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Αριθμός  11 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΤΗΜΧΝ ΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2018 

 _________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5(θ) θαη16(10) 

 Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν- 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 140, 
5.6.2009, 
ζ. 16. 

«Οδεγία 2009/28/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Απξηιίνπ 2009 
ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ»∙ 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 140, 
5.6.2009, 
ζ. 88.  
  

«Οδεγία 2009/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Απξηιίνπ 2009 κε 
ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε Oδεγία 98/70/ΔΚ φζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βελδίλε, ην ληίδει 
θαη ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ηελ θαζηέξσζε κεραληζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξνπνπνηείηαη ε νδεγία 1999/32/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνδηαγξαθή ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πινία 
εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο θαη θαηαξγείηαη ε Oδεγία 93/12/ΔΟΚ». 

148(Η) ηνπ 2003 
40(Η) ηνπ 2007 
12(Η) ηνπ 2009 

Γηφξζσζε, 
Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα: 4204, 
30.4.2009. 

111(Η)  ηνπ 2013 
37(I) ηνπ 2015 

34 (Η) ηνπ 2018. 

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα 
άξζξα 5(θ) θαη 16(10) ησλ πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 
2018, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 



πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηνπ Πνζνζηνχ Αλάκημεο ησλ πκβαηηθψλ 
Καπζίκσλ ησλ Μεηαθνξψλ κε Βηνθαχζηκα Γηάηαγκα ηνπ 2020. 

Δξκελεία. 2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 «βηνθαχζηκα γηα ηδίαλ ρξήζε» ζεκαίλεη ηα βηνθαχζηκα πνπ παξάγνληαη γηα θαηαλάισζε κφλν απφ 
ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ · 

Παξάξηεκα 1. «Γειηίν Πσιήζεσλ» ζεκαίλεη ην Γειηίν Πσιήζεσλ πκβαηηθψλ Καπζίκσλ θαη Βηνθαπζίκσλ πνπ 
εηνηκάδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Γειηίνπ Πσιήζεσλ πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο·  

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 
2018· 

 «ζπκβαηηθά θαχζηκα» ζεκαίλεη ηε βελδίλε θαη ην ληίδει. 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη πνπ δελ εξκελεχνληαη 
άιισο πσο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν. 

Πεδίν εθαξκνγήο. 3. Σν παξφλ Γηάηαγκα εθαξκφδεηαη γηα ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηα βηνθαχζηκα γηα 
ηδίαλ ρξήζε. 

Τπνρξέσζε 
πξνκεζεπηψλ  
γηα αλάκημε 
βηνθαπζίκσλ  
ζηα ζπκβαηηθά 
θαχζηκα. 

4.-(1) Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλακηγλχνπλ βηνθαχζηκα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 
αεηθνξίαο ζηα ζπκβαηηθά θαχζηκα, έηζη ψζηε ε κέζε εηήζηα ελεξγεηαθή πεξηεθηηθφηεηα ησλ 
ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ κε βηνθαχζηκα λα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 7,3% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο 
πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά.  

  (2) Οη πνζφηεηεο ησλ βηνθαπζίκσλ πνπ αλακηγλχνληαη κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα γηα ηηο νπνίεο δελ 
έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ αεηθνξίαο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ επίηεπμε ηεο ππνρξέσζεο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ ππν-παξαγξάθν (1). 

  (3) Οη πνζφηεηεο ησλ βηνθαπζίκσλ πνπ πξέπεη λα αλακηγλχνληαη ζηα ζπκβαηηθά θαχζηκα απφ θάζε 
πξνκεζεπηή πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππν-παξάγξαθν (1), 
ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ εθάζηνηε εηήζησλ πσιήζεσλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη βηνθαπζίκσλ πνπ 
απνδεδεηγκέλα ν πξνκεζεπηήο δηέζεζε ζηελ αγνξά θαηά ην ππφ αλαθνξά έηνο. 

  (4) Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ βηνθαπζίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ελφο 
πξνκεζεπηή ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηά ηελ πεξίνδν 
πνπ αξρίδεη απφ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ θάζε έηνπο. 

  (5) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππν-
παξάγξαθν (1) γηα ην 2020, θάζε πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα κεηαθέξεη πνζφηεηεο βηνθαπζίκσλ 
πνπ πιενλάδνπλ ζε κηα πεξίνδν γηα λα θαιχςεη ειιείκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε πεξίνδν εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

 
Παξάξηεκα 2. 

 (6) Ο βαζκφο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απνδεηθλχεηαη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ ελεξγεηαθνχ 
πεξηερνκέλνπ ησλ θαπζίκσλ ησλ κεηαθνξψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 2: 

       Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη νπνηεδήπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν, λα ηξνπνπνηεί ηνλ Πίλαθα κε 
δηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Γηπιαζηαζκφο 
ζπκβνιήο 
νξηζκέλσλ 
βηνθαπζίκσλ. 

