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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ2Α 1138073 ΕΞ 2011
(1)
Τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας
επιπέδου Διεύθυνσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ
180/τ. Α΄/22−8−2011).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/7−10−2009)
«περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88, 551/88 όπως αυτές
ισχύουν.
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Ι. Ο Εφοριακός υπάλληλος της ΠΕ κατηγορίας με βαθ−
μό Α΄, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (150169), που υπηρετεί
ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης στην Κ.Υ. −Δ/νση Ελέγ−
χου, τοποθετείται στο ΔΕΚ Αθηνών ως Προϊστάμενος
Διεύθυνσης.
II. H απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί άμεσα στον ανω−
τέρω υπάλληλο και να σταλεί σε μας αναφορά αναχώ−
ρησης, άφιξης και ανάληψης καθηκόντων, με FAX.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αριθμ. Δ2Α 1133646 ΕΞ 2011
(2)
Τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας
επιπέδου Διεύθυνσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ
180/τ. Α΄/22−8−2011).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/7−10−2009)
«περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών ».
3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88, 551/88 όπως αυτές
ισχύουν.
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Ι. Ο Εφοριακός υπάλληλος της ΠΕ κατηγορίας με βαθμό
Α΄, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (284133), που υπηρετεί ως Προ−
ϊστάμενος Διεύθυνσης στην Κ.Υ. − Δ/νση Προσωπικού ΔΟΥ
(Δ2), τοποθετείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ
Δυτικής Μακεδονίας ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης.
II. H απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί άμεσα στον ανω−
τέρω υπάλληλο και να σταλεί σε μας αναφορά αναχώ−
ρησης, άφιξης και ανάληψης καθηκόντων, με FAX.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Δ1./Α/23603
(3)
Κατανομή για το έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολί−
τρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει
και ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/17970/29.7.2011 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1700).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
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2. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει
μετά τη συμπλήρωσή του από το ν. 3423/2005 «Εισα−
γωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των
Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» (ΦΕΚ Α΄ 304) και την
τροποποίηση με τα άρθρα 21 και 22 του ν. 3769/2009
«Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και
την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 105)
και ιδιαίτερα τη διάταξη του άρθρου 15Α παρ. 7 πρώτο
εδάφιο αυτού.
3. Το ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 16) όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ Α΄ 19) όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και με το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε
από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009»
(ΦΕΚ Α΄ 56).
5. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με
το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57) και σε συνδυασμό με το
π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών,
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του
σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας” μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).
6. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 187) όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145) σε συνδυασμό με το π.δ. 89/2010
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 154).
8. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
9. Την Υ350/08.07.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (ΦΕΚ Β΄ 1603).
10. Την 35469/09.08.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−

τικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 1800), όπως τροποποιήθηκε
από την οικ.41834/29.09.2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄
2212).
11. Την 155540/30.06.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα» (ΦΕΚ Β΄ 1588).
12. Την 334/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκινήτων − πετρέλαιο
βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ
− Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών” (ΦΕΚ Β΄ 713/2005 και
συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β΄ 1149/2005).
13. Τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.:
α) 513/2004 με τίτλο «Προσαρμογή στην τεχνική πρόο−
δο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 Εναρμόνιση της Ελλη−
νικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998,
όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και
ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄
1149/2005),
β) 514/2004 με τίτλο «Καύσιμα αυτoκινήτων − Πετρέ−
λαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄
1490/2004), καθώς και
γ) 460/2009 με τίτλο «Τροποποίηση της απόφασης
ΑΧΣ 92/2009 “Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της
απόφ. ΑΧΣ 514/2004 “Καύσιμα αυτοκινήτων − Πετρέ−
λαιο κίνησης − Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ
Β΄1490/9.10.2006)”, καθώς και της απόφασης ΑΧΣ 513/2004
“Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ
291/2003 “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει”, (ΦΕΚ 1149/Β΄/ 17.8.2005)”» (ΦΕΚ
Β΄ 67/2010).
14. Την ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/13972/16.06.2011 απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρό−
σκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2011 πο−
σότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002,
όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1307).
15. Την Δ1/Α/15014/28.06.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Οδη−
γίες εφαρμογής της υπ’ αρ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/13972/16.06.2011
ΚΥΑ “Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους
2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντί−
ζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.
3054/2002, όπως ισχύει”».
16. Τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης των υπο−
βληθεισών προτάσεων για συμμετοχή στην κατανομή
έτους 2011, που συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/13972/16.06.2011
απόφασης, τα οποία διαβιβάστηκαν με το έγγραφο
ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ/16785/18.07.2011.
17. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής για τη διακίνηση πετρελαίου κίνησης από
τους κατόχους αδείας διύλισης ως προς το μερίδιο
αγοράς αυτών.
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18. Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διύλισης για ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμιγνύεται σε ποσοστό
τη διάθεση πετρελαίου κίνησης για τις μεταφορές 6,5% κατ’ όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται
κατά την περίοδο 01.07.2011 – 30.06.2012 (σχετ. έγγρα− για τις μεταφορές στην ελληνική αγορά.
22. Το γεγονός ότι η κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ
φα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 8811/10.06.2011 [αρ. πρωτ.
ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 13789/14.06.2011] και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) έτους 2011 πρέπει να επανεξεταστεί μετά την ολοκλή−
– ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 241/360A/09.06.2011 [αρ. ρωση των απαιτούμενων ελέγχων για την εξακρίβωση
πρωτ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 13720/10.06.2011]) ως προς τη μη− των εκτάσεων ενεργειακών καλλιεργειών για τις οποίες
έχουν συνάψει συμβόλαια οι γεωργοί με τους αντίστοι−
νιαία διακύμανση αυτής.
19. Την Δ1/Α/17970/29.07.2011 απόφαση των Υπουργών χους δικαιούχους και των ελέγχων των τιμολογίων αγο−
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι− ράς πρώτων υλών για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ
κής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους δικαιούχους.
23. Την ανάγκη εξασφάλισης συνθηκών ισότιμου αντα−
«Κατανομή για το έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιο−
γωνισμού
μεταξύ των υπόχρεων διυλιστηρίων και των
λίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» υπόχρεων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών κατη−
γορίας Α΄ που εισάγουν πετρέλαιο κίνησης, καθώς και
(ΦΕΚ Β΄ 1700).
20. Την ανάγκη ανάκλησης της κοινής υπουργικής από− ευχερέστερης επεξεργασίας και ελέγχου των υποβαλ−
φασης Δ1/Α/17970/29.07.2011 και επανέκδοσης της κοινής λόμενων σε μηνιαία βάση στοιχείων από τους δικαιού−
υπουργικής απόφασης κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ χους και τους υπόχρεους της κατανομής.
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
έτους 2011, κατόπιν του Δ129179/22.09.2011 εγγράφου του
δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
Εθνικού Τυπογραφείου με το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι
πολογισμού,
αποφασίζουμε:
η κοινή υπουργική απόφαση Δ1/Α/17970/29.07.2011 έχει
εκδοθεί αναρμοδίως, καθώς η σχετική αρμοδιότητα έχει
Άρθρο 1
μεταβιβασθεί από 01.07.2011 στον Υφυπουργό Αγροτικής
Κατανομή
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την 155540/30.06.2011 (ΦΕΚ
Β΄ 1588/1.7.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3054/2002 όπως ισχύει, κατανέμεται συνολική ποσό−
21. Την ανάγκη ασφαλούς, συνεχούς και απρόσκοπτου τητα 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το
εφοδιασμού της αγοράς καυσίμων με την απαιτούμενη έτος 2011 στους κατωτέρω δικαιούχους, σύμφωνα με
ποσότητα και ποιότητα βιοντίζελ, καθώς και το γεγονός την τέταρτη στήλη του κατωτέρω πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α

Διακριτικός τίτλος
δικαιούχου εταιρείας

1 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

2 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε.
3 NEWENERGY Α.Ε.
(ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.)
4 ΑΔΡΙΑΤΙΚΑ ΟΪΛ Α.Ε.
5 ΠΕΤΡΟΪΛ Α.Ε.
6 ΕΛΛΑΣ ΟΪΛ Α.Ε.

7 ΚΑΤΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε.
8 AGROINVEST A.E.B.E.

9 ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.

Προέλευση κατανεμόμενης
ποσότητας
αυτούσιου βιοντίζελ

Μονάδα παραγωγής στο Ο.Τ.
28, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Δ.Ε. Ωλενί−
ας, Δήμος Δυτικής Αχαϊας
Μονάδα παραγωγής στο Δ.Δ.
Δρυμού Θεσσαλονίκης
Μονάδα παραγωγής στο
Παραλίμνιο Σερρών. Ν. Σερρών
Εισαγωγή από NOVAOL SRL,
Μιλάνο, Ιταλία
Εισαγωγή από NOVAOL SRL,
Ραβένα, Ιταλία
Εισαγωγή από α) ΟΧΕΜ S.p.A.,
Mezzana Bigli, Ιταλία και β)
OLEON NV/OLEON BIODIESEL
NV, Ervelde, Βέλγιο
Εισαγωγή από ΟΧΕΜ S.p.A.,
Mezzana Bigli, Ιταλία
Μονάδα παραγωγής στο
Αχλάδι Φθιώτιδας, Ν.Α. Φθιώ−
τιδας
Μονάδα παραγωγής στο
Σταυροχώρι του Δ. Κιλκίς, Ν.
Κιλκίς

Συνολική ετήσια Ποσοστό Προσφερόμενο
κατανεμόμενη συμμετοχής
μέγιστο
ποσότητα
στην
υπερτίμημα
αυτούσιου
κατανομή
(Ευρώ/χλτ)
βιοντίζελ (χλτ)
(%)
28.421,49
21,53%
855,00

7.117,86

5,39%

750,00

14.656,28

11,10%

590,00

333,64

0,25%

430,00

285,30

0,22%

425,00

259,27

0,20%

435,00

279,77

0,21%

425,00

12.240,34

9,27%

595,00

19.110,22

14,48%

1.000,00
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Διακριτικός τίτλος
δικαιούχου εταιρείας

