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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1143
23 Ιουνίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1/Α/14639
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2008
ποσότητας 123.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντί−
ζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ.
5 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168)
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154),
π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58), σε
συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄
19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).
3. 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).
4. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 187), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 232).
6. 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 το
άρθρο 55 του ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49).
7. Το ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει.

8. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68),
όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. Υ237/19.9.2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(ΦΕΚ Β΄ 1927).
10. Την υπ’ αριθμ. 2362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών 4 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).
11. Την υπ’ αριθμ. (Α.Χ.Σ.) 334/2004 απόφαση του Ανώ−
τατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκι−
νήτων − πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ)
για κινητήρες ντίζελ − Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκι−
μών» (ΦΕΚ Β΄ 713/2005 και συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β΄
1149/2005).
12. Την υπ’ αριθμ. 513/2004 απόφαση του Α.Χ.Σ. «Προ−
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ.
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 τροποποι−
ηθεί και ισχύει”» (ΦΕΚ Β΄ 1149/2005).
13. Την υπ’ αριθμ. 514/2004 απόφαση του Α.Χ.Σ. «Καύ−
σιμα αυτοκινήτων − Πετρέλαιο κίνησης − Απαιτήσεις και
μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ Β’ 1490/2006).
14. Την υπ’ αριθμ. 36781/23.3.2007 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα εφαρμογής του
ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλ−
λιέργειες στο πλαίσιο της νέας Κ.Α.Π.» (ΦΕΚ Β΄ 444).
15. Την ανάγκη διάθεσης, για το έτος 2008 αυτούσιου
βιοντίζελ, μετά από αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομέ−
νων και σχετική κατανομή με έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 15Α παρ. 5
του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού.
17. Την υπ’ αριθμ. 485/14.5.2008 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία
«ο κανονιστικός νομοθέτης, με την προβλεπόμενη να
εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση.....δεν δεσμεύεται
από τις προγενέστερες ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου
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18. Το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3086/2002 (ΦΕΚ Α΄ 321),
και επομένως δύναται να επιλέξει ελεύθερα τρόπο ρύθ−
μισης όλων των θεμάτων της εξουσιοδότησης, μεταξύ σύμφωνα με το οποίο «Μετά την αποδοχή τους οι γνω−
των οποίων και τα κριτήρια κατανομής των ποσοτήτων μοδοτήσεις αποτελούν πράξεις που είναι υποχρεωτικές
βιοκαυσίμων στους συμμετέχοντες», η οποία έγινε απο− για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη
δεκτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Διοικητική Αρχή», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πρόσκληση − Δικαιολογητικά
1. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, τα οποία
επιθυμούν να συμμετέχουν στην κατανομή για το έτος 2008 ποσότητας 123.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ,
να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Μεσογείων 119 Αθήνα, ισόγειο,
μέχρι και την 4η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση
Κατανομής Βιοντίζελ για το έτος 2008» που θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, συνταγμένα στην ελληνική
γλώσσα, ενώ σε περίπτωση ξενόγλωσσων κειμένων αυτά να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα:
Α/Α Δικαιολογητικά
1

