλουν στην έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης του έργου σνάιπυξης του 
Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών εrιί τη βάσει συ 
γκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και των σχετικών δρα 
στηριοτήτων υλοποίησης . 

Ο ορισμός των επιτροπών και ομάδων εργασίας. η 
έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση του έργου τους, καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων 
της Υ . Π .Α . για την ανάπτυξη ταυ Νέοu Διεθνούς Αε 
ρολιμέvα Αθηνών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή 
της γ . Π .Α .. 

5. Οι διαδικασίες και η διαχείριση, καθώς και κάθε 
συναφής λεπτομέρεια του εν λόγω λογαριασμού καθο
ρί~οντaι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
χι:ι Μ:c;τaφορών και Επικοινωνιών . 

6. Τυχόν υπόλοιπα της μηνιαίας ως άνω καθοριζό
μενης διαχείρισης επιστρέφουν σ10 λογαριασμό Τελων 
Διαδρομής ως Δημόσια Έσοδα. 

Άρθρο 35 
Στο άρθρο 8 και στο τέλος της παραγράφου 2 του 

ν . 264811998, ΦΕΚ 238 ΑΊ22.10 1998, προστίθεται ε
δάφιο που έχει ως εξής : 

·τα αυτά ισχύουν και για την περίπτωση επιχειρήσεων, 

που την τελευταία πενταετία πραγματοποιούσαν εισα

γωγές προιόντων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

που συνδέονται με προτιμησιακή δασμολογική συμφωνία 
με την Ε . Ε . και εκ των υστέρων αμφισβητήθηκε η χώρα 

καταγωγής των προιόντων τούτων, εφόσον καταβάλ

λουν στο Δημόσιο τους αντίστοιχους δασμούς . · 

Άρθρο36 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει Ο· 
πό 16 Νοεμβρίου 1998, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στις επί μέρους διατάξεις. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Ε
φημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νό
μου του Κράτους. 

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1999 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΙΤΑΝΤΙΝΟΙ ΙΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΟΙ Yr\OYPf ΟΙ 

ΕΘΝΙΚΙ tΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ λΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΠΕΡΙΒλΜΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤλΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜ . ΕΡΓΩΝ 

Κ.ΛΜΙΩΤΗΙ 
ΥΓΕΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΙ 

ΜΕΤ ΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓlΟΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΙ 

Θεωρrjθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1999 

Ο Er1J τΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥflΟΥΡΓΟΣ 

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ 

--·- ·---·-------
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 ΥΡΕΤ GR * FAX 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : http: www.et.gr 

INTERNET: hol.gr 
e-mail: nνas @ hol.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Σολωμού 51 ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε-Κ. 

Πληροφορ{ες δημοσιευμάτων Α. Ε. - Ε . Π . Ε . 5225 761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

5230 841 Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 ΠΕΙΡΑΙΑΙ 

5249 547 Νικήτα6-8Τ. Κ.18531 4135 228 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 ΠΑΤΡΑ 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε. Κ. 5248 141 Κορ!νθου 327 · Τ.Κ. 262 23 (061) 6381 100 
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α. Ε . - Ε. Π.Ε. 5248 785 Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320 Δημοκρατίας 1Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 
ΜΡΙΣΑ 

ΔιοικητήριοΤ . Κ.41110 (041) 597449 
ΚΕΡΚγΡΑ 

Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 1 Ο (081) 396 223 
ΛΕΣΒΟΣ 

Πλ. ΚωνστανηνουπόλεωςΤ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 
(0251) 46 888 / 47 533 

ΤΙΜΗΦΥΜΩΝ - Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8. σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά Βσέλιδο ή μέρος αυτού 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 
Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 

2531 ΤΑΠΕΤ3512 

Α' (Νόμοι, Π .Δ. , Συμβάσεις κ.λπ.) 60.ΟΟΟδρχ. 3.ΟΟΟδρχ. 
8' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ . ) 70.000 .. 3.500 .. 
r (Διορισμοί. απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 15.000 .. 750 .. 
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 70.000 .. 3.500 .. 
Αναrπυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 30.000 . 1.500 .. 
Ν . Π .Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπlllού Ν . Π.Δ.Δ.) 15.000 .. 750 .. 
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 5.000 .. 250 .. 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ . Ε . 8.1.) 10.000 .. 500 .. 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 3.000 .. 150 .. 
Προκηρύξεων Α.Σ .Ε.Π. 10.000 .. 500 .. 
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 250.000 .. 12.500 .. 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΎΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 250.000 .. 12.500 .. 
• Οι συνδρομές του εσωτερl/\ού προπληρώνονται στα Δημόσια Τομε{α που δίνουν αποδεικτl/\ό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντ!δα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερl/\ού επιβαρύνονται. πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικό τέλη και μπορε{ 
να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφεlου. 

*Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχε( σε συνδρομές, εισπράπεται από τα Δημόσια Ταμεία. 
* Οι συν'δρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνοuν το ποσό του Τ ΑΠΕΤ μαζ{ με το ποσό της συνδρομής. 
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι. οι Κοινότητες ως και οι επιχεφήσεις αυτών πληρώνουν το μΊσό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του Τ ΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύcι για ένα χρόνο, που αρχlζει την 1η1ανουαρ(ου και λήγει την 31η Δεκεμβρ!ου του {διου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

• Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιε{ται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 
•Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτιο δεν γίνονται δεκτό. 

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λεηουρyούν καθημερινά από os .oo· έως 13.00' 

(ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ lΎΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) 

- · 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. •ύλλου 286 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙθ. 2773 

Αnελευθiρωση της αyορdς ηλιιπροοk mpγειας • . 
Ρύθμιση θεμάτων ενερyεια«ιk noλnvιιk ιιαι λοmtς 
-διατάξεις. · ' 

ΟΠΡΟΕΑΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΙΞJ(δ(δομε τον ακόλουθο νόμο που ψfιφtσε η ΒουΜ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ λ' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

'λρ&ρο_ - 1 

Η παραγωγτ'\, η μεταφορά, η διανομf! και η πpομf\θεια 
ηλεκτρικής εν_έργεtας στην ελληνιιο'Ι εnιιφότεια διενερ"' 
γούνται σύμφωνο μt: τους κανόνες του νόμου αυτού. 
ΟΙ σχετικές υnηρεσlες και δραστηριότητες ι::Ιναι κοινf\ς 

ωφέλειας. 
Άρθρο 2 
Ορισμοl 

Για την εφαρμο'VΙ'! του νόμου αυτού : 
Αnόκλιοη Παραyωγής-Ζι1τηοης, εlνοι η διαφορά σε 

κιλοβατώρες ~Kwh ) μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας με την οποία ορισμένη εγκατάσταση κατόχου 

άδειας nαραγωγτ'\ς ι'\ προμήθειας τροφοδότησε το Σύ
στημα και της . ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που 
καταναλώθηκε από Πελάτες του, σε δεδομένη χρονική 
περίοδο. 
Δημόσιος Τομtας, είναι αυτός που ορlζεταί με την 

παρ. 1 .του όρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'). 
Διασύνδεση, εlνοι οι γραμμtς, οι εγκαταστάσεις και 

οι μετρητές που χρησψοnοιούνταt yια τη μεταφορά 

ηλεκτρuο')ς ενtργειας μέσω του Συστήματος από ή 
προς την ελληνική εmκράτεια. · 

Δ/κτυο, εlναι το δlκτυο διαν~ ί\λεκτρικfις ενtρyειας 
της Δημόσιας ΕmχεΙρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η .) που 
εlναι εyκατεστημtνο στην ελληνικι'\ επικράτεια, το οποlο 
αποτελεlται από yρομμtς μέσης και χομηλfις τάσης και 
εγκαταστόσεις δ\ανομ!'\ς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και από γραμμές και εγκοταστόΟεtς υψ"tλf)ς τάσης που 
έχουν ενταχθεί στο δικτuq αυτό. 
Δραστηρι6πιτα Ηλεκτρικrjς Ενtρ~ιας, εlναι καθεμlα 

από τις εnι~ειρημοτικtς δραοτηριότητες παραγωγής, 

22 Δεκεμβp(ου 1999 

μεταφορός, διανομής ή tφομήβeιας ηλί:ιςτριιdιc; ενtρ
γειας, . 

Εmιιουρικtς·Υnηρεοtες, dνοι οι αναvκαΙeς uπηρισlcς 
για τη λειτουργlα του Συστήματος f\ του Διt1ύοu και 
ιδlως η παροχή αtργοv ισ)Ο.ίος, η ρύθμιση της συΧνό
τητας και η παρακολούθηση της διακψανσης φορτlου. 
εnιλtγων Πελάτης, εlναι ΤΟ nρόσωnο που έχr.ι δt

κα\ωμα επιλογτ'\ς προμηθεutι'\ ηλεκτρucι'ις ενtpγι;ιας. την 
οnο!α χρησψοnοιε! για δική του αποκλεισηκώς χρήση . 
Μη Διασυνδεδεμtνα Νηοιd. εlνοι τα νησιά της ελλη

νικι'ις εmκρότειας; των οποlων το δlκτοο διανομής 
ηλεκτρΙΚής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα και 
το δ\κwο διανομής της ηπειρω'Πkής Χώρος. 
Μη Εnιλtγων Γ.1ελάπις. t:Ιναι το πρόσωπο που δcν 

έχει δικα!ωμα επιλο'VΙ'!ς προμηθcuτή ηλεκτρ41ιfις ενtρ
γειας και χρηmμοnοιεl την ηλεκτρt1(1\ cνtρyεια για δική 
του αποκλειστιχώς ~ση. 
Οριακή Τιμή Συστήματος, dνοι η mo υιιηλf\ προσφερ

θε\σα τιμfι παραγωγής της ενεργού ισ)(ύος που εντόσ
σεται στο Σύστημα σε δεδομένη χρονυα'\ περtοδο. 

Πελάτες, εlναι οι Ε~yοντες Πελάτες και 0t Μη 
Επιλέγοντες Πελότες. · 

Προμήθεια. εlναι η πωληοη ηλεκτροο\ς cνέρyaος 
στους Πελότες. Συμnεριλαμβάνεταt η εισαγωγή ηλε
κτρικής ενέργειας από tναν Εηιλtyοντα Πελάτη για 
δική του αποκλειστικώς χρήση. 
Ολοκληρωμtνη Επιχεlpηση ΗλεκτpΙΚιtς Ενtρyειας, ει

ναι η επιχεlρηση που εlναι καθtτως ή οριζοvτtως ολο
κληρωμένη . 
Καθtτως Ολοκληρωμtνη Εnιχεlρηοη, tlναι η εnιχd

ρηση που οσκd δύο τοuλόχιστον από τις δραστηριό
τητες : παραγωγής, μεταφοράς, διανομι'\ς ηλεκτρικfις 
ενtργειος. 

Οριζονrtως Ολοκληρωιdνη Εnιχεlρηση εtναι η εnι
χεΙρηση που ασχει μια τουλόχιστον από τις δραστη
ριότητες παραγωγής f\ μεταφοράς f\ διανομι'Ις ηλεκτρι
κής ινέργειας, καθώς και άλλη δραστηριότητα Δσχcπι 
με την ηλεκτρική ενέργεια. 
Σύστημα, dνοι οι γραμμές υιιηλής τόσης, οι εγκατε

στημtνες στην ελληνική επικράτεια δtασυνδtσεις και 
όλες οι εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και ι:yκαταστόσεις 
ελέγχου που απαιτούνται για την ομαλι'ι, ασφαλιΊ κοι 
αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρuο'ις ενtρyιtος από tναν 
σταθμό παραγωγής σε tναν ιmοστοθμό,' από tνον ιmο-
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σταθμό σε έναν άλλο ή προς ή αήό οποιαδήποτε 
διασύνδεση. Στο Σύστημα δεν περιλαμβάνονται οι ε
γκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
γραμμές κcn εγκαΊασ;rάσεις υψηλής τάσης που έχουν 
ενταχθεί στο Δίκτυο, καθώς και το Δlκτvο των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών. 
Αυrοnσρσγωγός, εiναι ο παραγωγός, ο οποlος nα

ρόγει ηλεκτρική ενέργεια κυρ[ως γtΟ δική του χρf\ση. 
Πσραγωγά; αnό Ανσνεώοιμες Πηγtς Ενtργειας, εlναι 

ο παραγωγός. ο οποlος παράγει ηλεκτρική ενέργεια 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε . ). 
Παραγωγή ηλεκτρικι1ς ενtργεισς σnό Α.Π.Ε.,εlναι η 

ηλεκτρική ενέργεια η προερχόμενη οπό: 
1. Την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή 

βιομάζας ή βιοαερlου. 

2. Την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον 
το δικαίωμα εκμετόλλευσης του σχετικού γεωθερμικού 
δυναμικού έχει πaραχωρηθεl στον ενδιαφερόμενο, σύμ
φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

3. Την ειφετάλλευση ενέργειας από τη θάλασσα. 
4. Την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 10 MW. 
5. Συνδυασμό των ανωτέρω. 
6. Τη συμπαραγωγή, με χρήση των πηγών ενέργειας, 

rων (1), (2) και συνδυασμό τους. 
Σψπσραγωγή, εlναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ

γειας που 'γiνεται: 
(α) Από ονάκ1ηση απορριπτόμενης θερμότητας ή 
(β) Με την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών 

και μη επικlvδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών 
υποπαραγώγων μονάδων νομίμως εγκατεστημένων στην 
ελληνική επικράτεια. Ως βιομηχανικό υποπαράγωγα 

νοούνται και παράγωγα-κατάλοιπα της συγκεκριμένης 

βtομηχανΙaς, τα oπola αποδεσμεύονται από την παρα
γωγική διαδικσσtα, ή _ 

(γ) Σε σuνδuασμό με την παραγωγή θερμότητας και 
εlνοι εξασφαλισμένη η διάθεση της παραγόμενης θερ
μότητας για την κόλυψη άμεσα θερμικών ή και έμμεσα 
ψι.Μτικών φορτίων. Επιπλέον, εφόσον η συμπαραγωγή 
δεν γlνετσι αποκλειστtκό με χρήση Α.Π . Ε., η σχέση 
δυναμικοτήτων της ηλεκτρ~κής και της θερμικής ισχύος 
της εγκατάστασης συμπαραγωγής και η εφαρμοζόμενη 

τεχνολογfα πρέπει να εξασφαλtζουν συνολικό ετήσιο 
βαθμό απόδοσης της εγκατόστaσης σuμnαραγωγής, 

υπολογιζόμενα στην ωφέλιμα χρησιμοποιούμενη θερ
μότητα, τουλlιχιστον 65% και ειδικά στην περ(πτωση 
που χρησψοτιοιεlται τεχνολογfα συνδυασμένου κύκλου 
75'Υο. Ειδικό στην περlnτωση συτοπσρσγωγών του τρι

τογενfι τομέα το ελάχιστο όριο για τον ως άνω ορι
ζόμενο συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης ορiζεταt σε 

60%. 

Άρθρο 3 
Κρατικι'ι εnοnτεlα και yενικtι; αρχtι; 

1. Η όσκηση Δραστηριότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
τελεl υπό την εnοnτε{α του Κρότους, η οπο!α ασκείται 
από τον Υπουργό Ανόmυξης στο πλαlσιο του μακρο
χρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρος. 
Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός της Χώρας 

λαμβάνει υπό\Ιη του τα υnόρχοντα και mθανολογοψενα 
ενεργειακό αποθέματα σε εθνικό, περιφερειακό και διε
θνtς εnlnεδο, καθώς και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς 
και αnοσκοπει: 

ο) στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδ\ασμού της 
Χώρος, 

β) στην προστασtα του περιβάλλοντος, στο nλαtσιο 
και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, 

γ) στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας. 
δ) στην παρογω-γ\κότητα και ανταγωνισnκότητα της 

εθνικής οικονομlας και την επlτειιξη υγιούς ανταγωνι
σμού με στόχο τη μεlωση του κόστους ενtρyαας για 

το σύνολο των χρηστ~ν και καταναλωτών. 
Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός διαμορφώ

νεται σε πενταετή και δεκαετή κυλιόμενη βάση και 
προσλαμβάνει τη μορφή απόφασης του Υπουργού Α

νάnτvξης η οποlα γνωστοποιεlται στην αρμόδιο Διαρκή 
Επιτροπή της Βουλής . Πριν οπό την έκδοση της σχε
τικής απόφασης ο Υπουργός Ανάπτυξης ζητά τη γνώμη 
της Ρ.Α.Ε., των παραγωγικών φορέων, της Οικονομικής 

και Κοινωνικής Εmτροπής και ειδικών επιστημόνων. 

2. Το Κράτος μερψνό για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

για την εξασφάλιση, υπό συνθι'\κες ανταγωνισμού, της 
παροχής τεχνικώς αξιόπιστης και οικονομικώς πρασιτής 

ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές και για την 

εφαρμογή των κανόνων της σταδιακής απελευθέρωσης 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας . 

3. Για την άσκηση Δραστηριότητος Ηλεκτρικής Ε

νέργειας απαtτεlται προηγούμενη άδεια, η οποlα χορη
γεlτοι οπό τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνω
μοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχl'\ς Ενtργειος (Ρ .Α .Ε . ). 
Οι εmχειρrιοεις nou ασκούν Δραστηριότητα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας υποχρεούνται : 

α. Να οσκοίιν τη δραστηριότητά τους και να παρέχουν 

τις υπηρεσlες τους σύμφωνα με τις διατάξεις τοu νόμου 

αυτού 1101 με τις πράξεις που εκδlδοντοt κατ' εξουσιο
δότησή του και τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιλαμβάνονται σnς άδειες. 
β . Να τηρούν τις αρχές της \σης μεταχε\ρlσης και 

της μη διάκρισης των χρηστών για nς υnηρεσtες που 

παρέχουν υπό καθεστώς αποκλεισΤ1Κών δικαιωμάτων. 
γ. Να λειτουργούν και να παρέχουν τις υnηρεσlες 

τους με σκοπό την sπ!τειιξη ανταγωνιστικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, με την επιφύλαξη της Ίήρησης 
των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινfις ωφέ
λειας . 

4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρ.Α . Ε . ασκούν τις 
αρμοδιότητες που τους παρέχονται με τον νόμο αυτόν 
και τις πράξεις που εκδlδοντοι κατ· εξοιιδιοδότησή του, 
με τέτοιο τρόπο ώστε : 

α) Να προστατεύεται το φυσικό περιβόλλον από τις 
επιπτώσεις των Δραστηριοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

β) Να ικανοποιεlται το σύνολο των ενεργειακών α
ναγκών της Χώρας. 

γ) Να ελέγχεται ον ΟΙ κάτοχοι άδειας παραγωγής ή 
προμήθειας ηλεκτρικής ενtργειος μπορούν να χρημα
τοδοτούν τις δραστηριότητες για τις οπσlες τους χο
ρηγήθηκε άδειο. 

δ) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στους τομεlς 
της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής και κάθε 
άλλης μορφής ενέργειας. 

ε) Να προστατεύονται τα συμφέροντα των κατανα
λωτών και ιδlως οι nμές, οι όροι προμήθειας, η ασφάλεια 
εφοδιασμού, . η τακτική παροχή και η ποιότητα των · 
παρεχόμενων υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής και 
κάθε άλλης μορφής ενέργειας. 

στ) Να προόγετaι η χρι'jση αποδοτικών και οικονομικών 

μεθόδων και nρακτικών αnδ τους κατόχους όδttας, 
καθώς και η αποδοmή και οικονομική χρήση της ηλε
κτρικής και κάθε άλλης μορφής εVtρyειος που προμη
θεύονται οι καταναλωτές. 

ζ) Να λαμβάνονται υπόιJη οι δαπάνες στις οήΟiες 
nροβοlνουν οι κότοχοι άδειας για την έρευνα,· ανόmυξη 
και χρήση νέων τεχνικών μεθόδων και διαδικασιφν για 
την παραγωγή, μεταφορά, δtονομή ή ηρομf\θεια ηλε-
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κτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας. 

11) Να προστατεύεται το καινό από κινδύνους που 
δημιουργούνται οπό τις ενεργειακές δραστηριότητες 
και να τηρούνται οι κανόνες ιιγ~εινής και ασφάλειας 
όσων απασχολούνται στις δραστηριότητες αυτές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΡΥθΜΙΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) 

Άρθρη 4 
Σύσταση 1ης Ρ.Α.Ε. 

1. Συνιστάται ανεξάρτητη δtΟΙΚητική αρχή με την 
επωνψ\ο "Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας· (Ρ.Α.Ε .) και έδρα 
την Αθήνα. 

2. Η Ρ.Α.Ε. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς 
τον έλεγχο νομψότητος των πράξεών της και την 
κiνηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών της. 

3. Η Ρ.Α. Ε. σuγκροτειτaι 011ό πέντε (5) μέλη το οπο(ο 
διοιφiνοντοι γιο την επιστημονική τους κατάρτιση και 
την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξει
δικευμένη εμnειρlο σε θέματα αρμοδιότητός της. 

4. Τα μέλη της Ρ .Α.Ε. δtορ{ζονται με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, μετά οπό προκήρυξη που δημο
σιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερlδες πανελλήνιας 
κuκλοφορiας. Με την [δια απόφαση ορlζοντοι ως Πρόε

δρος και Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Ε . δύο οπό το μέλη 
της. Η απόφαση δημο01εύεται στην Εφημερίδα της 
Κψερνήσεως. 

Πριν οπό το διορισμό, διατυπώνεται η γνώμη της 
αρμόδιας εmτροπής της Βουλής, κατά τα οριζόμενο 

στον Κανονισμό της Βουλής, ως προς τους προτεινό

μενους γιο τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου . 
5. Η θητεiο των μελών της Ρ.Α.Ε . εlνοι πενταετής 

και μπορεί να aνανεωθεi μlα μόνο φορά. 
Κατά τη διάρκεια της θητεtας τους τα μέλη της Ρ.Α.Ε . 

δεν ανακαλούνται . 
Εάν κατά τη διάρκεια της θητεlας κενωθεl για ο

ποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος 
για το υπόλοιπο της θητεlας του μέλους που αποχώ

ρησε. Κατά την πρώτη συγκρότηση της Ρ.Α . Ε., η θητεlα 
του Προέδρου και ενός μέλους ορ\ζεται 5ετής, δύο 
μελών ορiζεται 4ετής και ενός μέλους ορ\ζεται 3ετής . 

6. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε . εκnlπτουν αυτοδιι<αlως από τη 

θέση τους αν εκδοθεl σε βάρος τους αμετά11λητη 
καταδικαστιι<ή απόφαση γιο αδlκημα που συνεπάγεται 
κώλυμα διορισμού σε θέση δη~ιόοιου υπαλλήλου ή έκ
πτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα . 

7. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται ον εκδοθε! 
αμετόκλητο παραπεμπΤ1Κό βούλευμα για αδlκημα ποu 
συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υ
παλλήλου ή έ11πτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα 
με ης διατάξεις του Υπaλληλιι<ού Κώδικα ιςaι μέχρι να 

εκδοθεί αμετάκλητη οθωωηκή απόφαση. Αν ανaοταλε\ 

η ιδιότητα μέλους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, 
με τη διαδυ<οσtα της παρaγρόφοu 4. Η θητεlα του 
αναπληρωμαΤ\Ι<ού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η ανα
στολή. 

8. Το μέλη της Ρ .Α.Ε. είναι ανώτατοι κρατικοί λει -

τουργοl με πλήρη απασχόληση και έχουν προσωπική 
και λειτουργ1κή aνεξαρτησlα. 

9. Κατά τη διάρκεια της θητε!ας τους, το μέλη της 
Ρ.Α.Ε. απαγορεύεται να εlναι εταίροι, μtτοχοt. μέλη 
διοικητικού οψβουλlου, διαχειριστές, υηόλλr1λο1. τεχνι

κοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελεn~τtς σε επιχείρηση. η 
οποίο ονοπτύσσει δροστηριότηω στον τομέα 1ης ε

νέργειας. 

Αν μέλη της Ρ Α.Ε. κατέχουν εταιρικό μερίδια ή 
μετοχές των πιο πάνω επιχειρήσεων, τις οποlες έχουν 

αποκτήσει πριν από το διορισμό τους από οποιαδήποτε 
αιτία ή κατά τη διάρκεια τηq θητεlος τους μόνον οπό 
κληρονομική διαδοχή, οφείλουν να υποβάλοw στο Υ -
ποuργειο Ανάπτυξης δήλωση, με την οποlα αναλαμβά
νουν την υποχρέωση να απέχονν κατά τη διόρι<εια της 
θητείας τους οπό την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμ
μετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, &αχεlρισης 
και ελέγχου των επιχειρήσεων. Στην ίδια υποχρέωση . 
υπόκεινται και οι σύζυγο\ τους. 

10. Τα μέλη της Ρ .Α.Ε . π&ρlλαμβόνονται στους κατά 
το όρθρο 24 του ν. 242911996 (ΦΕΚ 155 Α") uποχρtους 
προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, 
του Αντιπροέδρου και των μελών της Ρ .Α.Ε ., κατό 

παρέκκλιση κόθε γενικής και ειδικής διάταξης . 
12. Η Ρ.Α.Ε. στις σχέσεις της με ης άλλες αρχές 

και τους τρlτους, καθώς και ενώπιον των δικοστηplων, 
εκπροσωπεtτοι από τον Πρόεδρό της, όταν δε αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται οπό τον Αντιπρόεδρό της. Ο 
Πρόεδρος της Ρ .Α.Ε. μnορεl με αποφάσεις του να 
εξουσιοδοτεί άλλα μέλη της Ρ .Α. Ε. ή μέλη της Γραμ
ματείας να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον 
εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πρόξη ή ενέργεια ή 
κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. 

13. Η Ρ.Α.Ε. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρlαση, μέσα 
σε έναν ( 1) μήνα οπό τη δημοσίευση στην Εφημερlδα 
της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών 
της. 

14. Μέλος της Ρ .Α . Ε . , nbυ προέρχεται οπό φορέα 
τοu δημόσιου τομέα, επανέρχεται αυτοδικ:Jlως μετά τη 
λήξη της θητε[σς του στη θέση που κατεtχε πριν οπό 
το διορισμό του. Η θητε!α του στη Ρ.Α.Ε. λογlζεται ως 
πραγμοηκή υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά 

τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και 
μισθολογική του εξέλιξη . Αν η θέση που κατείχε ή στην 
οποία έχει εξελιχθεί δεν ειναι κεν(\ ή tχει κατοργηθε!, 
επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου 
του, που συνιστάται ουτοδικαlως και κaταργεlται με την 
αποχώρησή του αnό τον φορέα . Μέλος της Ρ.λ .Ε .. 
υπαγόμενο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , 
εόν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεΙ με 
α!τησή του στην υπηρεσlα από την οπο(ο προέρχεται 
στο βαθμό του Διεuθνντή ή του Γενικού Διευθυντή, 
επιστρέφει στην υπηρεσlα του και ο διορισμός του ως 
μέλος της Ρ.Α.Ε. ανοκαλclται αυτοδlκαια . 

Άρθρο 5 
Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Ε. 

1. Η Ρ.Α.Ε. tχει τις εξής αρμοδιότητες : 
α . Παρακολουθεl και ελέγχει τη λειτουργlα της αγοράς 

ενέργειας σε όλους τους τομε\ς της και εισηγεiται στα 
αρμόδια όργανα τη λήψη των αναγκοlων μέτρων για 
~ην τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την 
προστασία των 11οτανολωτών. 
β . Γνωμοδοτεi για τη χορήγηση των αδειών nou 

προβλέπονται οπό τις διατάξεις του νόμου αυτού γιο 

τις Δραστηρ!ότητες στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέρ
γειας, διοργανώνει, nαρακολbυθεl και ελtγχει τις δια

δικοσiες χορήγησης αδειών και ελέγχει τον τρόπο 
ασκήσεως των δικα1ωμάτων που παρέχονται με αυτές . 

γ. Συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεl, 
υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασlας του 

r.ιrιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της 
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προσταόlος των διδομtνων ηροσωπικ~ χαρακ'Τήρα, τα 
ανανκαl.α για την εκπλήρωση της αποστολής της τε
χνυιό, οικονομικό, λογιστικό, εμπορικό και άλλα συναφή 
στοιχdα, που αφορούν τα nρόοωπα που ασκούν δρα
στηριότητα στον τομέα της ενέργειας. 
δ. Επιβόλλει στους ηαραβlιτες των διατάξεων του 

νόμου αυτού και των πρόξεων που εκδ&δονται κατ' 
εξουσιοδότηm'ι τους, τα πρόστιμα που προβλέπονται 
στο όρθρο 33 του νόμου ουτού. 

ι:. Συνeργόζεται με αντtστοtχες αρχtς άλλων κρατών 
ή μι: διεθνεlς οργαVΚJμούς και συμμετέχει σε δραστη
ριότητες των εν λόγω αρχών και οργανισμώy. 
στ. Ενημερώνει την Εrιτροnή της Ευρωπαϊκής Ένω

σης για την αnελευθtρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ι:νtργι:ιας, κατ' ~γι'\ της παρ. 4 του όρθρου 19 
της Οδηy(<ις 96192/Ε .Κ ., που δημοσιεύθηκε στην Επ!
σιιη Εφημι:ρlδο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τεύχος 
L27 της 30ι'Jς Ιανουαρ(ου 1997, καθώς και για την 
απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αι:ρlου, κατ' εφαρ
μοvtι της παρ. 9 του όρθρου 18 της Οδηγ!ας 98130/Ε .Κ., 
που δημοσιεύθηκε στην Επισημη Εφημερlδα των Ευ
ρωπαϊκών Κοινο'Τήτων τεύχος L204 της 21ης Ιουλlου 
1998. 

2. α. Από τη δψοσlευοη του νόμου αυτού στην 
Εφημερlδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα όρθρο 
1 και 2 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 .Α'), όπως τροπο
ποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του όρθρου 9 
του ν. 252811997 (ΦΕΚ 216 Α'/21 . 10. 1997). 
β . Όπου κατά την ισχύουσα νομοθεσlα προβλέπεται 

γνώμη ή πρόταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου 
και Σχεδιασμού, αυτή διατυπώνεται από τη Ρ.Α .Ε .. Οι 
αρμοδιότητες του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και 

Σχεδιασμού που προβλέπονται στην παρ. 5 του όρθρου 
4 του ν. 236411995 ασκούνται από τη Ρ.Α.Ε .. 

y. Μέχρι την tναρξη λειτουρylος της Ρ.Α.Ε. οι πράξεις 
· για την tκδοση των οποlων προβλέπεται γνώμη ή 
πρόταση της Ρ .Α.Ε. εκδlδονται χωρ(ς αυτήν. 

3. Με προεδριχό διατάγματα, που εκδiδοντοι με πρό
ταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορε\ να ανατίθενται 
στη Ρ.Α.Ε. και άλλες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που 
αφορούν τους τομεlς παραγωvtις. μεταφοράς, προμή
θειας και διaνομf\ς ηλεκτρικι'}ς και κάθε άλλης μορφι'ις 
ενέργειας, να ορlζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες 
άσιιησης των αρμοδιο'Τήτων αυτών και να καθορlζονται 
οι ατομικtς διοucηtικtς πράξεις και κανονιστικές απο
φάσεις nou ικδιδοντca ύστερα οπό γνώμη της Ρ.Α.Ε .. 

