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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.182348 (1)
  Καθορισμός της μεθοδολογίας προσδιορισμού 

κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατού-

με νων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 

ενέρ γειας και της εξ αυτής προκύπτουσας τιμής 

για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του μηχα νι-

σμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 
167/28.08.2014).

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.08.2014).

4. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(ΦΕΚ Α΄ 114).

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 116).

6. Την υπ’ αρ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερ-
νητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση 
σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 
1473/25.05.2016).

7. Την υπ’ αρ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερ-
νητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση 
σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 
1593/06.06.2016).

8. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις 
διατάξεις των άρθρων 133 έως 141 αυτού.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικο-
νομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της 
Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94/2015), όπως 
ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού, 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), 
όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστα-
σία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο-
βλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθ-
μιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.» (ΦΕΚ Α΄ 24/2016), και ειδικότερα 
τις διατάξεις του άρθρου 52 αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848

30165



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30166 Τεύχος Β’ 2848/07.09.2016

12. Την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/οικ.3982/16.02.2012 (ΦΕΚ Β 
342/16.02.2012) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Ειδικό τέλος 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη».

13. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄104/31.12.2012), όπως ισχύουν.

14. Το υπ’ αρ. Ο-64670/15.07.2016 έγγραφο της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας, με το οποίο διαβιβάστηκε 
η ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. ΡΑΕ 3/2016 Γνώμης της 
Αρχής για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης 
βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 139 του 
Ν. 4389/2016 σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολο-
γίας προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς δη-
μοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξ’ αυτής προκύπτουσα τιμή για την 
πρώτη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η μεθοδολο-
γία προσδιορισμού της κατώτατης τιμής προσφοράς 
των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων 
ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, καθορίζεται η εξ αυτής 
προκύπτουσα κατώτατη τιμή προσφοράς των δημοπρα-
τούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, για την πρώτη εφαρμογή του μηχανισμού δημο-
πρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Άρθρο 2 
Μεθοδολογία προσδιορισμού κατώτατης τιμής 
προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας:

1. Με τη μεθοδολογία αυτή α) προσδιορίζονται τα 
μεταβλητά κόστη των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., 
β) καθορίζεται η αναλογία του μίγματος λιγνιτικής και 
υδροηλεκτρικής παραγωγής, και γ) προσδιορίζεται ο 
μαθηματικός τύπος υπολογισμού της κατώτατης τιμής 
προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προ-
ϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Μαθηματικός τύπος της εφαρμοζόμενης μεθοδο-
λογίας:

Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 139 
του Ν. 4389/2016, η κατώτατη τιμή προσδιορίζεται με 
βάση τον παρακάτω μαθηματικό τύπο, ο οποίος λαμβά-
νει υπόψη τα μεταβλητά κόστη λιγνιτικών και υδροηλε-
κτρικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. και την αναλογία του μίγ-
ματος μεταξύ λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής:

Κατώτατη Τιμή = α x Μεταβλητά Κόστη Λίγνιηκής 
Παραγωγής + β x Μεταβλητά Κόστη Υδροηλεκτρικής 
Παραγωγής

Όπου το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας α και 
β είναι ίσο με 1.

3. Αναλογία του μίγματος λιγνιτικής και υδροηλεκτρι-
κής παραγωγής (προσδιορισμός παραμέτρων α και β):

Δεδομένου ότι τα προς πώληση προθεσμιακά προϊό-
ντα είναι προϊόντα βάσης (baseload products), τα οποία 
καλύπτουν σταθερό συνεχές φορτίο, τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά αυτών αποτυπώνονται ως μεθοδολογία, ως 
ακολούθως:

Λαμβάνονται υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του 
ΑΔΜΗΕ του προηγούμενου έτους, που αφορούν στην 
ωριαία υδροηλεκτρική και λιγνιτική παραγωγή βάσης 
και υπολογίζεται εξ αυτών η μέση ελάχιστη ημερήσια 
τιμή της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ωριαίας παρα-
γωγής, μη λαμβανομένων υπόψη των ημερών με τυχόν 
μηδενικές τιμές των εν λόγω μεγεθών, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η αναλογία του μίγματος.