Προέλευση κατανεμόμενης
ποσότητας
αυτούσιου βιοντίζελ

10 BIOENERGIA A.E.
Μονάδα παραγωγής στο
(ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος Χαλκιδικής,
Α.Ε.)
Ν. Χαλκιδικής
11 STAFF COLOUR − ENERGY Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ.
A.B.E.E.
Λάρισας, Ν. Λάρισας
12 OIL.B S.R.L.
Μονάδα παραγωγής στο
Varese, Ιταλία
13 MUENZER BIOINDUSTRIE
Μονάδα παραγωγής στη Βιέν−
G.M.B.H.
νη, Αυστρία
14 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ − ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Μονάδα παραγωγής στο Κου−
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
τσό Δ. Αβδήρων, Ν. Ξάνθης
15 ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στην Κο−
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ
μοτηνή, Ν. Ροδόπης
16 GF ENERGY A.B.E.E.
Μονάδα παραγωγής στο Σου−
σάκι Αγ. Θεοδώρων, Ν. Κοριν−
θίας
17 MIL OIL HELLAS A.E.
Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ.
Λευκώνα, Ν. Σερρών
18 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στη Β΄
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Ν. Μαγνησίας
19 BIOPOWER ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Μονάδα παραγωγής στο
Αγναντερό, Ν. Καρδίτσας
20 DP LUBRIFICANTI S.R.L.
Μονάδα παραγωγής στην
Aprilia, Ιταλία
21 GOECO A.E.
Εισαγωγή από
OBEROSTERREICHISCHE
BIODIESEL GMBH, Enns, Αυ−
στρία
22 ΜΑΝΟΣ Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στη Β΄
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Ν. Μαγνησίας
23 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
Εισαγωγή από α) ECO FOX
ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. SRL, Vasto, Ιταλία, β) EXPUR
SA, Slobozia, Ρουμανία, γ)
OBEROSTERREICHISCHE
BIODIESEL GMBH, Enns, Αυ−
στρία και δ) AGROPODNIC AS,
Dobronin, Τσεχία
24 ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.
Εισαγωγή από α)ECO FOX
SRL, Vasto, Ιταλία, β) EXPUR
SA, Slobozia, Ρουμανία και
γ) OBEROSTERREICHISCHE
BIODIESEL GMBH, Enns, Αυ−
στρία
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολική ετήσια Ποσοστό Προσφερόμενο
κατανεμόμενη συμμετοχής
μέγιστο
ποσότητα
στην
υπερτίμημα
αυτούσιου
κατανομή
(Ευρώ/χλτ)
βιοντίζελ (χλτ)
(%)
1.099,32
0,83%
600,00

348,69

0,26%

850,00

343,85

0,26%

370,00

132,63

0,10%

370,00

5.215,04

3,95%

527,00

2.281,12

1,73%

520,00

19.114,84

14,48%

710,00

2.795,12

2,12%

850,00

10.786,00

8,17%

850,00

72,48

0,05%

990,00

238,98

0,18%

378,00

58,17

0,04%

410,00

3.975,16

3,01%

600,00

431,20

0,33%

578,00

2.403,21

1,82%

297,00

132.000,00

100,00%

2. Στην τελευταία στήλη του ανωτέρω πίνακα αναγράφεται το προσφερόμενο από τους δικαιούχους μέγιστο
υπερτίμημα, σε ευρώ ανά χιλιόλιτρο, του άρθρου 15Α παρ. 5 εδάφιο (δ) του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, το οποίο
είναι δεσμευτικό για τις πωλήσεις της δικαιούχου εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της κατανομής έτους 2011 και
για όλη την κατανεμόμενη σε αυτή ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ σύμφωνα με τον πίνακα 1.
3. Οι ανωτέρω συνολικές ετήσιες ποσότητες ανά δικαιούχο της τέταρτης στήλης του πίνακα 1 κατανέμονται
ανά μήνα, για την περίοδο Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το δεσμευτικό μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του
ακόλουθου πίνακα 2:
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Άρθρο 2
Υποχρεώσεις δικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι που ορίζονται στο άρθρο 1 αναλαμβά−
νουν την υποχρέωση να διαθέτουν εντός της ελληνικής
επικράτειας, από την 1η Ιουλίου 2011 έως και την 30η
Ιουνίου 2012, τις κατανεμόμενες σε αυτούς συνολικές
ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ σύμφωνα με
τον πίνακα 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Η διάθεση
των εν λόγω ποσοτήτων πραγματοποιείται μέσω των
κατόχων αδειών διύλισης, κατά την έννοια του άρθρου 5
του ν. 3054/2002 όπως ισχύει. Η τήρηση της υποχρέωσης
αυτής ελέγχεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
Κατά τον έλεγχο αυτό γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις
των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που διατέθηκαν
στην ελληνική επικράτεια μέχρι ποσοστού 5% επί των
ποσοτήτων ανά δικαιούχο που καθορίζονται στον πί−
νακα 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
2. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν να τηρούν το
μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του πίνακα 2 του άρθρου 1 της
παρούσας. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής ελέγχεται
από τη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής της Γενικής