4. Κόβε nρόοωπο που εtναι κάτοχος άδειος που 
προβλέπεται από τις &ατόξεις του νόμου αυτού και 
κόβε πρόσωπο που tχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση 
λflψεως άδειας οUμφωνα μt τις διατάξεις του όρθρου 
10 τοu νόμου αυτού υποχρεούται να πaρtχει αμέσως 
το τεχwcά, οικονομικά, λογιστικό, εμπορικό και άλλα 
σννο~ οτοιχεια ή πληροφορlες που ζητούνται από τη 
Ρ.Α.Ε. . . 

5. Οι πρόξεις και αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. καταχωρούνται 
σε ιδιοιπ:ρο βιβλlο, εκτός εάν αφορούν την εθνικι'\ 
όμuνα και τη δημόσια ασφόλειο, οπότε καταχωρούνται 
σε ειδικό απόρρητο βιβλlο. 

6. Κατό των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε . χωρεt α\τηση 
αναθεώρησης, η οποlα ασκεlται μέσα σε τριάντα (30) 
ημtρι:ς οπό τη γνώση ή την ιcοινοnοlηση της απόφασης. 
Η απόφαση που εκδtδεται εnt της αιτήσεως αναθεώ
ρησης, εφόσον εlναι εκτελεσ'Τή πράξη και όχι γνωμο
δοτικού χαρακτήρα, υπόκειται σε αlτηση ακυρώσεως σε 
πρώτο βα~ό ενώπιον του Δι()U(ηΤΙΚού Εφετεlου Αθηνών. 
Κατά της απόφασης του Δι00<ητικού Εφετεlου Αθηνών 
χωρεΙ έφεση ενώmον του Σψβουλlοu της Εnικρατεlας. 

Άρθρο 1 
ΠροUnολοyιομ6c; τηc; Ρ .Α.Ε. 

1. Ο προϋπολογισμός της Ρ.Α.Ε . nροσαρτόται στον 
προϋπολογισμό του Υπουργεtου Ανόπτυξης. 

2. Με κοινή απόφαση των Υποuργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης ρυθμlζεται ο τρόπος εlσπραξης, από
δοσης και διαχεfριΟης των τελών για την tκδαση ι'\ 
τροποnοlηση των αδειών που προβλtπονται από το 
νόμο αυτόν, καθώς και τα τtλη που καταβάλλονται κάθε 
έτος για τη χρι'\ση των αδειών αυτών. 

Άρθρο 7 
Γραμμοτεlο τηι; Ρ.λ.Ε. 

1. Για την εκτέλεση της αποοτολfις της Ρ.Α. Ε. ι
δρύεται στη Ρ.Α.Ε . Γραwατεlα. 

2. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. ορtζετaι ο Προϊστάμενος 
της Γραμματεlας και ο Αναπληρωτής του. 

3. Στη Ρ.Α .Ε . λειτουρyεl και δικαστικό yραφεlο του 
Νομικού Σuμβοuλlου του Κρότους σψφωνα με τις δια
τάξεις που διέπονν το τελευταlο. Για το σκοπό αυτόν 
αυξάνονται οι θέσεις των Παρέδρων κατά μlα (1). 

4. Για τη στελέχωση της Γραwοτεlας σΙΜστώντοι 
πενήντα (50) θέσεις προσωπικού. Οι θέσεις διακρlνοντσι 
ως εξής: 

α) Τριάντα τρεις (33) θέσεις ειδικού εmστημοVΙκού 
προσωπικού κατά την έννοια της παρ. 2 του όρθρου 
25 του ν. 1943/1991. 

β) Πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού κατηγο
ρ!ας (ΠΕ) . 

y) Επτά (7) θέσεις διοι~ητικού προσωπικού κατηγορ(ας 
(ΔΕ). · . 

δ) Πέντε (5) θέσεις βοηθητικού προσωπικού κατηyο
ρlας (ΥΕ). 

5. Το ειδικό εmστημοVικό προσωπικό προσλαμβάνεται 
με σύμβαση εργασ\ας ιδιωτικού δικα\ου και οψφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν . 252711997 
(ΦΕΚ 206 Α') . 

6. Με κοινές αποφάσεις του Υποuργού Ανάπτυξης 
και του κατά περlπτωση αρμόδιου Υπουργού μnορd να 
μετατάσσεται κατά παρέκκλιση τωv κειμtνων διατάξεων, 
προσωπικό που υπηρετεί σε φορεlς του δημόσιου τομέα, 
όπως αυτός ορlζεται στην παρ. 1 του όρθρου 14 του 
ν. 219011994, και ιδlως στις δημόσιες εnιχειρf\σεις του 
τομtα ενέργειας, για την κάλυψη των οργανικών θέσεων 
της Γρaμματεlας της Ρ.Α. Ε., εφόσον έχει τα τυπικά 
προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις 
αυτές. 

7. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργlας . και 
Διαχείρισης ορtζεται η κατανομή του προσωπικού στις 
υnηρεσισκtς μονάδες της Ρ.Α.Ε., ο τρόπος συγκρότη
σης του υπηρεσιακού ουμβοuλlου που θα εnιλαμβόνεται 
των θεμάτων υπηρεσιακι'\ς κατάστασης του προσωnικού 
της Γ ρομματεlας κατό την πρώτη εφαρμοvtι του .πα
ρόντος, καθώς και το όργανο που dvaι αρμόδιο να 
κρ\νει τα πειθαρχικά αδικήματα του προσωπικού αυτού . 

Άρθρο 8 
Κανονισμός Εσωτεριιι:ήc; Λειτουρylαc; και ΔιοχεΙρισηι; 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδlδεται με πρότάση 
των Υπουργών Εσωτερικών, ΔημόΟιας Διοίκησης και 
Αποκένtρωσης και Ανάnτόξης, ύστερο από γνώμη της 
Ρ .Α . Ε., θεσnlζεται ο Κανονισμός Εσωτερικι'\ς Λειτουρ
γlας και Διαχεlρισης . Με τον Κανονισμό ρυθμlζονται : 
ο . Η εσωτερική λειτουργtο της Ρ .Α .Ε .. 

.. ι 

.. ί 

ι 
) 
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β. Ο τρόπος διαχεlρισης των πόρων της. 
γ. Οι ειαιότητες των θέσεων του rφοοωmκού της 

Γραμματειας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των 
υnηρεσιακων μονόδων της, οι όροι εργασ!ας του rφο
σωmκού της και 

δ) Κάθε όλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργtο της 
Ρ.Α.Ε. και της Γ ραμματε!ας της. 

2. Με τον Κανονισμό Εοωτερικι'\ς λειτουργlος και 
ΔιαχεΙρισης μπορεί να rφοβλέnεται η ορyόνωση μόνιμης 
διαtτησtος στη Ρ.Α.Ε. και να ορlζεται ποιες διαφορές 
μπορούν να υπα)(θοίιν σε αιnήν, καθώς και οι λεmο
μtρειες για την οργόνωση της διaιτησlας, με ανάλογη 
εφαρμο'Vι'\ της παρ. 2 του όρθρου 902 του Κώδικα 
Πολιτικι'\ς Δικονομlας. Στη διαιτησ!α αυtήν εφαρμόζονtαι 
κατ' αρχι'\ν οι διατάξεις τών όρθρων 867 tως 900 του 
Κώδικα Πολι'Ι'VΟ'ις Δικονομiας. Ο Ιδιος Κανονισμός μnο
ρεt επlσης , κατ' απόκλιση από τις διατόξεtς αιπές, να 
ορίζει : α) ανή για το μονομελές ηρωτοδικdο να αnο

φασ(ζοw στις nεριnτώσεις των άρθρων 878, 880 nαρ. 
2 και 884 του Κώδικα Πολιn<ής Δικονομtας η Ρ.Α.Ε. f\ 
ο Πρόεδρος f\ εrιτροm'\ από σψβούλους της, β) την 
υnοχρtωση εκλο'Vι'\ς των διαιτητών και του εraδιαιτητη 
από κατάλογο διαιτητών nou συντάσσεται καtά ορcσμtνα 
χρονιιό διαcτtήJατα από τη Ρ.Α.Ε .. γ) τη διοιτηtudι 
δtaδικαοια, σψφωνα με τtς διατάξεις του όρθρου 886 
παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομ(ας, δ) το ουσια
στικό δlκαιο nou πρέπει να εφαρμόζονν ο ε.-δtαιτητης 
και οι διαιτητές, ι) τα στοιχεία που ηρtm:ι να περιtχει 
η διaιτηΎνefl οnόφοοη, με την 1ήρηση όμως των δια
τάξεων του όρθρου 892 παρ. 2 του Κώδικα ΠολιΤΙΚής 
Δικονομtας. 

ΚΕ•ΑΛΑΙΟ Γ' 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο t 
Άδι:ισ nσραyωy"ς ηλι:κτριιι:'-c; ι:νtρyι:ισς 

1. Η κατασκειή εγκαταστάσεων πaραγω'Vι'\ς και η 
παράγωγf) ηλι:χτρικι'/ς ενέργειας επιτρέπεται σε όσους 
tχει χορηγηθd όδεtα naραγωγ1\ς ~εκτρικtιc; ενtργειος 
ι'\ txovν νομlμως εξaιρεθd από την υποχρέωση αυ'fήν . 

2. Η άδειο nοραγωγι'\ς χορηγεltαι αnό τον Υπουργό 
λνόmυξης, ύΟfφο από γνώμη της Ρ.Α. Ε. Οψφωνο με 
τους όρους και τις rιροunοetαις που προβλtηονtαι 
στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών. 

3. Η άδεια πρέπει να περιλομβάνtι τουλάχιστον τα 
ι:ξι'\<: στοιχdο: 

α. Το πρόσωπο στο οποtο χορηγdται το δικαlωμα. 
β . Το στ~ό ηλικτροπαραvωνtΙς γιο τον οποtον 

χορηγdτοι η άδι:ια, τον τόπο εγκατάστασιΊς του, το 
δwαμικό παραγωγι'\ς και τη χρησιμοποιούμενη καύσψη 
ύλη. 

... Η ά~ ι:r.τρtnεται να επεκτdνεται , αν αuξηθε{ 

το ~κό της naραγω'Vι'\ς " να τροποηοιεtταί, αν 
αλλόζοw τα υπόλοιπα στοιχdα της. 

5. Η χορtιγηση όδειάς πaραγωvflς δεν απαλλόοσιι 
τον κότοχό της οπό την uποχρtωοtι να λαμβάνει άλλες 
άδειες ι'/ εγκρlσεις που προβλέπονται οπό. την ισΧίJοοσα 
νομοθεσkι, όπως οι όδειες εγκατάστασης και λειτοuρ
γtας. 

Άρθpο 10 
Εξαιρtοcιc; σnό τηv uποχρtωση λι\tηc; 

6δι:ιοc; ~οραy~ς 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανόπτuξης, που εκ
δίδεται ύστερο από γνώμη της Ρ .Α.Ε . και δημοσιε\)εται 

στην Εφημφδα της Κ~'Vήσι:ως, μnορd να εξαιρού
νται από την υποχρtωση να λαμβάνουν ά&:ια nαρα
γωγι'\ς, τα πρόσωπο nou παράγουν ηλστρική ενέργεια 
από : 1 • 

α. Σταθμούς ηλεκτροnαραγω'Υι'\ς ιΟ)(ύος μtχρι 20 KW. 
β. Εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαρογω'Vι'\ς. ισχύος 

μtχρι 150 KW και εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπορα-
γωyf\ς ιοχίιος μtχρι 400 κw. εφόσον οι τελευταιcχ 
ι:γκaθlοταvται σε βιομηχανtες και βιοτεχvιις. Οι εφε
δρικοt ουτοt σταθμοt λιιτουργούν μόνο σε ηeρlmωση 
δl(l(onf\ς της nαρο)(ής ηλικτρικf\ς eνtρyειαc; λόγω βλά
βης fι αδwαμιας του Δικτύοιι. 
γ. Σταθμούς ισχύαc; μtχρι 2MW που eγκαθιοτανται 

από ι:κnοιδευt'U(ούς Ι'ι φtυνηt1Κούς φορdς μι σκοπούς 
αποκλtιcmκά εκπαιδευτικούς f\ πεφαμαΤtΚούς. 

δ. Σταθμούς που εγκαθlοτανται από το Κtvτρο λνο
νιώοιμων Πηγών Ενtργιιας (Κ .λ.Π .Ε .) yια λόyους nι
στοnοtησης ι'/ μετρι')σι:ων και για όσο χροvω16 διΔcmιιο 
διεξάγονται μι:τρι'\σεις ι'/ διeνι:ργdται mστοfάιαη. 

2. Η σwδρομf\ των nροϋποθtοεων που αναφtροvται 
ιmc; ηροηyοψενtς παραyρόφους διαmστών&ται μι α
πόφαση της Ρ.Α. Ε .. Η απόφαση αυτι'ι δημοσιεUι:ται όnωc; 
ορlζεται στον Κανονισμό Αδειών. 

Άρθρο 11 
Άδι:ιa noρoywytιc; ηuκτρι•'-c; cνtρycιac; 

οτσ Μη Αιασuνδι:δqιtνα Νησι6 και 
nρoUnoβtoιιc; χορι\yηοtκ τηc; 

1. (α) Προοπόθεση 'Vta τη χορι\γηοη όδι:ιας nαραγω
vι'\<: στα Μη Δklοwδεδcμtνο Νηοιό dναι ο παραγωγός 
να tχι:ι εrιτύχει σε διαγωνισμό που διeνφydtαι ΟΨ
φωνα μι: την επόμενη παράγραφο. Σε neplmωoη nou 
ο δwγωνιομός κηρuχθεΙ άγονος, ο Υπουργός Α~ 
μnοριt να χορη'Vι'\σει , μι:τό αrί6 γνώμ'ι της Ρ.λ.Ε. , άδεια 
παραγω'Vι'\ς στη Δ.Ε . Η., ώστε νο διοοφαλlζεται oe κάθε 
περlητωση ο απρόσκοπτος εφοδιασμός σε ηλeιcτρική 
ενέργεια. 

(β) Η nιο nάνω προίlnόθεση δεν ισ)(ύa, δηλαδι'Ι 
χορηγdτοι άδεια χωρ(ς να tχει ηροη'VΙ'Ίθd διαδtκασCα 
διαγωνισμού: 

(αο) στους παραγωγούς ηλικτρια'\ς ενtργaος από 
ανανεώσψες πηγές ενtργειας και στούc; αυτοηφα-γω
γοUς. 

(ββ) στη Δ.Ε.Η. στην ntρlmωoη που ιφοιώπτοw 
έκτακτες ανάγκες. ώστε να διαοφαλlζcτaι σι ιιάk 
πι:ρfητωση ο απρόσκοπτος εφοδιαομόc; σε ηλικτρυα\ 
ενtργι:ια. 

2. Η χορι'\γηση άδειας με δtαγωνι~ (ιφόοι<ληοη 
υποβολι'/ς προσφορών) γtνεται μι την ·c~ δια&κσα&α: 
α. Η Ρ.λ. Ε. κόθι: δύο (2) tτη καταρτtζcι νια όλο τα 

Μη Διαουνδεδι:μtνα Νησιά κατάλογο μι: tt<; cιι1'Μίιμeνcc; 
ανάγκες για νtες μονάδες παραγωγής ηλι:κτρικι'tς c
νtρyιιας για την ι:πόμι:νη nεvταttta. Στt<; αν6yuς 
αιιτtc; οwύπολογ(ζονται και οι ανόγκtc; για ανnιcατό
στααη του παραγωγικού δwαμιιού που υnόρχει. Ο 
κατόλοΎός καταρτtζεται με βόση τις τακτιιιtς προβλt
ψtις του .Διαχειριστη του Δικτύου και κατό τη σύντσξι'ι 
του λαμβάνονται υnόψ"ι οι δυνατότητες διασύνδωης 
των δικτύων. 
β. Ο Υπουργός λνόπτυξης ύστερα από ειοfιyηοη .της 

Ρ.Α.Ε. , δημοσιεύει πρόσκληση qτην οποιά πιριy.χι.ο
vτι:a η δtaδικασtα του διαγωνισμού, 0t όροι και 0t nροΟ
nοθtσιις ουμμεiοχι'\ς, καθώς καί τα ιφιτηp.ι που θα 
ιΟ)((ιουν για την εnιλογι'\ των υnΟψηφlων. Στο Διαyω
νισμό μπορι:! να συμμετtχεί ιιαι η Δ.Ε.Η .. 

γ. Έξι (6) τουλάχιστον μι\νες πριν από την οριζόμενη 
στην πρόσκληση ημερομηνtα λf\ξης της npok~ για 
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εκδήλωση ενδιαφέροντος, η πρόσκληση δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια 
εφημερlδα της Πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφο
ρlα, σε δύο ημερήσιες ή εβδομοδιοlες εφημερίδες του 
νησιού όπου θα γlνει η εγκατάσταση, εφόσον υπάρχουν, 

και στην εntσημη Εφημερlδα των Ευρωπαίκών Κοινο

τήτων. 
δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προ

βλεπόμενο στην πρόσκληση στοιχεiο τtθενται στη διά
θεση κάθε ενδιαφερομένου, σε χρόνο που ορίζεται στην 
πρόσκληση . Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει λε

πτομερή περιγραφή των όρων της σύμβασης πώλησης 
στη Δ.Ε.Η . της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται 

από τις νέες μονάδες παραγωγής . 
ε. Η Ρ.Α. Ε. αξιολογει τις προτάσεις που θα υποβλη

θούν και γνωμοδοτεl στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο ο
ποtος και εκδίδει τη σχετική άδεια παραγωγής . 

3. Ο παραγωγός που έχει λάβει όδεια με διαδικασία 
διαγωνισμού έχει δικαίωμα και υποχρέωση να πωλεl την 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις νέες μονάδες 
παραγωγής μόνο στη Δ.Ε.Η.. Η Δ.Ε.Η. είναι υπο
χρεωμένη, μέσα σε προθεσμiα που ορ(ζεται στην πρό
σκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, να υπογράψει τη σύμβαση αγοράς με 
τον κάτοχο της άδειας. 

4. Η ΡΑΕ . και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασψαλισθεl η εμπιστευ

τικότητα των στοιχείων που περιέχονται στις προτάσεις 

που θα υποβληθούν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΜΕΤΑ•ΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 12 
Η ιcuριότητο του Συστήμοτοc; Ηλtκτρικήc; Ενέργειας 

1. Το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει απο
κλειστικώς στη Δ.Ε.Η .. 

2. Η Δ.Ε . Η. έχει υποχρέωση να λάβει άδεια αποκλει

στικότητας της κυριότητας του Συστήματος, η οποlα 
καλύπτει κοt κάθε μελλοντική του επέκταση . Η άδεια 
χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από 
γνώμη της Ρ.Α.Ε. σψφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Αδειών. 

3. Η Δ.Ε .Η . υποχρεούτοι στην ανάπτυξη του Συστή
ματος σψφωνα με τον προγραμματισμό στον onolo 
προβαlνει ο Διαχειριστής του Συστήματος και όπως 
ειδικότερα κοθορlζεται στην άδεια αποκλειστικότητας 
της κυριότητας του Συστήματος . 

Υποχρεούται επtσης να σwτηρεt το Σύστημα και να 
διατηρd τη λειτουργική και τεχνική του αρτιότητα, όπως 
ειδικότερο κοθορlζεται στην άδεια αποκλειστικότητας 
της κυριότητας του Συστήματος, σύμφωνα με τον nρο
γραμμαΤΙσμό και τις οδηγ(ες του Διαχειριστή του Συ
στήματος. 

'Αρθρο 13 

Παρά την παραχώρηση τοu δικαιώματος λειτοuργlας 
και εκμετάλλευσης του Συστήματος σίιμφωνα με το 
όρθρο 18 του νόμου αυτού, η Δ.Ε.Η . ως αποκλειστικός 
κύριος του Συστήματος μπορεl να χρησιμοποιεί παραλ
λήλως το Σύστημα και για άλλους σκοπούς μη ενερ
γειακούς, όπως εiναι η ανάπτυξη συστήματος τηλεπι
κανωνιών, ενσύρματων ή και ασύρματων. υπό τον όρο 
ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομικά 
αποδοηκή λειτουργία του Συστήματος για ενεργ ειακούς 
σκοπούς . 

Άρθρο 14 
Διαχειριστής του Συστήματοc; Μεταφαρός 

1. Με προεδρικό διόταγ~α. που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών · Εθνικής Οικονομlας, Οικονομικών και 
Ανάπτυξης μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού, συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α .Ε.",εφεξής 
·Διαχειριστής του Συστήματος· , η οποtα λειτουργεl σύμ
φωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομlας και 

διέπεται αrtό τις δωτόξεις του κ . ν. 219011920 (ΦΕΚ 
144 Α') και τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός αν 
ορiζεται διαφορετικό στις διατάξεις του πιο πάνω προε
δρικού διατάγματος. 

2. Με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 2 του κ.ν . 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α') 
καταστaτικό της εταιρείας. 

Άρθρο 15 
Σκοπός - Αρμοδιότητες 

1. Ο Διαχειριστής του Συσlήματος λειτουργεl, εκμε
ταλλεύεται, διοσφαλlζει τη σνντήρηση και μεριμνά για 
την ανάπτυξη του Συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα, 
καθώς και των διασυνδέσεών του !Jε άλλο δίκτυο για 
να διασφαλlζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική 
ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικό απο
δοτικό και αξιόπιστο. 

2. Στα πλαίσια του παραπάνω σκοπού του, ο Διαχει
ριστής του Συστήματος: 

α. Παρέχει πρόσβαση .στο Σύστημα στους κατόχους 
άδειας παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 
σε όσους νομlμως tχουν εξαιρεθεi από την υποχρέωση 
κατοχής τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελά-
τες. · 
β . Επιτρέπει τη σύνδεση με το Σύστημα στο Διαχει

ριστή του Δικτύου σύμφωνα με όσα καθορlζονται στον 
Κώδικα Διαχείρισης του Συσtήματος. 

γ. Προγραμματtζει και κατανέμει το φορτtο ηλεκτρικής 
ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταοτόσεις παραγωγής, 
nροσδιορlζει τη χρήση των Διασννδέσεων με όλλα 
δlκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και διευθετεl ης Αποκλίσεις 
Παραγωγής-Ζήτησης μεταξύ των κατόχων άδειας πα
ραγωγής ή προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

δ. Λαμβάνει τα απαραlτητα μέτρα για να εξασφαλί
ζονται επαρκή περιθώρια εφεδρείας ηλεκτρικής ενέρ
γειας από τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τον 
κύριο του Συστήματος και το Διαχειρtστή του Δικτύου. 

ε. Διαχειρlζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα συ
νεκτψώντας ανταλλαγές με άλλο συνδεδεμένα συστή
ματα. 

στ. Εξασφαλίζει την ασφάλεια, την αξιοnιστlα και την 
αποδοτικότητα του Συστήματος και μερψνό για να είναι 
διοθέσψες οι αναγκαίες επικουρικές Υπηρεσίες. 

ζ. Προγραμματίζει την ανάπτυξη του Συστήματος και 
μεριμνά για τη διατήρηση ενός η:χνικό όρnου, οικο
νομικό αποδοτικού και ολοκληρωμένου Συστήματος, 
εφαρμόζοντας κατό την παροχή των υπηρεσιών του. 
διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, ώστε 
να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ των χρηστών κοι 
των κατηγοριών των χρη(jJΗ.ί)ν τοιι Συστήματος . 

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτlζει και 
δημοσιεύει τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη τακτικές προ
βλέψε1ς. όσον αφορά το δυναμικό παραγωγής και με
ταφοράς που ενδέχεται να συνδεθεί με το Σύστημα, 
τις ανάγκες διασύνδεσης με άλλα Συστήματα ή Δίκτυα . 
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τις δυνατότητες μεταφοράς και τη ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας . Οι προβλέψεις αυτές καλύπτουν την επόμενη 
πενταετlα. Με απόφαση της Ρ .Α . Ε . ορiζετα ι ο τρόπος 
δημοσίευσης των προβλέψεων και κάθε αναγκaιa λε
πτομέρεtα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής . 

4. Ο Διαχεψιστής του Συστήματος επιτρέπεται να 
συνάπτει συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας μόνον εφόσον αυτό απαιτείται, γιο την πα
ροχή των εποι:οuρικών υπηρεσιών και στο πλο!σιο των 
ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος σύμ
φωνα με το άρθρο 19 πσρ . 2 εδάφιο (ε) . 

Άρθρο 16 
Μετοχικό κεφάλαιο 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή του Συστή
ματος θα ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000 00()) 
δραχμές . Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται από το 
Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσοστό. το οποlο δεν μπορεί 
να είναι κατώτερο ποσοστού 51% του εκάστοτε μετο
χικού κεφαλοlου της. Το εκάστοτε υπόλοιπο ποσοστό 

του κεφαλαίου μπορεί να καλύπτεται από κατόχους 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων 
οι μονάδες παραγωγής συνδέονται στο Σύστημα. Σε 
αυτούς περιλαμβάνεται και η Δ.Ε.Η .. 

2. Το ποσοστό, έως 49% του εκάστοτε μετοχικού 
κεφαλαlου. που καλύπτεται από τους κατόχους άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. κατανέμεται σε αυ

τούς ανάλογα με την παραγωγική τους δυναμικότη τα, 
που εlναι συνδεδεμένη στο Σύστημα. nοσοστό το οποίο 
αναλογεί σε ορισμένο κάτοχο άδειας παραγωγής ηλε

κτρικής ενέργειας , aλλά δεν αναλαμβάνεται από αυτόν, 

διατίθεται στους υπόλοιπους παραγωγούς ανάλογο με 

την παραγωγική δυναμικότητά τους που είνα ι συνδε

δεμένη στο Σύστημα. 

3. Το ορχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή του Συστή
ματος καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον 51% από 
το Ελληνικό Δημόσιο και σε ποσοστό έως 49% από τη 
Δ.Ε.Η .. εφόσον η ΔΕ.Η., εκδηλώσει την επιθυμία της 
να συμμε τάσχει με τους όρους του νόμου αυτού. Το 

ποσοστό της Δ.Ε. Η. περιορίζεται σταδιακά ανάλογα με 
το ρυθμό χορήγησης των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και την αύξηση της παραγωγικής δνναμικό

τητας των πaρaγωγών των οποlων οι μονάδες συν

δέονται στο Σύστημα κατά τα προβλεπόμενο στις πα
ραγράφους 1 και 2 του παρόντος όρθρου . Η διάθεση 
από τη Δ.Ε.Η . του εκάστοτε αναλοyούντος ποσοστού 
σέ κάτοχο όδειaς παραγωγής γίνεται έναντι τιμήματος, 
το οποlο καθαρίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανά
πτυξης, ύστεΡ9 από γνώμη της ΡΑΕ .. 

4. Το ΕλληVΙΙ<ό Δημόσιο στη γενική συνέλευση εκ
προσωπείται όπως ορlζεται στο Καταστατικό του Δια
χειριστή του Συστήματος . 

Άρθρο 17 
Προσωπικό · 

1. Το προσωπικό προσλαμβάνεται στην ετaιρεla με 
σψβαση εργασίας ιδιωΤU<ού δικαίου και για την πρόσ
ληψή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του 
όρθρου 1 του ν. 252711997 (ΦΕΚ 206 ΑΊβ.10 . 1 997). 

2. Με σψβαση που σννάπτε ται μεταξύ του Διαχειριστή 
του Συστήματος και της Δ.Ε.Η . μπορεί να ρυθμίζονται 
τα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την απασχόληση από το Διαχειριστή του Συστήματος 

προσωπικού της Δ .Ε.Η . του οποίου τη μισθοδοσtα και 
τις ασφαλιστικές εισφορές συνεχίζει νa καταβάλλει η 
Δ.Ε.Η .. λαμβάνοντας αντάλλαγμα από το Διαχειριστή 
του Συστήματος . 

Άρθρο 18 
Παραχώρηση του δικοιώματοc; διαχεtριοης 

του Συστήματος Μετοφοράc; 

1. Μόνο ο Διαχειριστής του Συστήματος δικαιούται 
να λειτουργεί και να εκμεταλλεύεται Σύστημα Μεταφο
ράς. 

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος πριν αναλάβει τη 
λειτουργla και την εκμετάλλευση του Συστήματος υ
ποχρεούται να λάβα άδεια διαχεlρισης και εκμετάλλευ

σης του Συστήματος, η οποlα καλύπτει και κάθε μελ

λονηκή επέκτασή του. Η άδεια χορηγειται αnό τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α . Ε., με 
τους όρους και τη διαδικασlα που προβλέπονται στον 
Κανονισμό Αδειών. 

3. Από την ημερομηνlα που ορlζεται στην άδεια 
περιέρχονται αυτοδικαίως στο Διαχειριστή του Συστή
ματος τα δικαιώματα λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
του Συστήματος, καθώς και όλων των ηλεκτρολογικών 
κaι κτφιακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων ελέγχου και κατανομής φορτtου και 
κάθε άλλου κινητού ή ακινήτου πράγματος ή δικαιώματος 
που εlναι απαραlτητa για την άσκηση της διαχείρισης 
του Συστήματος. 

4. Γιο τη λειτουργία και την εκμετάλλευ(,η του Συ
στήματος οφεlλεται αντάλλαγμα οπό τ() Διαχειριστή του 
Συστήματος στη Δ.Ε.Η., το οποlο καθορίζεται με σύμ
βαση η οποlα εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης 

μετά οπό γνωμοδότηση της Ρ.Α . Ε .. Το αντάλλαγμα. 
πέραν ενός εύλογου κέρδους. καλύπτει τις πόσης 
φύσεως εύλογες δαπάνες γιο. τη λειτουργία και συντή

ρηση του Συστήματος τις οιiοίες κaταβάλλε1 η Δ.Ε.Η . 
και επιπλέον ένa εύλογο ποσό ως απόδοση του δε

σμευμένου κεφαλalου . 

5. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να 
παρέχει επαρκείς πληροφορtες στο Διαχειριστή του 
Δικτύου γιο να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η απο
δοτική λειτουργία, η συντονισμένη ανάπτυξη και η δια
λειτουργικότητα του διaσυνδεδεμtνοu δ\κτύου. 

6. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να 
σννεργόζεται με το Διαχειριστή του Δικτύου, ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτοuργ!α του ειδικού Λογα
ριασμού του όρθρου 40. 

7. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιεVει κατά
λογο όλων των τιμολογίων με το onolα χρεώνει τους 
χρήστες του Συστήματος . Στον υπολογισμό των χρεώ

σεων δικαιούται να συμπεριλάβει το σVνολο των εύλο
γων δαπανών ποu ανέλαβε προκειμένου να nαρtχει τις 
υπηρεσlες του, καθώς και το εύλογο κέρδος του. 

8. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφεlλέι να τηρεί 
τον εμπιστεuτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφο

ριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

Άρθρο 19 
Κώδικας ΔιοχεΙριοης τοu Συστήματοc; 

1. Η διαχείριση του Συστήματος δtενεργεtται σύμφωνα 
με τις διατόξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα
τος, ο οποίος κατορτ[ζετοι από το Διαχειριστή του 
Συστήματος. εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ.,ι και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα Μετα

φοράς γίνεται με τον πιο οικονομικό , διαφανή και όμεbο 
τρόπο , χωρlς διακρ!σεις μεταξύ των χρηστών, αλλά και 
μεταξύ των κατηγοριών χρi')στών του Συστήματος. 