5.   Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ππνρξέσζεο ηεο ππν-παξαγξάθνπ (1) ηεο παξαγξάθνπ 4, ε ζπκβνιή ησλ 
βηνθαπζίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ απφβιεηα, θαηάινηπα, κε εδψδηκεο θπηηαξηλνχρεο χιεο θαη 
ιηγλνθπηηαξηλνχρεο χιεο ζεσξείηαη σο δηπιάζηα ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ άιισλ βηνθαπζίκσλ. 

Γηθαίσκα ησλ 
πξνκεζεπηψλ λα 
κεηαθέξνπλ 
πνζφηεηεο 
βηνθαπζίκσλ. 

6.  Κάζε πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη πνζφηεηεο βηνθαπζίκσλ, ηηο νπνίεο έρεη ήδε 
δηαζέζεη ζηελ αγνξά, ζε άιινπο πξνκεζεπηέο, γηα ζθνπνχο ηεο απφ κέξνπο ησλ ηειεπηαίσλ 
ινγηζηηθήο ρξήζεο πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ ππν-παξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 
4 ππνρξέσζεο ηνπο, λννπκέλνπ φηη ελεκεξψλεη πξνεγνπκέλσο θαηάιιεια ηελ αξκφδηα αξρή θαη 
δηαβηβάδεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα.  

Τπνρξέσζε 
πξνκεζεπηψλ  
λα ππνβάιινπλ 
Γειηίν Πσιήζεσλ.  
Παξάξηεκα 1. 

7. Οη πξνκεζεπηέο ζπκπιεξψλνπλ θαη απνζηέιινπλ ζηελ αξκφδηα αξρή Γειηίν Πσιήζεσλ, φπσο 
απηφ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 1, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ θάζε κήλα γηα 
ηνλ νπνίν εηνηκάδεηαη θαη καδί κε ην Γειηίν Πσιήζεσλ ππνβάιινληαη θαη φια ηα ζρεηηθά 
πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ αεηθνξίαο. 

Πξνδηαγξαθέο 
βηνθαπζίκσλ  
γηα ηδίαλ ρξήζε. 
Παξάξηεκα 1. 

8.-(1)  Οη πξνδηαγξαθέο ησλ βηνθαπζίκσλ γηα ηδίαλ ρξήζε δχλαηαη λα δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Νφκν ή/θαη ζε πξφηππα, αιιά επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν εθφζνλ 
απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο.   

    (2) Σα βηνθαχζηκα γηα ηδίαλ ρξήζε, ησλ νπνίσλ νη πξνδηαγξαθέο δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Νφκν ή/θαη ζε πξφηππα, απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ ηνπο: 

    Ννείηαη φηη, ηα ελ ιφγσ βηνθαχζηκα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηδίαλ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ. 
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Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα   
Σξίην (Η):  
27.9.2019. 

9.  Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ην πεξί ηνπ Πνζνζηνχ Αλάκημεο ησλ πκβαηηθψλ Καπζίκσλ ησλ Μεηαθνξψλ κε 
Βηνθαχζηκα Γηάηαγκα ηνπ 2019, θαηαξγείηαη. 

_________________ 

Έγηλε ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ, 2020. 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ, 

Τπνπξγφο Δλέξγεηαο,  
Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο.  

__________________ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

(Παξάγξαθνο 7) 
 

Γειηίν  Πσιήζεσλ πκβαηηθψλ Καπζίκσλ θαη Βηνθαπζίκσλ 
Πξνο:  
Τπεξεζία Δλέξγεηαο                 Ζκεξνκελία …………………….  
Αληξέα Αξανχδνπ 13-15 
1421 Λεπθσζία 
 
Δπσλπκία Πξνκεζεπηή: …………………………………….. 
Μήλαο αλαθνξάο: ………………………………..…/20……. 

 Καχζηκα Πσιήζεηο ζε 
1000΄ο Λίηξα  

Δλεξγεηαθφ 
πεξηερφκελν ζε 
MJ/l 

Πσιήζεηο ζε MJ 

1 Βελδίλε 95 Οθηαλίσλ    

2 Βελδίλε 98 Οθηαλίσλ    

3 Νηίδει ΔΝ 590    

4 χλνιν (1 έσο 3)    

5 χλνιν (1 έσο 3)    

6 Βηνθαχζηκα γηα ληίδει    

7 Βηνθαχζηκα γηα ληίδει πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 5* 

   

8 Βηνθαχζηκα γηα ληίδει - Μεηαθνξά απφ άιιν 
Πξνκεζεπηή 

   

9 Βηνθαχζηκα γηα ληίδει-Μεηαθνξά ζε άιιν 
Πξνκεζεπηή 

 
(                    ) 

  
(                     ) 

10 Βηνθαχζηκα γηα βελδίλε    

11 Βηνθαχζηκα γηα βελδίλε πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 5* 

   

12 Βηνθαχζηκα γηα βελδίλε - Μεηαθνξά απφ 
άιιν Πξνκεζεπηή 

   

13 Βηνθαχζηκα γηα βελδίλε - Μεηαθνξά ζε άιιν 
Πξνκεζεπηή  

 
(                     ) 

  
(                     ) 

14 χλνιν (6 έσο 13)    

15 χλνιν (6 έσο 13)    

16 χλνιν (5 +15)**    

* Σν ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ησλ βηνθαπζίκσλ είλαη ην δηπιάζην απφ απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν είδνο βηνθαπζίκνπ.   