4. Το μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών μονάδων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 139 του Ν. 4389/2016, απο-
τελείται από τα κάτωθι στοιχεία κόστους:

(α) Μεταβλητά κόστη των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., βάσει 
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Βάσει των πλέον προσφάτων δημοσιευμένων οικο-
νομικών καταστάσεων της εταιρείας, ισχύουν τα εξής:

Ως μεταβλητές δαπάνες χαρακτηρίζονται όσες μετα-
βάλλονται με το επίπεδο εξόρυξης και παραγωγής λιγνί-
τη και αφορούν συγκεκριμένα: α) αμοιβές προσωπικού, 
μόνο εφόσον αφορούν αμοιβές υπερωριακής απασχό-
λησης και λοιπές έκτακτες αμοιβές, β) υλικά και αναλώ-
σιμα, γ) αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, δ) συντηρήσεις 
και παροχές τρίτων και ε) αμοιβές τρίτων.

Το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των ορυχείων υπολο-
γίζεται ως ο λόγος του συνολικού μεταβλητού κόστους 
ορυχείων προς τη συνολική λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή 
του αντίστοιχου έτους.

(β) Κόστη αγοράς καυσίμων από τρίτους, με βάση τη 
μοναδιαία τιμή καυσίμου στη σχετική σύμβαση αγορα-
πωλησίας.

Με βάση τη μοναδιαία τιμή καυσίμου στη σχετική σύμ-
βαση αγοραπωλησίας, ισχύουν τα εξής:

Λαμβάνονται υπόψη οι συμβάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. με τρί-
τους για την προμήθεια λιγνίτη.

Το μοναδιαίο κόστος προμήθειας λιγνίτη από τρίτους 
προκύπτει από το λόγο του συνολικού κόστους προμή-
θειας λιγνίτη από τρίτους προς τη συνολική λιγνιτική 
ηλεκτροπαραγωγή της ΔΕΗ Α.Ε. του αντιστοίχου έτους.

(γ) Ειδικό Τέλος Λιγνίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 52 του Ν. 4042/2012, ως ισχύει που 
επιβαρύνουν τη λιγνιτική παραγωγή, ως αυτό εκφράζε-
ται σε ποσό δύο ευρώ (2 €) ανά MWh.

(δ) Ειδικό Κόστος Εκκίνησης:
Λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός εκκινήσεων και σβέσε-

ων των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. Το μοναδιαίο 
μεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί στο Ειδικό Κόστος 
Εκκίνησης υπολογίζεται από το λόγο της συνολικής 
ετήσιας δαπάνης εκκίνησης των λιγνιτικών μονάδων 
παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. προς την αντίστοιχη συνολική 
ετήσια λιγνιτική παραγωγή.

(ε) Μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης.
Αναφορικά με τα Μεταβλητά κόστη λειτουργίας και 

συντήρησης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής, ισχύ-
ουν τα εξής:
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Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα μεταβλητά στοιχεία 
κόστους της ΔΕΗ Α.Ε.: (α) Αναλώσεις Υλικών Ανταλλα-
κτικών, (β) Μισθοδοσία (υπερωριακή απασχόληση), (γ) 
Επισκευές και Συντηρήσεις, (δ) Χωματουργικά, (ε) Ηλε-
κτρική Ενέργεια, και (στ) Τέφρα και Αυλές Λιγνίτη.

Το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συ-
ντήρησης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ 
Α.Ε. προκύπτει από το λόγο του συνολικού μεταβλητού 
κόστους λειτουργίας και συντήρησης των λιγνιτικών 
μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. προς το σύνολο της 
ετήσιας λιγνιτικής παραγωγής, το αντίστοιχο έτος.