2. Με τον Κώδικα Διαχεlρισης του Συστήματος Με-
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ταφορός ρυθμlζονται ιδlω<;: . 
a. Οι προϋποθέσεις yια την υποβολή αtτησης προ

σβασης στο Σύστημα και τα απαιτοψενα δικαιολογητικά. 
β. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουρyικtς τφοδια

γροφtς yια την rφόσβαση και τη σύνδεση στο Σύστημα 
Μεταφοράς των εγκαταστάσεων παραγωγής, του Δλ
κτύου Δλονομι'Ις και των Διασυνδέσεων, και των Εnι
λεγόντων Πελατών. 

γ. Η nροθεομ(α μέσα στην οποlα ο Διαχεφιστής του 
ΣυσnΊματος Μεταφορός υnοχρεοιίτοι να απαντά στις 
υποβαλλόμενες αιτήσεις και οι συνέπειες της nαρόλει
ψης της απάντησης μέσα στην προθεσμlα αυτήν. 

δ. Τα ιφιτήρuι που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του 
Συστήματος για την κατανομι'\ φορτtου σης διαθέσιμες 
εγκαταοτόσttς παραγωγής και τη χρι'ιοη των Διοονν
δtσεων. Για τον καθορισμό των κp1πv>1ων λαμβάνονται 
μεταξύ άλλων υπόψη: 

αα) Η οικονομικι't ιερόρχrιση. που προκιίnτει από την 
υποβολι't rφοσφορών που διομορφώνονν την Οριακή 
Τιμή του Συστήματος. Οι προσφορές πρέπει να αντα
νακλούν το μεταβλητό κόστος των εγκαταστάσεων 
παραγωγής που δηλώνονται διαθέσιμες. 

ββ) Τα τεχνικό χαρακτηριστικό των διαθέσιμων εγκα
ταστόσεων παραγωγής και των Δtασuνδtσεων και 

γγ} Οι τεχVΙΚοl περιορισμο( του Συστήματος Μετα
φοράς. 

ε. Ο τρόπος, η έκταση, οι όρΟΙ και οι τφοUnοθέσεις 
σψφωνα με τους οποlοuς κατό την κατανομι'ι του 
φορτtου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο 
Διαχειριστής του Συστήματος δlνει προτεραιότητα: 

αα) Στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποlες χρη
. σιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και 
στις εΎΚαταστόσεις σψπαρογωγής, σύμφωνα με το 

όρθρο 35. 
ββ) Σε ιγκαταστόσεις παραγωγής οι οποlες χρησι

μοποιούν εγχώριες πηγές πρωτογενούς ενέργειας και 

μέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρω
τογενούς ενέργειας που εJναι ανογκαlα ΎΙΟ την παρα
γωyι'\ της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται 
στην ελληνική εnιιφότεια κατά τη διάρκεια ενός ( 1} 
ημερολογιακού έτους. 

στ. Οι nροϋποθtσεις και η διοδικασtα εnιβολι'\ς κυ
. ρώσεων και κινι'ιτρcι)V από το Διαχειριστή για τη δια
τήρηση ασφαλών nεριθωρlων rφοσφορών ισχύος. 

ζ. Κόθε άλλη λεπτομέρεια απαροlτητη για τη ρύθμιση 
του τρόπου Διοχεlρισης του ΣυσπΊμοτος. 

Άρθρο 20 
Κώδ8cας Συνσλλαyών ΗλιtΚΤρ8(Ιjς Ενtρyιιοc; 

1. Με τον Κώδικα Σwαλλαγών Ηλεκτf:ΜΚι't<: Ενέργειας 
καθορlζοντοι οι τεχνικοΙ και οι οικονομΙΚοl κανόνες που 

διtnοuν 1\ς εμπορικές σψφωνtες μεταξύ του Διαχει
ρισ1ή του Συστήματος και των κατόχων αδειών, απο
κλεισ'ΠΚότητας της κυριότητας του Συστήματος, παρα- · 
γωνι'Ις, προμήθειας και αποκλειστικότητας της κυριό

τητας·και &αχε/ρισης του Δικτύου. Ο Κώδικας ειcπονεlται 
από το Διοχεφιστή του Ιυσ1ήματος, εyκρlνεται από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. 

και δημοσιεύεται στην Εφψερlδα της Κ~ερνι'ισεως. 
2. Με tον Κώδικα Σwαλλαγών Ηλεκτρικής Ενtργειας 

ρυθμlζοντοι ιδlως: 

α. Ο τρόπος, η διαδικασtα και ΟΙ όροι κατανομfις 
φορτtου στις διαθέσψες εγκαταστάσεις παραγωγής και 

σttς Διασυνδέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθο
ρlζοντοι στον Κώδικα Διαχεtρισης του Σ~ατος. 

β. Η μtθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέτρησης 

της Απόκλισης Παρογωγι'tς-Ζήτηοης σε δεδομένη χρο-

νική περίοδο και οι περιπτώσεις κατά ης οπ9(ες για 

τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη οι cίnώλειες 
μεταφοράς, διανομής ·και άλλες απαροlτητες διορθώ-
σεις. , 

γ. Ο τρόπος, η διαδικασlα και οι όροι διευθέτησης 
από το Διαχειριστη του Συστήματος των Αποιcλlσεων 
Παραγωγής-Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας πα
ραγωγής ή προμήθειας. Η διευθέτηση γ(νεται στην τιμή 

που πρασδιορlζεται ως Οριακή Τιμή Συστήματος κοι με 
όρου(; που προάγουν τη διαθεσιμότητα των εγκατα
στάσεων παραγωγής, ώστε να καλύπτεται από αυτές 
ολόκληρο το αναμενόμενο φορτtο, για το οποιο έχουν 

καταρτιστεl συμβόσεις προμήθειας με Πελότες. 
δ. Ο τρόπος. η διαδικοσtα και οι όροι υπολογισμού 

της Οp1aκής Τψι'\ς Συστήματος σε δεδομένη χρονική 
περlοδο. Για τον υπολογισμό αυτόν δεν λαμβάνεται 
υnόιlη η nροσφερθεlσα τιμή παραγωγής: 

αα) Από εγκαταστάσεις στις οποtες πορtχετοι προ
τεραιότητα κατά το οριζόμενο στον Κώδικα Διαχεlριοης 
του Συστήματος . 

ββ) Από εγκαταστάσεις οι οποttς εντάσσονται στο 
Σύστημα με αποκλειστικό σκοπό να καλύψουν 1\ς ανά
γκες του Συστήματος, και 

γγ) Από εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό της Οριακής Τιμι'tς Συστήματος για όλλοuς 
λόγους, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που 
καθορtζονται στον Κώδικα Ιυναλλαγων. 

ε. Η χρονική περlοδος η οποlα λαμβάνεται ως βόοη 
από το Διαχεφιστή του Συστήματος για την κατανομή 
του φορτiου, τον υπολογισμό και τη διευθέτηση των 
Αποκλίσεων Πaραγωγής.-Ζήτησης και τον υπολογισμό 
της Οριακής Τψι')ς του Συστήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΑΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρβρο 21 
Η κυριότητα και η διοιclριση του Διιιι:τVου 

Αισνομljc; Ηλιaτριaήc; Ενtρyιιαc; 

1. Μόνο η Δ.Ε.Η. δικαιούται να διαχεφlζεται το Δίκτυο 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ono(o της ανtικει κατ' απο
κλεισΤΙΚότητα. 

2. Η Δ.Ε.Η. ως κυρ(α και Διαχειρ(στρια του Δικ't\Jου, 
υποχρeούτοι να λόβεt όάια οnοιtλaσΤΙΙ(ότητας της 
κυριότητας και διαχι:Ιρισης tou Δικτύου. Η ιι&tο χο
ρηγεtτοι από τον Υπουργό Ανόntuξης ύστιφα από 
γνώμη της Ρ.Α.Ε., σψφωνο με όσο ορlζονται στον 
Κανονισμό Αδειων και καλύπτει και κόβε μελλοντική 
του επtχταση. 

Άρθρο 22 
Αρμοδι6τηπς τηc; Αιομιρlοτριαc; 

τοu Δικτύου Αισνομljc; 

1. Η Δ.Ε.Η . ως Διαχεφlστρια του Δλκτύου εtναι υπεύ
θυνη για τη λειτουργlα, εκμετάλλευση, σuνtψηση και 

· ανάπτυξή του σε όλη την επικράτεια. 

2. Επιπλέον η Δ.Ε .Η . , ως ΑιαχεφΙστρια του Δικτύου 
υποχρεούται: 

ο. Να διασφαλlζει την αξιοnιστlα, αποδοτικότητα και 
ασφάλεια του Δικτύου, λαμβάνοντας nαραλλι'tλως τα 
κατάλληλο μtτρα για την rφοστασlα του περιβάλλοντος . 

β . Να αναπτύσσει και διατηρd έ.να τεχνίκά όρτιο. 
οικονομικό αποδοτικό και σuγιφοτημtνο Δlκτυο. 

γ. Να εξασφαλίζει την rφόσβαοη σrο ΔΙκτUο στους 
κατόχους αδειών παρογωγής και προμήθειας και στους 
Εruλέγοντες Πελότες, σύμφωνα με τους όρους κάι 1\ς 
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προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρι
σης του Δικτύου . 

δ. Να συνδέει με το Δlκτυο οποιονδήποτε το ζητήσει, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχε!ρισης του Δικτύου. 

ε. Να απέχει οπό κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών 
ή των κστηγοριών χρηστών του Δικτύου, και ιδlως από 
δtοκρlσεις υπέρ των θυγατρικών επιχειρήσεων ή των 
μετόχων της. 

στ . Να συντάσσει κοτασ'τάσεις που εγιφίνονται από 
τη Ρ. Α.Ε., σnς οποlες παραθέτει αποκλειστικά γιο τα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τις εκτιμήσεις της αναφορικά 
με το δυναμικό παραγωγής που ενδεχομένως θα συν
δεθε\ με το Δlκruo, με την ανάγκη διασύνδεσης με το 
Σύστημα ή με άλλο Δίκτυο Διανομής και με τη ζήτηση 
της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκnμήσεις καλύπτουν 

ανώτατη χρονική περlοδο δύο (2) ετών. Με απόφαση 
της Ρ .Α.Ε. καθορiζεται η χρονική περlοδος αυτή και ο 

τρόπος δημοσlευσης των εκτψήσεων. 

3. Η Διαχειρlστρια του Δικτύου οφείλει να τηρε( τον 
εμrnστεuτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, 

οι οποίες περιέρχονται σε γνώση της κατά την εκτέλεση 
των αρμοδιοτήτων της . 

4. Η Διαχειρίστρια του Δικτύου δημοσιεύει κατάλογο 
των τψολογlων, τα οποlα χρεώνει γιο τη χρήση του 

Δικτύου. Στον υπολογισμό των χρεώσεων για τη χρήση 

του Δικτύου δικαιούται να συμπεριλάβει το σύνολο των 
εύλογων δαπανών με nς οποίες επιβαρύνθηκε, καθώς 
και ένα εύλογο κέρδος, προκειμένου να παρέχει nς 

υrτηρεσίες της. 

Άρθρο 23 
Κώδικας Διοχεlρισης του Δικτύου 

1. Η διαχείριση του Δικτύου γίνεται σύμφωνο με το 
οριζόμενα στον Κώδικα Διαχεlρισης του Δικτύου, ο 
οποiος εκπονείται από τη Δ . Ε . Η. ως Δισχειρlστρια του 
Δικτύου, εγκρ!νεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύ

στερα από γνώμη της Ρ.Α. Ε. και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσβαση των δικαιου

μένων στο Δίκτυο γίνεται κατά τον πλέον οικονομιι<ό, 
διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρ\ς διακρίσεις μεταξύ των 
χρηστών, αλλά και των κατηγοριών χρηστών, του Δι

κτύοο. 
2. Με τον Κώδικα Διανομής ρυθμlζοντaι ιδ(ως: 
α) Ο! τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά το σχε

διασμό και τη λειτουργiα του εξοπλισμού των Πελατών 
και των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ

γειας, οι οπο!ες απαιτούνται για να συνδεθούν με το 

Δίκτυο. 
β) Ο! όρα και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους 

οποlους η Διαχειρίστρια του Δικτύου υποχρεούται να 
παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατόχους άδειας 

παραγωγής ή προμήθειας ιι:αι στους Επιλέγοντες nε

λάτες. 

γ) Οι όροι και οι προUποθέσει(; σύμφωνα με τους 
οποlους η Διαχειρlστρια του Δικτύου υποχρεούται να 
παρtχει σύνδεση στο Δίκτυο σε οποιονδήποτε το ζη-
τήσει. · 

δ) Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου παρέχεται 
η πρόσβαση ή η σύνδεση, αφού ληφθεί υπόψη ιδlως η 
δuνομικότητο του Δικτύου και η απαιτούμενη κατασκειή 
νέων εγκαταστάσεων. · 

ε) Τα δικαιολογητικά που· πρtπέι να συνοδεύουν την 
αίτηση πρόσβασης ή σύνδεσης στο Δiκτυο Διανομής. 

στ) Η προθεσμία εντός της οποlας η Δ.Ε.Η. ως 
Διαχεφίστρια tou Δικτύου υποχρεούται να οποiρασ!ζει 
αιτιολοmμένα για nς υποβαλλόμενες αιτήσεις. 

ζ) Ο τρόπος και τα κριτι'\ρια υπολογισμού των δαπανών 
που καταβάλλονται για την παροχι'Ι πρόσβασης ή σύν
δεσης στο Δίκτυο. 

η) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋnοθtσεις 
σύμφωνα με τους οnοlους διατlθεται στη Δ.Ε .Η . η 
ηλεκτρική ενέργεια στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, κατό 
τα οριζόμενα στο άρθρο 36. 

θ) Οι όροι με τους οnο(ους εmδιώκεται η εrίτευξη 
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 
25 και διοσφαλlζεται επαρκής, αξιόπιστη και οικονομικά 
αποδοτική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους Πε
λάτες. 

ι) Κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραlτητη για τη ρύθμιση 
του τρόπου Διαχε!ρισης του Δικτύου Διανομής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΠΡΟΜΗθΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

Άρθρο 24 
Άδεια Προμήθειαc; Ηλεκτριιιήc; Ενtρyεισc; 

1. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες 
Πελάτες και, όσον αφορά τη Δ.Ε.Η, και σε Μη Επιλέ
γοντες Πελάτες, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί 
άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή tχουν νομl
μως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτήν. 

2. Η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορη
γεlτaι οπό τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα αnό γνώμη 
της Ρ. Α.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και 
nς προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 

Αδειών και εφόσον : 
α) Ο υποψήφιας nρομηθευJής tχει στην κυριότητά 

του επαρκές δυναμικό παραγωγής, που εlναι εγκατε
στημένο σε Χώρα - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και 

β) Ο υποψήψ1ας προμηθευτής θα nροσκομιζει ικανο
ποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις αφ·ενός για την ε
ξασφάλιση της αναγκα\ας εφεδρε{ας εντός της Ευρω
παϊκής Ένωσης και aφ·ετέρου για τη διαθεσιμότητα της 

αναγκα!ας δυναμικότητος των Συστημάτων μεταφορά<; 
και των διασυνδέσεων για τη μεταφορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα προμηθεύει. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που 
δημοσιεύονται στην Εφημερlδα της Κυβερνήσεως, ύ
στερα οπό γνώμη της Ρ.Α.Ε ., μπορούν να εξαιρούνται 
από την υποχρέωση κατοχής άδειας προμήθειας, όσοι 
προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται απο
κλειστικά από εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποiες 
αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφlων α· και β. 

της παρ. 1 του όρθρου 1 Ο. 
4. Με απόφαση της Ρ .Α . Ε., η οπο(α δημοσιεύεται 

όπως ορlζtτω · στον Κανονισμό Αδειών, διαπιστώνεται 
η συνδρομή των προϋποθέσεων εξα\ρεσης και καθορl
ζεται. ο χρόνος διάρκειάς της. 

5. Στα ~η Διασυνδεδεμένα Νησιά, άδεια rφομι'ιθειας 
χορηγείται αποκλειστικά στη Δ . Ε .Η .. 

Άρθρο 25 
Εnιλtyοντεc; Πελότεc; 

1 

1. Από τη 19η Φεβροuορ(ου 2001 , με εξαlρεοη τα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά , έχουν δικοlωμα να σwά
πtοuν ελεuθέρως συμβάσεις προμήθειας με προμηθευ
τές ηλεκτρικής ενέργειας: . 

α) Καταναλωτές οι οποlοι καταναλώνουν κατά σrιιεlο 

~--- ····--~----------------
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κατανάλωσης, όνω των 100 Gwh {εκατό γιγαβατώρων) 
σε ετήσια βάση. Στην ποσότητα auτήν συμπεριλαμβά
νεται και η aυτοπορaγωγή και 

β) Καταναλωτές κατά σημεlο κατανάλωσης, οι οπο!οι 
οναγνωρlζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες με απόφαση 

της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που 
ορlζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η άπόφαση αιιπΊ αποστέλλεται για δημοσtευση και στην 
Επlσημη Εφημερiδο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. Οι Επιλέγοντες Πελότες της προrιγοψενης πα
ραγράφου (περιπτώσεις a· και β') πρέπει να αντιnρο
σωπεύονν ποσοστό κατανάλωσης ισο προς το ποσοστό 
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το 
οποιο προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή Εmτροnή 
σψφωνα με το άρθρο 19 της Οδηγlας 96192/Ε.Κ. και 
δημοσιεύεται κάθε έτος στην Εnlσημη Εφημερlδο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και 11 Διαχειρlστριο 
του Δικτύου tχονν υποχρέωση να εξασφαλlζουν στους 
Επιλέγοντες nελάτες, ύστερα από αiτησή τους, πρό
σβαση μέσω ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων ή 

και των δύο, στο Σύστημα και στο Δίκτυο. 

Άρθρο 26 
Προμήθεια Ηλεκτρικής 

Ενtρyειοc; σε: Πελότες από τη Δ.Ε.Η. 

1. Η Δ.Ε.Η . , μετά από ο!τηση Μη Εnιλέγοντο nελάτη, 
υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και 

να προβα!νει ως Διοχειρiστρια του Δικτύου, σε σύνδεση 
με το Δlκτυο, εφόσον εtναι αναγκοlο για την προμήθεια, 

υπό τον όρο καταβολής του σχετικού nμήματος. Η 
προμήθεια διενεργεlται σψφωνα με τους όρους της 

σύμβασης που ορ!ζει ο Κώδικας Προμι'\θειος σε Πελότες. 
2. Η Δ.Ε.Η., μετά από αίτηση Επιλέγοντα Πελάτη 

άλλου προμηθευτή, υποχρεούται να του προμηθεύει 
ηλεκτρική ενέργεια. 

Για τον καθορ!σμό του τιμολογiου πραμήθειας στην 
περ(πτωση αυτήν, η Δ.Ε.Η . δικαιούται να συνιmολογtσει 

κόθε πρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει αr.ό το 

γεγονός ότι ο Εnιλέγων Πελάτης προμηθευόταν ή 
προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια οπό άλλο nρομηθευ

τή. 
3. Ο προσδιορισμός της πρόσθετης εnιβόρυνσης 

γtνεται με πράξη της Δ.Ε.Η., κατά τρόπο αντικειμενικό, 
που δεν επιτρέπει ης διακρlσεις μεταξύ Επιλεγόντων 

Πελατών. 

Άρθρο 27 
Κώδικας Προμήθειας οε Πελάτες 

1. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορί
ζονται, όσον αφορά την προμήθεια σε Μη Εnιλtγοντες 
Πελότες, ιδtως: 

α. Τα δικαιολογηΤ\Ι(ά που συνοδεύουν την αίτηση 
προμήθειας, ΟΙ όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της 
ηλεκτρικής ενέργειας και ΟΙ όροι που υποχρεωτικώς 

περcλομβόνοντοι στη σχετική σύμβαση. 

β. Ot περιπτώσεις που επιτρέπεται να διακόπτεται η 
προμήθεια, ιδlως όταν ο προμηθεuόμενος ε!νοι υπερή
μερος ως προς την καταβολή τοu τιμήματος. 

γ. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσιεύσεως των 

υπηρεσιών προμήθειας που παρέχονται από τη Δ.Ε.Η .. 
Ot προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσιεύσεως μπορούν 
να διαφέρουν κατά περιοχές. 

δ. Ο τρόπος υπολογισμού των δαπανών που θα 

καταβάλλουν οι Μη Επιλέγοντες Πελότες για τη σύν-
δεση στο Δiκτυο. · 
ε. Το ελάχιστο ύψος, η διοδικασια προσδιορισμού και 

καταβολής της αποζημιώρεως σε Μη Επιλtγοντα Πε

λάτη λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών προμήθειας 

και διανομής. 

στ. Κάθε λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμή
θειας σε Μη Επιλέγοντα Πελάτη. 

2. Με τον ίδιο Κώδικα ρυθμlζονται : 
Α. Οι όροι, προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές των 

υπηρεσιών προμήθειας που παρέχει η Δ.Ε.Η . σε Επι
λέγοντες Πελάτες και 

8. Οι όροι και προδιαγραφές των υπηρεσιών προμή
θειας που παρέχουν οι λοιnοl κάτοχοι άδειας προμή
θειας σε Επιλέγοντες Πελότες. 

3. Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελότες εκπονεtτοι από 
τη ΡΑΕ. , εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
δημοσιεύεται στην Εφηιιερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ -

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Άρθρο 28 
Κανονισμός Αδειών 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , η οποlα 
δημοσιεύεται στην Εφημερlδα της Κυβερνήσεως, ύστερα 
από γνώμη της Ρ.Α . Ε., θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών. 
Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμiζονται : 

Α) Το περιεχόμενο της αιτήσεως, τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικό και στοιχέlα για τη χορήγηση των αδειών 
παραγωγής, αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συ
στήματος, διαχε!ρισης του Συστήματος, αποκλεισ'ΤΙΚό
τητας της κυριότητας kαι διαχείρισης του Δικτύου και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και οι ειδικότεροι όροι 
και προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους . 

Οι ειδικότεροι όραι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται 
ιδlως: 

α) Στην εθνική ασφάλεια. για την προσταοtα της 
οnοlας μπορεl να προβλέπεται rr nροηγοψtνη διατύ
πωση σύμφωνης γνώμης για την tκδοση των αδειών ή 
την επέκταση ή την τροποποiησή τους, από τις αρμόδιες 
αρχές. 

β) Στην ασφάλεια και την προστασtα του Συστήματος, 
του Δικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και του 
σννδεδεμtνου εξοπλισμού. 

γ) Στην rφοστασια του περιβάλλοντος. 
δ) Στην αποδο'ΤΙΚή παραγωγή και χρήση της ηλεκτρι

κής ενέργειας . 
ε) Στην κατασκειή και λειτοuργ!α νtων εγκαταστά

σεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανο
μένων όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την πρω
τογενή πηγή ενέργειας που χρησψοnοιούν. 

στ) Στα ιδιαίτερα χσροκτηριστικό του αιτούντος, όπως 
είναι οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομιl'ές 
δννατότητές τους. 

ζ) Στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ω- -
φελεtας . 

η) Στην υλοποlηση του μακροχρόνιου ενεργειακού 
σχεδιασμού της Χώρας, κaι . 

θ) Στην προστασlα των καταναλωτών με στόχο την 
επlτευξη των μικρότερωνι δυνατών τιμών . 

Β) Ειδικώς, προκεψένου για υδροηλεκτρικό έργα, η 
άδεια παραγωγής θα χορηγείται σε κάθε περiπτωση 
μόνο εφόσον αυτό εντάσσονται σε tνd.ν ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχε!ρισης του 

υδάτινου δυναμικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης 

q 
! 
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σύμφωνο με τις δtατόξεις του ν.1739/1987 (ΦΕΚ 201 
ΑΊ 2011 .1987) όπως ισχύει 

Γ) Ο τρόπος δημοσιείισεως της αιτήσεως.τα πρόσωπα 

που μπορεl να υποβάλλουν αντιρρήσεις και η διaδικασιa 
υποβολής της. Για τις αντιρρήσεις αυτές αποφααlζει ο 
Υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ. . 
Δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοl ασκή

σεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια . 
Ε) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τη ΡΑΕ., 

της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια . 

ΣΤ) Οι όροι, οι προοποθέσεις και η διαδικασία τρο

ποποιήσεως και επεκτάσεως των αδειών, και προκει
μένου για τις άδειες παραγωγής και προμήθειας , οι 

όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανακλήσεώς 

τους . 

Ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή 
των όρθρων 9, 10, 11, 12, 17,20 και 22 του νόμου αυτού . 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
κat Ανάπτυξης καθορiζεται το τέλος για την έκδοση, 

τροποποίηση ή επέκταση των αδειών και τα ετήσια 
τέλη για τη χρήση των αδειών . 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που 
δημοσιεύονται στην Εφημερlδα της Κuβερνi1σεως, μπο
ρούν να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου 

αυτού πρόσθετες υποχρεώσεις : 

α) Για να διασφαλlζεται η παροχή υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια 
του εφοδιασμού, η τ()Ι(τική παροχή, η ποιότητα, οι τιμές, 

η προστασία των καταναλωτών κα ι η rφοστοσlα τοu 
περιβάλλοντος . στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου ενεργεια
κού σχεδιασμού. Στις υποχρεώσεις αυτές ενδεικτιι<ά 
περιλαμβάνονται η ενιαlα τιμολόγηση στο σύνολο της 
χώρος για ορισμένες κατηγορlες πελατών ηλεκτριιςής 

ενέργειας, καθώς και ειδικά τιμολόγια ή όροι γιο κα
τηγορlες ή περιπτώσεις πελατών που χρήζουν ιδιαίτε

ρης μεταχείρισης . Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να 
ορίζονται σαφώς. να εlναι δωφανεiς, αμερόληπτες και 
επαληθεύσιμες . 

β) Για να αντιμετωπiζονται περιπτώσεις πολέμοu ή 

επιστράτευσης ή ανάγκες της άμυνας της χώρος ή 

εnε !γουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνlα ή ανάγκη 

που μπορεl να θέσει σε κlνδννο τη δημόσια υγε!α . 

4. Η ΡΑΕ. παρακολουθεl και ελέγχει τη συμμόρφωση 
των κατόχων αδειών με τους ανωτέρω όρους. Ο όροι 

αυτοl θεωρούνται όροι των αδε ιών που έχουν ήδη 
χορηγηθε! ή χορηγούνται μετό την tvσρξη ισχύος των 
αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου. 

Άρθρο 29 
Γενικό τιμολόγια και διατόξεις χρέωσης 

1. Τα τιμολόγιο με βάση τα οποία , οι κάτοχοι άδειος 

εισnράποuν τtμημα ή τέλος ή οποιαδήποτε ανηπαροχή 

για την παροχή των υπηρεσιών τους, με εξαίρεση τα 

τψολόγια προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελότες , δεν 

ισχύουν εόν δεν εγκριθούν προηγουμένως από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης , ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ .. 

2. Κατά την έγκριόη των τιμολογlων πέραν ενός 
εύλογου κέρδους, λαμβάνονται υπόι\Πl ι δiως : 

α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρ1κής 
ενέργειας . 

β) Οι δαπάνες γtα μισθούς , ημερο11ίσθια και συναφή 
έξοδο. 

γ) Τα λοιπό λειτουργικό έξοδα, φόρο~ και δασμοι 
δ) Η απόσβεση των επ&νδύσεων. 
ε) Η απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, λαμ

βανομένου υπόψη του επιχεφηματικού κινδύνου και του 

κόστους κεφαλαίου αντlστοιχων δραστηριοτήτων. 

στ) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώ
σεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και οι οποίες θα κατανέμονται στο σύνολο 
της κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένων και των ου-

• 1 
τοπaρογωγων . 

ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν 
ή εγγιπ)σεις λειτοuργlας που χορηγήθηκαν, ι~ριν από 

την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και οι οποίες θα 
κατανέμονται στο σύνολο της κατανάλωσης συμπερι

λαμβανομένων και των αυτοποραγωγώv . 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ίιστερο 
από γνώμη της ΡΑΕ . οι κάτοχοι άδειας, στα πλαίσια 
της γενικής υποχρέωσής τους rφος παροχή υπηρεσιών 

κοινής ωφέλεια<', μπορεl να uποχρεωθούv να διαφο

ροποιούν γιο ομάδες Καταναλωτών το nμολόγια τους , 
με την προUπόθεση ότι διασφαλ!ζεται : 

α) η δυνατότητα κάλυψης των σννολικών δαπανών 
για κάθε κάτοχο όδειας, όπως αυτές ορlζονται στην 

παρ . 2 ανωτέρω, και 
β) όσον αφορό τη Δ . Ε.Η .. η μη ύπαρξη επιδοτήσεων 

μεταξύ Επιλεyόντων και Μη Επιλεγόντων Πελατών. 

Άρθρο 30 
Τήρηση λογαριασμών οπό κατόχους αδειών 

1. Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να τηρούν ετή
σιους λογαριασμούς . Κάτοχοι αδειών, οι οποίοι δεν 
uποχρεούντοι οπό τις ισχύουσες διατάξεις να δημο

σιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφε!λο:.ιν 
να τηρούν στα γροφε!α της έδρας τους αντlγραφα των 
λογαριασμών στη διάθεση του κοινού. 

2. Οι Ολοκληρωμένες Ηλεκτριχές Επιχειρήσεις τη
ρούν χωριστούς λογαριασμούς κατά κλάδο παραγωγής , 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και. όπου 
χρειάζεται, σε ενοποιημένη βάση γ:α τους άλλους ιςλό
δους εκτός του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. όπως 
ακριβώς θα έπρατταν εάν οι εν λόγω δραστηριότητες 
ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου 

να αποφεύγονται οι διaκρlσεις, οι διασταυρούμcνες 

εmχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
Σε παρόρ-:-ημα των λογαριασμών τους περιλαμβάνουν 
ισολογισμό και λογαριασμό αποιελεσμάτων χρήσεως 
για κάθε δραστηριότητα. 

3. Οι επιχειρήσεις διεuκρινtζοuν, στο παράρτημα της 
προηγούμενης παραγράφου, τους κανόνες κατανομής 
του ενεργητικού και παθητικού και των δαπανών και 
εσόδων , τους οποίους εφαρμόζοuν για την κατάρτιση 
των χωριστι.ί>ν λογαριασμών που αναφέρονται στην 
naρόγρaφο 2. Οι κανόνες αuτοl μπορούν να τροπο
ποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μετά από 
έγκριση της ΡΑΕ . , επισημαίνονται στο παράρτημα και 
οι τιολογούνται. 