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, πλήρως συμπληρωμένη.
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Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Ο αιτών που παράγει τις αιτούμενες ποσότητες βιοντίζελ σε μονάδα παραγωγής εντός της ελληνικής επι−
κράτειας που ανήκει στην κυριότητά του, πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λειτουρ−
γίας για μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005,
όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μονάδων παραγωγής που προβλέπεται να λειτουργήσουν μετά την 4η Ιουλίου 2008, επικυ−
ρωμένο αντίγραφο άδειας εγκατάστασης για μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005, όπως ισχύει, ή απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για μονάδα
παραγωγής βιοντίζελ, σε περίπτωση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης.
Επιπλέον, οι παραγωγοί οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που να πιστοποιεί την ημερήσια εγκατεστημένη δυναμικότητα της μονάδας
παραγωγής βιοντίζελ σε λίτρα/ημέρα. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χορηγηθεί με βάση τα στοιχεία του
σχετικού φακέλου.
Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων
συντεταγμένο σε μηνιαία βάση.
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
Ο αιτών που προμηθεύεται τις αιτούμενες ποσότητες βιοντίζελ από λειτουργούσες μονάδες παραγωγής βιοντίζελ
εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, πρέπει να
προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα συμβάσεων για αγορά αυτούσιου βιοντίζελ, για το έτος 2008.
Επιπλέον, οι εισαγωγείς οφείλουν να προσκομίσουν, για κάθε συμβαλλόμενη μονάδα, βεβαίωση από αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους − μέλους της Ε.Ε. που να πιστοποιεί την ημερήσια εγκατεστημένη δυναμικότητα της
εν λόγω μονάδας παραγωγής βιοντίζελ σε λίτρα/ημέρα, καθώς και ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά.
Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα η διάρκεια της σύμβασης
προμήθειας βιοντίζελ, η συνολική προμηθευόμενη ποσότητα και το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα παραδό−
σεων συντεταγμένο σε μηνιαία βάση.
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Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια δημόσια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσι−
μότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων για το αυτούσιο βιοντίζελ, η ελάχιστη χωρητικότητα των
οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 100 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση του αιτούντα.

4

Σε περίπτωση που ο αιτών παράγει τις αιτούμενες ποσότητες βιοντίζελ σε μονάδα παραγωγής βιοντίζελ
εντός της ελληνικής επικράτειας που ανήκει στην κυριότητά του, και προμηθεύεται για την παραγωγή 2008
της οικείας μονάδας παραγωγής βιοντίζελ, πρώτες ύλες παραγόμενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 36781/23.3.2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) μπορεί να προ−
σκομίσει: α) συμβάσεις ελληνικών ενεργειακών καλλιεργειών, σε στρέμματα, για ηλίανθο, ελαιοκράμβη και
λοιπά συμβατά είδη για την παραγωγή βιοντίζελ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ. 36781/23.3.2007
κοινής υπουργικής απόφασης, θεωρημένες από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης − Γεωργίας της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και β) τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου ελληνικής προέλευσης, σε
κιλά ή μετρικούς τόνους. Η ελληνική προέλευση του βαμβακόσπορου πιστοποιείται με σχετική αναγραφή
επί του τιμολογίου, ή με προσκόμιση των σχετικών δελτίων αποστολής.
Οι ανωτέρω συμβάσεις και τιμολόγια πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2007 και να μην
έχουν υποβληθεί ξανά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός του 2007.
Επισημαίνεται ότι υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, εκτός των προβλεπομένων σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 36781/23.3.2007 κοινή υπουργική απόφαση, δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της
αίτησης. Επιπλέον, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παράγονται εντός του 2008 από τις εν λόγω ελλη−
νικές ενεργειακές καλλιέργειες, κατανέμονται κατά προτεραιότητα και στο σύνολό τους στον αιτούντα.
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Προαιρετικά, τιμολόγια αγοράς, σε κιλά ή μετρικούς τόνους, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων
και ζωικών λιπών, ελληνικής προέλευσης, κατάλληλων για παραγωγή βιοντίζελ. Σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής
των ανωτέρω πρώτων υλών, θεωρημένο αντίγραφο του βιβλίου αποθήκης που να αποδεικνύει με σαφήνεια
την ύπαρξη και την επάρκεια των αιτούμενων ποσοτήτων των ανωτέρω, καθώς και τη μη χρησιμοποίησή
τους για παραγωγή άλλων προϊόντων.
Η ελληνική προέλευση των ανωτέρω πρώτων υλών πιστοποιείται με σχετική αναγραφή επί του τιμολογίου,
ή με προσκόμιση των σχετικών δελτίων αποστολής.
Τα ανωτέρω τιμολόγια πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, να μην έχουν υποβληθεί
ξανά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός του 2007 και οι εν λόγω πρώτες ύλες να
μην έχουν χρησιμοποιηθεί για παραγωγή βιοντίζελ εντός του 2007.
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Προαιρετικά, αντίγραφο πιστοποιητικών ή σύμβαση ανάθεσης για την λήψη ISO σειράς 9000 για την αιτούσα
εταιρία, σχετικά με την παραγωγή και διάθεση βιοντίζελ.
Επισημαίνεται ότι η λήψη πιστοποιητικού ISO σειράς 9000 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από 31η Δε−
κεμβρίου 2008.
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Προαιρετικά, αντίγραφα συμβάσεων συνεργασίας της αιτούσας εταιρίας με ερευνητικά ιδρύματα και φο−
ρείς ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, εντός της ΕΕ, για θέματα σχετικά με τα βιοκαύσιμα και
τη βιομάζα, τα οποία να έχουν ξεκινήσει πριν την 12η Φεβρουαρίου 2008.

