
Ντάρας Νίκος 

 

ΚΑΠΕ – Τμ. Περιβάλλοντος & Μεταφορών 

 

Παρουσίαση template για υποβολή εκθέσεων 



Summary 

 

2018 

SEED code number 
ή ΑΦΜ 

Υπολογίζονται 
αυτόματα 



Notes 

 



Fossil and other non-biofuels 

 Σε αυτό το Φύλλο 
δηλώνονται μόνο οι 
ποσότητες ορυκτών 
καυσίμων και καυσίμων μη –
βιολογικής προέλευσης. Το 
βιοκαύσιμο που 
εμπεριέχεται στα μείγματα 
καυσίμων θα δηλωθεί σε 
άλλο Φύλλο 

Συμπληρώνεται σε 
περίπτωση έκθεσης 
Ομάδας Προμηθευτών 

Επιλογή από λίστα με 
συγκεκριμένα καύσιμα 

Κωδικός που συμπληρώνεται 
αυτόματα μετά την επιλογή 
στη στήλη Β 



Fossil and other non-biofuels (2) 

 Η συμπλήρωση των πεδίων  
-Τόπος Αγοράς 
-Χώρα προέλευσης 
-Εμπορ. Ονομασία α’ ύλης 
 
δηλ. οι στήλες E-H 
καταργούνται συνεπεία του 
άρθ. 82, Ν.4602/19 (ΦΕΚ 
45Α) 

 



Fossil and other non-biofuels (3) 

 

Ποσότητες σε λίτρα 
(για υγρά καύσιμα) 
και σε κιλά (για 
αέρια καύσιμα) 

Μετατροπή από 
μετρικούς τόνους σε 
λίτρα, στους 15οC 

Επιλογή μονάδας 
μέτρησης 

Υπολογίζονται αυτόματα 



Fossil and other non-biofuels (4) 

 



Fossil and other non-biofuels (5) 



Fossil and other non-biofuels (6) 

 



Παραδείγματα συμπλήρωσης 

 



Φύλλο 2 -Biofuels 

Βιοαιθανόλη 

Βιο-ΕΤΒΕ 

Βιοαέριο 

Βιομεθανόλη 

Βιο-MTBE 

Βιο-DME 

Βιο-TAEE 

Βιοβουτανόλη 

Βιοντίζελ 

Ντίζελ Fischer-Tropsch 

Υδρογονοκατεργασμένα φυτικά έλαια - HVO 

Καθαρά φυτικά έλαια 

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε) 

Σε αυτό το Φύλλο 
δηλώνονται μόνο οι 
ποσότητες καυσίμων 
βιολογικής προέλευσης.  

Συμπληρώνεται σε 
περίπτωση έκθεσης 
Ομάδας 
Προμηθευτών 

Επιλογή από λίστα με 
συγκεκριμένα καύσιμα 
-Βιοαιθανόλη 
-Βιο-ΕΤΒΕ 
-Βιοαέριο 
-Βιομεθανόλη 
-Βιο-MTBE 
-Βιο-DME 
-Βιο-TAEE 
-Βιοβουτανόλη 
-Βιοντίζελ 
-Ντίζελ Fischer-Tropsch 
-Υδρογονοκατεργασμένα   
φυτικά έλαια - HVO 
-Καθαρά φυτικά έλαια 
-Άλλο (παρακαλώ 
προσδιορίστε) 
 

Αν το βιοκαύσιμο είναι αειφόρο τότε ΝΑΙ –αν 
δεν είναι τότε ΌΧΙ (σε αυτή τη περίπτωση η 
ένταση αερίων Θερμοκηπίου θα είναι ίδια με 
αυτή του σχετικού ορυκτού καυσίμου) 

Συμπληρώνεται 
αυτόματα 

Επιλογή από λίστες με 
προκαθορισμένες τιμές – Για 
δυσκολία στην F, επικοινωνία 



Φύλλο 2 -Biofuels 

 

Ποσότητες σε 
λίτρα (για υγρά 
καύσιμα) και σε 
κιλά (για αέρια 
καύσιμα) 

Επιλογή 
μονάδας 
μέτρησης 

Υπολογίζονται αυτόματα Υπολογίζονται αυτόματα 

Εισαγωγή πραγματικών ή προκαθορισμένων 
τιμών ΑΘ κύκλου ζωής. Για μη αειφόρα 
βιοκαύσιμα οι τιμές ΑΘ θεωρούνται ίσες με 
αυτές των ορυκτών καυσίμων που αυτά 
αντικαθιστούν. Για αειφόρα βιοκαύσιμα 
εισάγεται η ειδική τιμή που αφορά το 
συγκεκριμένο τύπο 
βιοκαυσίμου/συστατικού. 



Παραδείγματα συμπλήρωσης 



Φύλλο 3 – Ηλεκτρική ενέργεια 

 

Κατανάλωση ηλεκτρισμού = 
διανυόμενη απόσταση (km) × 
απόδοση της κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού (MJ/km) 

Συμπληρώνεται αυτόματα 
θεωρώντας συντελεστή 0.4 
(battery electric powertrain) 

Με βάση 
τωρινά 
δεδομένα – επί 
της ουσίας 
αντιστοιχεί σε 
190 x 0.4 =      
76 gCO2eq / MJ 
(εφόσον battery 
electric 
powertrain) 

Συμπληρώνεται σε 
περίπτωση έκθεσης 
Ομάδας 
Προμηθευτών 



Φύλλο 4 - UERs 

 



Σύνοψη 

 Τυχαίο παράδειγμα ντίζελ με 7% κ.ό. βιοντίζελ ηλίανθου και βενζίνης 
με 5% κ.ό. βιοαιθανόλη ζαχαροκάλαμου – Τα νούμερα είναι εντελώς 
ενδεικτικά, όπως και οι σχετικές εντάσεις εκπομπών ΑτΘ! 

 



Αποστολή έκθεσης 

Αποστολή έκθεσης στο ΚΑΠΕ όπως προβλέπεται από σχετική 
νομοθεσία, μέχρι 30/04/2019 

 Σε ηλεκτρονική μορφή και 

 Σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο ή τους νόμιμους εκπροσώπους σε περίπτωση 
ομάδας προμηθευτών και 

 Συνοδευόμενη από Πόρισμα Επαλήθευσης από κατάλληλα 
διαπιστευμένο φορέα 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

19o χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής 

Τ: 2106603300, F: 2106603301-2 

www.cres.gr, cres@cres.gr 