4. Οι σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή με τις σvγγενεiς 

επιχειρήσεις ~ με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
ίδιους μετόχους, παρατ!θενται στο παράρτημα των ε
τή01ων λογαριασμών . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 31 
Κανόνες ασφαλεlοc; 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με rφόταση 

των Υπουργών Ανόπτuξης και Υγεlας και Πρόνοιας. 
θεσπίζονται κανόνες προστασίας της ζωής, της υγεlας 
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και της περιουσlας, από κινδύνους nou προέρχονται 
από την nαρογωyι'ι μεταφορά, διανομή και προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας, από τη χρήση της και οπό την 
εγκατόσταση, συντήρηση ή χρήση κάθε ηλεκτρικής 
γραμμι'ις ή εγκατάστασης. Με το Lδto προεδρικό διά
ταγμα μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στους α
νωτέρω Υπουργούς, με απόφασή τους να θεσπίζουν 
ειδιι<tς προδιαγραφές ή ιmοχρεώσεις γιο κοτηγορlες ή 
εlδη ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων. 

Άρθρο 32 
Ποινικtc; κuρώοειc; 

1. Όποιας με οποιονδήποτε τρόπο nαρόyει, μετα
φtρει, διανέμει ή προμηθεύει, ηλεκτρική ενtρyεια χωρΙς 
να έχει σχετικό δικαlωμα, τψωρειται με φυλάκιση του
λάχιστον έξι (6) μηνών και χρημο11κή ποινή από πενήντα 
εκατομμύρια (50.000.000) έως πεντακόσια εκατομμύριο 
(500.000.000) δραχμές. 

2. Το δικαστήριο μπορεl να εmβάλει και τη δήμευση 
εν όλω ή εν μέρει των εγκαταστάσεων και. του εξο

πλισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση της 

παράβασης που τιμωρείται σύμφωνο με την προηγού

μενη παρόyραφο. 

Άρθρο 33 
Διοικητικtc; κυρώσειc; 

1. Με απόφαση της Ρ.Α. Ε . επιβάλλεται γιο κάθε 
παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού ή των κατ· 
εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, 
πρόσημο οπό πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) έως 
πεντακόσια εκοτομμύρ10 (500.000.000) δραχμές , ανά
λογα με τη συχνότητα ι<ΟΙ τη βαρύτητα της παρόβασης. 
Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεl να 
αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και το ανώτερο όριο 
του προστlμου. 

2. Τα επιβαλλόμενα nρόστtμο βεβαιώνονται και ει
σπρόποντα κατά τις διατάξεις του Κ . Ε.Δ. Ε. υπέρ του 
Δημοσlοu. Η επιβολή nροστlμων κατά το παρόν όρθρο 
δεν αποκλείει την επιβολή όλλων κυρώσεων για την 
iδια nορόβοση που τυχόν προβλέπονται οπό όλλες 
διατάξεις. 

3. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ· επανάληψη 
nοροβlοσης του νομοθετικού πλαισίου κα των λοιπών 
όρων υπό τους οποιοuς χορηγούνται ot προβλεπόμενες 
από το νόμο αυτόν άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης 
μετό από γνώμη ή πρόταση της Ρ .Α.Ε. μπορεl να 
ανακολεl τις άδειες . 

ΚΕ•λΛΑΙΟ θ' 
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝ.Ο.ΠJΔ.Ε.Η. -

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Άρθρο 34 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικοiου με την 
επωνυμlα ·0ργαvtσμός Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η: 
(Ο.Α.Π .-Δ . Ε .Η . ) . το οποlο tχει έδρa στην Αθήνα και 
σκοπό την υποχρεωΤU<.ή κοινωνική ασφάλιση του προ
σωπικού και των συνταξιούχων της Δημόσιος Επιχεί
ρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. ) , όπως αυτή υφtστατaι κατά 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και των 
θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και των τυχόν δια
δόχων της, ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα 
που αυτή ασκεί, σε περίπτωση μεταβολής με οποιον
δήποτε τρόπο της νομικής της μορφής ή της σύνθεσης 
του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και του προσωπικού 
του ίδιου του οργανισμού. 

Ο Ο.Α.Π.-Δ . Ε.Η. οσκει την κύριο και την επικουρική 
ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας και πρόνοιας των 
ασφαλισμένων του όπως αυτή προβλέπεται σύμφωνο 
με τις ισχύουσες κατό την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού διατάξεις και ιδlως, τις διατάξεις των όρθρων 
2,3,5,6 και a έως 30 του ν. 449111966 (ΦΕΚ 1 Α'/ 
4.1.1966) και του π.δ . 24511975 (ΦΕΚ 69 Α'/15.4 . 1975), 
όπως αυτές ισχϋονν. 

Η εποπτεlο του Ο .Α . Π.-Δ.Ε . Η . οσκεlται οπό τον Υ
πουργό Εργοσ\ος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων . 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδlδεται με πρόταση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιος Διούςησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ερyaσlος 
και Κοινωνικών Ασφολlσεων, ρuθμ\ζοντοι στο πλαlσιο 

των επόμενων παραγράφων και της σψφωνlaς που 
περιλαμβάνεται στην παράγραφο 12 του άρθρου αυτού, 
τα σχετικά με τη σύσταση, την οργάνωση και λειτουργία 
του 0.Α . Π . -Δ.Ε . Η., καθώς και κάθε αναγκοlα λεπτομέ
ρεια. 

3. Ο Ο.Α.Π . -Δ . Ε . Η. διοικεiτοι οπό επταμελές Διοικη
τικό Συμβούλιο στο onolo μετέχουν δύο εκπρόσωποι 
των ασφαλισμένων και ένας εκπρόσωπος των συντα
ξιούχων . Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον εποπτεύο
ντα Υπουργό . 

4. Η προβλεπόμενη στο όρθρο 1 της σuμφωνlaς που 
κυρώνεται με την παράγραφο 12 του παρόντος ποσοτική 
εξέλιξη της αναφερόμενης στο παραπάνω όρθρο πε
ριουσίας θα προσδιορίζεται , από 1. 1. 1993 και εφεξής, 
στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνiος, βάσει των ισχυό
ντων εκάστοτε πινάκων θνησιμότητας, τηροψένων των 

αρχών, της μεθοδολογtας; και των πaραδοχών της 
μελέτης που μνημονεύετόι στην παραπάνω σuμqiωνfο . 
Ο εν λόγω προσδιορισμός θα γlνετοι κat κατά τη 
διαφορά των παροχών (κύριας κα1 επικουρικής σύνταξης, 
εφόποξ βοηθημάτων κ.λn.) μεlον τις οντlστοtχες ει
σφορές εργαζομένων, εργοδότη κο1 Κρότους . Η ετήσιο 
απόδοση θα υπολογίζεται σύμφωνα με το οριζόμενα 
στην εν λόγω μελέτη . 

5. Το Δημόσιο θα μεταβιβάζει στον 0.Α.Π . -Δ.Ε . Η. 
ποσοστό του προϊόντος από τη δι~θεση μετοχών της 

Δ.Ε.Η. σε τpιτοuς, της 1όξης του 20% για το πρώτο 
25% του μετοχικού κεφολοlου και της τάξης του 15% 
γιο το υπόλοιπο. 

6. Πόροι του 0.Α.Π . -Δ.Ε .Η. εινaι aφ· ενός μεν οι 
προβλεπόμενοι κοτό την ισχύουσα νομοθεσlα πόροι της 

Δ .Ε .Η . ως ασφαλιστικού φορέα του προσωπικού της, 
οφ· ετέρου δε 01 καταβολές του Κράτους που εγγρά
φονται στον εκάστοτε Κροτ11<ό Προϋπολογισμό, όπως 

προβλέπεται στα όρθρο 5 ιςαι 6 της συμφωνtος που 
περιλαμβάνεται στην παράγραφο 12 του όρθρου αυτού , 
καθώς και τα ειδικότερο έσοδα που αναφέρονται στο 
άρθρο Β της παραπάνω συμφωνlος . 

7. Οι οργονιιςές θέσεις του προσωπικού του Ο.Α.Π . 

Δ.Ε.Η. η σύσταση των οποίων γiνετοι ειδικό γιο την 
περίπτωση αυτή με το προεδρικό διάταγμα της πορα
γρόφοu 2. καλύπτονται κατά προτεραιότητα με απο
σπάσεις των υπαλλήλων της Δ.Ε.Η . οι οποlοι κατά την 
ισχύ του παρόντος νόμου υπηρετούν στη Διεύθυνση 
Ασφάλισης Προσωπικού της Δ . Ε . Η .. Η υπηρεσιακή και 
μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών, διέπεται 
από τον ισχύοντα εκάστοτε · κανονισμό κατάσταόης 
προσωπικού Δ.Ε.Η . και το ισ~ύον εκάστοτε μισθολόγιο . 
Έως ότου οργανωθούν και στελεχωθούν οι υπηρεσtες 

του Ο.Α.Π.-Δ.Ε. Η ., η διεκπεραίωση των εργασιών γίνεται 
οπό τη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η .. 

a. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

., 

f 
1 
j 
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καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας rου 
Διοικητικού Συμβουλίου και των υrτηρεσιών του Ο.Α.Π . 

Δ.Ε.Η .. 
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης , Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά 0116 

πρόταση του Διοικητικού Σuμβουλlου του Οργανισμού , 
εκδίδεται ο Κανονισμός που καθορίζει τη διάρθρωση 
των υπηρεσιών του Οργανισμού , τις αρμοδιό τη τ ές τους 
και τις θέσεις του κάθε είδους προσωπικού , σύμφωνο 
με την υφιστάμενη οργάνωση της ΔιεύΟυνσης Ασφά 

λισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η .. 
Με ίδιες αποφάσεις εκδίδεται ο Κανονισμός Ασφά

λισης, σύμφωνο με τον ισχύοντα κατά την έκδοση του 
παρόντος Κανονισμό (ΦΕΚ 118 8Ί 18 . 8 .1 966) ρυθμ!ζεται 

κάθε αναγκαία λεπ τομέρεια. 

10. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 
μπορεί να παρέχεται υπεξοuσιοδότηση για τη ρύθμιση 
ειδικότερων ζητημάτων που tχουν τεχνικό και λεπτο

μερειακό χαρακτήρα στοuς αρμόδιους κατά περtπτωση 
Υποιιργούς ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α. Π . 
Δ.Ε.Η .. 

11 . Η Δ.Ε.Η με απόφαση του Διοικητικού της Συμ

βουλίου παραχωρεί στον 0 .Α . Π . -Δ . Ε . Η. ατελώς και χω
ρίς αντάλλαγμα την κυριότητα των κηρlων , των οχη

μάτων. των επίπλων και εξοπλισμιί!ν των ποιδικιίJν σταθ
μών. των nολυιοτρείων , των κατασκηνώσεων και των 
λοιπών εγκαταστάσεων που χρηστμοποιεί κατά τη δη

μοσίευση του παρόντος νόμου η Διεύθυνση Ασφάλισης 
Προσωπικού της Δ. Ε . Η .. Οι δαπάνες συντήρησης και 
ανανέωσης βαρύνουν τον Ο.Α . Π . -Δ . Ε.Η .. 

12. Κυρώνεται η σuμφων\ο που υπεγράφη στις 30 
Ιουλlοu 1999 μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και της 
ΓΕΝ .Ο . Π.-Δ . Ε . Η .• που προσυπέγραψε και απεδέχθη η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δ.Ε. Η . και η 
οποίο έχει ως εξής : 

' Σήμερα, 30 Ιουλίου 1999, στην Αθήνα , μεταξύ του 
Υπουργού Ανάπτυξης κ . Ευάγγελου Βενιζέλου που ε

νεργεί εν προκεψένω και εκ μέρους των Υ πουργών 

Οικονομικών και Εργασ\ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κcιι της ΓΕΝ .Ο . Π . - Δ . Ε . Η . που εκπροσωπείται οπό τον 
Πρόεδρο του Δ . Σ . Ν . Έξαρχο. τον Γενικό Γραμματέα 
Α . Ματσαρiδη και τον Οργανωτικό Γρα1ψατέα Ρ . Ρiζο, 

για την οριστική επίλυση του ασφαλιστικού ζφήματος 
της Δ.Ε.Η. και σ τη συνέχεια των όσων αναφέρονται 

στην εισηγητική έκ θεση του ν . 259311998, σuμφωνούν1αι 

τα εξής : 
· 1. Από τη λειτοuργίο του Ασφαλιστικού Φορέα της 
Δ.Ε.Η . βάσει του ν . 4491/ 1966 και ειδικότερα του όρθρου 
7 παρ . 2 tχει σχηματιστεί περιοuσια αυτού του φορέα 

ενσωματ~tνη στην περιουσία της Δ.Ε.Η . , η οπmα είχε 
την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των πόρων του 
Φορέα στο πλαίσιο της κατά τις ανωτέρω δωτάξεις 

ιδιότητός της ως Ασφαλιστή του προσωπικού της (βλ. 
και την 98196 απόφαση Δ . Σ.ΙΔ .Ε .Η. ) . 
Η εν λόγω περιουσία προσδιορlστηκε ποσοτικά για 

την 31 .12.1992 με την αναλογιστική μελέτη που συ

ντάχθηκε οπό τις εταιρίες WYATT και PAUDENTIAL 
και κατατέθηκε στο ΥΠ . Ε . Κ .Α . το 1995, η δε ποσοτική 
της εξέλιξη στο μέλλον θα προσδιορίζεται γιο τακ τές 
ημερομηνlες, με έναρξη την 31 .1 2 1998, με μελέτες 
επικαιροnο(ηοής της που θο βασίζονται στις ίδιες αρχές, 
μεθοδολογια και παραδοχές της ως όνω με λέτης 
WΥΑΠ - PRUDENTIAL . 

2. Το Κράτος ανογνωρlζει πλήρως τις υποχρεώσεις 

της Δ.Ε.Η . προς τον ασφαλιστικό της φορέα, έναντι 
της προονοφεpόμενης ενσωματωμένης περιουσίας, και 
υποκαθιστά τη Δ.Ε. Η. σε όλες τις ασφαλιστικές υπο-

χρεώσεις τr1ς ιφος τους εργαζομένους και συνταξιού
χους της Προς τούτο το Κρότος οναλαμβόνεl την 
πλήρη κάλυψη, με τις αναγκαίες καταβολές, όπως προ
βλέπεται στην παράγραφο ,6. όλων των αναγκών του 
νέου Ασφaλισηκού Φορέα Προσωπικού Δ . Ε.Η . 
(Ν 11.Δ . Δ.) , κοθιi1ς και των εν γένει υποχρεώσεών του . 

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει εν προ

κειμένω το Κρότος αποτελούν αντιπαροχές έναντι της 

περιουσίας του Ασφαλιστι1ωύ Φορέα. κατά τα αναφε
ρόμενα στην παρ . 1, με την οποία περιουσία αυξάνεται 
η περιουσία π1ς Δ .Ε . Η . κπι ουσιαστικό του Κράτους. 

ως ιδιοκτήτη της επιχείρ11σης . 

3. Εν όψει π1ς υποχρεωτικής απελευθέρωσης της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σε εφαρμογή 

της οδηγίας 96192 της Ευρωπαϊκής · Ενωσης, η ΔΕ .Η .. 
θα υπαχθεί στο ν. 241411996 και θα μετατραπεί σε 

ανώνυμη εταιρεία με συνέπεια να καθίσταται πλέον 

αναγκαίος ο διαχωρισμός του σημερινού διφυούς νο

μικού προσώπου της Δ.Ε.Η . οφ· ενός μεν σε νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. που αναπτύσσει την επι
χειρηματική δραστηριότητα στο χώρο της ηλεκτρικής 

ενέργειας με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αφ' ετέρου 
σέ ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα ε

ξακολουθεί να λειτουργεί ως ασφαλιστικός φορέας του 

προσωπικού της Δ.Ε.Η .. 
Είναι άλλωστε γνωστό ότι κατά το Σύνταγμα και τη 

σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικροτεlας δεν 

είναι θεμιτό να εκτελεtτα1 έργο υποχρεωnκής κοινωνικής 
ασφάλισης από ανώνυμη εταιρεtα ή άλλο νο~ιικό πρό
σωπο ιδιωτικού δtκα!ου . 

4. Πέραν τούτου είναι φανερό ότι η δραστηριοποίηση 

της Δ.Ε.Η. στα πλα!σιο της απελευθέρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνιστικούς όρους, η 
χρηματοοικονομιι<ή της κάλυιJπl και η επιχειρηματική της 
ανάπτυξη, οδηγοι)ν στην. παρούσα ρύθμιση, ως την 
προσφορότερη λύση. -

5. Έτσι για τους παραπάνω λόγους το Ν . Π .Δ .Δ . -
Ασφαλιστής ΔΕ.Η . , διαχωρίζεται από τη Δ.Ε.Η . Επιχεί

ρηση Α.Ε. 1<01 δημιουργείται ένα Ν .Π .Δ.Δ . (ΔΕ.Η. -
Ασφαλιστής). 

Ο νέος ασφαλιστικός φορέας θα · καλύψει, θα εξα

σφαλ!σει ιωι θα προστατεύσει, εις το ακέραιο, όλες τις 
ι<όθε είδους ασφαλιστικές παροχές και υποχρεώσεις 

του ασφαλιστικού φοrέα της Δ. Ε .Η .. σε συνδυασμό με 
τα αναφερόμενο σnς παραγράφους 1 και 2 τοu παρό
ντος, καθώς και 11ε το άρθρο 35 του ν . 449111966 κατ· 

ελάχιστο σ~ο επίπεδο και την έκταση που προβλέπεται 
σήμερα . Επiσης θα προβλεφθεί η κάλυψη για την αντι

μετώπιση εκτάκτων γεγονότων που θα δημιουργούν 

έκτακτες ασφαλιστικές υποχρεώσεις Ίπ. χ. εθελοuσtα 
έξοδος προσωπικού κ.λπ.) . 

6. Οι καωβολές του Κρότους (παρ. 2) συνιστούν 
πάΎΙΟ πόρο του Νέου Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού 
Δ.Ε.Η. (Ν.Π.Δ . Δ.), ο οποίος θα αναφέρεται ιδιαίτερα 
στο οικεlο όρθρο του καταστατικού του (Πόροι Φορέα). 

Οι καταβολές αυτές θα εγγρόφοντΟΙ στον εκόστοτε 
Κροτικό Προύπολογισμό, στην εισηγητικι'\ έκθεση του 

οποίου θα γlνεται σημείωση ότι η εγγραφή αυτή γiνεται 

έναντι της κατά τα ανωτέρω περιουσtας (ανnnαρσχή) 

του Φορέα . Πιο συγκεκρψένα : Στον uόστοτε ΚραΤΙΙ(ό 

Προϋπολογισμό θα αναγράφεται το προϋπολογιζόμενο 
nοσό της διαφοράς εσόδων μείον ποροχtς, το οποίο 
θα χρησιμο11οιείτοι για τη χpηματοδότηση του φορέα. 

Γιο το ανωτέρω ποσό θα γίνεται στην εισηγητική έκθεση 

σημεtωση. ότι γράφεται στον Κpα11κό Προϋπολογισμό, 
έναντι της περιουσίας που αναφέρεται στην παράyραφο 
1 του παρόντος σε συνάρτηση με τις Κεφαλαιακές και 
άλλες ενισχύσεις του Ν . Π .Δ . Δ. - ασφαλιστικού φορέα 
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του προσωnικού της Δ.Ε.Η .. 
7. Η διαχεiριση αυτού του ασφαλιστικού φορέα, η 

καταβολή των ασφαλιστικών παροχών, η κάλυψη της 
υγειονομιι<ι'Ις περίθαλψης και των συμφωνημένων με 
Ε. Σ. Σ.Ε. κοινωνικών παροχών, θα διενεργεlται λόγω 
εμπειρlας κατά προτεραιότητα από προσωπικό που 
οι'\μερα υnηρετεl στη Δ.Α .Π . , που θα διέπεται από 
ταυτόσημο μισθολόγιο και κκn με αυτό του προσωπικού 
της Δ.Ε .Η .. 

8. Με σκοπό την κατά το δννατό μιι<ρότερη επιβά
ρwση του Κραmού Προϋπολογισμού, με νομοθεηκιΊ 
ρύθμιση πριν την 19.2.2001, το περιεχόμενο της οποlας 
θα συμφωνηθεl με τη ΓΕΝ.Ο.Π .ΙΔ . Ε . Η ., θα προβλεφθούν 
και ειδικότερα έσοδα, όπως ειδικό τέλος διοδlων στις 
γραμμές μεταφοράς, ανάκτηση ανενεργών επενδύσεων 
κ.λπ .. Υπογραμμίζεται ότι σε καμία περlπτωση δεν θα 
αυξηθούν οι σήμερα καταβαλλόμενες ασφαλιστικές ει

σφορές εργαζομένων και συνταξιούχων. 
9. Όλα τα παραπάνω σημεία θα αποτυπωθούν, σε 

σννεννόηση με τη ΓΕΝ.Ο . Π. - Δ.Ε .Η . και ΠΟΣ - Δ.Ε.Η .. 
σε νομοθεηκή ρύθμιση - nλaloto που θα εισαχθεί για 
ψήφιση ταυτόχρονα με το νόμο για την απελευθέρωση 
της αγορός της ηλεκτρικής ενέργειας, στην εισηγηnκή 

έκθεση της οποίας θα περιληφθεl αυτούσια καt η πα
ρούσα συμφωνία .. 
Ρητό επlσης θα αναφερθεί ότι μέχρι τη σύσταση και 

λειτουργlα του νέου Φορέα θα ισχύει εξ ολοκλήρου το 
σψερινό οσφαλιστιι<ό καθεστώς για τους ασφαλισμέ
νους της Δ.Ε.Η :. 

13. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Ασφόλισης 
Προσωπικού της Δ.Ε. Η. που λειτουργεί σήμερα στη 

Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ. Ε. Η., σύμφωνα με 
πς διατάξεις του όρθρου 4 του ν. 4491/ 1966, όπως 
αυτές ισχύονν, παρατείνεται μέχρι την έναρξη λειτουρ
γlας του Διοικηηκού Σψβοuλίοu του Ο.Α.Π.-Δ. Ε.Η .. 
Στην περίπτωση που οι εκλογές, που προβλtποvrαι 
από πς οικεlες διατάξέις για την ανάδειξη εκπροσώπων 
ασφαλισμένων και σννταξιούχων στο Συμβούλιο Ασφά
λισης Προσωπικού. πραγματοποιηθούν πριν οπό τη 

συγκρότηση και έναρξη λειτοuργlας του Δ. Σ . του Ο.Α.Π.
Δ.Ε.Η .. όσοι εκλεγούν ως μέλη του Συμβουλlου Ασφά
λισης Προσωmκού θα είναι μέλη του νέου Δ.Σ . του 
Ο.Α . Π.-Δ.Ε.Η . , σύμφωνα με την παράγραφο 3 του πα
ρόντος όρθρου, ως εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και 

των σννταξιούχων κατά την πρώτη θητεiα του Δ.Σ .. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) 

Άρθρο 35 

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να 
δίνει προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτiοu: 

(α) Σε δtαθέσψες εγκαταστάσεις παραγωγής στις 
οποlες η ηλεκτριι<ή ενέργεια παράγεται από Α.Π.Ε., 
εγκατεστημένης ηλεκτριιιής ιοχύος μέχρι 50 MWe και 
στην περίπτωση υδροηλεκτρΙJ<ών μονάδων μέχρι 10 
MWe. 

(β) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στις 
οnοlες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μέσω σψπα
ρογωγής. Το δικο/ωμα προτεραιότητας ισχύει για εγκα
ταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 35 MWe. 

2. Το δικαlωμα προτεραιότητος ισχύει και για το 
πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας άυτοπαρογωγών, ε
φόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από Α.Π.Ε. κατά 
τα οριζόμενο στο εδάφιο (ο) της προηγούμενης παρα
γράφου, ή μέσω συμπαραγωγής . Στην nερlπτωση που 

ο αυτοπaρογωγός παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω 
συμπαραγωγής, το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει για 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 
MWe. 

3. Ο τρόπος. η έκταση, bι όροι και οι προϋποθέσεις 
σύμφωνα με τους οnοlους ο Διαχειριστής του Συστή
ματος δίνει nροτεpοιότητα στις εγκαταστάσεις παρα
γωγής των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 ορiζο
νται στον Κώδικα Διαχεlρισης του Συστήματος. 

Άρθρο 36 

1. Στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Δ.Ε.Η ., ως Δια
χειριστής του Δικτύου και αποκλεισ'fΙJ(ός προμηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρεούται να απορροφά την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Α.Π . Ε., καθώς 
και το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπο
ρογωγοίι, εφόσον αυτό παράγεται από Α.Π . Ε. ή μέσω 
σψπαραγωγής. 

2. Η Δ.Ε.Η. δεν έχει την παραπάνω υποχρέωση αν 
υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας από ουτο
παραγωγό και με αιτιολογημένη απόφαση της Δ. Ε.Η .. 
η οποία τελεl υπό την έγκριση της Ρ.Α.Ε .. διαπιστώνεται 
ότι οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διάθεσή 
της στην κατανόλωση. 

3. Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και ΟΙ προϋποθέσεις 
σύμφωνο με τους οποίους ο Διαχειριστής του Δικτύου 
απορροφά την ενέργεια των εγκαταστάσεων παραγω
γής της προηγούμενης παραγράφου 1 ορίζονται στον 
Κώδικα ΔιοχεΙρισης του Δικτίιου. 

Άρθρο 37 
. 

1. Γιο το σκοπό των Προηγούμενων όρθρων 35 και 
36, ο Διοχειρισ-τής του Συστήματος, εφόσον ΟΙ εγκα
ταστάσεις παραγωγής συνδέονται στο ΣίισΠΙJα, απευ
θε/ος ή μέσω του Δικτύου, ή ο Διαχειριστής του Δικτύου, 
εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται στο 
Δίκτυο, συνάπτουν, κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες 
Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου, σύμβαση 
με τον κάτοχο της αντίστοιχης άδειας παραγωγής . 

2. Η σύμβαση με παραγωγούς που δεν εiναι και 
αυτοποραγωγοl θα έχει δεκαετή διόpκεια με δυνατότητα 
ανανέωσης με νέο σύμβαση. 

Άρθρο 38 

1. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που α
πορροφάται στο Σύστημα σύμφωνο με τα προηγούμενα 
όρθρο 35 και 37 θα γίνεται με βάση τα ακόλουθα: 

(α) Για την παραγωγή ή σψπαραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας οπό Α.Π . Ε., οι ακόλουθοι όροι έχονν . την 
κάτωθι έννοια: 
Χρέωση Ενέργειας εlναι το ποσοστό 90% του σκέλους 

ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης 
τόσης, γενικής χρήσης και. 

Χρέωση ισχύος εlναι το ποσοστό 50% του σκέλους 
ισχύος του ίδιου τψολογlου. 

(β) Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμπα
ραγωγής, εξαιρουμένης της συμπαραγωγής οπό Α . Π . Ε., 
οι ακόλουθοι όροι έχουν την κάτώθι έννοια : 
Χρέωση ενέργειας είναι το ποσοστό 70% του σκέλους 

ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τψολογlου μέσης 
τάσης γενικής χρήσης ή υψηλής τόσης . 
Χρέωση ισχύος είναι το ποσοστό 50% του σκέλους 

ισχύος του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέ9ης τάσης 
γενικής χρήσης ή υψηλής τόσης. 

2. Τα επίπεδα της :χρεωστέας ισχύος των παραγωγών 
προς τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τον Διαχειριστή 

του Δικτύου ορίζονται για κάθε περlπτωση στην από-

.. 
e : 
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3. Για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυ

τοπαρaγωγών προβλέπεται μόνο χρέωση ενέργειας 
υπολογιζόμενη ως ποσοστό του σκέλους ενέργειας του 
εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου γενικής χρήσης και 
μηνιαίας χρέωσης στη χαμηλή τόση ή γενικής χρήσης 
στη μέση τόση ή υψηλής τόσης, ανάλογο με το επlπεδο 
τόσης στο onolo συνδέεται ο αυτοrιαραγωγός στο 

Σύστημα ή στο Δίκτυο. 

4. Το ύψος του ποσοστού της προηγούμενης παρα
γράφου 3 ορίζεται σε 70% για παραγωγή ή συμπαραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας οπό Α.Π.Ε. και σε 60% για πα
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οπό απόβλητα ή μέσω 
συμπαραγωγής με συμβατικά καύσιμα. . 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκ
δlδετοι μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε . , μπορεί να μετα
βάλλονται τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων 
του άρθρου αυτού λόγω μεταβολής των στοιχεlων του 
κόστους παραγωγής και διαχεlρισης. 

6. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 
Α.Π.Ε. οι τψές που καθορlζοντaι στο όρθρο αυτό καθώς 
και στο επόμενο θεωρούνται ως μέγιστες. Κατά τη 
δtαδικασlα αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων παρα
γωγής με χρήση Α.Π.Ε. ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί 

μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. να καλεl τους ενδιαφερό

μενους να παρέχουν εκπτώσεις επl των μέγιστων ημών. 
7. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 

Α.Π.Ε. εrnβαρύνεται με ειδικό ανταποδοτικό τέλος που 
καθορlζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο
μικών και Ανάπτυξης και ανnστοιχε! σε ποσοστό επ! 
των πωλήσεων της ενέργειας .στη Δ.Ε .Η .. Το τέλος 
αυτό παρaκρατε!ται από τη Δ .Ε.Η . και αποδίδεται στον 

Ο.Τ.Α. στα όρια του οποίου λειτουργούν οι μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής για πραγματοποίηση τοπικών έργων 

ανάπτυξης. 

Άρθρο 39 

1. Για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
αhορροφάται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνο 
με τα προηγούμενα άρθρα 36 και 37, προβλέπεται για 
όλες τις περιπτώσεις μόνο χρέωση ενέργειας υπολο

γιζόμενη ως ποσοστό του εκάστοτε ισχύοντος τιμολο
γίου γενικής χρήσης και μηνιαίας χρέωσης στη χαμηλή 
τόση. 

2. Το ύψος του ποσοστού της προηγούμενης παρα
γράφου ορ!ζετaι σε : 

(α) 90% για παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε., 

(β) 70% γtα το rιλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας 
αυτοπαραγωγών για παραγωγή οπό Α.Π.Ε .. 

(γ) σε 60% γιο το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέρ
γειας αυτοπαραγωγών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας μέσω συμπαραγωγής. . 
3. Σε περlπτωση σύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένων 

Ν~σιών με το .Σύστημα ή το Δiκτυο της ηπειρωτικής 
χωρας η τψολογηση της ηλεκτρικής ενέργειας και οι 
λοιποl τεχνικοί και οικονομικοί όροι των συμβάσεων 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποlες θα έχουν 
ήδη συναφθεί με παραγωγούς ή αυτοπaραγωγούς ε
γκατεσττιιένοuς στα νησιά αυτό, προσαρμόζονται στο 
καθεστώς που ισχύει για τ9 Σύστημα. Η εφαρμογή των 
νέων αυτών όρων αρχίζει το αργότερο έξι μήνες από 
η1ν έναρξη της εμπορικής λειτουργlάς της παραπάνω 
σύνδεσης. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκ
δίδεται με'rά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μετα-

βάλλονται τα ποσοστό των προηγούμενων παραγράφων 

του άρθρου αυτού λόγω μεταβολής των στοιχείών του 

κόστους παραγωγής και διαχείρισης . 

Άρθρο 40 

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και ο Διαχειριστής 
του Δικτύου ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλ
λουν στους αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με το άρθρα 
35, 36, 37, 38 και 39 μέσω ειδικού Λογαριασμού τον 
οποlο διαχειρiζετaι ο Διαχειριστής του Συστήματος . 