(στ) Κόστη αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα:

Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα υπολογίζεται ετησίως βάσει του 
αντίστοιχου δωδεκάμηνου συμβολαίου μελλοντικής 
εκπλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέρ-
γειας (European Energy Exchange - ΕΕΧ), ως ισχύει κατά 
το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους από το 
έτος εφαρμογής της κατώτατης τιμής προσφορών στις 
δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Χρηματιστη-
ρίου Ενέργειας (ΕΕΧ), στην οποία καταχωρούνται όλες 
οι συναλλαγές επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρω-
σης δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
αντλούνται στοιχεία για το σύνολο των συναλλαγών που 
διενεργήθησαν το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους 
από το έτος εφαρμογής της κατώτατης τιμής δημοπρασι-
ών και σχετίζονται με το ετήσιο συμβόλαιο μελλοντικής 
εκπλήρωσης δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα (ΕΕΧ EUA Future Dee -Έτος εφαρμογής ΚΥΑ). Με 
βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίζεται η σταθμισμένη τιμή 
εκκαθάρισης των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (σε €/ton) ως προς τον όγκο συναλλαγών. 

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα των λιγνιτικών μονάδων της 
ΔΕΗ Α.Ε., κατά το προηγούμενο έτος του έτους εφαρ-

μογής της κατώτατης τιμής δημοπρασιών. Η ποσότητα 
αυτή διαιρούμενη με το σύνολο της ετήσιας λιγνιτικής 
παραγωγής, το αντίστοιχο έτος, αποδίδει την εκλυόμε-
νη ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά 
παραγόμενη MWh.

Το γινόμενο της σταθμισμένης τιμής εκκαθάρισης βά-
σει όγκου συναλλαγών με την εκλυόμενη ποσότητα εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη MWh 
των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., το 
αντίστοιχο έτος, αποδίδει το κόστος αγοράς δικαιωμά-
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

5. Μεταβλητά κόστη λειτουργίας των υδροηλεκτρικών 
μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.:

Οι μεταβλητές δαπάνες χαρακτηρίζονται όσες, κατ' 
αναλογία με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 139 
του Ν. 4389/2016 μεταβάλλονται με το επίπεδο παραγω-
γής και αφορούν συγκεκριμένα: α) αμοιβές προσωπικού, 
μόνο εφόσον αφορούν αμοιβές υπερωριακής απασχό-
λησης και λοιπές έκτακτες αμοιβές, β) υλικά και αναλώ-
σιμα, γ) αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, δ) συντηρήσεις 
και παροχές τρίτων και ε) αμοιβές τρίτων.

Το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των υδροηλεκτρι-
κών σταθμών προκύπτει από το λόγο του συνολικού 
μεταβλητού κόστους υδροηλεκτρικών σταθμών προς 
τη συνολική υδροηλεκτρική παραγωγή κατά το αντί-
στοιχο έτος.

6. Τα στοιχεία των παρ. 3, 4 και 5 αντλούνται από τις 
πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστά-
σεις της ΔΕΗ Α.Ε..

Άρθρο 3
Υπολογισμός της κατώτατης τιμής
προσφοράς των δημοπρατούμενων
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας 
για την πρώτη εφαρμογή της μεθοδολογίας.

1. Για την πρώτη εφαρμογή της μεθοδολογίας, η ανα-
λογία μίγματος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγω-
γής διαμορφώθηκε ως εξής:

Αναλογία Λιγνιτικής Παραγωγής (Συντελεστής α) 93,13%

Αναλογία Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (Συντελεστής β) 6,87%
 

2. Για το έτος 2015, το συνολικό μεταβλητό κόστος των παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 της παρούσας, προκύπτει ως εξής:

Είδος Ποσό σε χιλιάδες €

Μεταβλητές δαπάνες προσωπικού 68.270,81

Υλικά και αναλώσιμα 67.307,45

Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 51.319,22

Συντηρήσεις και παροχές τρίτων 161,311,19

Αμοιβές τρίτων 1.346,37

Σύνολο Μεταβλητού Κόστους Ορυχείων 349.555,04

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, η οποία για το έτος 2015 ανήλθε σε 19.417.736 MWh,
το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των ορυχείων ισούται με δεκαοκτώ ευρώ ανά MWh (18,00 €/MWh).