34615

Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, καλούμενη εφεξής «αρμόδια Υπηρεσία». Κατά
τον έλεγχο αυτό γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι
ποσοστού 10% σε μηνιαία βάση για κάθε δικαιούχο. Με−
γαλύτερη απόκλιση μπορεί να επιτραπεί εφόσον η προς
παράδοση μηνιαία ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ ανά
υπόχρεο του άρθρου 6 είναι μικρότερη των εικοσιπέντε
(25) χιλιολίτρων, καθώς και για σοβαρούς λόγους, μετά
από έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη σχετική γνωστο−
ποίηση του δικαιούχου που υποβάλλεται στην αρμόδια
Υπηρεσία μέχρι και τη 15η του μηνός που προηγείται
αυτού που ζητείται τροποποίηση. Η γνωστοποίηση αυτή
πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση των
υπόχρεων στην κατανομή κατόχων αδειών διύλισης. Οι
δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας οφείλουν, σε
κάθε περίπτωση, να ενημερώνουν έγκαιρα εγγράφως
την αρμόδια Υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία μείωσης
ή διακοπής της διατιθέμενης ποσότητας αυτούσιου βι−
οντίζελ σε σχέση με το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του
άρθρου 1 της παρούσας.
3. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν, από την 1η Ιουλί−

34616

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ου 2011 έως και την 30η Ιουνίου 2012, να διαθέτουν στους
υπόχρεους του άρθρου 7 της παρούσας τις ποσότητες
που ζητούνται από αυτούς και αντιστοιχούν στην κάλυψη
της υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο (α)
της παρούσας. Οι ποσότητες αυτές αυτούσιου βιοντίζελ
διατίθενται επιπλέον των ποσοτήτων που καθορίζονται
στον πίνακα 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
4. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν επίσης να
προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
4.1. Όλοι οι δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν να προ−
σκομίσουν έως την 31η Αυγούστου 2011 τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφα των φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνη−
σης (ΦΕΚ) σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της
εταιρείας, καθώς και πλήρη κατάλογο των τροποποιή−
σεων του καταστατικού της εταιρείας και τα ΦΕΚ όπου
αυτές έχουν δημοσιευθεί.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου κα−
ταστατικού της εταιρείας.
γ) Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών εγκεκριμένου
αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης. Σε περίπτωση
δικαιούχων που δεν κατέχουν τις ανωτέρω άδειες, να
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία
ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι θα τις προσκομίσει εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή τους.
4.2. Για τους δικαιούχους του άρθρου 1 των οποίων η
μονάδα παραγωγής βρίσκεται εντός Ελλάδας γίνεται
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι δικαιολογητικών:
α1) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της
εταιρείας
β1) Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, μη υποβολής αί−
τησης για κήρυξη σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό της εταιρείας.
Οι λοιποί δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν να προ−
σκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία έως και την 31η Αυ−
γούστου 2011 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α2) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της
εταιρείας, οι οποίες να έχουν εκδοθεί το πολύ πριν από
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες,
β2) Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, μη υποβολής αί−
τησης για κήρυξη σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστι−
κή διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό της εταιρείας,
τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ πριν από τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσκομισθεί έγκαι−
ρα κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, να υπο−
βληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία
ο δικαιούχος του άρθρου 1 θα δηλώνει ότι έχει κάνει
αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοσή του και ότι
θα το προσκομίσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
από την παραλαβή του.
5. Η δικαιούχος εταιρεία με διακριτικό τίτλο BIOPOWER
ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια
Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργί−
ας της οικείας μονάδας παραγωγής βιοντίζελ εντός πέ−
ντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της και, σε
κάθε περίπτωση, όχι μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
6. Οι δικαιούχοι εταιρείες με διακριτικό τίτλο GOECO A.E.
και ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια
Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO
σειράς 9000 για παραγωγή ή/και διάθεση βιοντίζελ εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και, σε
κάθε περίπτωση, όχι μετά την 30η Νοεμβρίου 2011.

7. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν να υποβάλουν,
μέχρι και την 31η Αυγούστου 2011, ηλεκτρονικό αρχείο
τύπου λογιστικών φύλλων με τα αναλυτικά στοιχεία των
δηλωθέντων, σύμφωνα με τον πίνακα 3 του παρόντος
άρθρου, τιμολογίων προμήθειας (πώλησης ή αγοράς)
βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου, χρησιμοποιημένων φυ−
τικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, εγχώριας
προέλευσης και προοριζόμενων για παραγωγή αυτούσιου
βιοντίζελ, τα οποία δηλώθηκαν από αυτούς στην αίτησή
τους και χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της κατα−
νομής έτους 2011, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των
αντίστοιχων δελτίων αποστολής, με βάση τους πίνακες
1–Α και 1–Β του παραρτήματος 1 της παρούσας.
Σε περίπτωση δήλωσης ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπο−
ρου, εγχώριας προέλευσης και προοριζόμενου για πα−
ραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, οι δικαιούχοι του άρθρου
1 οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι και την 31η Αυγούστου
2011 θεωρημένα αντίγραφα των σχετικών εγγραφών στο
βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδεικνύ−
ουν με σαφήνεια την παραγωγή και την ύπαρξη των
αιτούμενων ποσοτήτων βαμβακόσπορου και την αποκλει−
στική διάθεσή του για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ.
8. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν να αποστέλλουν
σε μηνιαία βάση στην αρμόδια Υπηρεσία εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από το τέλος κάθε μήνα τα ακόλουθα
μηνιαία στοιχεία σε χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ:
α) την κατανεμηθείσα ποσότητα προς παράδοση σε
κάθε υπόχρεο κάτοχο άδειας διύλισης, που αναγράφε−
ται στο αντίστοιχο σημείο του πίνακα 5 του άρθρου 6
της παρούσας,
β) την πραγματική παραδοθείσα ποσότητα σε κάθε
υπόχρεο κάτοχο άδειας διύλισης,
γ) την παραδοθείσα ποσότητα σε κάθε υπόχρεο κά−
τοχο άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α΄,
με σκοπό την ανάμειξη της με πετρέλαιο κίνησης προ−
ερχόμενο από εισαγωγές,
δ) την ποσότητα που εξάγουν σε άλλες χώρες, συνο−
λική και επιμερισμένη ανά χώρα, καθώς και
ε) στην περίπτωση δικαιούχων παραγωγών εξωτερι−
κού και εισαγωγέων, ανάλυση των παραδοθέντων και
των εξαχθέντων ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ ανά
χώρα προέλευσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται στην αρμόδια
Υπηρεσία ηλεκτρονικά με βάση τα πρότυπα των πινά−
κων 2–Α και 2–Β του Παραρτήματος 2 της παρούσας.
9. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν να συνερ−
γάζονται πλήρως σε περιπτώσεις ελέγχων, οι οποίοι
πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από
κλιμάκια που συστήνονται βάσει του άρθρου 15Α παρ.
8 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει. Επίσης, οφείλουν να
αποστέλλουν επιπρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία
που τυχόν τους ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία,
καθώς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς των
εμπλεκομένων Υπουργείων.
10. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν να χρησι−
μοποιήσουν τις πρώτες ύλες που αναγράφονται στον
ακόλουθο πίνακα 3, οι οποίες δηλώθηκαν από αυτούς
στην αίτησή τους και χρησιμοποιήθηκαν στον υπολο−
γισμό της κατανομής έτους 2011, αποκλειστικά για την
παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ στις εγκαταστάσεις
τους και να μη διαθέσουν αυτές προς άλλη χρήση ή
προς τρίτους, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2012.
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2. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή εκδίδεται από
τραπεζικά και άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλι−
στικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα
ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνοδευόμενη, στη περίπτωση αυτή, από επί−
σημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά
για τις ασφαλιστικές εταιρίες, πρέπει επιπροσθέτως να
υπάρχει βεβαίωση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική
εταιρεία μπορεί να παρέχει νόμιμα εγγύηση για κάλυψη
φορολογικών επιβαρύνσεων.
3. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή εκδίδεται στο όνομα
του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία λήξης από την
31η Αυγούστου 2012 και μετά και σε κάθε περίπτω−
ση αποδεσμεύεται μετά την πάροδο της ημερομηνί−
ας αυτής, εφόσον δεν έχει κηρυχθεί κατάπτωσή της.
Περιέχει τα στοιχεία του δικαιούχου, το σκοπό και το
ποσό της εγγυοδοσίας, καθώς και δήλωση του εκδότη,
παραιτούμενου ρητώς και ανεκκλήτως των ενστάσεων
δίζησης και διαίρεσης, ότι θα καταβάλλει το ποσό της
εγγύησης μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής ειδοποίησης της
αρμόδιας Υπηρεσίας.
4. Στην ανωτέρω εγγυητική επιστολή αναφέρεται ως
σκοπός εγγυοδοσίας η κάλυψη κάθε αξίωσης του Ελ−
ληνικού Δημοσίου για μη παράδοση μέρους ή όλης της
ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, η οποία κατανεμήθηκε
στη δικαιούχο εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1
της ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης για την
κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2011 καθώς και για
μη τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορ−
ρέουν από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.
5. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 οφείλουν να προσέλθουν
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευ−
ση της παρούσας απόφασης στην αρμόδια Υπηρεσία
προκειμένου να παραλάβουν τις εγγυητικές επιστολές
που έχουν υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 3 της κοι−
νής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/17970/29.7.2011 (ΦΕΚ Β΄
1700) και να τις αντικαταστήσουν με αντίστοιχες που να
πληρούν τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο. Η παρα−
λαβή των εγγυητικών επιστολών γίνεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο του δικαιούχου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο
άτομο για το σκοπό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρ−
μόζεται το άρθρο 4 παρ. 4 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Διοικητικές Κυρώσεις
1. Στους δικαιούχους του άρθρου 1, καθώς και στους
υπόχρεους των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, οι οποίοι
δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζο−