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να 
συστήσει το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου 2001 
τον ειδικό Λογαριασμό της προηγούμενης παραγράφου. 

3. Έσοδα τοιι ειδικού Λογαριασμού είναι : 
(ο) Τα ποσό που καταβάλλουν οι κάτοχοι άδειος 

παραγωγής και προμήθειας τοι,ι Συστήματος μέσω της 

διαδικασίας διευθέτησης των Αποκλlσεων Παραγωγής
Ζήτησης του άρθρου 20, τα οποiα αναλογούν στην ισχύ 
που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο Σύστημα από 
το Διαχειριστή του Συστήματος κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 35, 37 και 38. 

(β) Τα ποσό που καταβάλλει η Δ.Ε.Η . ως αποκλειστικός 
Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την 
ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα 
των νησιών αυτών κατά τα οριζόμενα στα άρθρο 36, 
37 .και 38. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού ως 
τιμη Kwh λαμβάνεται το ΙJέσο μεταβλητό κόστος της 
παραγωγής της Δ.Ε.Η. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
για κάθε μήνα, το οποlο τελεl υπό την έγκριση της 
Ρ.Α.Ε .. 

(γ) Το ειδικό τέλος που καταβόλλεται οπό κάθε 
Πελάτη περιλαμβανομένων i<αι των αυτοπαραγωyών, 
κατ· αναλογlα της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτός 
καταναλώνει. Το ανά Kwh ύψος του ειδικού τέλους 
εiναι ενιαίο για όλη την ελληνική επικράτεια και προσ
διορlζεται κάθε έτος με όπόφαση του Υπουργού Ανά
πτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερ(δα της 
Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση της Ρ.Α .Ε .. 

Άρθρο 41 

Από τη θέση σε ισχύ του νόμου άυτού καταργοίινται 
το όρθρο 1 παρ . 1 εδάφια α· και ε', παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 και 11, το όρθρο 2 παρ . 1, 2, 3 του ν. 22441 
1994 (ΦΕΚ 168 Α'/7.10.1994), όπως ισχΙJει . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ /Α' 
ΜΕΤΑΒΑΤ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΕ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ Α/ΡΕΙΑ 

Άρθρο 42 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Η Δ.Ε.Η. εξακολουθεί να λει.τουργεl τις εγκατα
στάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποιων 

εlνοι κυρία και οι οποίες κατά τη θtση σε ισχύ του 
νόμου ~ιηοίι βρίσκονται σε λειτοuργlα ή κατοσκευόζο
νται σψφωνα με τα εγκεκρψένο πενταετή ι'\ δεκαετή 

αναπτυξιακό προγράμματά της, καθώς και να nρομηθέύει 
τους Πελάτες lης και πριν να λάβει την άδεια Προ
μήθειας ποιι προβλέπεται στο άρθρο 24. Μέχρι τη 
λειτουργlα της Ρ.Α.Ε . , η Δ.ξ.Η. καταόκεuάζει τις εγκα
ταστάσεις παραγωγής που εlναι αναγκαίες για τη δια

σφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στα Μη Διασυν
δεδεμένα Νησιά χωρίς τη διαδικασία διαγωνισμΘύ που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού. 

Ειδικά γιο τις μονάδες του προηγούμενου εδαφlου 
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5096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

χορηyεtται στη Δ.Ε.Η . εκ του νόμου αυτού ενιαlα άδεια 
Παραγωγf\ς. Με απόφαση του Υπουργού Ανόπruξης , η 
οποlα εκδlδεται μετά από Ύν<iΙμη της Ρ .Α.Ε ., καθορiζο
νταt τα δικαιώματα κω οι περιορισμοι που παρtχονται 

με αυπΊ την ενιαlα Άδεια Παραγωγής, καθώς και οι 
λοιποί όροι που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο αυτόν 

· κα τον Κανονισμό Αδειι.ί>ν . Η απόφαση αυτι'\ εκδlδεται 
μtσα σε tξι μήνες από τη δημοσlευση του Κανονισμού · 
Αδεuiιν. 

2. Η Δ.Ε.Η. tχει το δικαlωμα λειτουρytας και εκμε
τάλλευσης του Συστήματος, μtχρι την ημε.ρομηνlα που 
θα ορiζεται στη σχε1'Κt'\ Άδεια του Διαχειριστη του 
Συστήματος, όπως nροβλtπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 
του νόμου αυτού. 

3. Η Δ. Ε.Η. tχει τη διαχεlριση κca ειψετόλλευση του 
Διc'fύου κω πριν την ημερομηνlα που θα φζεται στη 
σχετικt'\ Άδεια του Διαχφστή του Δικτύου, η οποlα 
προβλtπεται στο όρθρο 21 παρ. 2. 

4. Η εξtλιξη της αδειοδοτικής διαδικασlας κατά το 
ν. 224411994 δεν κωλύεται από τη θtση σε ισχύ του 
παρόντος νόμου, rφοκεψtνου για εγκαταστάσεις πα

ραγωγής ηλεκτροο'\ς ενέργειας από Α .Π.Ε . t'\ μtσω 
σψπαραyωyι'\ς για 11ς οπο&ις οι σχετικtς αιτησεις 

υποβάλλονται μέχρι τη δημοσtεuση του Κανονισμού 
Αδειών. Μετά τη δημοσlευοη του Κανονισμού Αδειών 
η σwtχιση της διαδικασtας yfνεται κατά τα προβλεπό

μενα στον Κανονισμό αυτόν. Άδειες λειτουρylας που 
εκδιδονται μtχρι τη δημοσtευση του Κανονισμού Αδειών 
εξ(]Ι(ολουθοίιν να ισχύουν προσωρινό, αλλά οι κάτοχοι 
τους ιmοχρεούνται να υποβόλονν εντός δύο μηνών 

·. από τη δημοσlευση του Κανονισμού αlτηση για Άδεια 
Παραyωyι'\ς. 

5. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 22"4411994 nαραμένεt 
σε ισχύ μtχpt να τεθούν σε ισχύ ο Κώδικας Διαχεlρισης 
του ΣuσnΊματος και ο Κώδικας Διαχdρισης του Δικτύου. 

6. Η παρ. 1 του όρθρου 40 καλύπτει και τις σψβ(ισεις 
που tχει σννόψει η Δ . Ε .Η. μtχρt την tναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού !'\ σwόmει στο nλαlσιο ιφαρμσγι'ις 
των nαραyράφων 2 και 3 του παρόντος όρθρου, με 
παραγωγούς noίJ παράγουν ηλα<τρικf\ ενέργεια με ΧΡΙ'Ι
ση Α.Π.Ε. !'\ μtσω συμπαραγωγής. 

Άρθρο 43 
ΙΙιτσιροm\ τηc; Δ.Ε.Η. σc ανώνυμη cτσιρcιa 

1. Me προεδρικό διάταγμα, που εκδtδεται μετά από 
πρόταση των Υπουρyών Εθνιιο'tς Οικονομ&ας και Ανά
n~. η Δ.Ε.Η. ~τατρtπeται cx ανώνυι-Ί ιταιρεια 
που διtπεται από 11ς διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

2. Μι το Ιδιο rφοεδρικό διάταγμα καταρ-τtζεται συγ
χρόνως και το Καταστατικό της Δ.Ε .Η . Α .Ε ., με το 
onok> ρυθμιζονται τα θtματα που αφορούν το μετο)(ΙΚό 
κεφόλαιο, την · αύξηση και τη μtlωση του μετοχικού 
κιφαλαιου, την έκδοση των ~τοχών και των rφοοω
ρινών tfτλων, τα δικαw.ίJματα των μετόχων, τη σύγκληση, 
τη συνιcρότηση , τη λειτοuρy(α και 11ς αρμοδιότητες της 
Γενικής Σwtλευσης κω του Διοικη11Κού Σψβουλlου, 
τους ελεγκτtς, την εταφικt'\ ΧΡΙ'ιση , τη δtανομι') τωv 
κερδών, 11ς ετf\σιες qικονομικές καταστάσεις, τη λύση 
και την εκκαθόρισf\ της, την πρώτη εταιρικι'Ι )(Ρt'\ση, το 
πρώτο διοικητικό σψβούλιο, τους, τακτικό και αναnλη
ρcψατικδ, ελεγκτές, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα 
που προβλtπεται από την κεlμινη yiα nς ανώνυμες 
εταιρlες νομο&σlα. 

3. Σε οnοιαδt'\nοτt περ(πτωση η σψμετοχι'Ι του Ελ
ληνικού Δημοσtου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρdας δεν μnορεl να εlναι κατώτερη του πtνι'\ντα 

ένα τοις εκατό (51%) των μετά \Ιήφου μετοχών της 
εταιρεlας μετά την κόθε αύξηση του μετοχικού κεφα
λαιου. 

4. Οι αιρετοι εκπρόσωποι των ερyαζομtνωv της Δ.Ε.Η . 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της εruχεΙρησης μπορούν να 
πραγματοποιούν μια μόνο θητεια. Ως τέτοια θεωρεlται 
και αυΤΙ'\ που διανύθηκε !'\ άρχισε πριν τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 44 
Λοιπtc; διατάξειc; 

1 .α. Η πρώτη πρόταση του εδαφlου β' της παραγράφου 
5 του όρθρου 11 του Καταστατικού της Δημόσιας 
Επιχεtρησης λερlου Α.Ε . , που έχει ιδριΑιd με την από 

25.11 .1998 κοινι'\ απόφαση των Υπουρyών ΕθVΙΚΙ'\ς Οι
κονομlας και Οικονομκώv και Ανάmυξης {ΦΕΚ 1215 Β'/ 
27.11 .1998), τροποποιειται ως εξt'\ς: 

'β. Σε περ(πτωση που εκλείψει για οποιονδt'\ποτε λόγο 
ο Διευθύνων Σψβουλος, χρtη Διευθύνοντος Συμβούλου 
εκτελεl προσωρινά ο Πρόεδρος ι'\ μέλος του Διοικη1\Κού 
Σι.ιμβοιιλιου που ορlζεται με απόφασfι τοu μtχρt την 
εnλoyt'\ νtου ΔιεuΟΟνοντος Συμβούλου κατά το οριζό
μενα στο άρθρα 15 του παρόντος καταστατικού: 
β. Η παρ . 9 του όρθρου 13 του παραπάνω καταστα-

11Κού της Δ.ΕΠΑ Α.Ε . αντικαθlσταται ως εξής : 
·9. Τον πρόεδρο απόντα ι'Ι κωλuόμενο αναπληρώνει 

ο ανnπρόεδρος και αυτόν ο διευθύνων σύμβουλος !'\ 
μtλος του διοικηηκού συμβουλlοu που ορtζεται από 
αυτό". 

2. Οι εισφορές σε εtδqς των εταιρειών διανομflς 
αερlου ως ιδρυτικών μετόχων των εταιρειών rταροχι'Ις 
αερ(ου εξωρούνται αnό το πεδtο εφαρμογf\ς του όρθρου 
9 του κ.ν. 219011920, όπως ισχύει 

Άρθρο 45 
Χρflαη •uσικού αερlοu yια την ικlνηση οχημιιιων 

α) Το όρθρο 6 του ν . 110811980 (ΦΕΚ 304 Α') 
αντικαθlσταται ως εξής : 

• 1. Εmτptπετοι, υπό ης nροUnοθtσeις της επόμενης 
nαραyρόφου, η χρησιμοποlηση υγραερtοu (LPG) t'\ πε
πιεσμένου φυσικού αερlου (CNG) ι'ι tιλλοu εναλλακηκού 
καuσlμου φιλικότερου προς το πε~ον tναV11 των 

. συμβαnκών κουσ(μων που χρησψοποιούνται σf\μερα 
(βeνζlνη, πετρtλaιο) για την κlνηση αυτ0ι<ινt'\Των οχη
μάτων. 

2. Με αποφάσεις του Υπουρyού Μcταφορών και 
Επικοινωνιών ρυθμiζονται: 

ο. α τεχνικές προδιαγραφές τΟυ ειδικού εξοπλισμού 
με τον οποtο καθισταται δυνατη η ΧΡΙ'Ί°'1Οnοlηση" υ
yραερlου (LPG) ι'\ πεπιεσμένου φυσικού αερlου · (CNG) 
!'\ άλλου εναλλακnκού καυσlμου για την κtνηση αυτο
κινι'\των οΧf1,Ιότων και οι όροι και προ(Jποθtσεις ελέγχου 
και ασφαλούς κυκλοφορlας αυτών και 

β. οι τεχνικtς προδtαγραφtς κατασκειΧις ο:χημότων 
μεταφοράς uγραερlου, ηεruεσμtνου φΟΟf(ού οερ(ου, ή 

. άλλων εναλλακ11ΚώV καυσlμων προς εξυπηρέτηση των -
εγκαταστάσεών διανομt'\ς του uγραερlοu, του πεmε
σμtνου φυσικού αερlου !'\ των άλλων εναλλακτν<ών 
καυσtμων και οι όροι και προUποθέσεις ελtγχου ασφα-
λούς κυκλοφορlας και λειτουργlας αυτών. · 

3. Μέχρι · την έκδοση των ' ανωτέρω αποφάσεων, ε
ξα κολουθούν να 1σχύονν : 
α . Το π. δ. 21911981 (ΦΕΚ 64 Α') · · nερι καθορισμού 

τεχνικών όρωv και nροUποθtσεων uγραεριοκ!νησης -ίων 
αuτοκινt'\των οχημάτων εν γένει ως και nερ( των όρων 
και προUnοθέσεων ελtvχου και ασφαλούς ·κυκλοφορlας 
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Ε•ΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5097 
οuτών·. ·onou στο ανωτtρω nροι:δρικό διάταγμα ανα
φtρnαι το ν.δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254 Α") εννοdτοι ο ν. 
157511985 (ΦΕΚ '2ΟΊ Α·). 

β. το π.δ. 38911982 (ΦΕΚ 71 Α') ·τιχwctς προ&α
yραφtc; yια τη μcλtτη, καταακιu;, ιξοπλ&σμό και tλιγχο 
Ρumφόρων αuτοιανήτων μεταφοράς υyροιρtου·. όπως 

ιοΧ(ιcι". . 
β) Ο τiτλος και pι πορόγραφοι 1 και 2 του όρθρου 

1 του ν.δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α' ) αvπκαβ(στανται ως 
ιξής: . 
·nιριtδρύσι:ως και' λειτοuργtας πρατηρ(ων καuσlμων, 
στdθμών αι.ιτσ.ινήτων,: nλuvτφlων και λιπαντήρων 
αυτοκινήτων και πiρι κυκλοφοριακής συνδέσεως ε

γκαταστάσεων μετά των οδών·. 

·1. Επιτρtπι:ται η χορflγηση αδeιών Ιδρuσης και λει
"ΤΟUργiας πρατηρίων καυσlμων, πόσης φύσεως σταθμών 

αι.ιτοιανήτων, ηλuντηρlων και λιπαντήρων αυτοκινήτων 
σύμφωνα μι: τα οριζόμι:να στην παρ. 2 του παρόντος 
όρθρου. 

2. Mc nροcδριιιό &ατόΥματα που εκδlδονται με πρό
ταση των Υποuρyών Οικονομικών, Πιριβόλλοvτος, Χω
ροτaξlας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και 
Εrιιιοινωνιών, κοθορlζοvrαι τα αρμόδια όργανα, οι όροι 
και οι προϋnοθtσεις Ιδρuσης και λειτοuργtας πρατηρίων 
και.ιοψων, nάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυ
'Ι'frΡων και λιπαντήρων αυτοκινήτων κεψtνων εντός 
και εκτός ιyιwcριμtνων οχεδlων πόλι:ων, καθώς και οι 
όροι και προϋnοθtσεις για την κυκλοφοριακή σύνδι:ση 
των ανωτtρω ιvκαταστόσεων ή επιχειρήσεων μι: εθνι
ιιtς, ι:ηαρχιακtς, δημοηκtς και κοινοτικές οδούς. · 

γ) Μι: απόφασή του Υπουργού Μcταφορών και Επι
κοινωννίιv καθορlζονται τα αρμόδια όρΎΟVQ. οι όροι και 
προίlποθtσι:ις για τη χορι')γηση αδι:ιών Ιδρuσης και 
λατουρylας ηρατηρΙων nεruoμtvou φυαιtοί.ι αερίου 
(CNG) νια nιλotuetc; cφαρμογtς. 
δ) Καταργεtται η διάταξη του όρθρου 7 του ν. 1108/ 

1980. 

Άρθρο 48 
Μclωση του Ε.•.Κ . στο ncτρUcιo 

yιa ηλιιcτροnσραyωyΪ\ 

1.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του όρθρου 
23 του ν. 21 2711993 (ΦΕΚ 48 Α') nροσήθcται περimωση 
ε· ως εξής : 

ΈΙΔΟΣ 

&) nι:τρtλαιο 
& σωτιρικ()ς 
κ αύσης 

(DIESEL) κl
νησης που 

χρησψοποι

ιtται αnο

ιιλειcmκό για 
την nαραγω

Vι't ηλικ τρι-

ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΟΙΟ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΑΔλ 

Σ.Ο. ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΙ ΕΠΙθΟΛΗΣ 

κσU ρcψατος ΕΧ 27. ,0.00.69 41.000 

β. Η ισχύς της παραγράφου αυτής ορχtζει οπό 1ης 

Δεκεμβρ(οu 1999. 

ί. 

i;"" ,. ,.. 
t'-

1· 

.;:· 

; ' 
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Άρθρο47 
Έναρξη ισχύοc; 

Από την έναρξη ισχύος τοu νόμου αυτού, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διαrάξεις του. 
Η ισχύς του νόμου αυτού άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορl'ζεται διο

φορεnκά σε επί μtρους διατάξεις. 
Παραγγtλλομετη δημοσiευσητοu παρόντος στην Εφημερlδσ της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσήτοu ως Νόμοu τοu 

Κράτους. 

!ΞΣΩΤΘ'Ιι<ΟΝ. 
ΔΗΜΟΙΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ λΓ'.οκΕΝΤΡDΣΗΣ 

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Ε:Ο:-ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

Ι(Ι)ΙΝΟΝΙΙ(DΝ ΑΣ8ΜΙΣΞΩΙ\i 

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Αθήνα. 21Δεκεμβρίου1999 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΙΔΗΜΟΚΡληΑΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕθΙΙΙ!ΚΗΣ Ο!ι<ΟΝΟΜΙλΣ 
ΚλΙ ΟΙΚDΝΟΜΙΙ<DΝ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝ10Υ 

ΟΙΎΓΙΟΥΡrοι 

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Ε. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραyίδa του Κράrοuς 

Αθήνα. 21Δεκεμβρίου1999 

Ο ΕΤ'1Ι ΤΗΣΔΙΙWΟΣ'tΝΗΣ ΥΠΟ'tΡΓΟ.Σ 

Ε. ΠλΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠIΞ"!ΒΜΛΟΝ!'Ο1. 
ΧΩ?ΟΤΑΞΙΑΣ ΚλΙ 
ΔΗΜΟΣIΟΝ ΕΙ"ΓDΝ 

Κ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

ι 
---~~~~·~~- -~~-""------~--,--_J 
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· ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 ΥΡΕΤ GR * FAX 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥθΥΝΣΗ: http: www.et.gr 

e-mail: webmaster @ et.gr 

VΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Σολωμού51 ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορlες δημοσιευμάτων Α. Ε. • Ε.Π . Ε. 5225761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5230 841 Βασ. Όλγας 227- Τ.Κ. 54100 (031) 423956 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ . 5225 713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

5249547 Νικήτα6·8Τ.Κ.18531 4135 228 
Πώληση Φ.Ε. Κ. 5239762 ΠΑΤΡΑ 

Φωτοαντlγραφα παλαιών Φ. Ε.Κ. 5248 141 Κορ{νθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 6381100 
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.- 5248188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε .Π.Ε. 5248785 Διοικητήριο Τ .Κ . 450 44 (0651) 87215 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε. Κ. και ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

αποστολή Φ.Ε .Κ. 5248320 Δημοκρατ(ας 1Τ. Κ . 691 00 (0531) 22 858 
ΜΡΙΣΑ 
Διοικητήριο Τ. Κ . 411 10 (041) 597449 
ΚΕΡΚΥΡΑ 
Σαμαρά 13 τ.κ. 491 οο (0861) 89 127 / 89120 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πλ. Ελευθερlας 1, τ.κ. 11110 (081) 396 223 
ΛΕΣΒΟΣ 

Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 
(0251) 46 888 / 47 533 

ηΜΗΦΥΜΩΝ - Μέχρι 8 σελ(δες 200 δρχ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8 σελ{δες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά βσέλιδο ή μέρος αυτού 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 
Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 

2531 ΤΑΠΕΤ3512 
!\ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κλπ.) 60.ΟΟΟδρχ. 3.ΟΟΟδρχ. 
Β' (Υπουργικές αποφάσεtς κ.λn.) 70.000 .. 3.500 .. 
r (Διορισμο(, απολύσεις κλπ. Δημ. Υπαλλήλων) 15.000 .. 750 .. 
1:1 (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομ(α κ.λn.) 70.000 .. 3.500 .. 
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ ΑΠ.Σ.) 30.000 .. 1.500 .. 
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμο(κ.λn. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 15.000 .. 750 .. 
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 5.000 .. 250 .. 
Δελήο Βιομηχανικής Ιδιοκτησ(ας (Δ.Ε.Β.Ι.) 10.000 .. 500 .. 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρ(ου (Α.Ε .Δ.) 3.000 " 150 .. 
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π . 10.000 ,. 500 ,. 
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 250.000 .. 12.500 .. 
ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ λΕ. & Ε.Π.Ε. 250.000 .. 12.500 .. 
* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμε(α που δίνουν αποδεικτικό εkmραξης (διnλότυπο) το οπο<ο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομtνοu πρέπει να στtλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι σιινδρομtς του εξωτερικού επιβαρύνονται, πtραν των ανωτtρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά -rtλη και μπορε( 
να στtλνονται με εππαγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφε(ου. 

*Η πληρωμή του υπtρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε σιινδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεlα. 
* Οι σuνδρομητtς του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του Τ Af1ET μαζ( με το ποσό της συνδρομής. 
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι εmχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρημαnκό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του Τ Af1ET. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχfζει την 1 η Ιανοuαρ(οu και λήγει την 31η Δεκεμβρlου του ίδιου χρόνου. Δι:v 
εγγράφονται σuνδρομητtς για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιεtrαι το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρημαrικά γραμμάτια δεν γ(νονται δεκτά. 

Οι unηρcσrcc; cξυπηρtτησηc; των πολιτ~ν λ&ιτοuρyούν καβημcρινά απ6 os.oo' tωc; 13.ΟΟ' 
ΑΠΟ ΤΟ ΕθΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑ•ΕΙΟ 

1 
1 

r 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 411 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθ . οικ . 18586/698 (1) 
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλι

σμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίη

ση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχη
μάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφα

λούς κυκλοφορίας αυτών" . 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6του Ν. 1108/1980 (Α ' 304) 
όπως, αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο α του άρ
θρου 45 του Ν . 2773/1999 (Α' 286) "Απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενερ

γειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις" . 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν . 2081 /92 (Α'70) με 

το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α' 
154) και το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρ

θρου 1 του Ν . 2469/1 997 (Α'38) . 

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι

σμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των τε
χνικών προδιαγραφών και των όρων υπό τους οποίους κα
θίσταται δυνατή η υγραεριοκίνηση αυτοκινήτων οχημά
των καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγ

χου και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών . 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 
Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί. 
1.Υγραέριο Κάθε προϊόν που συντίθεται βασικά από 

τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες : προπάνιο, προπέ

νιο (προπυλένιο), βουτάνιο, ισοβουτάνιο, βουτένιο (βου

τιλένιο), ισοβουτυλένιο, αιθάνιο , και τα μίγματα των πα

ραπάνω ή μερικών από αυτά . 
Το υγραέριο κίνησης πρέπει να πληροί τις σχετικές κρα

τικές προδιαγραφές όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 
2. Δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ) Κάθε δεξαμενή 

29 Μαρτίου 2000 

που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση υγραερίου 
(LPG). 
Μια δεξαμενή καυσίμου μπορεί να είναι : 

α . ένα πρότυπο κυλινδρικό δοχείο με κυλινδρικό κέλυ
φος , δύο κυρτούς πυθμένες , είτε σφαιρικούς είτε ελλει

πτικούς, και τα απαιτούμενα ανοίγματα, 
β . ένα ειδικό δοχείο: δεξαμενή διαφορετική από το πρό

τυπο κυλινδρικό δοχείο, όπως ελλειπτικό δοχείο, δακτυ
λιοειδές δοχείο, στρογγυλό δοχείο, διπλό επικοινωνούν 
δοχείο (ντούο) , δίδυμο δοχείο , δοχείο σχήματος τροχού 
(ρεζέρβας) κ.ά. 

3. Τύπος δεξαμενής καυσίμου Δεξαμενές καυσίμου που 
δεν διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά όπως προδια

γράφονται στην προηγούμενη παράγραφο . 
4. Παρελκόμενα προσαρμοζόμενα στη δεξαμενή καυσί

μου Ο ακόλουθος εξοπλισμός που μπορεί να είναι είτε ξε
χωριστός είτε συνδυασμένος : 

α. βαλβίδα διακοπής 80% 
β. ενδείκτης στάθμης 
γ. ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης (εκτόνωσης) 

δ . βαλβίδα πλήρωσης με βαλβίδα αντεπιστροφής 
ε . τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής καυσίμου στον κι-

νητήρα με βαλβίδα υπερροής 

στ . αντλία καυσίμου 
ζ . πολλαπλή βαλβίδα 

η. αεριοστεγές περικάλυμμα 

θ. μονωτικός σωλήνας προστασίας καλωδίων παροχής 

ισχύος 
ι. βαλβίδα αντεπιστροφής 

ια . ανακουφιστική διάταξη πίεσης 

ιβ. βαλβίδα λήψεως με εμβαπτιζόμενο σωλήνα εντός 
της δεξαμενής και με εξαρτήματα κατά της υπερροής, ως 
και με βαλβίδα χειροκίνητης διακοπής της ροής (κρου

νός) 
5. Βαλβίδα διακοπής 80% Διάταξη, η οποία περιορίζει 

την πλήρωση κατά μέγιστο στο 80% της χωρητικότητας 
της δεξαμενής. 

6. Ενδείκτης στάθμης Διάταξη που επαληθεύει τη στάθ

μη υγρού στη δεξαμενή. 
7. Ανακουφιστ ική βαλβίδα πίεσης (βαλβίδα εκτόνωσης) 

Διάταξη περιορισμού της πίεσης που επικρατεί στη δεξα

μενή. 

8. Ανακουφιστική διάταξη πίεσης Διάταξη, η οποία απο

σκοπεί στο να προστατεύει τη δεξαμενή από διάρρηξη 
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που μπορεί να συμβεί σε περίπτωση πυρκαγιάς, δίνοντας 
διέξοδο στο υγραέριο που περιέχεται σ' αuτή . 

9. Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής καυσίμου με βαλ
βίδα υπερροής Διάταξη, η οποία επιτρέπει την αποκατά
σταση και διακοπή της τροφοδοσίας του εξαεριωτή / ρυθ
μιστή πίεσης με υγραέριο . Τηλεχειριζόμενη ηλεκτροβαλ

βίδα παροχής καυσίμου που ελέγχεται από την ηλεκτρική 
μονάδα ελέγχου . Όταν ο κινητήρας του οχήματος δεν λει
τουργεί, η βαλβίδα είναι κλειστή. Βαλβίδα υπερροής Διά
ταξη, περιορισμού της ροής του υγραερίου . 

1 Ο. Αντλία καυσίμου Διάταξη, που χρησιμοποιείται για 
την εξασφάλιση της τροφοδοσίας του κινητήρα με υγρό 
υγραέριο δια της αυξήσεωςτης πίεσης της δεξαμενής με 
την πίεση παροχής της αντλίας καυσίμου. 

11. Πολλαπλή βαλβίδα Διάταξη που αποτελείται από το 
σύνολο ή μέρος των παρελκομένων που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο υπό στοιχεία 4, 5, 6,7 9 και 12 (πολυβαλβί
δα). 

12. Αεριοστεγές περικάλυμμα Διάταξη για την προστα
σία των παρελκομένων και τη διοχέτευση τυχόν διαρρο

ών στο περιβάλλον. 
13. Μονωτικός σωλήνας προστασίας καλωδίων παρο

χής ισχύος (αντλία καυσίμου / εκκινητήρες/ αισθητήρας 
στάθμης καυσίμου). 

14. Βαλβίδα αντεπιστροφής Διάταξη που επιτρέπει τη 
ροή του υγρού υγραερίου προς μια κατεύθυνση και εμπο
δίζει τη ροή του υγρού υγραερίου προς την αντίθετη κα
τεύθυνση . 

15. Εξαεριωτής ή υποβιβαστής πίεσης (πνεύμονας) Διά
ταξη που προορίζεται να μετατρέπει υγραέριο από υγρή 
σε αέρια κατάσταση. 

16. Ρυθμιστής πίεσης Διάταξη που προορίζεται να μει
ώνει και να ελέγχει την πίεση του υγραερίου. 

17. Βαλβίδα παροχής και διακοπής Ηλεκτρική διάταξη 
παροχής και διακοπής της ροής του υγραερίου (ηλε
κτροβαλβίδα) . 

18. Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης σωλήνα αερίου Διά
ταξη που εμποδίζει την ανάπτυξη, στους σωλήνες αερίου, 
πίεσης πάνω από προκαθορισμένη τιμή. 

19. Διάταξη έγχυσης αερίου καυσίμου ή εγχυτήρας ή 
μονάδα ανάμιξης αερίου καυσίμου Διάταξη που εξασφα
λίζει την εισαγωγή του υγρού ή εξαεριωμένου υγραερίου 
στον κινητήρα . 

20. Δοσομετρική μονάδα αερίου καυσίμου Διάταξη που 
μετρά και / ή διανέμει τη ροή αερίου στον κινητήρα και 
μπορεί να είναι είτε συνδυασμένη με τον εγχuτήρα καυσί
μου είτε ξεχωριστή. 

21. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Διάταξη η οποία ελέγ
χει τη ζήτηση του κινητήρα σε υγραέριο και διακόπτει αυ
τόματα την ηλεκτρική ισχύ στις βαλβίδες αποκοπής του 
συστήματος υγραερίου στην περίπτωση θραύσης του 
σωλήνα τροφοδοσίας καυσίμου λόγω ατυχήματος, ή λό
γω απώλειας στροφών (στολλαρίσματος) του κινητήρα. 

22. Αισθητήρας πίεσης ή θερμοκρασίας Διάταξη η 
οποία μετρά πίεση ή θερμοκρασία. 

23. Μονάδα φίλτρου υγραερίου Διάταξη που φιλτράρει 
το υγραέριο . Το φίλτρο μπορεί να είναι ενσωματωμένο σε 
άλλα εξαρτήματα. 

24. Εύκαμπτοι σωλήνες Ελαστικοί σωλήνεςγιατη μετα
φορά του υγραερίου , είτε σε υγρή είτε σε εξαεριωμένη 
κατάσταση και σε διάφορες πιέσεις, από ένα σημείο σε 
άλλο. 