Για το έτος 2015 η ΔΕΗ Α.Ε. δαπάνησε για προμήθεια λιγνίτη από τρίτους το ποσό των 57.560.304 €. Ως εκ τού-
του, το μοναδιαίο κόστος προμήθειας λιγνίτη από τρίτους ισούται με δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά ανά MWh 
(2,96 €/MWh).
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Το ισχύον Ειδικό Τέλος Λιγνίτη του άρθρου 143 παρ. 3 του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 παρ. 7 
του Ν. 4042/2012 και ισχύει, ανέρχεται σε δύο ευρώ ανά MWh (2 €/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Για το έτος 2015, η ΔΕΗ Α.Ε. δαπάνησε συνολικά για την εκκίνηση των λιγνιτικών μονάδων της το ποσό των 
35.966.508 €. Επομένως, το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί στο Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, ανήλθε σε 
ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά ανά MWh (1,85 €/ MWh).

Για το έτος 2015, τα μεταβλητά στοιχεία κόστους λειτουργίας και συντήρησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ 
Α.Ε. έχουν ως εξής:

Είδος Ποσό σε €

Αναλώσεις Υλικών Ανταλλακτικών 8.160.797

Μισθοδοσία (υπερωριακή απασχόληση) 4.401.614

Επισκευές και Συντηρήσεις 2.376.400

Χωματουργικά 4.672.390

Ηλεκτρική Ενέργεια 9.311.617

Τέφρα και Αυλές Λιγνίτη 18.665.291

Σύνολο Μεταβλητού Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης 47.588.109

Ακολούθως, το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής 
της ΔΕΗ Α.Ε. ανέρχεται σε δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά ανά MWh (2,45 €/ MWh).

Για το έτος 2015, η σταθμισμένη τιμή εκκαθάρισης βάσει όγκου συναλλαγών του ετήσιου συμβολαίου μελλοντικής 
εκπλήρωσης δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ΕΕΧ EUA Future Dec-16), ανήλθε σε οκτώ ευρώ και 
σαράντα επτά λεπτά ανά τόνο εκλυόμενης ποσότητας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (8,47 €/ton) και οι ετήσιες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ανήλθαν σε 29.027.238 τόνους (ton CΟ2). 
Ως εκ τούτου η εκλυόμενη ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη MWh των λιγνιτικών 
μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. ανήλθε σε ενάμιση τόνο ανά MWh (1,50 ton/MWh).

Συνεπώς, το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε δώδεκα ευρώ και εβδο-
μήντα ένα λεπτά ανά MWh (12,71 €/MWh).

Για το έτος 2015, οι μεταβλητές δαπάνες των υδροηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε. αποτυπώνονται στον ακό-
λουθο πίνακα:

Είδος Ποσό σε €

Μεταβλητές δαπάνες προσωπικού 4.528.300

Υλικά και αναλώσιμα 258.400

Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 4.531.400

Συντηρήσεις και παροχές τρίτων 1.232.690

Αμοιβές τρίτων 902.160

Σύνολο Μεταβλητού Κόστους Υδροηλεκτρικών Σταθμών 11.452.950

Για το έτος 2015, η συνολική υδροηλεκτρική παραγωγή ανήλθε σε 5.390.673 MWh και, ως εκ τούτου, το μοναδιαίο 
μεταβλητό κόστος των υδροηλεκτρικών σταθμών ανήλθε σε δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά ανά MWh (2,12 €/MWh).