νται στην παρούσα απόφαση και στις οικείες διατάξεις
του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, επιβάλλονται οι διοικητι−
κές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 17 του νόμου αυτού.
2. Στους δικαιούχους του άρθρου 1, ανεξάρτητα από
τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
δύναται να επιβληθούν, με απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανάλογα
με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή
τους, επιπλέον οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) Μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστο−
λής του άρθρου 3.
β) Μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής
για την περίοδο Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012.
γ) Απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές κατανο−
μές βιοντίζελ.
δ) Αφαίρεση της χορηγηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο
5 της παρούσας, έγκρισης διάθεσης αυτούσιου βιοντί−
ζελ, ή της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων εφόσον έχει
χορηγηθεί.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιούχος του άρ−
θρου 1 δεν τηρήσει για δύο ή περισσότερους μήνες
το δεσμευτικό μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του πίνακα 2
του άρθρου 1 της παρούσας, χωρίς την απαραίτητη
έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, ανακαλείται η
κατανεμηθείσα σε αυτόν ποσότητα για το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιούχος του άρ−
θρου 1 δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή του άρθρου 3 της παρούσας ή δεν υποβάλει
εμπρόθεσμα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 2
παράγραφοι 4 και 5 της παρούσας, ανακαλείται ολικώς
η χορηγηθείσα σε αυτόν, με την παρούσα απόφαση,
κατανομή για το έτος 2011.
5. Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν υποβάλει εμπρό−
θεσμα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 2 πα−
ράγραφοι 6 και 7 της παρούσας, του αφαιρείται πο−
σότητα ίση με αυτή που του κατανεμήθηκε από το
αντίστοιχο κριτήριο της ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/13972/16.06.2010
κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 5
Έγκριση διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ
Στους δικαιούχους που ορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσας χορηγείται έγκριση διάθεσης αυτούσιου βι−
οντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.
2 του ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α΄304), από την 1η Ιουλίου 2011
έως και την 30η Ιουνίου 2012, με την επιφύλαξη της τή−
ρησης των όρων της άδειας λειτουργίας που τους έχει
χορηγηθεί, των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης,
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των οικείων διατάξεων του ν. 3054/2002 όπως ισχύει,
καθώς και των διατάξεων των άρθρων 62, 63 και 64
του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση
φορολογικών αποθηκών και τη χορήγηση άδειας εγκε−
κριμένου αποθηκευτή.
Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου είναι η Διεύθυνση Εποπτείας της Διαχείρισης
Πετρελαιοειδών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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Άρθρο 6
Υποχρεώσεις κατόχων αδειών διύλισης
1. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης υποχρεούνται:
α) με βάση το άρθρο 15Α παρ. 8 του ν. 3054/2002
όπως ισχύει, να παραλαμβάνουν από κάθε δικαιούχο
που ορίζεται στον πίνακα 1 του άρθρου 1 της παρού−
σας, από την 1η Ιουλίου 2011 έως και την 30η Ιουνίου
2012, ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ σύμφωνα με τον
κατωτέρω πίνακα 5:
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Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής, η οποία συσχετί−
ζεται με το μερίδιο αγοράς τους, ελέγχεται από την
αρμόδια Υπηρεσία. Κατά τον έλεγχο αυτό γίνονται
αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι ποσοστού 10% σε μηνι−
αία βάση και 5% σε ετήσια βάση για κάθε υπόχρεο.
Μεγαλύτερη μηνιαία απόκλιση μπορεί να επιτραπεί για
σοβαρούς λόγους, μετά από έγγραφη πλήρως αιτιο−
λογημένη σχετική γνωστοποίηση του υπόχρεου που
υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία μέχρι και τη 15η
του μηνός που προηγείται αυτού που ζητείται τροπο−
ποίηση. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται
από έγγραφη συναίνεση των υπόλοιπων υπόχρεων και
τουλάχιστον δύο (2) εκ των δικαιούχων του άρθρου
1 της παρούσας. Σε περίπτωση μεταβολής των μηνι−
αίων καταναλώσεων πετρελαίου κίνησης έναντι των
ληφθέντων υπόψη για τους υπολογισμούς της κατανο−
μής προβλέψεων, οι υπόχρεοι κάτοχοι άδειας διύλισης
οφείλουν, σε μηνιαία βάση, να προμηθεύονται από τους
δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, ποσότητες
αυτούσιου βιοντίζελ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,5%
κατ’ όγκο του μίγματος μετά την ανάμειξη με το προς
διάθεση στην εγχώρια αγορά πετρέλαιο κίνησης για
χρήση στις μεταφορές, καθώς και να τηρούν το ποσο−
στό συμμετοχής στην κατανομή των δικαιούχων που
καθορίζεται στην προτελευταία στήλη του πίνακα 1 της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
β) να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία για
θέματα που άπτονται της ποιότητας του παραλαμβα−
νόμενου βιοντίζελ,
γ) να συνεργάζονται πλήρως σε περιπτώσεις ελέγχων,
οι οποίοι πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από
κλιμάκια που συστήνονται βάσει της παρ. 8 του άρθρου
15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, καθώς επίσης και
δ) να αποστέλλουν επιπρόσθετα συμπληρωματικά
στοιχεία, πέραν αυτών της παραγράφου 2, που τυ−
χόν τους ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία και τις
συναρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς των εμπλεκομένων
Υπουργείων.
2. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης υποχρεούνται να απο−
στέλλουν σε μηνιαία βάση στην αρμόδια Υπηρεσία
και στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του
Υπουργείου Οικονομικών εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από το τέλος κάθε μήνα, τα ακόλουθα μηνιαία
στοιχεία σε χιλιόλιτρα:

α) την κατανεμηθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ
ανά δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας προς πα−
ραλαβή από τον υπόχρεο, η οποία αναγράφεται στον
πίνακα 5 του παρόντος άρθρου,
β) την πραγματική παραληφθείσα ποσότητα αυτού−
σιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο,
γ) τη συνολική διατεθείσα στην εγχώρια αγορά πο−
σότητα αυτούσιου βιοντίζελ για ανάμειξη με πετρέλαιο
κίνησης,
δ) τη συνολική διατεθείσα στην εγχώρια αγορά ποσό−
τητα πετρελαίου κίνησης αναμεμιγμένου με αυτούσιο
βιοντίζελ, καθώς και
ε) τη διατεθείσα στην εγχώρια αγορά ποσότητα πε−
τρελαίου κίνησης χωρίς ανάμειξη με αυτούσιο βιοντίζελ,
συνολική και επιμερισμένη ανά χρήση.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά με βάση
τον πίνακα 2–Γ του Παραρτήματος 2 της παρούσας.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις κατόχων αδειών
εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α΄
1. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατη−
γορίας Α΄, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.
3054/2002 όπως ισχύει, οι οποίοι εισάγουν πετρέλαιο
κίνησης, υποχρεούνται από την 1η Ιουλίου 2011 έως και
την 30η Ιουνίου 2012:
α) με βάση το άρθρο 15Α παρ. 8 του ν. 3054/2002 όπως
ισχύει, εφόσον διαθέτουν στην εγχώρια αγορά πετρέλαιο
κίνησης για χρήση στις μεταφορές προερχόμενο από ει−
σαγωγές, να προμηθεύονται από όλους τους δικαιούχους
του άρθρου 1 της παρούσας αυτούσιο βιοντίζελ κατά το
ποσοστό συμμετοχής εκάστου δικαιούχου στην κατανο−
μή που καθορίζεται στην προτελευταία στήλη του πίνακα
1 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, να
αναμιγνύουν αυτό με το πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό
που αντιστοιχεί σε 6,5% κατ’ όγκο του μίγματος μετά
την ανάμειξη και να διαθέτουν το εν λόγω μίγμα στην
εγχώρια αγορά για χρήση στις μεταφορές. Η τήρηση της
υποχρέωσης αυτής ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία,
ενώ γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις σε ετήσια βάση έως
και εικοσιπέντε (25) χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ ανά
δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας,
β) να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία για
θέματα που άπτονται της ποιότητας του παραλαμβα−
νόμενου αυτούσιου βιοντίζελ,
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γ) να συνεργάζονται πλήρως σε περιπτώσεις ελέγχων,
οι οποίοι πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από
κλιμάκια που συστήνονται βάσει του άρθρου 15Α παρ.
8 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, καθώς και
δ) να αποστέλλουν συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν
αυτών της επόμενης παραγράφου 2, που τυχόν τους ζη−
τούνται από την αρμόδια Υπηρεσία και τις συναρμόδιες
υπηρεσίες ή φορείς των εμπλεκομένων Υπουργείων.
2. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κα−
τηγορίας Α΄ υποχρεούνται να αποστέλλουν σε μηνιαία
βάση στην αρμόδια Υπηρεσία και στη Διεύθυνση Ειδι−
κών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από το τέλος κάθε
μήνα τα ακόλουθα μηνιαία στοιχεία σε χιλιόλιτρα:
α) την ποσότητα πετρελαίου κίνησης που προέρχεται
από εισαγωγή,
β) την παραληφθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ
από κάθε δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας, με
σκοπό την ανάμειξή της με το υπό σημείο α) της πα−
ρούσας παραγράφου εισαγόμενο πετρέλαιο κίνησης
και τη διάθεσή της στην εγχώρια αγορά,
γ) τη συνολική διατεθείσα στην εγχώρια αγορά πο−
σότητα αυτούσιου βιοντίζελ για ανάμειξή της με το
υπό σημείο α) της παρούσας παραγράφου εισαγόμενο
πετρέλαιο κίνησης,
δ) τη συνολική διατεθείσα στην εγχώρια αγορά ποσό−
τητα πετρελαίου κίνησης αναμεμιγμένου με αυτούσιο
βιοντίζελ, προερχόμενη από το υπό σημείο α) της πα−
ρούσας παραγράφου εισαγόμενο πετρέλαιο κίνησης,
ε) τη διατεθείσα στην εγχώρια αγορά ποσότητα πε−
τρελαίου κίνησης χωρίς ανάμειξη με αυτούσιο βιοντί−
ζελ, προερχόμενη από το υπό σημείο α) της παρούσας
παραγράφου εισαγόμενο πετρέλαιο κίνησης, συνολική
και επιμερισμένη ανά χρήση, καθώς και
στ) την εξαχθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης σε
άλλες χώρες, προερχόμενη από το υπό σημείο α) της
παρούσας παραγράφου εισαγόμενο πετρέλαιο κίνησης,
συνολική και επιμερισμένη ανά χώρα.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά με βάση
τον πίνακα 2–Δ του Παραρτήματος 2 της παρούσας.
Άρθρο 8
Ρύθμιση θεμάτων
διάθεσης βιοντίζελ και ελέγχων κατανομής
1. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι
και την 31η Αυγούστου 2011, κατάλογο με τις εκτάσεις
ενεργειακών καλλιεργειών που έχουν συμβολαιοποιη−
θεί μεταξύ των καλλιεργητών τους και των εγχώριων
εταιρειών παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ (τελικών με−