** Γηα ην ζχλνιν (5+15) δελ εθαξκφδεηαη ν δηπιαζηαζκφο ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηα βηνθαχζηκα ηεο 
παξαγξάθνπ 5. Σν ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν φισλ ησλ βηνθαπζίκσλ είλαη απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν είδνο βηνθαπζίκνπ.  
 

Πνζνζηφ αλάκημεο βηνθαπζίκσλ ζηα ζπκβαηηθά θαχζηκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν κήλα (15/16) …….% 

Τπνγξαθή Τπεχζπλνπ: …………………………………………………….. 

Όλνκα Τπεχζπλνπ: …………………………………………………………… 

θξαγίδα Πξνκεζεπηή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

(Παξάγξαθνο 4(6)) 
 

Ενεργειακό περιετόμενο των κασσίμων των μεταυορών 

 

Καχζηκν Δλεξγεηαθφ πεξηερφκελν 
θαηά βάξνο (θαηψηεξε 
ζεξκνγφλνο δχλακε, 

MJ/kg) 

Δλεξγεηαθφ πεξηερφκελν 
θαη’ φγθν (θαηψηεξε 
ζεξκνγφλνο δχλακε, 

MJ/l) 

Βηναηζαλφιε (αηζαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα) 27 21 

Βην-ΔΣΒΔ (αηζπινηξηηνβνπηπιαηζέξαο πνπ παξάγεηαη 
απφ βηναηζαλφιε)  

36 (εθ ησλ νπνίσλ 37 % 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο) 

27 (εθ ησλ νπνίσλ 37 % 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο) 

Βηνκεζαλφιε (κεζαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα, γηα 
ρξήζε σο βηνθαχζηκν) 

20 16 

Βην-ΜΣΒΔ (κεζπινηξηηνβνπηπιαηζέξαο πνπ παξάγεηαη 
απφ βηνκεζαλφιε) 

35 (εθ ησλ νπνίσλ 22 % 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο)  

26 (εθ ησλ νπνίσλ 22 % 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο) 

Βην-ΓΜΔ (δηκεζπιαηζέξαο πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα, 
γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν) 

28 29 

Βην-ΣΑΔΔ (ηξηηακπιαηζπιαηζέξαο πνπ παξάγεηαη απφ 
βηναηζαλφιε) 

38 (εθ ησλ νπνίσλ 29 % 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο) 

29 (εθ ησλ νπνίσλ 29 % 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο) 

Βηνβνπηαλφιε (βνπηαλφιε πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα, 
γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν) 

33 27 

Βηνληίδει (κεζπιεζηέξαο πνπ παξάγεηαη απφ θπηηθά ή 
δσηθά έιαηα, πνηφηεηαο ληίδει, γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν) 

37 33 

Νηίδει Fischer-Tropsch (ζπλζεηηθφο πδξνγνλάλζξαθαο ή 
κείγκα ζπλζεηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ παξάγεηαη 
απφ βηνκάδα) 

44 34 

Τδξνγνλνθαηεξγαζκέλα θπηηθά έιαηα (θπηηθά έιαηα πνπ 
έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζεξκνρεκηθή θαηεξγαζία κε 
πδξνγφλν) 

44 34 

Καζαξά θπηηθά έιαηα (έιαηα απφ ειαηνχρα θπηά, 
παξαγφκελα κε ζπκπίεζε, έθζιηςε ή αλάινγεο κεζφδνπο, 
θπζηθά ή εμεπγεληζκέλα αιιά κε ρεκηθψο 
ηξνπνπνηεκέλα, φηαλ είλαη ζπκβαηά κε ηνλ ηχπν ηνπ 
νηθείνπ θηλεηήξα θαη ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο φζνλ 
αθνξά ηηο εθπνκπέο) 

37 34 

Βηναέξην (θαχζηκν αέξην πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα 
ή/θαη απφ ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα απνβιήησλ, ην 
νπνίν κπνξεί λα θαζαξηζηεί θαη λα αλαβαζκηζηεί ζε 
πνηφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ, γηα ρξήζε σο βηνθαχζηκν, ή 
μπιαέξην) 

50  

Βελδίλε 43 32 

Νηίδει 43 36 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20