Η κατώτατη τιμή προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω μεταβλητών στοιχείων κόστους λιγνιτικής και 
υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., στον μαθηματικό τύπο της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας και λαμ-
βάνοντας υπόψη την αναλογία μίγματος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της παρ. 1 ανωτέρω, ως εξής:

Μεταβλητά Κόστη Λιγνιτικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. €/MWh

Μεταβλητά κόστη ορυχείων (εδ. α παρ. 3 άρθρο 139) 18,00

Κόστος αγοράς καυσίμων από τρίτους (εδ. β παρ. 3 άρθρο 139) 2,96

Ειδικό Τέλος Λιγνίτη (εδ. γ παρ. 3 άρθρο 139) 2,00

Ειδικό Κόστος Εκκίνησης (εδ. δ παρ. 3 άρθρο 139) 1,85

Μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης (εδ. ε παρ.3 άρθρο 139) 2,45

Κόστη αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CΟ2 (εδ. στ παρ.3 άρθρο 139) 12,71

Σύνολο 39,97

Μεταβλητά Κόστη Υδροηλεκτρικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. €/MWh

Μεταβλητά κόστη υδροηλεκτρικών σταθμών (παρ. 2 άρθρο 139) 2,12
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Κατώτατη Τιμή = α x Μεταβλητά Κόστη Λιγνιτικής 
Παραγωγής + β x Μεταβλητά Κόστη Υδροηλεκτρικής 
Παραγωγής = 93,13% x 39,97 €/MWh + 6,87% x 2,12 €/
MWh = 37,37 €/MWh.

Ως εκ τούτου, η εκ της ανωτέρω εφαρμοζόμενης μεθο-
δολογίας προκύπτουσα κατώτατη τιμή προσφοράς των 
δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρι-
κής ενέργειας (τιμή εκκίνησης) της παρ. 1 του άρθρου 
139 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016), όπως 
ισχύει μέχρι την αναθεώρηση της βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, ανέρχεται σε τριάντα επτά ευρώ και τριάντα 
επτά λεπτά ανά MWh (37,37 €/MWh).

Άρθρο 4
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

 Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1332/93570 (2)
Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συ-

γκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου 

χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιω-

μάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική 

περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών 

σχεδίων βόσκησης. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Των περιπτώσεων γ και ε της παρ. 5 του άρθρου 

19 του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε σύμ-
φωνα με το δέκατο άρθρο του Ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και 
ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 873/55993/20-5-2015 απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατα-
νομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» 
(Β΄ 942), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β΄ 2144).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

Άρθρο 1
Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας
της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της
βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19
του Ν. 4351/2015)

1. Συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώ-
ρας η επιτροπή της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του 
Ν. 4351/2015 (Α΄ 164), στο εξής καλούμενη «Επιτροπή». 
Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από:

α) Ένα υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, του γεωπονικού κλάδου, ως Πρόεδρο, με τον 
αναπληρωτή του.

β) Ένα εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο υπάγονται 
χωροταξικά οι βοσκήσιμες γαίες, υπάλληλο ή αιρετό με 
τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

γ) Ένα υπάλληλο της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας 
του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι-
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 
με τον αναπληρωτή του ως μέλος. 

Κάθε Δήμος της Π.Ε. υποδεικνύει έναν εκπρόσωπό του 
με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στη σύνθε-
ση της Επιτροπής όποτε συζητούνται θέματα που αφο-
ρούν βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται χωροταξικά εντός 
των ορίων του ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

2. Η Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη και η θητεία των 
μελών της είναι μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών 
σχεδίων.

3. Το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εξειδι-
κεύονται ως εξής:

α) Ο χωροταξικός έλεγχος της ορθότητας της κατα-
νομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που πραγμα-
τοποιήθηκε βάσει της αριθ. 873/55993/20.5.2015 από-
φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β΄ 942) όπως ισχύει και διόρθωση τυχόν σφαλμά-
των ή αστοχιών στην κατανομή που εντοπίζονται, σε 
συσχέτιση με τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων.