ταποιητών) και έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) έτους 2011,
ανά εταιρεία και είδος καλλιέργειας.
2. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλουν οι
δικαιούχοι του άρθρου 1 σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.
7 της παρούσας, διαβιβάζονται για έλεγχο στο Σώμα
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Το Σ.Δ.Ο.Ε.
δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και δικαιολο−
γητικά από τους δικαιούχους, οι οποίοι οφείλουν να
συνεργάζονται πλήρως και να διευκολύνουν τους ελέγ−
χους αυτούς.
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Μετά το πέρας των ανωτέρω ελέγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε.
υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι και την 30η
Νοεμβρίου 2011, κατάλογο με τις οριστικές, μετά τον
έλεγχο, ποσότητες βαμβακόσπορου, βαμβακελαίου, χρη−
σιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών
λιπών, ανά δικαιούχο και είδος πρώτης ύλης.
3. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1, προκειμένου να γίνει ο
έλεγχος των παραλαβών ελαιούχων σπόρων από τους
καλλιεργητές με τους οποίους έχουν συνάψει συμβά−
σεις ενεργειακών καλλιεργειών, καταχωρούν, έως και
την 30η Νοεμβρίου 2011, σε ηλεκτρονική εφαρμογή του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα εκδοθέντα τιμολόγια που αφορούν κάθε
καλλιεργητή για τις εκτάσεις που έχουν θεωρηθεί συμβά−
σεις και έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.Δ.Ε. έτους 2011. Ακολούθως,
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι
και την 15η Δεκεμβρίου 2011, κατάλογο με τις υλοποιηθεί−
σες εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών που έχουν κατα−
χωρηθεί στο Ο.Σ.Δ.Ε. έτους 2011, καθώς και τις αντίστοιχες
ποσότητες ελαιούχων σπόρων που παραδόθηκαν από
τους καλλιεργητές στις εταιρείες παραγωγής αυτούσιου
βιοντίζελ, ανά εταιρεία και είδος καλλιέργειας.
Η συνολική ποσότητα παραληφθέντων ελαιούχων σπό−
ρων ανά είδος καλλιέργειας, μετά τον ανωτέρω έλεγχο,
δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 80% της μέσης θε−
ωρητικής στρεμματικής απόδοσης, η οποία για ηλίανθο
και ελαιοκράμβη λαμβάνεται 265 κιλά ανά στρέμμα, για
σόγια 200 κιλά ανά στρέμμα, για ατρακτυλίδα 215 κιλά
ανά στρέμμα και για αγριαγκινάρα 115 κιλά ανά στρέμμα.
Σε διαφορετική περίπτωση, οι αντίστοιχες εκτάσεις ενερ−
γειακών καλλιεργειών μειώνονται αναλογικά, με τρόπο
ώστε να πληρείται η ανωτέρω υποχρέωση.
4. Τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, χρησιμοποιούνται για
τον επανυπολογισμό της κατανομής έτους 2011, με βάση
με το άρθρο 2 της ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/13972/16.06.2010 κοινής
υπουργικής απόφασης, και την έκδοση τροποποίησης
της παρούσας, μέχρι και την 10η Οκτωβρίου 2011.
Τα στοιχεία που αποστέλλονται από το Σ.Δ.Ο.Ε. και
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά και την όποια διόρθωση λόγω
στρεμματικής απόδοσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ.
2 και 3 αντίστοιχα, χρησιμοποιούνται για τον επανυπο−
λογισμό της κατανομής έτους 2011, με βάση με το άρθρο
2 της ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/13972/16.06.2010 κοινής υπουργικής
απόφασης, και την έκδοση τροποποίησης της παρού−
σας, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011.
5. Ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που προκύπτουν κα−
τόπιν επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου
4 της παρούσας, ανακατανέμονται συμπληρωματικά,
αναλογικά με βάση την κατανομή του πίνακα 1 του
άρθρου 1 της παρούσας, μεταξύ των υπολοίπων δικαι−
ούχων κατανομής, εφόσον αυτοί πληρούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του ν. 3054/2002
όπως ισχύει και εφόσον δεν τους έχουν επιβληθεί κυ−
ρώσεις, και τροποποιείται η παρούσα.
6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην αρμόδια Υπηρεσία,
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από το τέλος κάθε
μήνα, αναλυτικά στοιχεία διακίνησης πετρελαίου κίνη−
σης και αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με το άρθρο 6
παρ. 2 και το άρθρο 7 παρ. 2 της παρούσας.
7. Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα Παραρ−
τήματα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
1η Ιουλίου 2011, ανακαλουμένης της κοινής υπουργικής
απόφασης Δ1/Α/17970/29.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1700).
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί και να είναι διαθέσι−
μη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην ιστοσελίδα:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el−GR.
Στο ίδιο σημείο να αναρτηθούν και τα ηλεκτρονικά
αρχεία με τα λογιστικά φύλλα των παραρτημάτων της
παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011
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