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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Α3−876 (1)
Επιβολή Ανώτατης Τιμής Χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και Κατα−

ναλωτή (Α.Τ.Κ.) στην αμόλυβδη βενζίνη 95 RON σε 
ορισμένους Νομούς της χώρας.

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγο−

ράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), όπως 
ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 
4 του άρθρου 20. 

2. Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 137).

3. Το Π.Δ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

4. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Α΄ 185).

5. Του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ148/Α/27−06−2011) Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών». 

6. Την με αριθμό Υ352/11 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη 
Ξυνίδη» (ΦΕΚ 1603/Β/11−07−11). 

7. Την υπ’ αριθμ 568/2011 γνωμοδότηση της Ρυθμιστι−
κής Αρχής Ενέργειας για την επιβολή ανώτατων τιμών 
πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή 
(Α.Τ.Κ), σε ορισμένους Νομούς της χώρας. 

8. Την υπ’ αριθμ. ΓΓΕΚΛ/4208/29.04.2011 (ΡΑΕ Ι−136994/ 
29.04.2011) επιστολή του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη ΡΑΕ 
με την οποία ζητείται η γνωμοδότησή της σχετικά με 
την επιβολή ανώτατης τιμής καταναλωτή.

9. Τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία της μέσης χον−
δρικής τιμής, καθώς και τα στοιχεία του διαφορικού και 
μεταφορικού κόστους για κάθε Νομό, τα οποία συλλέ−
χθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων 
Οι.Α.Ν και Π.Ε.Κ.Α., από τα οποία υπολογίζεται χονδρική 
τιμή αναφοράς ανά Νομό. Αυτή η τιμή εκφράζει τη μέση 
χονδρική τιμή η οποία θα ίσχυε σ’ ένα Νομό λαμβάνο−
ντας υπόψη το μέσο διαφορικό κόστος διανομής σε αυ−
τόν σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο κόστος στο Νομό 
Αττικής, ώστε οι τιμές χονδρικής να είναι συγκρίσιμες 
σε όλη την Επικράτεια.

10. Τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία λιανικών τιμών 
πετρελαιοειδών σε όλους τους Νομούς της χώρας για 
το χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους έως σή−
μερα, όπως συλλέχτηκαν από το Παρατηρητήριο Τιμών 
Καυσίμων. 

11. Ότι από τα εν λόγω στοιχεία, προκύπτουν αυξημένα 
περιθώρια κέρδους στην τιμή πώλησης χονδρικής και 
λιανικής σε πολλές περιοχές της χώρας. Το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη κατά τις 
τελευταίες εβδομάδες αυξητική τάση των τιμών και τη 
γενικότερη οικονομική ύφεση στη χώρα, καθιστά τις τε−
λικές τιμές χονδρικής και λιανικής των πετρελαιοειδών 
προϊόντων σημαντικά, αδικαιολόγητα και συστηματικά 
υψηλότερες σε ορισμένους Νομούς της χώρας σε σχέση 
με τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων στην υπόλοιπη 
επικράτεια και ιδίως στο Νομό Αττικής. 

12. Το γεγονός ότι η αύξηση των τιμών χονδρικής και 
λιανικής σε ορισμένους Νομούς της χώρας δεν δικαιο−
λογείται από την εξέλιξη των τιμών διϋλιστηρίου. 

13. Το γεγονός ότι, η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανί−
ων (95 RON, «απλή αμόλυβδη») χρησιμοποιείται από το 
ευρύ κοινό και ιδίως τους οικονομικά ασθενέστερους 
καταναλωτές.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοει−
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δών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους Νο−
μούς της χώρας κατά τα οριζόμενα κατωτέρω: 

1. Ανώτατη Τιμή Καταναλωτή (ΑΤΚ) επιβάλλεται στην 
αμόλυβδη βενζίνη 95 RON στους παρακάτω Νομούς 
της χώρας:

Νομός

Δωδεκανήσου

Κυκλάδων

Χίου
2. Για κάθε έναν από τους Νομούς Δωδεκανήσου 

και Χίου η ΑΤΚ υπολογίζεται σε ευρώ ανά χίλια λίτρα 
(€/1000 λίτρα), συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε 
ισχύοντος ΦΠΑ σε κάθε Νομό, σύμφωνα με τον ακό−
λουθο τύπο:

ΑΤΚ = ΑΤΧ + ΑΠΛ   (€/1000 λίτρα)
Όπου:
α) ΑΤΧ (€/1000 λίτρα): Η ανώτατη τιμή χονδρικής πώ−

λησης αμόλυβδης βενζίνης (95 RON) στο συγκεκριμένο 
Νομό, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

ΑΤΧ = WPA + Xo    (€/1000 λίτρα)
Όπου:
i) WPA (€/1000 λίτρα): Ο αριθμητικός μέσος όρος των 

τελικών τιμών χονδρικής πώλησης αμόλυβδης βενζίνης 
(95 RON) στο Νομό Αττικής για τις τέσσερις (4) εργάσι−
μες ημέρες που προηγούνται της ημέρας υπολογισμού 
της Α.Τ.Κ., όπως αυτές γνωστοποιούνται στο ΥΠΕΚΑ 
από τους κατόχους Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών 
Προϊόντων.

ii) Xο (€/1000 λίτρα): Παράγοντας που εκφράζει τo 
μέσο διαφορικό κόστος διανομής κάθε Νομού σε σχέση 
με το Νομό Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώ−
σεις Νομών με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, η αριθμητική 
τιμή του οποίου καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Νομός Χο (€/1000 λίτρα)

Δωδεκανήσου −2

Χίου 13

β) ΑΠΛ (€/1000 λίτρα): Το ανώτατο περιθώριο λιανι−
κής πώλησης αμόλυβδης βενζίνης (95 RON), το οποία 
ορίζεται για όλους τους Νομούς της παραγράφου 1 σε 
εβδομήντα (70) ευρώ ανά χίλια λίτρα (€/1000 λίτρα).

