
 

 

Το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002 τροποποιείται ως εξής: 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 5 ως εξής: 

«5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή είναι η κατοχή Άδειας Διάθεσης 

Βιοκαυσίμων εταιρείας με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

 

2. Αντικαθίσταται η παρ. 10 ως εξής: 

 «10. α) Από 1.1.2019 η βενζίνη που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές οφείλει να 

αναμιγνύεται υποχρεωτικά με βιοαιθανόλη.  

Η ανάμειξη πραγματοποιείται είτε απευθείας με βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που παράγονται από 

βιοαιθανόλη.  

Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης με βιοαιθανόλη είναι: 

- οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση, 

και  

- οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, εφόσον αυτοί 

πραγματοποιούν εισαγωγές, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3, βενζίνης που δεν πληροί 

τις απαιτήσεις ανάμειξης με βιοαιθανόλη της παρούσας παραγράφου και την οποία διαθέτουν προς 

εγχώρια κατανάλωση. 

Οι υπόχρεοι ανάμιξης παραλαμβάνουν τις απαιτούμενες ποσότητες βιοαιθανόλης από κατόχους άδειας 

διάθεσης βιοκαυσίμων. Το σύνολο της ποσότητας της βιοαιθανόλης οφείλει να πληροί τα κριτήρια 

αειφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 και 22 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70) και των 

κατ΄εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών κανονιστικών αποφάσεων.  

β) Η συμμετοχή της βιοαιθανόλης επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος βενζίνης με 

βιοαιθανόλη ορίζεται σε 2,8% για το έτος 2019 και 3,3% για το έτος 2020. 

 

Μετά το έτος 2020, η συμμετοχή της βιοαιθανόλης επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος 

βενζίνης με βιοαιθανόλης δύναται να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης με βενζίνη όπως αυτό 

καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ. 

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζονται λοιπά θέματα 

σχετικά με τη διάθεση και κατανάλωση του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

γ) Η παραγωγή, κατοχή, αποθήκευση, μετουσίωση και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται 

να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ν. 2960/2001 

(ΦΕΚ 265 Α΄) και ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281 Α΄).  



Η αποθήκευση και διακίνηση της βιοαιθανόλης γίνεται σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό της παρ. 

5β του άρθρου 6.  

 

δ) Στους υπόχρεους ανάμειξης, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στην παρούσα παράγραφο και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδοτηση αυτού, 

επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα 

της παράβασης και την υποτροπή τους, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17.» 

 