β) Τυχόν χωροταξικές ανακατατάξεις των κατανεμηθέ-
ντων δικαιωμάτων βόσκησης επιλέξιμων ή/και μη επιλέ-
ξιμων βοσκήσιμων γαιών, σε περίπτωση που σε τμήματα 
ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η 
βόσκηση ή η εν λόγω γαία χαρακτηρισθεί αναδασωτέα, 
στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας, 

γ) Η κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνο-
τρόφους ή/και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας, επιλέξιμων βοσκήσιμων 
γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεμα 
το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 8 του 
άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης 
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του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή 
τυχόν αύξηση επιλεξιμότητας ύστερα από την εφαρμογή 
εθνικών πρωτοβουλιών ή/και του ευρωπαϊκού κανονι-
στικού πλαισίου.

δ) Η ανάκληση της κατανομής ή η μείωση του εμβα-
δού της κατανεμηθείσας έκτασης επιλέξιμης βοσκή-
σιμης γαίας σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5 
και 6 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 873/55993/20.5.2015 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ή/και του άρθρου 6 της παρούσας από-
φασης.

ε) Η εισήγηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης 
επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης σε εφαρμογή της παρ. 
7 του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 από-
φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

4. Όταν κρίνεται απαραίτητο ο Πρόεδρος ζητά και λαμ-
βάνει τη γνώμη της οικείας Δ/νσης ή Τμήματος πολιτικής 
γης, της οικείας δασικής υπηρεσίας, της οικείας ΔΑΟΚ 
και της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης.

5. Η απόφαση ορισμού των μελών από τον οικείο Περι-
φερειάρχη ολοκληρώνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

6. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της κατανομής τηρού-
νται και κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκρι-
ση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τηρούνται 
τα κριτήρια του άρθρου «επιλεξιμότητα κτηνοτρόφων» 
και οι κανόνες κατανομής του άρθρου 5 της αριθ. 873/
55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των άρθρων 6 
παρ. 1 εδάφιο β και 10 του Ν. 4351/2015. Ειδικά σε πε-
ριφέρειες που δραστηριοποιούνται ομάδες κτηνοτρό-
φων εκτροφής αυτοχθόνων φυλών του άρθρου 6 του 
Ν. 4351/2015 χορηγούνται σε αυτούς βοσκότοποι σε άμε-
ση γειτνίαση προς αποτροπή επιμιξιών με άλλες φυλές.

7. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της εντός του 
πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους της κατανομής 
που ελέγχει.

Άρθρο 2
Διαδικασία ελέγχου χωροταξικής κατανομής
βοσκήσιμων γαιών

1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ εκτυπώνει ψηφιακά και διαθέτει μέσω διαδι-
κτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής προς τις αρμόδιες 
ΔΑΟΚ της χώρας, τις πλέον πρόσφατες καταστάσεις 
κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων όπως αυτές ενημε-
ρώθηκαν και ισχύουν. Στις εν λόγω καταστάσεις αναγρά-
φονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κάθε κτηνοτρόφου, 
η επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου η οποία κατανεμήθηκε 
σε κάθε κτηνοτρόφο, η ακριβής τοποθεσία της εν λόγω 
έκτασης και ο κωδικός του αγροτεμαχίου αναφοράς. Οι 
καταστάσεις συνοδεύονται και από χαρτογραφικό υλικό, 
στο οποίο αποτυπώνονται οι κατανεμηθείσες βοσκήσι-
μες γαίες.

2. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας 
και οι Δήμοι διαβιβάζουν στην Επιτροπή, τυχόν αιτήματα 
κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανο-
μή του βοσκότοπου. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται 
εφόσον έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αιτήματα που κατατί-
θενται μετά την ημερομηνία αυτή εξετάζονται κατά τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής, το επόμενο ημερολογιακό 
έτος.

3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 
της αριθμ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαθέτει 
προς χρήση στην Επιτροπή ειδική μηχανογραφική εφαρ-
μογή για την επεξεργασία της κατανομής επιλέξιμων 
βοσκοτόπων.