3. Για το Νομό Κυκλάδων, η ΑΤΚ υπολογίζεται σε ευρώ 
ανά χίλια λίτρα (€/1000 λίτρα), συμπεριλαμβανομένου 
του εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ σε κάθε Νομό, σύμφωνα 
με τον ακόλουθο τύπο:

ΑΤΚ = WPA + Λο   (€/1000 λίτρα)
Όπου:
α) WPA (€/1000 λίτρα): Ο αριθμητικός μέσος όρος των 

τελικών τιμών χονδρικής πώλησης αμόλυβδης βενζίνης 
(95 RON) στο Νομό Αττικής για τις τέσσερις (4) εργάσι−
μες ημέρες που προηγούνται της ημέρας υπολογισμού 
της ΑΤΚ, όπως αυτές γνωστοποιούνται στο ΥΠΕΚΑ 
από τους κατόχους Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών 
Προϊόν των.

β) Λο (€/1000 λίτρα): Παράγοντας που εκφράζει τo 
μέσο διαφορικό κόστος διανομής κάθε Νομού σε σχέ−
ση με το Νομό Αττικής και το περιθώριο κέρδους της 
λιανικής, λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις Νομών 
με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, η αριθμητική τιμή του 
οποίου καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Νομός Λο (€/1000 λίτρα)

Κυκλάδων 69

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, για τον 
υπολογισμό του παράγοντα WPA λαμβάνονται υπόψη 
τα στοιχεία των τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών που 
προηγούνται της ημέρας δημοσίευσης της σχετικής 
απόφασης των καθ’ ύλη αρμοδίων Υπουργών.

Άρθρο 2

1. Σε εκτέλεση των παραπάνω, οι ανώτατες τιμές Χον−
δρικής και Καταναλωτή (ΑΤΧ και ΑΤΚ) για την αμόλυ−
βδη βενζίνη 95RON για τις περιοχές στις οποίες έχει 
εφαρμογή το μέτρο, με βάση τα στατιστικά στοιχεία 
που συλλέχτηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς 
και τους ισχύοντες φόρους, εισφορές και τέλη για το 
συγκεκριμένο προϊόν, προσδιορίζονται στον ακόλουθο 
Πίνακα:

ΝΟΜΟΣ Aνώτατη Tιμή 
Xονδρικής 

Ανώτατη Τιμή 
Καταναλωτή

€ / 1.000 λίτρα 
(συμπεριλαμβανομένων 

Φόρων και Δασμών)

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1634 1704

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1649 1719

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1705

2. Οι οικείες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και λοι−
πές αρμόδιες Υπηρεσίες μεριμνούν για την τήρηση των 
προσδιοριζόμενων τιμών και επιβάλλουν σε περίπτωση 
θετικής απόκλισης των τιμών τις προβλεπόμενες από το 
άρθρο 17 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, κυρώσεις. 

3. Για την ισχύ και την τροποποίηση της παρούσας 
εφαρμόζονται τα δυο τελευταία εδάφια της παραγρά−
φου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
άρθρου 20 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει. 

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 06−08−2011 και ώρα 
00.01

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

F

Αριθ. 3021/19/53−ζ΄ (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53/14−10−2005 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμό−
διες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυ−
τότητας Ελλήνων πολιτών» (ΦEK B 1440/τ.B/2005).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

’Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 127/1969 

«Περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυ−
τοτήτων» (Α΄ 29).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
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σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 από−
φασης (Β΄ 1440), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Αίτηση, ο τύπος της οποίας ορίζεται στο Τμήμα 
Α΄ του παραρτήματος του άρθρου 12».

2. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. 
3021/19/53 από 14−10−2005 απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«γ. Δύο (2) ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης 
έκδοσης, διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, 
τύπου ματ, διαστάσεων 0,036 Χ 0,036 του μέτρου και 
πάχους έως 0,0001 του μέτρου, οι οποίες να απεικονί−
ζουν τη μορφή του αιτούντος κατά μέτωπο μέχρι του 
στήθους και ασκεπή».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 
14−10−2005 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας κατα−
χωρεί ηλεκτρονικά στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων 
τη φωτογραφία του ενδιαφερομένου και ακολούθως η 
αίτηση, αφού σφραγισθεί με την υπηρεσιακή σφραγίδα, 
τηρείται στο αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά. Με 
εγκύκλιο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι 
δυνατό να προβλεφθεί η ηλεκτρονική καταχώριση στο 
ως άνω αρχείο και της πρώτης όψεως της αίτησης 
μαζί με τη φωτογραφία του ενδιαφερομένου, όταν αυτό 
καθίσταται τεχνικά εφικτό».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02017640508110004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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