25. Μονάδα πλήρωσης Διάταξη που επιτρέπει την πλή-

ρωση της δεξαμενής καυσίμου. Η μονάδα πλήρωσης 
μπορεί να είναι ενσωματωμένη στη βαλβίδα διακοπής 
80% της δεξαμενής καυσίμου, ή να βρίσκεται στην εξωτε
ρική πλευρά του οχήματος . 

26. Σύζευξη εφεδρείας Σύζευξη στη γραμμή καυσίμου 
μεταξύ της δεξαμενής καυσίμου και του κινητήρα. Αν η 

δεξαμενή καυσίμου ενός οχήματος που κινείται μόνο με 
υγραέριο είναι άδεια, ο κινητήρας μπορεί να λειτουργή
σει με τη βοήθεια εφεδρικής δεξαμενής καυσίμου (υγρα
ερίου), η οποία μπορεί να συζευχθεί στη σύζευξη εφε
δρείας. 

27. Γραμμή καυσίμου Σωλήνας ή αγωγός που συνδέει 
τις διατάξεις έγχυσης καυσίμου. 

Άρθρο3 

Εγκατάσταση - Λειτουργία συστήματος 
διασκευής υγραερίου 

1. Το σύστημα διασκευής υγραερίου που εγκαθίσταται 
στο όχημα, όπως ορίζεται σ:rο εγχειρίδιο εγκατάστασης, 
πρέπει να λειτουργεί με τρόπο ορθό και ασφαλή στη μέ
γιστη πίεση λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιαστεί και 
εγκριθεί. 

2. Το σύστημα υγραερίου πρέπει να εγκαθίσταται κατά 
τρόπο που να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή προστασία 
από φθορές προκαλούμενες από κινούμενα μέρη του 
οχήματος, σύγκρουση, ξένα σώματα ή λόγω φορτοεκ
φόρτωσης του οχήματος ή μετακίνησης των φορτίων. 

3. Δεν πρέπει να συνδέονται στο σύστημα υγραεριοκί
νησης άλλες συσκευές εκτός από εκείνες που είναι από
λυτα αναγκαίες για την ορθή λειτουργία του κινητήρα του 

οχήματος. 
4. Κανένα επί μέρους στοιχείο του συστήματος δια

σκευής υγραερίου, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε 
προστατευτικών υλικών που αποτελούν τμήμα τέτοιων 
στοιχείων, δεν πρέπει να προεξέχει από το περίγραμμα 
του οχήματος , με εξαίρεση τη μονάδα πλήρωσης αν αυτή 
δεν προεξέχει περισσότερο από 1 Ο mm πέρα από το ση
μείο προσάρτησής της . 

5. Κανένα επί μέρους στοιχείο του συστήματος υγραε
ριοκίνησης δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρό
τερη των 100 mm από την εξάτμιση ή άλλη παρόμοια πη
γή θερμότητας, παρά μόνον αν το στοιχείο αυτό είναι 
επαρκώς θερμομονωμένο. Στην περίπτωση αuτή, η από
σταση μπορεί να μειωθεί μέχρι τα 50 mm. 

Άρθρο4 

Εξοπλισμός συστήματος διασκευής υγραερίου 
1. Ένα σύστημα υγραεριοκίνησης πρέπει να περιλαμ

βάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 
α. Δεξαμενή ή δεξαμενές καυσίμου 
β. Βαλβίδα διακοπής 80% του περιοριστή στάθμης πλή-

ρωσης 

γ. Ενδείκτη στάθμης 

δ. Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης (εκτόνωσης) 
ε. Χειροκίνητη βαλβίδα ή κρουνό 
στ. Βαλβίδα υπερροής 
ζ. Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής υγραερίου πλη

σίον ή επί του ρυθμιστή πίεσης. 
η. Μονάδα πλήρωσης με βαλβίδα αντεπιστροφής 
θ. Ρυθμιστή πίεσης και εξαεριωτής, που μπορεί να είναι 

συνδυασμένα σε μια μονάδα 
ι. Άκαμπτους και/ ή ελαστικούς σωλήνες 
ια.Συνδέσεις μεταφοράς αερίου μεταξύ των στοιχείων 
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του συστήματος υγραερίου 
ιβ. Διάταξη έγχυσης αερίου ή μονάδα ανάμιξης αερίου 
ιγ . Ηλεκτρονικός ή ηλεκτρικός διακόπτης επιλογής καυ

σίμου με μονάδα ασφαλείας 

ιδ. Αεριοστεγές περικάλυμμα που καλύπτει τα παρελ
κόμενα που προσαρμόζονται στη δεξαμενή καυσίμου 

2. Το σύστημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα ακό-
λουθα στοιχεία: 

α. Βαλβίδα ελέγχου 
β. Ρυθμιστή ροής αερίου 
γ. Μονάδα φίλτρου υγραερίου 

δ. Αισθητήρα (βαλβίδα) πίεσης ή / και θερμοκρασίας 
ε. Αντλία καυσίμου υγραερίου 

στ. Μονωτικό σωλήνα προστασίας καλωδίων παροχής 

ισχύος για τη δεξαμενή (εκκινητές / αντλία καυσίμου) 
ζ. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 
η. Βαλβίδα αντεπιστροφής (στην περίπτωση γραμμής 

επιστροφής καυσίμου στο σύστημα έγχυσης) 
θ. Τηλεχειριζόμενη αυτόματη βαλβίδα διακοπής υγραε

ρίου με βαλβίδα υπερροής. 

Άρθρο5 

Εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου 
1. Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι σταθερά 

εγκατεστημένη στο όχημα και να μην εγκαθίσταται στον 
χώρο του κινητήρα ούτε στον εμπρόσθιο χώρο του οχή
ματος (στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιου χώρου, όπως 
χώρου αποσκευών στο μέρος αυτό). 

2. Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει να εγκαθίσταται 
έτσι, ώστε να μην υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο , 
έκτός από τα μόνιμα σημεία στερέωσης της δεξαμενής. 

3. Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει να έχει μόνιμα ση
μεία στερέωσης για να την ασφαλίζουν πάνω στο όχημα ή 
να στερεώνεται στο όχημα με ειδικό πλαίσιο και ειδικούς 
αναρτήρες (ιμάντες) . 

4. Όταν το όχημα είναι υπό συνθήκη πλήρους φορτίου, 
η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να απέχει από την επιφάνεια 

του εδάφους τουλάχιστον 200 mm. Η απόσταση αυτή δεν 
είναι αναγκαία αν η δεξαμενή προστατεύεται επαρκώς 
στο εμπρόσθιο μέρος και πλευρικά και κανένα μέρος της 
δεξαμενής δεν βρίσκεται χαμηλότερα από την προστα
τευτική αυτή κατασκευή. 

5. Αν συνδέονται περισσότερες από μία δεξαμενές 
υγραερίου σε ένα σωλήνα παροχής , οι συνδέσεις πρέπει 
να γίνονται εκτός του χώρου επιβατών του οχήματος . 

6. Αν η δεξαμενή καυσίμου στερεώνεται στο όχημα με 
πλαίσιο στήριξης και ιμάντες , τότε αυτή πρέπει να στερε

ώνεται στο πλαίσιο στήριξης με δύο τουλάχιστον ιμάντες . 
7. Αν οι ιμάντεςτης δεξαμενής καυσίμου φέρουν επίσης 

το βάρος της δεξαμενής, πρέπει να παρέχονται τρεις του
λάχιστον τέτοιοι ιμάντες, πάχους τουλάχιστον 3 χιλιο
στών ο καθένας . 

8. Οι ιμάντεςτης δεξαμενής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
η δεξαμενή καυσίμου δεν θα ολισθαίνει, δεν θα περιστρέ
φεται ούτε θα εκτοπίζεται. 

9. Πρέπει να παρεμβάλλεται προστατευτικό υλικό όπως 
τσόχα, δέρμα ή πλαστικό μεταξύ της δεξαμενής καυσί
μου και των ιμάντων, του ειδικού πλαισίου στερέωσης και 
των σημείων όπου εδράζεται το σώμα της δεξαμενής. 

10. Η τηλεχειριζόμενη αυτόματη βαλβίδα με βαλβίδα 
υπερροής πρέπει να έγκαθίσταται απ' ευθείας πάνω στη 
δεξαμενή καυσίμου, ή στο σώμα πολλαπλής βαλβίδας . 

11 . Η τηλεχειριζόμενη αυτόματη βαλβίδα με βαλβίδα 

υπερροής πρέπει να ελέγχεται ώστε να κλείνει αυτόματα 
όταν διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα, άσχετα από 
τη θέση του διακόπτη εκκίνησης και να παραμένει κλειστή 
όσο χρόνο ο κινητήρας δεν λειτουργεί. 

12. Εφόσον υπάρχει γραμμή επιστροφής υγραερίου, 
πρέπει να είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής 
πάνω στη δεξαμενή. 

13. Η ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης πρέπει να εγκαθί
σταται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδέεται στο χώρο 
ατμών της δεξαμενής και να εκφορτώνεται στο περιβάλ
λον. Η ανακουφιστική βαλβίδα μπορεί να εκφορτώνεται 
μέσα στο αεροστεγές περικάλυμμα αν το περικάλυμμα 
αυτό πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 16. 

14. Ο αυτόματος περιοριστής της στάθμης πλήρωσης 
πρέπει να είναι κατάλληλος για τη δεξαμενή στην οποία 
προσαρμόζεται και να εγκαθίσταται στην κατάλληλη θέ
ση για να εξασφαλίζει ότι η δεξαμενή δεν μπορεί να πλη
ρωθεί (με υγρή φάση υγραερίου) περισσότερο από το 

80% του ολικού όγκου της. 
15. Ο ενδείκτης στάθμης πρέπει να είναι κατάλληλος 

για τη δεξαμενή στην οποία προσαρμόζεται και να εγκα
θίσταται στην κατάλληλη θέση. 

16. Πρέπει να τοποθετείται στη δεξαμενή, πάνω από τα 

παρελκόμενά της , αεριοστεγές περικάλυμμα το οποίο να 
πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 17 ως 19 εκτός 
αν η δεξαμενή εγκαθίσταται στο εξωτερικό του οχήματος 
και τα εξαρτήματα που προσαρμόζονται σ' αυτή προστα

τεύονται από τη σκόνη και το νερό. 
17. Το αεροστεγές περικάλυμμα πρέπει να έχει τουλά

χιστον μια σύνδεση με την ατμόσφαιρα, όπου απαιτείται, 
μέσω ελαστικού σωλήνα σύνδεσης ανθεκτικού στο υγρα

έριο. 
18. Η συνδεδεμένη με το άνοιγμα αερισμού του αερο

στεγούς περικαλύμματος σωλήνωση πρέπει να βλέπει 
προς τα κάτω στο σημείο εξόδου από το όχημα και εφό
σον η κατασκευή του οχήματος παρέχει την σχετική δυ
νατότητα να αποφεύγεται η εκφόρτωση προς τους θό
λους των τροχών. Δεν πρέπει όμως να σκοπεύει σε πηγές 
θερμότητας όπως ο σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων. 

19. Η ελάχιστη διατομή εξόδου του αεριοστεγούς περι
καλύμματος, αυτοτελώς ή αθροιστικά, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 500mm2. 

20. Το αεριοστεγές περικάλυμμα πάνω από τα παρελ
κόμενα της δεξαμενής και οι ελαστικοί σωλήνες σύνδε
σης πρέπει να είναι αεριοστεγή σε πίεση 1 Ο κΡα. Όταν 
υποβάλλονται στην πίεση δοκιιμής, δεν πρέπει να παρου
σιάζουν μόνιμη παραμόρφωση . 

21 . Ο ελαστικός σωλήνας σύνδεσης πρέπει να στερεώ
νεται στο αεροστεγές περικάλυμμα και τον οδηγό διόδου 
με σφιγκτήρες ή άλλα μέσα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η δημιουργία αεροστεγούς ένωσης. 

22. Οι άκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να κατα
σκευάζονται από χάλυβα ή χαλκό και να πληρούν τις απαι
τήσεις του κανονισμού αρ.67. Αν χρησιμοποιείται χαλκός, 
ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται με ελαστικό ή πλαστι
κό μανδύα. Η εξωτερική διάμετρος του αγωγού δεν πρέ
πει να ξεπερνά τα 12 mm (Χιλιοστά) και το πάχος τοιχώ
ματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,8 mm (Χιλιοστά). Η 
γραμμή καυσίμου μπορεί να κατασκευάζεται από πλαστι
κό ή ελαστικό υλικό. Η άκαμπτη γραμμή καυσίμου μπορεί 
να αντικατασταθεί από εύκαμπτη γραμμή καυσίμου ή 
ελαστικό σωλήνα. Άκαμπτες γραμμές καυσίμου, πρέπει 
να στερεώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπόκει-
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νται σε δονήσεις ή καταπονήσεις. Οι εύκαμπτες γραμμές 
καυσίμου ή ελαστικοί σωλήνες και οι μη μεταλλικές άκα
μπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να στερεώνονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπόκεινται σε καταπονήσεις και 
να είναι προστατευμένες από προσκρούσεις. Η άκαμπτη 
ή εύκαμπτη γραμμή καυσίμου πρέπει να είναι εφοδιασμέ
νη στο σημείο στερέωσης με προστατευτικό υλικό, αν ο 
σωλήνας δεν προστατεύεται. Οι άκαμπτες ή εύκαμπτες 
γραμμές καυσίμου δεν πρέπει να βρίσκονται σε σημεία 

στα οποία εφαρμόζεται ο γρύλος ανύψωσης του οχήμα
τος. Σε περάσματα, οι άκαμπτες ή εύκαμπτες γραμμές 
καυσίμου, είτε είναι εφοδιασμένες είτε όχι με προστατευ
τικό μανδύα, πρέπει να περιβάλλονται από προστατευτι

κό υλικό. 

23. Στις συνδέσεις αέριας φάσης μεταξύ των διαφόρων 
στοιχείων του συστήματος υγραερίου δεν επιτρέπονται 

ενώσεις με κασσιτεροκόλληση ή οξυγονοκόλληση ως επί
σης και με συμπίεση. Χαλύβδινοι αγωγοί πρέπει να ενώ

νονται μόνο με συνδέσμους από χάλυβα. Χάλκινοι αγωγοί 
πρέπει να ενώνονται μόνο με συνδέσμους από υλικό αν

θεκτικό σε διάβρωση. Τα συγκροτήματα διανομής πρέπε ι 

να κατασκευάζονται από υλικά που αντέχουν σε διάβρω

ση. Οι άκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να συνδέονται 
με κατάλληλες ενώσεις, π.χ. διμερείς ενώσεις με συμπίε
ση σε χαλύβδινους σωλήνες και ενώσεις με διαμορφωμέ

να άκρα ελλειψοειδούς μορφής και στις δύο πλευρές ή 
δύο φλάντζες σε χάλκινους σωλήνες. Ο αριθμόςτων ενώ

σεων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Οι ενώσεις 
πρέπει να γίνονται σε θέσεις όπου είναι δυνατή η πρό

σβαση για επιθεώρηση. Σε χώρο επιβατών ή κλειστό χώ
ρο αποσκευών οι σωλήνες αερίου δεν πρέπει να έχουν με
γαλύτερο μήκος από εκείνο που λογικά απαιτείται. Δεν 
πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις που μεταφέρουν αέριο 
στο χώρο επιβατών ή τον κλειστό χώρο αποσκευών με 
εξαίρεση: 

α. τις συνδέσεις στο αεροστεγές περικάλυμμα και 

β. τη σύνδεση μεταξύ του σωλήνα αερίου και της μονά
δας πλήρωσης αν η σύνδεση αυτή είναι εφοδιασμένη με 
μανδύα ο οποίος είναι ανθεκτικός στο υγραέριο και οποι

αδήποτε διαρροή αερίου διοχετεύεται απ' ευθείας στην 

ατμόσφαιρα. 
24. Η τηλεχειριζόμενη αυτόματη βαλβίδα πρέπει να 

εγκαθίσταται έτσι, ώστε η παροχή καυσίμου να διακόπτε
ται όταν ο κινητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας ή , αν το 

όχημα είναι εξοπλισμένο και με άλλο σύστημα καυσίμου, 
όταν έχει επιλεγεί το άλλο καύσιμο. 

25. Η μονάδα πλήρωσης πρέπει να είναι κατάλληλα το
ποθετημένη σε θέση προσιτή και εύχρηστη κατά τη διάρ
κεια της πλήρωσης . Η μονάδα πλήρωσης πρέπει να προ

στατεύεται από σκόνη και νερό. Όταν η δεξαμενή υγραε
ρίου είναι εγκατεστημένη στο χώρο επιβατών ή σε χώρο 
που επικοινωνεί μ ' αυτόν, η μονάδα πλήρωσης πρέπει να 

βρίσκεται στο εξωτερικό του οχήματος . 
26. Τα ηλεκτρικά στοιχεία του συστήματος υγραερίου 

πρέπει να προστατεύονται έναντι υπερφορτίσεων και να 

παρέχεται μία τουλάχιστον ξεχωριστή ασφάλεια στο κα

λώδιο τροφοδοσίας . 
27. Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετείται σε θέση απ ' 

όπου μπορεί να είναι προσιτή χωρίς τη χρήση εργαλείων. 
28. Σωλήνας που μεταφέρει υγραέριο δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται ως ηλεκτρικός αγωγός. 

29. Τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να είναι επαρκώς προ
στατευμένα έναντι ζημιάς. 

30. Οχήματα με περισσότερα από ένα συστήματα καυ
σίμου πρέπει να έχουν σύστημα επιλογής καυσίμου που 

να εξασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή παρέχεται στον κινη
τήρα ένα μόνο είδος καυσίμου. 

31. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις και τα ηλεκτρικά μέρη που 
βρίσκονται στο εσωτερικό του αεροστεγούς περικαλύμ
ματος πρέπει να συνδέονται έτσι, ώστε να μη δημιουρ

γούνται σπινθήρες . 
32. Όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία που εγκαθίστανται σε 

τμήμα του συστήματος υγραερίου στο οποίο η πίεση 
υπερβαίνει τα 20 κΡα , πρέπει να συνδέονται στη γείωση 
του οχήματος με ξεχωριστό αγωγό. 

Άρθρο6 

Ειδικές διατάξεις 
1. Η δεξαμενή (-ές) υγραερίου αντικαθίσταται υποχρε

ωτικά μετά την πάροδο δεκαετίας από την ημερομηνία 

της κατασκευής της , απαγορευμένης ρητά της επανα

χρησιμοποίησής της. 

2. Κάθε εξάρτημα της συσκευής υγραερίου συνδέεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να μην πιέζε ι άλλα εξαρτή
ματα και μέρη . 

3. Οι σωληνώσεις προστατεύονται από τη θερμότητα του 
συστήματος εξαγωγής καυσαερίων του οχήματος είτε με 

την τήρηση κατάλληλης μεταξύ τους απόστασης, είτε με 

κατάλληλη και ικανοποιητική προστατευτική κάλυψη. 

4. Ελαστικά παρεμβάσματα και ελαστικοί σωλήνες υψη

λής πίεσης πρέπει να είναι τελείως ανθεκτικά. 

5. Οξείες γωνίες σε σωληνώσεις , μεταλλικές ή ελαστι
κές αποφεύγονται. Κάθε καμπύλη διατηρεί την αρχική 
διατομή και το σχήμα. 

6. Η δεξαμενή (-ές) υγραερίου μπορούν να τοποθετού
νται είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά στο όχημα, αρκεί να 
μην βρίσκονται στο εμπρόσθιο τμήμα του ή στο χώρο του 
κινητήρα. Οι δεξαμενές που είναι τοποθετημένες εξωτε

ρικά μπορούν να βρίσκονται: 

α. κάτω από το δάπεδο του αμαξώματος συνδεδεμένες 

με το πλαίσιο, αρκεί να μην προεξέχουν του πλευρικού πε

ριγράμματος του οχήματος και να τηρείται η οριζόμενη 
με την παρούσα απόσταση από το έδαφος, 

β . επάνω στο αμάξωμα ή την στέγη του οχήματος, αρ
κεί να μην προεξέχουν του πλευρικού περιγράμματος του 

οχήματος και να είναι προστατευμένες από τις ακτίνες 
του ήλιου. 

7. Η ηλεκτροβαλβίδα υγραερίου τοποθετείται και στε
ρεώνεται καλά στον χώρο του κινητήρα και όσο γίνεται 

μακράν του προσθίου τμήματος του οχήματος, ώστε να 
μειώνεται το ενδεχόμενο θραύσης της σε περιπτώσεις 
πρόσκρουσης αυτού. 

8. Κατά την διάρκεια της σύνδεσης και αποσύνδεσης 
του αγωγού πλήρωσης της δεξαμενής του οχήματος με 

υγραέριο, ως και κατά την διάρκεια της πλήρωσης αυτής 
ο κινητήρας του οχήματος που εφοδιάζεται με υγραέριο 

δεν πρέπει να λειτουργεί. 

9. Το κύκλωμα τροφοδοσίας με υγραέριο ουδέποτε 
αποσυναρμολογείται από τους σωλήνες οι οποίοι είναι 
μερικώς ή ολικώς πλήρεις υγραερίου. Το υγραέριο που 

είναι μέσα στο κύκλωμα των σωλήνων καταναλίσκεται δια 
της λειτουργίας του κινητήρα, αφού προηγουμένως απο
μονωθεί η δεξαμενή του υγραερίου από το όλο κύκλωμα 
τροφοδοσίας. 

-
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Άρθρο? 

Έλεγχος και ταξινόμηση διασκευασμένου οχήματος με 
την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης 

1. Μετά την εγκατάσταση σε όχημα συστήματος υγρα
εριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και των εξαρτημάτων 
που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για 

την κίνησή του και υγραέριο, η διασκευή εγκρίνεται από 
Ί<ΤΕΟ της Ν. Αυτοδιοίκησης. Η άδεια κυκλοφορίας συ
μπληρώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών, με την αναγραφή ότι χρησιμοποιούμενο 

καύσιμο είναι και το υγραέριο. 
2. Για την έγκριση της διασκευής το όχημα προσκομίζε

ται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκ
πρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια ειδικού τεχνι
κού ελέγχου. 

Σκοπός του κατά τα ανωτέρω ειδικού ελέγχου από τα 
ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη διασκευή πλη

ροί τους όρους της παρούσας απόφασης. Προς τούτο 
διενεργούνται οι αναφερόμενοι στην παρ. 4 του παρό
ντος άρθρου έλεγχοι. 
Προϋπόθεση για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού είναι 

η υποβολή στο ΚΤΕΟ: 

α) υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του διενεργήσαντος τη δια
σκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού σύμφωνα με το 
κείμενο του Παραρτήματος 1 της παρούσας. 

β) του προβλεπομένου από την παρ. 8α του άρθρου 2 
του Ν. 1350/83 παραβόλου όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 37 του Ν . 1959/91 και προσαρμόστηκε με την 
υπουργική απόφαση Φ23/60400/1352/97 (Β'358) των 
Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινω
νιών. 

3. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου από το ΚΤΕΟ και εφ' 
όσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου, συντάσσεται σχετικό πρακτικό το 
οποίο αποστέλλεται υπηρεσιακά μαζί με την υπεύθυνη 
δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη της προηγουμένης 

παραγράφου, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 και 
το πρωτότυπο Δ.Τ.Ε της παραγράφου 4 της παρούσας 
στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
προκειμένου να συμπληρωθεί η άδεια κυκλοφορίας ώστε 
να αναφέρεται ως χρησιμοποιούμενο καύσιμο και το 
υγραέριο. 

4. Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου οχή
ματος με την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνη
σης διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι έλεγχοι. 

α. Ελέγχεται αν τα εξαρτήματα που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 4 είναι εγκαταστημένα και τα εξαρτή
ματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 8 είναι κοι
νοποιημένα. 

β. Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι για τα στοιχεία της 
εγκατάστασης που αναφέρονται στις παραγράφους. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19,21,22,23,25 
του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης 

γ. Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι για τα στοιχεία της 
εγκατάστασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης 
δ . Διενεργείται τεχνικός έλεγχος και έλεγχος καυσαε

ρίων του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και εκδίδεται Δ.Τ.Ε. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυ
σαερίων αναγράφονται στο πρακτικό που συντάσσεται 
στο ΚΤΕΟ. 

Άρθρο8 

Έγκριση εξοπλισμού υγραερίου 
1. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος υγραερίου του 

άρθρου 2 της παρούσης με τους αριθμούς 2, 11 , 12, 15, 17 
και 25 πρέπει να φέρουν σήματα αναγνώρισης, εκτός από 
την αντλία καυσίμου όταν είναι εγκατεστημένη μέσα στη 
δεξαμενή. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα αναγνώρισης 
της αντλίας καυσίμου πρέπει να αναφέρεται στην ανα

γνωριστική πινακίδα της δεξαμενής. 

2. Εάν δεν φέρουν τη σήμανση CE τότε η έγκριση χρή
σης των εξαρτημάτων του αρμόδιου κρατικού φορέα της 
χώρας κατασκευής ή προέλευσης πρέπει να προκύπτει 
από τα σήματα αναγνώρισης εφόσον πρόκειται για ευρω
παϊκές χώρες που έχουν επικυρώσει την Συμφωνία υιοθέ
τησης ομοιόμορφων συνθηκών έγκρισης και αμοιβαίας 

αναγνώρισης έγκρισης εξοπλισμού και ανταλλακτικών 
μηχανοκίνητων οχημάτων της Οικονομικής Επιτροπής 
για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 
τον κανονισμό αρ. 67. 

3. Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει να φέρει πινακίδα 
σήμανσης συγκολλημένη σ' αυτήν, με τα ακόλουθα στοι

χεία που θα είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα: 

α. χωρητικότητα σε λίτρα, 

β. τη σήμανση "LPG", 
γ . πίεση δοκιμής σε ατμόσφαιρες (bar) 
δ. έτος και μήνα κατασκευής (π.χ. 99/01), 
ε. σήμα έγκρισης σύμφωνα με τα αμέσως κατωτέρω 

υπό στοιχείο 4, ή σήμανση "CE" σύμφωνα με την οδηγία 
97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλί
ου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, 

στ. τη σήμανση "PUMP INSIDE" ('ΆΝΤΛΙΑ ΕΝΤΟΣ") και 
μια σήμανση αναγνωριστική της αντλίας, όταν πρόκειται 
για αντλία τοποθετημένη στο εσωτερικό της δεξαμενής 
καυσίμου. 

4. Σε κάθε τύπο εγκεκριμένου εξοπλισμού φέρεται εγ
χάρακτος ή επί συγκολλημένης πινακίδας ένας αριθμός 
έγκρισης.Τα δύο πρώτα ψηφία του (σήμερα 00 για τον κα
νονισμό αρ.67 στην αρχική του μορφή) δείχνουν τη σειρά 
τροποποιήσεων που ενσωματώνουν τις πιο πρόσφατες 

κύριες τεχνικές τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον 
κανονισμό κατά το χρόνο έκδοσης της έγκρισης. 

Επίσης σε κάθε στοιχείο, εκ των ως άνω, του εξοπλι
σμού , συμμορφούμενο με εγκριθέντα τύπο σύμφωνα με 
τον κανονισμό 67, πέραν της εμπορικής ονομασίας ή του 
εμπορικού σήματος του κατασκευαστή πρέπει να υφί
σταται ευδιάκριτα, διεθνές σήμα αναγνώρισης αποτε
λούμενο: 

α. από το γράμμα 'Έ", ακολουθούμενο από το διακριτι
κό αριθμό της χώρας που εξέδωσε την έγκριση ως το ΠΑ
ΡΑΡΤΗΜΑ 4Α 

β. τον αριθμό του κανονισμού 67 ακολουθούμενο από 
το "R", και τον αριθμό έγκρισης. Ο αριθμός αυτός έγκρι
σης αποτελείται από τον αριθμό έγκρισης τύπου του 
εξαρτήματος, μπροστά από τον οποίο υπάρχουν δύο ψη
φία που χαρακτηρίζουν τη σειρά των πιο πρόσφατων τρο
ποποιήσεων του κανονισμού αρ. 67, ως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
48. 

γ. Το σήμα έγκρισης πρέπει να είναι ευανάγνωστο και 
ανεξάλειπτο. 

5. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσωποι 
ή εισαγωγείς ή εγκαταστάτες των συσκευών και εξαρτη-



4692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

μάτων που προορίζονται για υγραεριοκίνηση οχημάτων 
υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ/νση Τε
χνολογίας Οχημάτων του ΥπΜΕ, εγκρίσεις καταλληλότη
τας για τις εν λόγω συσκευές και εξαρτήματα από κρατι

κό φορέα της χώρας κατασκευής ή προέλευσης αυτών ή 
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον κοινο
ποιημένο φορέα αναγνώρισής του . Οι εγκρίσεις αυτές, 
προερχόμενες από το εξωτερικό, πρέπει να είναι θεωρη
μένες από την οικεία ελληνική προξενική αρχή. Οι ίδιες 
εγκρίσεις αυτές συνοδεύονται και με υπεύθυνη δήλωση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, 
του αντιπροσώπου ή εισαγωγέα ή εγκαταστάτη, με το κεί
μενο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ3. 

Η Δ/νση Τεχνολογίας κοινοποιεί σ' όλες τις Δ/νσεις Με

ταφορών και ΚΤΕΟτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεωντα 
δελτία κοινοποίησης των εγκρίσεων των συσκευών και 
εξαρτημάτων που προορίζονται για υγραεριοκίνηση οχη

μάτων που εκδίδει. 

Άρθρο9 

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνητων 
οχημάτων 

1. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο , ο κάτοχος υγρα
εριοκίνητου οχήματος, υποχρεούται να υποβάλλει στο 

αρμόδιο ΚΤΕΟ υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου 8 του Ν . 1599/1986 του αρμοδίου τεχνι
κού με το κείμενο του Παραρτήματος 2. Η υπεύθυνη δή
λωση δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευ
θύνου τεχνικού πέραν του επταημέρου από την 
ημερομηνία προσκόμισης του αυτοκινήτου για τεχνικό 

έλεγχο . 

2. Κατά τον σύμφωνα με τα ανωτέρω τεχνικό έλεγχο του 
οχήματος, πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες 
διατάξεις ελέγχων για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγ
χου, θα διενεργούνται και οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

α. Οπτικός έλεγχος των στοιχείων της εγκατάστασης 
που αναφέρονται στις παραγράφους ( 1,2,3,6, 7, 8, 9, 17, 
18, 19, 21, 22, 23) του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. 

β. Οπτικός έλεγχος των στοιχείων της εγκατάστασης 
που αναφέρονται στις παραγράφους ( 1,2, 3, 4, 5, 6) του 
άρθρου 6 της παρούσας απόφασης . 

γ . Εξετάζεται αν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί 
λόγω παρόδου δεκαετίας προ του χρόνου του επόμενου 
τεχνικού ελέγχου. Σε τέτοια περίπτωση σημειώνεται στο 
δελτίο ελέγχου ως χρόνος επόμενου ελέγχου , η ημερο

μηνία κατά την οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η 
αντικατάσταση αυτή. 

Άρθρο10 

Τελικές διατάξεις 

1. Τα αυτοκίνητα που έχουν διασκευασθεί για χρήση και 
υγραερίου ως καυσίμου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

και τεχνικούς όρους του πδ 219/81(Α; 64) αντικαθιστούν 

εντός πενταετίας τα επιμέρους εξαρτήματά τους σύμφω
να με τις διατάξεις της παρούσης 

2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9 
παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης , τιμωρούνται με 
τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 
του νόμου 1108/1980 κυρώσεις. 