4. Ύστερα και από τυχόν διορθώσεις και συμπληρώ-
σεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή, ενημερώνεται η 
αρμόδια ΔΑΟΚ η οποία εκτυπώνει τελικές - διορθωμέ-
νες καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών στις 
οποίες αναγράφονται τουλάχιστον:

α) Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του δικαιούχου.
β) Ο αριθμός των δηλωθέντων ζώων ανά είδος τα 

οποία θα κάνουν χρήση της βοσκήσιμης γαίας.
γ) Το εμβαδόν της έκτασης των μη επιλέξιμων βοσκή-

σιμων γαιών που κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, το 
τοπωνύμιο - θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και 
ο κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς.

δ) Το εμβαδόν της έκτασης των επιλέξιμων βοσκήσι-
μων γαιών που κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, το 
τοπωνύμιο - θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και 
ο κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς.

5. Οι τελικές - διορθωμένες καταστάσεις κατανομής 
των βοσκήσιμων γαιών υπογράφονται από τα αρμόδια 
όργανα διοίκησης της παρ. 3 του άρθρου 6 της αριθμ. 
873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει.

6. Οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των βοσκή-
σιμων γαιών αποστέλλονται στην αρμόδια ΔΑΟΚ της 
Περιφερειακής Ενότητας την οποία αφορούν, στους 
αρμόδιους Δήμους και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής παραχωρούνται 
για το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση των διαχει-
ριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Ν. 4351/2015.

8. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκάστου έτους, τυχόν τρο-
ποποιήσεις και μεταβολές στη χωροταξική κατανομή 
ενσωματώνονται στο επόμενο έτος ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Άρθρο 3
Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

1. Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής, οι 
κτηνοτρόφοι καλούνται από το Δήμο στην περιφέρεια 
του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει 
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κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγρα-
φα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης. 
Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο 
από τον αρμόδιο Δήμο για τον χρόνο και τον τόπο που 
θα γίνει η ενυπόγραφη ενημέρωση.

2. Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται έντυπο κατανο-
μής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα το οποίο επέχει 
θέση σύμβασης μίσθωσης και στο οποίο αναγράφονται 
οι εξής πληροφορίες:

α) τα στοιχεία του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, πατρώ-
νυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση -τοποθεσία 
εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης),

β) το εμβαδόν της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,
γ) το τοπωνύμιο - θέση, Δήμο και Περιφερειακή Ενό-

τητα που βρίσκεται η υπό μίσθωση βοσκήσιμη γαία και 
τον κωδικό αγροτεμαχίου αναφοράς,

δ) η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τον οριζόμενο στο άρθρο 4 Ν. 4351/2015 
χρόνο,

ε) η επιλεξιμότητα ή μη της υπό μίσθωση βοσκήσιμης 
γαίας,

στ) η κυριότητα της έκτασης (δημόσια ή δημοτική),
ζ) το ύψοςτου μισθώματος.
3. Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώ-

ση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει 
ένα αντίγραφο. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο 
Δήμο εάν πρόκειται για δημοτική έκταση ή αποστέλ-
λεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εάν πρόκειται για δημόσια 
έκταση.

4. Η αρμόδια ΔΑΟΚ ή ο Δήμος κατά περίπτωση, ενημε-
ρώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισυνάπτοντας στη διαδικτυακή 
εφαρμογή το ενυπόγραφο έντυπο κατανομής.

5. Οι κατανεμηθείσες μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες 
αποτυπώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Άρθρο 4
Διαδικασία πληρωμής - διάθεσης μισθώματος

1. Το ύψος του μισθώματος που καταβάλλεται από 
τους κτηνοτρόφους για τα δικαιώματα χρήσης της βο-
σκής της έκτασης που τους κατανεμήθηκε, αναγράφεται 
στο έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας .

2. Στην περίπτωση που στον κτηνοτρόφο έχει κατα-
νεμηθεί δημοτική και δημόσια έκταση υπολογίζεται το 
σύνολο του μισθώματος.