2. Η πρόσκληση αυτή αφορά το αυτούσιο βιοντίζελ
της περίπτωσης κστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του ν. 2960/2001 που καθορίζεται με την υπ’ αριθμ.
334/2004 απόφαση του Α.Χ.Σ.
3. Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα στην
παρ. 1 δικαιολογητικά, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του
αιτούντος από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατα−
νομής.
4. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την αναφερό−
μενη στην παρ. 1 ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν
υπόψη.
5. Τα στοιχεία που θα υποβληθούν σύμφωνα με την
παρ. 1 υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
και σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων επιβάλλο−
νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
6. Στην κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί για
την έγκριση κατανομής για το έτος 2008 θα καθορί−
ζονται οι εγγυήσεις που οφείλουν να προσκομιστούν
από τους δικαιούχους της κατανομής και οι διοικητικές
κυρώσεις που θα επιβληθούν σε βάρος τους, εφόσον δεν
τηρήσουν τα καθοριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
7. Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται το επισυνα−
πτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Άρθρο 2
Διαδικασία Αξιολόγησης − Μεθοδολογία κατανομής
1. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος τυπικής πληρότητας
των αιτήσεων που θα υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο
1 της παρούσας απόφασης, καθώς και η κατανομή της
ποσότητας των 123.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ,
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
άρθρο 15Α παρ. 5 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, καθώς
και στο παρόν άρθρο, από επιτροπή αξιολόγησης που
θα συγκροτηθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Η επιτροπή θα αποτελείται από δύο εκπρο−
σώπους από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και έναν εκπρόσωπο από το
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών.
Η επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια και για γνωμοδότη−
ση επί μελλοντικών ανακατανομών ποσοτήτων αυτού−
σιου βιοντίζελ, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη.
2. Οι φάκελοι των αιτήσεων που θα υποβληθούν
σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, θα