3. Επισυνάπτονται στην παρούσα τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 
2 , 3 , 4Α, και 48 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε

ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2000 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ 
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α) Είμαι κάτοχος της υπ' αριθ . .... ................................ άδειας άσκησης επαγγέλματος του Ν . 1575/1985 με ειδικότη-
τα τεχνίτη συστημάτων υγρερίου (ή , Είμαι ο κάτοχος της από .. .. ............... .. ... .. .. .... .. ........ εξουσιοδοτήσεως τεχνίτη συ-
στημάτων υγρερίου σύμφωνα προς τα άρθρα 5 και 6του π.δ . 21 9/1981) και έχω την κατά νόμο επίβλεψη του συνερ
γείου αυτοκινήτων (τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων 

αυτοκινήτων με αεριώδη ή υπό πίεση καύσιμα) σύμφωνα με την υπ' αριθ . .... ................ ..... άδεια λειτουργίας του, κατά 
τις διατάξεις του π .δ.78/88, που βρίσκεται στην οδό .. ..... .. .... .... .. ...... .. ... .. ....... αριθ . στον 
Δήμο .. ..... ... ... .... ... ................... ............ ... .. .. ...... ... .... .... ...... . . 

β) Προέβην στη διασκευή του Υπ' αριθ. κυκλοφορίας .. ......... .. .............. αυτοκινήτου δια της τοποθετήσεως σε αυτό 
διάταξης τροφοδοτήσεως με υγρέριο. Η εγκατάσταση των συσκευών και εξαρτημάτων για την χρησιμοποίηση του 
υγραερίου ως καυσίμου για την κίνηση του πιο πάνω οχήματος πληροί τους όρους της .......................... υπουργικής 
απόφασης . 
γ) Η διασκευή έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής . 
δ) Η χρησιμοποίηση των εξαρτημάτων του συστήματος υγραεριοκίνησης έχει κοινοποιηθεί από τη Δ/νση Τεχνολο-

γίας Οχημάτων με τα ...... .. ............... δελτία κοινοποίησης 
ε) Όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτήματα και υλικά είναι καινουργή και αμεταχείριστα και κατάλληλα για το συγκε

κριμένο αυτοκίνητο. 
στ) Κατά τον έλεγχο διαπίστωσα ότι το ως άνω όχημα φέρει: 
- Βαλβίδα διακοπής 80% και ενδείκτης στάθμης : Χώρα κατασκευής ή προέλευσης και επωνυμία κατασκευαστή: 

.. .......... .. ............... .... .... .... ................... ., αριθμός εγκρίσεως : .. ................... (ή : με σήμανση CE από τον κοινοποιημέ-
νο φορέα αναγνώρισής του) . 

-Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης (βαλβίδα εκτόνωσης) : .. .. .... ...... .. ................. ., αριθμός εγκρίσεως: ................ (ή : με 

σήμανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισήςτου) . 

- Βαλβίδα υπερροής και βαλβίδα αντεπιστροφής : ..... .. ... ..... .... ..... .. .... ., αριθμός εγκρ ίσεως: ................ .... . (ή: με σή-
μανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του). 

- Αεροστεγές περικάλυμμα : .... .. .. ..... ... ....... ... ... ... . ., αριθμός εγκρ ίσεως : .............. ....... (ή: με σήμανση CE από τον 
κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του). 

- Εξαεριωτή ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) ... .... .... .... .. .. ... .... ., αριθμός εγκρ ίσεως : ............ ......... (ή: με σήμανση 
CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του). 

-Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής καυσίμου με βαλβίδα υπερροής : : ...... ....... .... .. .. .... .. ...... .,αριθμός εγκρίσεως: 
.... .... .. .. ......... (ή : με σήμανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισήςτου) . 

- Πολλαπλή βαλβίδα .. .. .. ........................... ., αριθμός εγκρίσεως: .......... ........... (ή: με σήμανση CE από τον κοινοποι-
ημένο φορέα αναγνώρισήςτου) . 

- Δεξαμενή: Χώρα κατασκευής ή προέλευσης .. ....... ......... .... .... .... ., αριθμός εγκρ ίσεως : ..................... (ή: με σή-
μανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του) χωρητικότητας (σε λίτρα): .... ... .. ... ....... .,έτος και μήνας 
κατασκευής: ................... .. 

- Βαλβίδα παροχής και διακοπής (ηλεκτροβαλβίδα) .. ................ ... ................ ., αριθμός εγκρίσεως: ..... ....... (ή: με σή-
μανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του). 

Ο δηλών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

α) Είμαι ο κάτοχος της υπ ' αριθ .............. ...... .... άδειας άσκησης επαγγέλματος του Ν. 1575/1985 με ειδικότητα τε-
χνίτη συστημάτων υγραερίου (ή, Είμαι ο κάτοχος της από .. .... .. ...... ... ...... .. εξουσιοδοτήσεως τεχνίτη συστημάτων 
υγραερίου σύμφωνα προς τα άρθρα 5 και 6του π . δ. 219/1981) και έχω την κατά νόμο επίβλεψη του συνεργείου αυτο
κινήτων (τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινή-
των με αεριώδη ή υπό πίεση καύσιμα) σύμφωνα με την υπ' αριθ ...... ...... ... ..... άδεια λειτουργίας του, κατά τις διατάξεις 
του π.δ. 78/88, που βρίσκεται στην οδό ........... .. ........... αριθ .... .. . , στον Δήμο ... .............. ... .. ... ... . 

β) Διενήργησα τον απαιτούμενο έλεγχο όληςτης εγκατάστασης του συστήματος υγραερίου του υπ' αριθ. κυκλοφο-

ρίας ........ ...... ... ... .. ..... αυτοκινήτου και διαπίστωσα ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι λειτουργεί καλώς και 
σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές . 
γ) Κατά τον έλεγχο διαπίστωσα ότι το ως άνω όχημα φέρει: 
- Βαλβίδα διακοπής 80% και ενδείκτης στάθμης : Χώρα κατασκευής ή προέλευσης και επωνυμία κατασκευαστή: 

... ......... .......... ... ........ ........ ......... ........... , αριθμός εγκρίσεως: ..... .... .... .... .... (ή: με σήμανση CE από τον κοινοποιημέ-
νο φορέα αναγνώρισής του). 

-Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης (βαλβίδα εκτόνωσης): .............. .. ... ......... ...... , αριθμός εγκρίσεως: ..... ... .... ......... (ή: 
με σήμανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του). 

- Βαλβίδα υπερροής και βαλβίδα αντεπιστροφής : .. .... ... ... ........ ..... .... ... . ., αριθμός εγκρίσεως: ............. ........ (ή: με 
σήμανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισήςτου) . 

- Αεροστεγές περικάλυμμα: .................................. ,αριθμός εγκρίσεως: .... ... ........... .. . (ή: με σήμανση CE από τον 
κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισήςτου). 

- Εξαεριωτή ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) ..................... , αριθμός εγκρίσεως: ......... ....... ..... (ή: με σήμανση CE 
από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του) . 

- Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής καυσίμου με βαλβίδα υπερροής: : ........ ................ .. ........ ,αριθμός εγκρίσεως: 
......... ... .. .. .. ... (ή: με σήμανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισήςτου). 

- Πολλαπλή βαλβίδα ...... ... .. ... ....... .... ........ ., αριθμός εγκρίσεως: ...... .. ... .. ... ... .. (ή: με σήμανση CE από τον κοινοποι-
ημένο φορέα αναγνώρισής του). 

-Δεξαμενή: Χώρα κατασκευής ή προέλευσης ....... .. ................... , αριθμός εγκρίσεως: ..... .... ............ (ή: με σήμανση 
CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του) χωρητικότητας (σε λίτρα): ................ .. ...... .. , έτος και μήνας κα-
τασκευής: ........ ...... ... ... . 

- Βαλβίδα παροχής και διακοπής (ηλεκτροβαλβίδα) .. .............. .. .. ................. ., αριθμός εγκρίσεως: .... ... ..... (ή: με σή-
μανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισήςτου) . 

Ο δηλών 
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ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΥ Η ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ 
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Είμαι αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή εγκαταστάτης -συμπληρώνεται κατά περίπτωση- συστημάτων και εξαρτημά-
των υγραεριοκίνησης, κατασκευής της εταιρείας .. .......... ... (τίθεται η επωνυμία και η έδρα) . Όλα τα εξαρτήματα και 
συσκευές που αναγράφονται παρακάτω έχουν σήμανση CE ή έχουν λάβει εγκρίσεις καταλληλότητας από τον κατω
τέρω αναγραφόμενο κρατικό φορέα (αναγράφεται κατά περίπτωση ο κοινοποιημένος φορέας ή η χώρα κατασκευής 
ή προέλευσης ή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει χορηγήσει την έγκριση) και πληρούν τις προδια-
γραφές της απόφασης υπ ' αριθ . ... .... .......... (ΦΕΚ .. ...... ... .... . )του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

- Βαλβίδα διακοπής 80% και ενδείκτης στάθμης : Χώρα κατασκευής ή προέλευσης και επωνυμία κατασκευαστή : 
.. .. ...... .... ... ..... ... ... ..... .. ...... ...... .. .. .. ........ , αριθμός εγκρ ίσεως : ......... ...... ..... . (ή : με σήμανση CE από τον κοινοποιημέ-
νο φορέα αναγνώρισής του). 
-Ανακουφ ιστική βαλβίδα πίεσης (βαλβίδα εκτόνωσης): .... ............ ....... ........... , αριθμός εγκρίσεως : .... .. ..... ...... (ή : 

με σήμανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρ ισής του) . 

- Βαλβίδα υπερροής και βαλβίδα αντεπιστροφής : ..... ..... .......... ..... ... ...... , αριθμός εγκρίσεως: ................. (ή: με σή-
μανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του) . 

- Αεροστεγές περικάλυμμα : .. ..... .. .. .... ..... ....... .... ... , αριθμός εγκρίσεως : .................... . (ή : με σήμανση CE από τον 
κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του) . 

- Εξαεριωτή ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) .. ... .... .. ... .. ........... .. . , αριθμός εγκρίσεως : ..................... (ή : με σή-
μανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του). 

- Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής καυσίμου με βαλβίδα υπερροής : : ...... .... ...... ..... ......... .. .. , αριθμός εγκρίσεως : 
... ....... ... ....... . (ή : με σήμανση CE από τον κοινοπο ιημένο φορέα αναγνώρισής του). 

- Πολλαπλή βαλβίδα .. .. .... ..... .. .. .. ........ .. ..... , αριθμός εγκρίσεως : .......... ..... .. .... (ή : με σήμανση CE από τον κοινοποι-
ημένο φορέα αναγνώρισής του). 

- Δεξαμενή : Χώρα κατασκευής ή προέλευσης. . . . . . . ........ .. ... ......... ... , αριθμός εγκρ ίσεως : ............. ...... .. (ή: με σή-
μανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του) χωρητικότητας (σε λίτρα) : .. ...... .. .. ... .. .. . ..... , έτος και μή-
νας κατασκευής: .. .. ..... ........ .. .. πίεση δοκιμής (bar): .. .. . 

- - Βαλβίδα παροχής και διακοπής (ηλεκτροβαλβίδα) ..... .... ........ ...... .. .. ........ ... , αριθμός εγκρίσεως: ..... ....... .. ....... (ή : 
με σήμανση CE από τον κοινοποιημένο φορέα αναγνώρισής του). 
Επίσης δηλώνω ότι αναγνωρίζω το δικαίωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 

να απαιτήσει την προσκόμιση έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης εφόσον η αρμόδια υπηρεσία αυτού έχει εξοπλιστεί 
με τα απαραίτητα μέσα ελέγχου των συσκευών και εξαρτημάτων αυτών προς επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους . 

Ο δηλών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Α 

Διακριτικοί αριθμοί Χωρών που εξέδοσαν έγκριση τύπου: 

1 για τη Γερμανία, 2 για τη Γαλλία, 3 για την Ιταλία, 4 για την Ολλανδία, 5 για τη Σουηδία, 6 για το Βέλγιο, 7 για την 
Ουγγαρία, 8 για την Τσεχική Δημοκρατία, 9για την Ισπανία, 10 για τη Γιουγκοσλαβία, 11 για το Ηνωμένο Βασίλειο , 12 
για την Αυστρία, 13 για το Λουξεμβούργο, 14 για την Ελβετία, 15 (κενό), 16 για τη Νορβηγία, 17 για τη Φινλανδία, 18 
για τη Δανία, 19 για τη Ρουμανία, 20 για την Πολωνία , 21 για την Πορτογαλία, 22 για την Ρωσική Ομοσπονδία, 23 για 
την Ελλάδα, 24 (κενό), 25 για την Κροατία, 26 για τη Σλοβενία, 27 για τη Σλοβακία, 28 για τη Λευκορωσία , 29 για την 
Εσθονία, 30-36 (κενά) και 37 για την Τουρκία. Επακόλουθοι αριθμοί εκχωρούνται σε άλλες χώρες με τη χρονολογική 
σειρά με την οποία επικυρώνουν τη Συμφωνία που αφορά την υιοθέτηση ομοιόμορφων συνθηκών έγκρισης και αμοι
βαίας αναγνώρισης έγκρισης εξοπλισμού και ανταλλακτικών μηχανοκίνητων οχημάτων ή προσχωρούν σ' αυτή και οι 
αριθμοί που εκχωρούνται με αυτόν τον τρόπο , ανακοινώνονται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στα 
συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας . 

__ ...,.... ---
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Παράδειγμα διάταξης του σήματος έγκρισης εξοπλισμού υγραερίου: 

Ε4 67R - 002439 
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Το παραπάνω σήμα έγκρισης τοποθετημένο επί του εξοπλισμού υγραερίου, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός έχει 
εγκριθεί στην Ολλανδία (Ε4), σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 67, υπό αριθμό έγκρισης 002439. Τα πρώτα δύο ψηφία 
του αριθμού έγκρισης δηλώνουν ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 67 στην αρ
χική του μορφή. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1140 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Διενέργεια Πάγιας Μηνιαίας Κράτησης υπέρ των Ειδι
κών Λογαριασμών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού , 

Ναυτικού και Αεροπορίας (πρώην ΤΑΣ , ΤΑΝ , ΤΑΣΑ) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Φ. 12.1/ 
83/5708/97 κοινής Υπουργικής απόφασης "Ρύθμιση 
θεμάτων έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και κοστο
λόγησης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων" (Β' 64) . 2 

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο 

της Αθήνας. .. . ...... . .. . .. . . . ... . ......... . . . .. . ...... . ............. . ... . . . 3 
Συγκρότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΣΚΑ) .. ...... ..... ..... ... .... .. .. .... .. .. ... ...... ... ... ... ........ ... ... ... .. 4 

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

της Κοινότητας Νήσου Νομού Ιωαννίνων .. . .. .. . . .. .. . .. . 5 
Ορισμός Ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνη

σης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δή-
μο Τρίπολης .... . . . ... . . . ..... .. .... . . . . .. . . . . . . . . .. . ..... . . . . . ..... .. . . .. . 6 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ . Φ.952.1 /45/573230 (1) 

Διενέργεια Πάγιας Μηνιαίας Κράτησης υπέρ των Ειδικών 

Λογαριασμών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυ

τικού και Αεροπορίας (πρώηνΤΑΣ, ΤΑΝ, ΤΑΣΑ) . 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

1. Αφού λάβαμε υπόψη: 
α . Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του 

Ν .Δ. 398/74 (ΦΕΚ Α' 116) "Περί Ταμείων Αλληλοβοηθείας 
Στρατού , Ναυτικού και Αεροπορίας", όπως αντικαταστάθη

καν από αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 
2109/92 (ΦΕΚ Α' 205). 
β . Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν . 1558/1985 (ΦΕΚΑ' 

137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν . 2081 / 1992 
(ΦΕΚ Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του 
Ν . 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 38) . 

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν . 2292/1995 (ΦΕΚ Α' 
35) ''Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυ-

11 Αυγούστου 2003 

νας , διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλ
λες διατάξεις". 
δ . Τις διατάξεις του Π .Δ. 363/1997(ΦΕΚ Α' 241) "Διατήρη

ση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί ΝΠΔΔ" . 
ε . Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 

2913/2001 (ΦΕΚ Α' 102) "Ρύθμιση Θεμάτων Μετοχικών Τα
μείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Άλλες Διατάξεις" . 
στ . Την 1065956/863/ΑΟΟ06/25 .7.2003 απόφαση του 

Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β' 985) "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Ο ικονομικών". 

ζ . Την 29492/31 .10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β' 1483) ''Ανάθεση αρ
μοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουρ
γούς Εθνικής Άμυνας". 

η. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α' 57) "Συγχώνευση του Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών" . 
θ . Τις διατάξεις της παραγράφου 13του άρθρου 1 του Ν . 

3029/2002 (ΦΕΚ Α' 160) "Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοι
νωνικής Ασφάλισης" . 

ι. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 Ο του Ν. 
3075/2002 (ΦΕΚΑ' 297) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες δια
τάξεις" . 

ια. Τις Φ.952 . 1 /19/560298/Σ.1472/20.1 .2003/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ 

Δ01/ 1γ, Φ.952.1/4/03/17 . 3 .2003/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/Ε4/111 και Φ. 
952. 1!ΑΔ.9277 45/Σ . 635/27 .3. 2003/ΥΠ Ε ΘΑ/ΓΕΑ/ Δ/ Δ3/ 1 γ 
Υπουργικές αποφάσεις , με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτι
κά των Διοικητικών Συμβουλίων των Ειδικών Λογαριασμών 
των Μετοχικών Ταμείων Στρατού , Ναυτικού και Αεροπορίας 
(πρώην ΝΠΔΔ ΤΑΣ, ΤΑΝ , ΤΑΣΑ), για το συνυπολογισμό στο 
εφάπαξ βοήθημα του ποσού των 176 ευρώ, για Αξκούς μέχρι 
το βαθμό του Σχη ή του επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης , 
για Αξκούς από το βαθμό του Ταξχου και άνω . 

ιβ . Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε και αυτού των Ειδικών Λογαρια
σμώντων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αερο
πορίας (πρώηνΤΑΣ, ΤΑΝ, ΤΑΣΑ), αποφασίζουμε: 

2. Τη διενέργεια της προβλεπόμενης, από την παράγρα
φο 1 του άρθρου 14 του Ν .Δ. 398/74 όπως αυτή αντικατα
στάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν . 

2109/92, κράτησης ποσοστού 4% επί του ποσού των 176 ευ
ρώ, για Αξκούς μέχρι το βαθμό του Σχη και του επιδόματος 
θέσης υψηλής ευθύνης, για Αξκούς από το βαθμό του Τ αξ
χου και άνω. 
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3. Η ισχύςτης παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2003. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2003 
οι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΩΤΙΔΗΣ 

Αριθ. 80871/83 (1) 
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Φ. 12. 1 /83/ 

5708/97 κοινής Υπουργικής απόφασης "Ρύθμιση θε
μάτων έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και κοστολόγη
σης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων" (8' 64). 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 23 του Ν.1268/82 "για τη δομή και λειτουρ

γία των ΑΕΙ" (Α' 87). 
β) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου 

Λογιστικού Ελέγχων και Δαπανών του Κράτους κ.λ.π ." (Α' 
247). 

γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθη
κε με το άρθρο 27του Ν.2081/92 (Α' 154) και τροποποιήθη
κε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997. 

δ) της παρ. 48του άρθρου 13του Ν . 3149/2003 (Α' 141) 
ε) του Π. Δ/τος 81/2002 (Α' 57). 
στ) Της 1065956/863/Α0006/15 .7 . 2003 απόφασης του 

Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
"Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών" (Β' 985) . 

ζ) της Φ.141/83/1402/1984 "Έκδοση, διακίνηση και απο

ζημίωση των συγγραφέων διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.1" 
Υπουργικής απόφασης (8' 159). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: 

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη ύψους 
3.000.000 ΕΥΡΩ για το τρέχον οικονομικό έτος που θα αντι
μετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Φ. 19 -
250 ΚΑΕ 1123 και 15.700.000 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 
2004, για την οποία έγινε σχετική πρόβλεψη στον ίδιο φο
ρέα και ΚΑΕ. 

β) Επί του προϋπολογισμού των πανεπιστημίων δαπάνη 
ύψους 2.372.000 ΕΥΡΩ για το τρέχον οικονομικό έτος και 
10.168.000 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2004 η οποία κα
λύπτεται από την επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογι
σμού προς τα πανεπιστήμια (Φ. 19-250 ΚΑΕ 2421), αποφα
σίζουμε: 

Άρθρο 1 

Οι παράγραφοι 2, 3, 9 και 1 Ο της κοινής υπουργικής από
φασης Φ.12 . 1/83/5708/97 "Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης , διά
θεσης, διακίνησης και κοστολόγησης Πανεπιστημιακών 
Συγγραμμάτων " (8' 64) που είχαν αντικατασταθεί ή προ
στεθεί με το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης Φ.12.1 / 
77716/83/2002 (Β' 996), αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

1. «2. Για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα του ελευθέ
ρου εμπορίου που διανέμονται στους φοιτητές κατά το ακα
δημαϊκό έτος 2003 - 2004 ισχύουν τα εξής: 

α) Ως τιμή κοστολόγησης για τα συγγράμματα που είχαν 
διανεμηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002 -2003 και είχαν 
κοστολογηθεί από την επιτροπή κοστολόγησης για το ίδιο 

έτος ισχύει η ίδια τιμή κοστολόγησης, όπως αυτή αναφέρε
ται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του εδαφίου (ε') της παραγράφου αυτής. 

β) ί) Αυξάνεται κατά 2% η τιμή των συγγραμμάτων που εί
χαν διανεμηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001 -2002 και εί
χαν κοστολογηθεί από την επιτροπή κοστολόγησης για την 
ίδια χρονική περίοδο ανεξάρτητα εάν διανεμήθηκαν ή όχι 
και κατά το επόμενο της αρχικής κοστολόγησης ακαδημαϊ
κό έτος (2002 - 2003). 

ίί) Αυξάνεται κατά 2% επί της τιμής που είχαν λάβει κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2002 - 03, η τιμή των συγγραμμάτων 
που είχαν κοστολογηθεί από την ετητροπή κοστολόγησης 
για το ακαδημαϊκό έτος 2000 - 2001 . Στην περίπτωση που τα 
συγγράμματα αυτά δεν διανεμήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2002 - 2003, η αύξηση είναι 4% επί της τιμής του 2000 
- 2001. Οι ανωτέρω χορηγήσεις ποσοστών γίνονται με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (ε') της παραγρά
φου αυτής. 

γ) Όλα τα συγγράμματα που δεν εμπίπτουν στην περί
πτωση των εδαφίων (α') και (β') της παραγράφου αυτής κο

στολογούνται από την επιτροπή κοστολόγησης πανεπιστη
μιακών συγγραμμάτων. 

δ) Βελτιωμένες εκδόσεις των συγγραμμάτων των εδα
φίων (α') και (β') της παραγράφου αυτής με ποσοστό βελ

τίωσηςτουλάχιστον 20% που βεβαιώνεται από σχετική γνω
μοδότηση του οικείου Τομέα ως προς το ποσοστό βελτίω
σης κοστολογούνται από την επιτροπή κοστολόγησης 
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί με 
αίτηση του εκδότη. 

ε) Σε κάθε περίπτωση η τιμή κοστολόγησης των συγ
γραμμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της τιμής τους 
στο ελεύθερο εμπόριο, όπως αυτή δηλώνεται με υπεύθυνη 
δήλωση του εκδότη ή επίσημο τιμοκατάλογο που φέρει 
ημερομηνία έκδοσης και υποβάλλεται με υπεύθυνη δήλω
ση του εκδότη. Στην περίπτωση που η τιμή ενός συγγράμ
ματος των εδαφίων (α') και (β') της παραγράφου αυτής 

υπερβαίνει το 70% της τιμής του στο ελεύθερο εμπόριο, για 
το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004 η τιμή του μειώνεται και ορί
ζεται στο 70% της τιμής του στο ελεύθερο εμπόριο. 

στ) Σε περίπτωση διανομής συγκεκριμένου πανεπιστημια

κού συγγράμματος κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε αριθμό 
αντιτύπων μεγαλύτερο του χίλια ( 1000), η τιμή του όπως ορί
ζεται με τις ανωτέρω διατάξεις και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 
μειώνεται για τα επιπλέον αντίτυπα ως ακολούθως : 

- Για αριθμό αντιτύπων από 1001έως1500 η τιμή κοστο
λόγησης μειώνεται κατά 10% 

- Για αριθμό αντιτύπων από 1501έως2000 η τιμή κοστο
λόγησης μειώνεται κατά 20% 

- Για αριθμό αντιτύπων άνω των 2000 η τιμή κοστολόγη
σης μειώνεται κατά 30%. 
Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω, που ο αριθμός των 

διανεμηθέντων συγγραμμάτων υπερβαίνει τα χίλια (1000) 
αντίτυπα, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει στο Γραφείο 
Δημοσιευμάτων του οικείου Ιδρύματος υπεύθυνη δήλωση 
του Ν . 1599/86γιατονσυνολικόαριθμόαντιτύπων, η οποία 

θα συνοδεύει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που στέλνονται 
στην Οικονομική Υπηρεσία του φορέα εκκαθάρισης και 
πληρωμής των βιβλίων. Η εκκαθάριση της δαπάνης πραγ
ματοποιείται με βάση τις τιμές, που προκύπτουν σύμφωνα 
με τις ανωτέρω ρυθμίσεις». 

«3. Αιτήσεις και δικαιολογητικά κοστολόγησης πανεπι
στημιακών συγγραμμάτων της προηγούμενης παραγρά
φου υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 31.5.2004». 

«9. α) Στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων δεν περιλαμ
βάνονται: Άτλαντες, λεξικά και λευκώματα (εξαιρουμένων 
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των ατλάντων και λεξικών που αποτελούν διδακτικό υλικό 
ασχέτως εάν έχουν τη μορφολογία άτλαντα ή λεξικού και 
αποτελούν το κύριο και μοναδικό σύγγραμμα στο συγκε
κριμένο μάθημα, καθώς και των λευκωμάτων για τα τμήμα
τα εικαστικών τε~ών, εικαστικών και εφαρμοσμένων τε
χνών και επιστημώντηςτέ~ης, εφ' όσον αποτελούντο κύ
ριο και μοναδικό σύγγραμμα στο συγκεκριμένο μάθημα) , 
καθώς και διδακτορικές διατριβές, βιβλιογραφίες, μονο
γραφίες περιορισμένου αντικειμένου , άρθρα και λοιπά δη
μοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο (εξαιρουμέ
νων των επιστημονικών περιοδικών), κασέτες, ταινίες 
(VIDEO κλπ.), δισκέτες, CD, ντοσιέ εργασίας, παιχνίδια, εκ
δόσεις τέ~ης (συλλογές εικόνων, συλλογές σχεδίων κλπ.), 
εγκυκλοπαίδειες, πανδέκτες, συνεντεύξεις και γενικά υλικό 
που δεν μπορεί να θεωρηθεί Πανεπιστημιακό διδακτικό 
σύγγραμμα, καθώς επίσης ανακοινώσεις συνεδρίων, ανα
κοινώσεις συμποσίων, πρακτικά συνεδρίων ή ημερίδων, 
πρακτικά σεμιναρίων (εκτός εκείνων τα οποία έχουν υπο
στεί επιστημονική επεξεργασία και δημοσιεύονται στη συ
νέχεια και αυτό αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου 
τομέα) . 

β) Ειδικά για τους φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσ
σών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημί
ου επιτρέπεται η διανομή γενικών λεξικών μονόγλωσσων ή 
δίγλωσσων (ευθέων ή και αντιστρόφων) και ειδικών ορολο
γιών για τις δύο γλώσσες εργασίας τους, καθώς και σε μία 
της επιλογής τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών 
του Τμήματος. Επίσης, για τους φοιτητές του Τμήματος 

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης επιτρέπεται η 
διανομή γενικών λεξικών μονόγλωσσων ή δίγλωσσων (ευ

θέων ή και αντιστρόφων) και ειδικών ορολογιών για τις Πα
ρευξείνιες γλώσσες, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών 
του τμήματος. 

γ) Για τους φοιτητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών 
των πανεπιστημίων επιτρέπεται η διανομή ξενόγλωσσων βι
βλίων (παρτιτούρες). 

δ) Πολυτελείς εκδόσεις συγγραμμάτων κοστολογούνται 
ως απλές εκδόσεις». 

« 1 Ο . α) Πανεπιστημιακά συγγράμματα, τα οποία έχουν εκ
δοθεί (πρώτη εκτύπωση) και διανεμηθεί για πρώτη φορά το 
ακαδημαϊκό έτος 2002 - 2003 με το σύστημα των συγγραφι
κών δικαιωμάτων θα συνεχίσουν και κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2003 - 2004 να διανέμονται με το ίδιο σύστημα. 

β) Οι συγγραφείς Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων τα 
οποία εκδίδονται αποκλειστικά για τη δωρεάν διανομή 
στους φοιτητές και δεν διατίθενται στο ελεύθερο εμπόριο 
δεν υποχρεούνται, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
για κοστολόγηση, να αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση 
τιμή ελευθέρου εμπορίου , εφόσον δεν υπάρχει, και επομέ
νως δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή ο περιορισμός του 
εδαφίου (ε') της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρού
σας απόφασης . Στην ίδια δήλωση ο συγγραφέας δηλώνει 
με ευθύνη του ότι το συγκεκριμένο σύγγραμμα δεν διατίθε
ται στο ελεύθερο εμπόριο κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος κο
στολόγησης». 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ . 5α της Φ.12 . 1/83/5708/ 
97 (8' 64) καταργείται. 

Άρθρο2 

Οι διατάξεις της Υπουργικής απόφασης Φ.12.1/83/ 
5708/97 "Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης 
και κοστολόγησης Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων" (8' 
64), καθώς και οι διατάξεις της παρούσης απόφασης ισχύ
ουν για το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2003 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Αριθ. ΔΜΕΟ/στ/οικ. 1889/Φ.911 (3) 
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο 

της Αθήνας. 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ -
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Το Π.Δ. 69/88 "Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρε

σίας Γ.Γ.Δ.Ε." όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/90 
"Περί Συστάσεως Γεν. Δ/νσεων", το Π.Δ. 293/91 "Περί Συ
στάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε." και το Π.Δ. 
167/92 "Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού της Γ. Γ.Δ. Ε.". 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 52 
του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ 57 ΑΊ 
23.3.99) "Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" 
και με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, 
το οποίο επιβάλλει την ανακούφιση του κυκλοφοριακά συμ
φορημένου κέντρου της Αθήνας. 