3. Το οφειλόμενο ποσό κατατίθεται υπέρ της Περιφέ-
ρειας στα διοικητικά όρια της οποίας ασκείται η βόσκη-
ση, σε ειδικό λογαριασμό με Κωδικό Αριθμό Εσόδων 
(ΚΑΕ).

4. Η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση διάθεσης του 
ποσού που συγκεντρώνεται στο λογαριασμό αυτό για 
την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, 
όπως ορίζει η περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του 
Ν. 4351/2015, όπως ισχύει.

5. Η Περιφέρεια καταβάλλει στους αρμόδιους Δήμους 
οι οποίοι έχουν εκμισθώσει Δημοτικές βοσκήσιμες γαίες, 
το χρηματικό ποσό που αφορά στην εκμίσθωση των 
γαιών αυτών, με την εξαίρεση της παρ. 6.

6. Για βοσκήσιμες γαίες οι οποίες βρίσκονται στην κυ-
ριότητα ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (Α΄303) όπως ισχύει και τις 
διατάξεις του Π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό 
Κτηματολόγιο» (Α΄ 99) όπως ισχύει, οι οποίοι επιθυμούν 
οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα διαχειριστι-
κά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν, σύμφωνα 
με το άρθρο 3, παρ. 2 του Ν. 4351/2015, παρακρατεί-
ται από την Περιφέρεια το 40 % του μισθώματος από 
τη χρήση της βοσκής των εν λόγω εκτάσεων για την 
κάλυψη των δαπανών εκπόνησης των διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης, με σκοπό τη βελτίωση του βοσκό-
τοπου.

7. Στην περίπτωση που οι βοσκήσιμες γαίες οι οποίες 
χρησιμοποιούνται εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 
3 του άρθρου 7 του Ν. 4351/2015, ο ενδιαφερόμενος 
κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβάνει 
από την αρμόδια ΔΑΟΚ βεβαίωση μη οφειλής, προσκο-
μίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά.

8. Για ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το 
Ν. 4061/2012 (Α΄ 66), τα οποία έχουν παραχωρηθεί ή 
παραχωρούνται για βόσκηση σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 7 του νόμου αυτού ή στα οποία κτηνοτρόφοι 
έχουν αποκατασταθεί κτηνοτροφικά έχοντας δικαίωμα 
χρήσης των ακινήτων για βόσκηση σύμφωνα με το άρ-
θρο 24 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Ν. 4061/2012 και ο ενδιαφερόμενος 
κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβά-
νει βεβαίωση μη οφειλής, προσκομίζοντας τα σχετικά 
αποδεικτικά.

9. Στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος μισθώνει 
ιδιωτική βοσκήσιμη γαία από ιδιώτη φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ το σχετικό 
μισθωτήριο και αιτείται και λαμβάνει βεβαίωση περί μη 
οφειλής.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

1. Οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί 
δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία υποχρεούνται στην 
πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το οποίο 
έχουν λάβει γνώση ενυπόγραφα σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εντός τριμήνου 
από την προσυπογραφή τους.

2. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής της οφει-
λής κατατίθεται από τον κτηνοτρόφο στην αρμόδια 
ΔΑΟΚ.

3. Στις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων συμπεριλαμ-
βάνονται και εκείνες του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/
20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

1. Μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτη-
νοτρόφων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της 
βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το 
επόμενο έτος.
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2. Μη τακτοποίηση - πληρωμή της οφειλής συνεπάγε-
ται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με 
απόφαση της Επιτροπής για το επόμενο έτος.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η πρώτη εφαρμογή αυτής της απόφασης αφορά 
διορθώσεις που θα ενσωματωθούν στην κατανομή του 
έτους 2017.

2. Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του 
έτους 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 3 
και 4, καταβάλλονται το αργότερο εντός του πρώτου 
τριμήνου του 2017.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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