αποσφραγιστούν από την επιτροπή αξιολόγησης σε
κλειστές συνεδριάσεις και θα ελέγχονται τα περιεχό−
μενα δικαιολογητικά ως προς την τυπική πληρότητα.
Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου όλων των φακέλων,
η επιτροπή συντάσσει πρακτικό όπου καταγράφει τα
συμμετέχοντα πρόσωπα που προκρίνονται στο επόμενο
στάδιο κατανομής με τα στοιχεία που θα χρησιμοποιη−
θούν για τους υπολογισμούς της παρ. 3 και αιτιολογεί
τους λόγους απόρριψης των προσώπων που δεν προ−
κρίνονται από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας.
3. Η ποσότητα των 123.000 χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ για το έτος 2008, κατανέμεται στις εταιρίες
που προκρίθηκαν από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας
της παρ. 2, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Κi = {[0,4 * ΕΚi / (Σύνολο ΕΚi)] + [0,05 * ΛΛi / (Σύνολο
ΛΛi)] + [0,15 * Πi / (Σύνολο Πi)] + [0,1 * ΠΚi / (Σύνολο ΠΚi)]
+ [0,05 * Ιi / (Σύνολο Ιi)] + [0,05 * Εi / (Σύνολο Εi)] + [0,2 *
Αi / (Σύνολο Αi)]} * 123.000
όπου:
i = η εξεταζόμενη εταιρία
Κi = κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ
έτους 2008, σε χιλιόλιτρα.
ΕΚi = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, υπολογιζόμενα
βάσει των υποβληθέντων κατά το σημείο 4 δικαιολογη−
τικών, παραγόμενα από α) συμβολαιοποιημένες ελληνι−
κές ενεργειακές καλλιέργειες, θεωρώντας ότι παράγο−
νται 0,10 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά στρέμμα ενεργειακής
καλλιέργειας, και β) τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου
ελληνικής προέλευσης, θεωρώντας ότι παράγονται 0,14
χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο βαμβακόσπορου.
Σε περίπτωση που τα συνολικά υποβληθέντα κατά το
σημείο 4 δικαιολογητικά υπολείπονται της αναλογού−
σας βαρύτητας του σχετικού κριτηρίου, η διαφορά που
προκύπτει κατανέμεται αναλογικά στα λοιπά κριτήρια.
Η βαρύτητα του σχετικού κριτηρίου για την κατανομή
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,3.
ΛΛi = ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιόλιτρα, η
οποία παράγεται από πρώτες ύλες βάσει των υποβλη−
θέντων κατά το σημείο 5 δικαιολογητικών, θεωρώντας
ότι παράγονται 0,95 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ανά μετρικό
τόνο πρώτης ύλης.
Πi = σύνολο παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλι−
όλιτρα, για τα έτη 2006 και 2007, βάσει των συγκεντρω−
τικών στοιχείων ελέγχου της Τελωνειακής Περιφέρειας
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Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 της υπ’ αριθμ.
Φ.1731/978/1.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1757) κοινής υπουργικής
απόφασης.
ΠΚi = δείκτης, υπολογιζόμενος βάσει της συνέπειας
παραδόσεων για το έτος 2007 στα διϋλιστήρια, ίσος
με 1 για απόκλιση συνολικών παραδόσεων έως και 2%
επί της συνολικής ποσότητας κατανομής βάσει της υπ’
αριθμ. Δ1/Α/3495/14.2.2007 (ΦΕΚ Β΄ 258) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, ή 0,5 για απόκλιση συνολικών παρα−
δόσεων από 2% έως και 10% επί της συνολικής ποσό−
τητας κατανομής, ή 0 για απόκλιση μεγαλύτερη από
10%. Οι παραδόσεις λαμβάνονται από τα συγκεντρω−
τικά στοιχεία ελέγχου της Τελωνειακής Περιφέρειας
Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 της υπ’ αριθμ.
Φ.1731/978/1.12.2006 κοινής υπουργικής απόφασης.
Ιi = δείκτης, υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων
κατά το σημείο 6 δικαιολογητικών, ίσος με 1 για ύπαρξη
πιστοποιητικού ISO σειράς 9000, ή 0 για απουσία.
Εi = δείκτης, υπολογιζόμενος βάσει των υποβληθέντων
κατά το σημείο 7 δικαιολογητικών, ίσος με 1 για διαπί−
στωση ερευνητικής δραστηριότητας, ή 0 για απουσία.
Αi = συνολική αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ,
σε χιλιόλιτρα, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη,
τόσο από την συνολικά κατανεμόμενη ποσότητα αυτού−
σιου βιοντίζελ για το έτος 2008, δηλαδή 123.000 χιλιόλι−
τρα, όσο και από την ετήσια δυναμικότητα της οικείας
μονάδας παραγωγής, προκειμένου για παραγωγούς,
ή από το ¼ της συνολικής ποσότητας της σύμβασης,
προκειμένου για εισαγωγείς. Ως ετήσια δυναμικότητα
θεωρείται η ημερήσια δυναμικότητα, σύμφωνα με τα
υποβληθέντα κατά το σημείο 2 δικαιολογητικά, πολλα−
πλασιαζόμενη επί 330 ημέρες. Σε περίπτωση μονάδων
παραγωγής που προβλέπεται να λειτουργήσουν αργό−
τερα εντός του 2008, οι ημέρες λειτουργίες υπολογίζο−
νται αναλογικά, σύμφωνα με την ρεαλιστική πρόβλεψη
κανονικής έναρξης λειτουργίας του αιτούντος.
4. Στις κατανεμόμενες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ
ανά εταιρία, σύμφωνα με την παρ. 3, συνυπολογίζονται
και οι ποσότητες που κατανεμήθηκαν με την υπ’ αριθμ.
Δ1/Α/8090/4.4.2008 (ΦΕΚ Β΄ 638) κοινή υπουργική από−
φαση.