3. Την 50060/13559/02 (ΦΕΚ 1156 8'/5.9.2002) κοινή από
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών 

και Επικοινωνιών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες 
στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Εμμ. Στρα
τάκη, αποφασίζουμε: 

1. Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύ
λιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας -
Ζαχάρωφ - Μεσογείων -Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου -
Σπύρου Μερκούρη - 8ρυάξιδος - Υμηπού - Ηλ. Ηλιού - Α. 
Φραντζή -Λ. Συγγρού -Χαμοστέρνας- Πειραιώς- Ιερά Οδός 
- Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - πλατεία Καραϊσκάκη -
Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Αλεξάν
δρας, από 1 Σεπτεμβρίου 2003 έως και 23 Ιουλίου 2004 για 
τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη και για τις ώρες 7.00 έως 
20.00 και για την Παρασκευή για τις 7.00 έως 15.00, επιτρέ
πεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινή
των ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέ

χρι 2,2τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυ
κλοφορίας τους , ως εξής: 
Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατη

γά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνη
τα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 
2,2 τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 
Ο, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό) και τις περιπές (μο
νές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή
σης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που 
ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και9 (δη
λαδή σε μονό αριθμό). 

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν 

ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφο
ρίας. 
Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες. 
Εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να 

αρθούν με απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 
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2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγρά
φου εξαιρούνται: 

α. Αυτοκίνητα κρατικά, δημοτικά, Οργανισμών ή επιχει
ρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφο
ρίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών. 

β. Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης αποστολής, 

καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ' όσον αυτοί εκ
προσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα. 

γ. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερι
κού και ξένων επισκεπτών της χώρας για τις πρώτες σαρά

ντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα. 
Επίσης αυτοκίνητα νοικιασμένα από ξένους επισκέπτες 

της χώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερι

κού για το ίδιο χρονικό διάστημα. 
Τα αυτοκίνητα αυτά δύνανται να μεταφέρονται με μέρι

μνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής 

(αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπό
θεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντί
στοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου. 

δ. Αυτοκίνητα γιατρών με μόνο επιβάτη τον ίδιο το γιατρό 
για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών. 

ε. Αναπηρικά αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία 
φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ' όσον 

οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μετα

φέρουν. 
στ. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευ

ασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων 
εφ' όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή 

τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα 
είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση του Υπουργείου 

Υγείας, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας 

του αυτοκινήτου. 

ζ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται 
συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς ή παιδιά με πολιομυελί
τιδα) ή τυφλούς ή άτομα με ειδικές ανάγκες, εφ' όσον με
ταφέρουν τα ανωτέρω άτομα με την προϋπόθεση ότι οι 

ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

που θα αναφέρει τη διάρκεια, τη συχνότητα της απαιτούμε
νης θεραπείας και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινή

του . Βεβαιώσεις θα χορηγούνται κατά την κρίση του Υπουρ
γείου Υγείας, μόνο για σοβαρές περιπτώσεις. 

η. Μέχρι εκατόν είκοσι (120) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια 
εφημερίδα της Αθήνας που ευρίσκεται εντός του δακτυλίου 

και μέχρι ογδόντα (80) για εκτός, μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνη
τα για κάθε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, μέχρι 

πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα του Πει
ραιά και των επαρχιών, μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε 
αθλητική εφημερίδα. Μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα των 
εβδομαδιαίων εφημερίδων, μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνη
τα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών περιοδικών και μέχρι 

πέντε (5) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών οι
κονομικών περιοδικών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

πληροφόρησης ύστερα από έγγραφο του Διευθυντή των 

ανωτέρω εφημερίδων και περιοδικών. Μέχρι πενήντα (50) 
αυτοκίνητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και ΠΟ
ΕΣΥ ύστερα από έγγραφο του Προέδρου τους. 

θ. Λεωφορεία γενικά και σχολικά αυτοκίνητα. 
ι. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχει

ρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλα
κτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με 
μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ' όσον μετα
φέρουν τα πιο πάνω υλικά. Η παραπάνω χρήση πρέπει να 
αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφο
ρίας του οχήματος. 

ια . Δύο (2) αυτοκίνητα για κάθε αεροπορική εταιρεία , η 
ύπαρξη της οποίας θα αποδεικνύεται από σχετική κατάστα
ση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας . 

ιβ. Μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του Πρακτορείου Εφημε
ρίδων Αθηναϊκού Τύπου, μέχρι δέκα (1 Ο) αυτοκίνητα του 
Νέου Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, μέχρι δέ
κα (10) αυτοκίνητα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων 
και μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα του Μακεδονικού Πρακτο
ρείου Ειδήσεων. 

ιγ. Μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα για την Εθνική Τρά
πεζα, μέχρι δέκα ( 1 Ο) αυτοκίνητα για κάθε άλλη Τράπεζα και 
μέχρι τέσσερα (4) αυτοκίνητα για την Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών. 

ιδ . Μέχρι τριακόσια (300) αυτοκίνητα για το πρώτο πολιτι
κό κόμμα, μέχρι διακόσια (200) για το δεύτερο, μέχρι εξή
ντα (60) για το τρίτο, μέχρι πενήντα (50) για το τέταρτο, μέ
χρι σαράντα (40) για το πέμπτο, μέχρι τριάντα (30) για το 
έκτο και μέχρι πέντε (5) για τα υπόλοιπα ανάλογα με τη δύ
ναμή τους κατά τις τελευταίες εκλογές. Μέχρι πέντε (5) αυ
τοκίνητα για κάθε Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή, μέχρι τρία 
(3) για κάθε τέως βουλευτή που δεν εξελέγη στις τελευταί
ες εκλογές, μέχρι τριάντα πέντε (35) για τις ανάγκες των 
γραφείων Υπουργών και Υφυπουργών, και μέχρι είκοσι (20) 
για τις ανάγκες των γραφείων Γενικών Γραμματέων και Ει
δικών Γραμματέων. 

Για τις ανάγκες των γραφείων της Βουλής των Ελλήνων , 

χορηγείται ανάλογος αριθμός αδειών που καθορίζεται 
ύστερα από έγγραφο του Προέδρου της . Μέχρι σαράντα 
(40) αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γραφείων της Προε
δρίας της Δημοκρατίας . 

ιε. Μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα για την Ένωση Αντα
ποκριτών Ξένου Τύπου, εφ' όσον οδηγούνται από ξένο 
ανταποκριτή. 

ιστ. Μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα για την ΝΕΤ, μέχρι πε
νήντα (50) αυτοκίνητα για την ΕΤ1 , μέχρι είκοσι (20) αυτοκί
νητα για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό και μέχρι σαράντα (40) 
αυτοκίνητα για κάθε τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νό
μιμα και εδρεύει εντός του δακτυλίου , μέχρι τριάντα (30) 
αυτοκίνητα για εκτός και μέχρι τριάντα (30) αυτοκίνητα για 
τη Γ.Γ. Τύπου και Πληροφοριών για την κάλυψη των ανα

γκών τους. 
ιζ. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για την Ένωση Ανταποκρι

τών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού . 
ιη . Ειδικά αυτοκίνητα χρηματαποστολών, η χρήση των 

οποίων θα προκύπτει από ένδειξη που θα αναγράφεται 
στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος . 

ιθ. Μέχρι τριάντα πέντε (35) αυτοκίνητα των φυσιοθερα
πευτών του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αθήνας για την εκτέλε
ση υπηρεσίας. Επίσης μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα των φυ
σιοθεραπευτών ελευθέρων επαγγελματιών , που δεν διατη
ρούν εργαστήριο, ούτε είναι υπάλληλοι Νοσοκομείου ή 
άλλου Ιδρύματος και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 

κατάκοιτους, εφ' όσον επιβαίνουν μόνοι στα αυτοκίνητά 
τους, με βάση πίνακα που θα υποβάλλει στην οικεία τροχαία 
το Δ. Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών. 

κ . Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της Γ.Σ.Ε . Ε. και μέχρι δύο (2) 
αυτοκίνητα του Ε. Κ.Α. 
κα. Από δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα για την Εθνική Ένωση 

Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, την Ένωση Νέων Ελλήνων Φωτο

ρεπόρτερ , την Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος και 
την Πανελλαδική Ένωση Φωτοειδησεογράφων, για επαγ

γελματικές ανάγκες των μελών της, με πίνακες που θα υπο
βάλλουν στην οικεία τροχαία μόνο τα Δ.Σ. των Ενώσεώντους. 
κβ . Τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των επαγγελματιών εκ

παιδευτών οδηγών αυτοκινήτων που η επαγγελματική τους 
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έδρα βρίσκεται μέσα στα όρια του δακτυλίου της παραγρ. 

1 της παρούσας Απόφασης, με βάση πίνακα που θα υπο
βάλλει στην οικεία υπηρεσία τροχαίας κινήσεως το Δ.Σ . του 
επαγγελματικού τους σωματείου, ο οποίος θα συνοδεύεται 
από αποδεικτικά στοιχεία της Εφορίας για την έδρα της κά
θε επιχείρησης. 

κγ. Τα αυτοκίνητα των μελών του ιπτάμενου προσωπικού 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που κατοικούν μέσα στα όρια 
του δακτυλίου της παραγρ. 1 της παρούσας , εφ' όσον οδη
γούνται από τους ίδιους με την υπηρεσιακή τους στολή, για 
διαδρομές μεταξύ της κατοικίας τους και του αεροδρομίου 
' 'Ελευθέριος Βενιζέλος" . 
Στα παραπάνω αυτοκίνητα επιτρέπεται να επιβαίνουν και 

άλλα πρόσωπα, εφ' όσον πληρούν τους όρους του προη
γούμενου εδαφίου. Η Ολυμπιακή Αεροπορία θα υποβάλλει 
στην οικεία υπηρεσία τροχαίας κινήσεως ονομαστική κατά

σταση του προσωπικού, που δικαιούται να εξαιρεθεί από τα 
περιοριστικά μέτρα της παρούσας, με τις αντίστοιχες διευ

θύνσεις κατοικίας και τους αντίστοιχους αριθμούς κυκλο
φορίας των αυτοκινήτων, ώστε να τους χορηγηθούν τα ει
δικά σημειώματα της παραγράφου 3 της παρούσας. 
κδ . Τα αυτοκίνητα των επαγγελματιών μελών των σωμα

τείων συντηρητών καυστήρων, εφ' όσον πραγματοποίησαν 
εισόδημα από το επάγγελμά τους αυτό , δηλωμένο στην 
Εφορία κατά το προηγούμενο έτος και αποδεδειγμένα κι
νούνται για επαγγελματικούς λόγους . 

κε. Τα αυτοκίνητα των εν ενεργεία δικαστικών, των οποί
ων η έδρα της εργασίας τους ή η κατοικία τους ευρίσκεται 
εντός των ορίων του δακτυλίου , και εφ' όσον οδηγούνται 
από τους ίδιους. 

κστ. Τα αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων της περιοχής 
που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου , εφ' όσον οι κά
τοχοί τους εφοδιαστούν με ειδική κάρτα από το Δήμο Αθη
ναίων , προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό ωραρίου ερ
γασίας , για χρονικό διάστημα μιας (1) ώρας πριν την έναρ
ξη της εργασίας και μόνο για την έξοδό τους από την 
περιοχή του δακτυλίου, και για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ωρών από τη λήξη του ωραρίου τους για την επιστροφή 
τους στον τόπο κατοικίας τους. 

Τα αυτοκίνητα αυτά για την έξοδό τους από το δακτύλιο 
και την είσοδό τους σ' αυτόν θα κινούνται μόνο μέσα σε προ
καθορισμένη ζώνη του δακτυλίου, αναλόγως του τόπου κα
τοικίας του κατόχου , χρησιμοποιώντας τη συντομότερη 
διαδρομή από και προς την κατοικία του ιδιοκτήτη. 
Οι ζώνες αυτές είναι οι εξής: 
Α Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους 

και οδούς : 
Λ. Αλεξάνδρας -Ζαχάρωφ - Μεσογείων -Φειδιππίδου - Μι

χαλακοπούλου - Σπ . Μερκούρη - Ριζάρη - Βασ. Σοφίας - Γε
ωργίου Α' - Σταδίου - Αιόλου - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 
- Λ. Αλεξάνδρας. 

Β Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους 
και οδούς: 
28ης Οκτωβρίου - Αιόλου - Σταδίου - Ερμού - Πειραιώς -

Ιερά Οδός - Λ . Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - πλ. Κα
ραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) . 
Γ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους 

και οδούς: 
Ερμού - πλατεία Συντάγματος - Λ. Αμαλίας - Λ. Συγγρού -

Καλλιρρόης - Παναγή Τσαλδάρη - Χαμοστέρνας - Πειραιώς 
- Ερμού. 
Δ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους 

και οδούς: 
Βασ. Σοφίας- Ριζάρη - Σπ. Μερκούρη - Υμηπού - Η.Ηλιού -

Α. Φραντζή- Καλλιρρόης- Συγγρού-Λ. Αμαλίας- Βασ. Σοφίας. 

Οι ειδικές αυτές κάρτες αναγράφουν το ονοματεπώνυμο 
του κατόχου, τη δ/νση κατοικίας αυτού και τον αριθμό κυ
κλοφορίας του αυτοκινήτου , φέρουν δε χρώμα που αντι
στοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας. 

κζ. Μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί η 
"Α ΠΙΚΟ ΜΕΤ ΡΟ" Α.Ε. για την επίβλεψη των έργων του ΜΕ
Τ ΡΟ , καθώς και μέχρι πενήντα {50) αυτοκίνητα της αναδό
χου Κ/Ξ "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ". 
Τυχόν μελλοντικές πρόσθετες ανάγκες για την κατα

σκευή του ΜΕΤΡΟ θα αντιμετωπίζονται με εφαρμογή της 
παραγρ . 4του εβδόμου άρθρου του Ν. 1955/91 . 
κη . Μέχρι τριάντα (30) Ι . Χ . αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν 

οι Υπηρεσίες ΔΜΕΟ, ΔΚΕΟ , Δ9, ΔΚΕΣΟ της Γ .. Γ.Δ.Ε. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (μέχρι δέκα πέντε (15) της ΔΜΕΟ , μέχρι έξι (6) 
της ΔΚΕΟ, μέχρι επτά (7) της ΔΚΕΣΟ και μέχρι δύο {2) της 
Δ9) , καθώς και μέχρι τρία {3) της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για την κά
λυψη των επειγουσών αναγκών ρυθμίσεων κυκλοφορίας, 
φωτεινών σηματοδοτήσεων και άμεσων επεμβάσεων σε θέ
ματα οδικής ασφάλειας που προκύπτουν από την κατα
σκευή του Μ ΕΤΡΟ. 

κθ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για την Εθνική Μετεωρολο
γική Υπηρεσία (ΕΜΥ) . 

λ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για το ΠΕΡΠΑ. 
λα. Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για την Επιτροπή Ολυ

μπιακών Αγώνων (ΕΟΑ). 
λβ. Μέχρι δέκα (1 Ο) αυτοκίνητα για την Οργανωτική Επι

τροπή Αθήνα 2004 Α.Ε. 
λγ. Μέχρι δώδεκα (12) αυτοκίνητα για την ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, 

μέχρι οκτώ (8) αυτοκίνητα για την ΕΥ ΔΕ/ΟΕ 2004 και μέχρι 
δέκα (1 Ο) αυτοκίνητα για το τμήμα κυκλοφορίας φωτεινής 
σηματοδότησης και τηλεματικής 2004. 
λδ. Όλα τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας. 
3. Τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις η, ια , 

ιβ , ιγ, ιδ, ιε, ιστ , ιζ, ιη, ιθ , κ, κα, κβ , κγ, κδ , κε , κζ, κη, λ, λα, λβ, και 
λγ της προηγούμενης παραγράφου , επιτρέπεται να κυκλο
φορούν μόνο εφ' όσον έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές άδειες 
κυκλοφορίας στο δακτύλιο από τη Δ/νση Τροχαίας Απικής . 
Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται μετά από 

αίτηση των δικαιουμένων προς την παραπάνω υπηρεσία τρο
χαίας κινήσεως στην οποία υποβάλλονται και τυχόν αιτήματα 
ενδιαφερομένων για χορήγηση σημειωμάτων πέραν των προ
βλεπομένων στην παρούσα, τα οποία ικανοποιούνται ύστερα 
από σχετική έγκριση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως . 
Στις άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο αναφέρεται ο 

αριθμός κυκλοφορίας του αυτtrου , το ονοματεπώνυμο του 
οδηγού και του ιδιοκτήτου ή κατόχου, καθώς και η ημερο
μηνία λήξης αυτού . 
Ειδικά για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας στο δακτύ

λιο της περίπτωσης (η) συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανά
γκες , ελάχιστη κυκλοφορία του εντύπου κλπ . 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται μέχρι 

και την 30. 11.2003. 
4. Για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων επει

γόντων και εκτάκτων περιστατικών η Δ/νση Τροχαίας Απι
κής είναι δυνατόν να χορηγεί κατά την κρίση της προσωρι
νά σημειώματα ολιγοήμερης διάρκειας, η οποία δεν είναι 
δυνατόν να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 
Τα σημειώματα αυτά χορηγούνται μετά από αίτηση των 

ενδιαφερομένων προς την οικεία υπηρεσία τροχαίας κινή
σεως και αναφέρουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκι
νήτου που εξαιρείται προσωρινά από τα περιοριστικά μέ
τρα της απόφασης αυτής , καθώς και την ημερομηνία λήξης. 

5. Τα φορτηγά αυτοκίνητα μέγιστου επιτρεπόμενου βά
ρους άνω των 2,2 τόνων δεν υπόκεινται στα περιοριστικά 
μέτρα και κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο δακτύλιο, με 
τους περιορισμούς του εμπορικού τριγώνου και της "ΜΠΛΕ 
ΖΩΝΗΣ", όπως αυτοί καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις . 
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ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ", αποφασί
ζουμε: 

Τροποποιούμε την 28553/7. 11 .1996 απόφασή μας , ως 
εξής: 
Συνιστώνται οι παρακάτω έξι (6) επιπλέον τακτικές θέσεις 

μόνιμου προσωπικού (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου): 
α) Μ ία (1) θέση ΠΕ1 Διοικητικού 
β) Μία (1) θέση ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
γ) Μία (1) θέση ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστών 
δ) Μία (1) θέση ΔΕ1 Διοικητικού 
ε) Μία (1) θέση ΔΕ38 Προσωπικού Η/Υ και 
στ) Μία (1) θέση ΥΕ14 βοηθητικού προσωπικού 
Δηλαδή , οι συνολικές θέσεις του Οργανισμού (μαζί με τις 

προϋπάρχουσες) , ανέρχονται πλέον στις οκτώ (8): 
α) Δύο (2) θέσεις ΠΕ1 Διοικητικού 
β) Μ ία (1) θέση ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
γ) Μία (1) θέση ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστών 
δ) Δύο (2) θέσεις ΔΕ1 Διοικητικού 
ε) Μία (1) θέση ΔΕ38 Προσωπικού Η/Υ και 
στ) Μ ία (1) θέση ΥΕ14 βοηθητικού προσωπικού 
Η κατάταξη των θέσεων αυτών σε βαθμούς , γίνεται σύμ

φωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά υπαλληλικό κώδικα, τα δε 
προσόντα διορισμού , καθορίζονται από το ανάλογο προ
σοντολόγιο. 

2) Οι υπηρεσίες της Κοινότητας διαρθρώνονται εκ νέου, 
όπως πιο κάτω : 
Συνιστώνται τα εξής δύο (2) τμήματα: 
Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και 
Β) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προϊστάμενος όλωντωντμημάτων, επιλέγεται από όλο το 
προσωπικό , εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις του 
εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Υπαλλήλων Ο.ΤΑ , από τους 
κλάδους ΠΕ , ΤΕ ή ΔΕ (εξαιρείται ο κλάδος ΥΕ). Ο προϊστά
μενος αυτός έχει όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν 
από αυτή τη θέση ευθύνης , ώστε να συντονίζει όλο το προ
σωπικό , να μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία 
των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Κοινότητας . Ειδικό
τερα , σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας , δια
τυπώνει στόχους , με την κατάρτιση προγραμμάτων δράσε
ων, υπογράφει έγγραφα για τα οποία θα εξουσίΟδοτηθεί 
από τον Πρόεδρο της Κοινότητας , εποπτεύει και αξιολογεί 

όλο το προσωπικό και υποβάλλει προτάσεις για βελτίωση 
σε κάθε τομέα . 
Τον προϊστάμενο αυτό σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ

ματος, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά 
βαθμό και αρχαιότερος υπάλληλος που ανήκει σε έναν από 
τους κλάδους για επιλογή προϊσταμένων . 

Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πρωτοκόλληση , χαρακτηρισμός, διεκπεραίωση εισερχό-
μενων - εξερχόμενων εγγράφων ή αιτημάτων, αρχειοθέτη 
ση , μέριμνα για τη συλλογή νομοθεσίας, εγκυκλίων και οδη
γιών, διανομή κατά τμήμα των αντίστοιχων εγγράφων. 
Διαχείριση των θεμάτων προσωπικού (προσλήψεις , απο

λύσεις , προαγωγές , αξιολόγηση , υπηρεσιακή κατάσταση , 
άδειες κ. α . ). 
Τήρηση νέων εκλογικών καταλόγων . 
Έκδοση πιστοποιητικών , βεβαιώσεων, τήρηση δημοτο

λογίου , μητρώου αρρένων, στρατολογικών θεμάτων, λη
ξιαρχικών βιβλίων. 
Υποστήριξη λειτουργίας Κοινοτικού Συμβουλίου (τήρηση 

πρακτικών, έκδοση αποφάσεων , μέριμνα για την εκτέλεση 
των ανάλογων διατακτικών κ.α . ) . 
Υποστήριξη λειτουργίας και έλεγχος Νομικών Προσώπων 

που έχει συστήσει ή συμμετέχει η Κοινότητα . 

Σύνταξη διαφόρων απαντητικών εγγράφων και αιτημά
των της Κοινότητας προς κάθε αρμόδιο φορέα. 

Εισαγωγή στοιχείων και παρακολούθηση λειτουργίαςτου 
μηχανογραφικού εξοπλισμού. 
Χρήση και ενημέρωση των αντίστοιχων ειδικών προγραμ

μάτων λογισμικού πληροφορικής. 
Διαχείριση υποθέσεων Ο.ΓΑ και ΕΛ. ΓΑ 
Μέριμνα για τη διαρκή επιμόρφωση όλου του προσωπι

κού. 
Υποβολή εμπεριστατωμένων προτάσεων για τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειο
κρατίας . 
Βοηθητικές εργασίες μεταφοράς υλικών, διανομής εγ

γράφων, προετοιμασίας χώρων, αναπαραγωγής εντύπων, 
ελέγχου υδρομετρητών ή άλλων εγκαταστάσεων , καθαριό
τητας κτιρίων, αλληλογραφίας ταχυδρομείου κλπ (αρμο
διότητες που κατανέμονται αποκλειστικά για τη θέση του 
κλάδου ΥΕ 14). 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : Στο τμήμα αυτό εντάσσονται οι εξής τέσ

σερις (4) θέσεις : 

α) Μ ία (1) θέση Π Ε1 Διοικητικού 
β) Μ ία (1) θέση ΔΕ1 Διοικητικούγ) Μία (1) θέσηΔΕ38 Προ-

σωπικού Η/Υ και 
δ) Μία (1) θέση ΥΕ14 βοηθητικού προσωπικού 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 
Κατάρτιση και παρακολούθηση ορθής εκτέλεσης προϋ

πολογισμού. Συγκέντρωση στοιχείων εσόδων -εξόδων. Έκ
δοση χρηματικών ενταλμάτων. Έλεγχος δικαιολογητικών. 
Σύνταξη ετήσιων απολογισμών , στατιστικών και λοιπών 
στοιχείων. Τήρηση αρχείων λογιστικού συστήματος . 
Μέριμνα για τη συλλογή- αρχειοθέτηση σχετικής νομοθε

σίας, εγγράφων, εγκυ κλίων και οδηγιών. 
Έκδοση κάθε μορφής εγγράφων και βεβαιώσεων που 

αφορούν στο τμήμα αυτό. 
Έλεγχος και διεκπεραίωση δαπανών προμηθειών, συμ

βάσεων και έργων. 
Μισθοδοσία προσωπικού , τήρηση ανάλογου μηχανογρα

φικού αρχείου , με διαρκή ενημέρωση κάθε είδους μεταβο
λών . Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών. 
Πλήρης λειτουργία αυτοτελούς Ταμειακής Υπηρεσίας 

της Κοινότητας . 
Κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων κάθε είδους εσόδων 

και προστίμων. 
Είσπραξη εσόδων της Κοινότητας από φόρους , τέλη , δι

καιώματα κλπ . και αναλυτική παρακολούθηση τυχόν οφει
λόμενων ποσών από κάθε πηγή . 
Χορήγηση κάθε είδους αδειών αρμοδιότητας Ο.ΤΑ που 

υπόκεινται σε τέλη ή δικαιώματα . 
Τήρηση στοιχείων αποθήκης υλικού της Κοινότητας . 
Τήρηση στοιχείων της περιουσίας της Κοινότητας και των 

κληροδοτημάτων αυτής . 
Υποβολή εμπεριστατωμένων προτάσεων για τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αξιοποίηση της περιου
σίας της Κοινότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 
Δημοπρασίες εκμίσθωσης ακινήτων της Κοινότητας. 
Χρήση των ειδικών προγραμμάτων λογισμικού για τις πα

ραπάνω δραστηριότητες. 
ΠΡΟΣΩΠ Ι ΚΟ: Στο τμήμα αυτό εντάσσονται οι εξής δύο 

(2) θέσεις: 
α) Μία ( 1) θέση ΤΕ 17 Διοικητικών - Λογιστών 
β) Μία (1) θέση ΠΕ 1 Διοικητικού 
Β. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
Κατάρτιση μελετών - επίβλεψη έργων και προμηθειών. 
Έλεγχος και παρακολούθηση των κάθε είδους δικτύων 

(ύδρευσης, αποχέτευσης , οδοποιίας , κήπων κλπ) , μηχανο
λογικού ή άλλου εξοπλισμού , του οικιστικού περιβάλλοντος 
γενικά (περιλαμβανόμενης της λίμνης Παμβώτιδας) και των 
κτιρίων της Κοινότητας, προκειμένου να υποβληθούν προ
τάσεις για επαρκή συντήρηση ή βελτίωση αυτών . 
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Παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (τοπικών 
ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και υποβολή εμπεριστατωμέ
νων προτάσεων για συμμετοχή σε αυτά. 
Επίβλεψη σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, τουρι

σμού, πολεοδομίας, καθαριότητας και ευπρεπισμού . Υπο
βολή προτάσεων για βελτίωση και αξιοποίηση υποδομών 
στους τομείς αυτούς. 

Έκδοση οικοδομικών αδειών. 

Μέριμνα για τη συλλογή- αρχειοθέτηση σχετικής νομοθε
σίας, εγγράφων, εγκυκλίων και οδηγιών. 
Έκδοση κάθε μορφής εγγράφων και βεβαιώσεων που 

αφορούν στο τμήμα αυτό. 
Χρήση ειδικών προγραμμάτων λογισμικού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (CAD κ.α.). 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Στο τμήμα αυτό εντάσσονται οι εξής δύο 

(2) θέσεις: 
α) Μία (1) θέση ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών β) Μία (1) θέση 

ΔΕ 1 Διοικητικού 
3) Προϊστάμενος όλου του προσωπικού της Κοινότητας εί

ναι ο Πρόεδρος αυτής. Ο εκάστοτε προϊστάμενος των παρα
πάνω τμημάτων, υπάγεται στον Πρόεδρο της Κοινότητας . 

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται η εκκίνηση της 
διαδικασίας πρόσληψης, εάν πρώτα δεν είναι εξασφαλι
σμένες οι αντίστοιχες πιστώσεις για τη μισθοδοσία, όπως 

θα προκύπτει από ανάλογη μελέτη του Τμήματος Οικονομι
κών Υπηρεσιών. 

5) Με ειδικά αιτιολογημένη πρόταση του προϊσταμένου 
των Τμημάτων (υποκείμενη στην έγκριση του Προέδρου 
της Κοινότητας), επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού 
σε διαφορετικό της ειδικότητάς του αντικείμενο, εφόσον 
δεν παραβιάζεται η προσωπικότητα, τα όρια των γνώσεων 
και οι αντικειμενικές δυνατότητες του προσωπικού αυτού , 
με γνώμονα την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των 

υπηρεσιών της Κοινότητας. 

6) Με ειδικά αιτιολογημένη πρόταση του προϊσταμένου 
των Τμημάτων (υποκείμενη στην έγκριση του Προέδρου 

της Κοινότητας), επιτρέπεται η ανακατανομή , περαιτέρω 
εξειδίκευση, συμπλήρωση ή προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων 
σε κάθε τμήμα και υπάλληλο. 

7) Η συνεργασία μεταξύ όλων των παραπάνω τμημάτων , 
σε όλα τα ζητήματα συναρμοδιότητας, θα είναι συνεχής και 
υποχρεωτική . 

8) Η σύνταξη κάθε είδους επίσημου εγγράφου, θα γίνεται 
αποκλειστικά με τη χρήση ανάλογου προγράμματος ηλε
κτ.ρονικού υπολογιστή. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η προηγούμενη απόφασή 
μας. 

Κάλυψη δαπάνης: 
Με την παρούσα κανονιστική πράξη προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Νήσου , το 
ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί με την πα
ρούσα. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως. 

Ιωάννινα, 29 Ιουλίου 2003 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡ ΑΣ 

Αριθ . 8955 (6) 
Ορισμός Ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνη

σης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δή
μο Τρίπολης. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 "Διοίκηση , οργάνωση, στε

λέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις". 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 "κάλυψη 
δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επι
κρατείας". 

3. Τις διατάξεις της παρ. 6του άρθρου 25του Ν . 2738/ 99 
"Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κλπ" . 

4. Τις διατάξεις του Ν . 1188/1981 "Περί καταστάσεως 
προσωπικού των ΟΤ Α". 

5. Το 10066/3. 7 .2003 έγγραφο του Δήμου Τρίπολης περί 
καθορισμού ανώτατου αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων του Δήμου . 

6. Την 2/54865/20.7.1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο
νομικών (κοινοποίηση Ν. 2685/1999). 

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δα
πάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό 
του Δήμου Τρίπολης, αποφασίζουμε : 
Καθορίζουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας με δικαίωμα αποζημίωσης και όχι πέραν των εκατόν 
είκοσι (120) ημερών ετήσια, για εκτέλεση υπηρεσίας, των 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρε

τούν στο Δήμο Τρίπολης για το έτος 2003 και εφεξής, ανα
λυτικά ως εξής: 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

1. Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικού 
2. Κλάδος ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων μηχανικών 
3. Κλάδος ΠΕ5 Μηχανολόγων μηχ. -

ηλεκτρολόγων μηχ. 

4. Κλάδος ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχfκών 
5. Κλάδος ΠΕ9 Γεωπόνων 
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

1. Κλάδος ΤΕ3 Τεχνολόγων 

πολιτικών μηχανικών 

2. Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολόγων μηχfγων 
ή ηλεκτρολόγων μηχ. 

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔΕ 

Ημέρες 
10 
10 

10 
10 
10 

10 

10 

1. Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού 20 
2. Κλάδος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 1 Ο 
3. Κλάδος ΔΕ28 χειριστών Μ . Ε . 60 
4. Κλάδος ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων 120 
Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

1. Κλάδος ΥΕ 1 Κλητήρων θυρωρών 
γεν. καθηκόντων 120 

2. Κλάδος ΥΕ 16 εργατών γενικά 20 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως. 

Τρίπολη, 29 Ιουλίου 2003 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 

ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

- -------
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