Σε περίπτωση που σε δικαιούχο κατανομής σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/8090/4.4.2008 κοινή υπουργική
απόφαση, κατανεμηθεί βάσει των υπολογισμών της παρ.
3 ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ μικρότερη από αυτήν
της ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, θεωρείται αυτή
ως κατανεμηθείσα ποσότητα σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση και διορθώνονται αναλογικά οι κατανεμηθεί−
σες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της παρ. 3, ποσό−
τητες των υπολοίπων εταιριών που συμμετέχουν στην
εν λόγω κατανομή.
Σε περίπτωση που σε εταιρία κατανεμηθεί βάσει των
υπολογισμών της παρ. 3 ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ
μεγαλύτερη από την ετήσια δυναμικότητα της οικείας
μονάδας παραγωγής προκειμένου για παραγωγούς, ή
από ¼ της ποσότητας της σύμβασης προκειμένου για
εισαγωγείς, ως κατανεμηθείσα ποσότητα λαμβάνεται η
ανωτέρω ετήσια δυναμικότητα ή ¼ της ποσότητας της
σύμβασης, αντίστοιχα, και διορθώνονται αναλογικά οι
κατανεμηθείσες σύμφωνα με τους υπολογισμούς της
παρ. 3 ποσότητες των υπολοίπων εταιριών που συμμε−
τέχουν στην εν λόγω κατανομή.
5. Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών της παρ.
3, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό όπου καταγράφει τις
κατανεμηθείσες ποσότητες ανά εταιρεία.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία υπογραφής της.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί και να είναι διαθέσιμη
στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης (http://
www.ypan.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΜΠΕΖΑΣ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΚΟΝΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2008
123.000 ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλ−
λων Υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει)
Πλήρης επωνυμία εταιρίας
Διακριτικός τίτλος εταιρίας
Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση έδρας
Αριθμοί κλήσεως τηλεφώνου
Αριθμοί κλήσεως φαξ
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Δ.Ο.Υ. έδρας
Αριθμός−Ημ/νία ΦΕΚ σύστασης εταιρίας
Αριθμός − Ημ/νία ΦΕΚ καταστατικού εταιρίας και τυχόν
τροποποιήσεων αυτού
Αριθμός−Ημ/νία ΦΕΚ ορισμού νομίμου εκπροσώπου
εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεων αυτού
Νόμιμα ορισμένος αντίκλητος για την παράδοση και
παραλαβή της σχετικής αλληλογραφίας
Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση αντικλήτου
Αριθμοί κλήσεως τηλεφώνου αντικλήτου
Αριθμοί κλήσεως φαξ αντικλήτου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντικλήτου

Στοιχεία τοποθεσίας και λειτουργίας μονάδων παρα−
γωγής βιοντίζελ, στην κυριότητα του αιτούντος, προκει−
μένου για παραγωγούς, ή συμβαλλομένων, προκειμένου
για εισαγωγείς

Σε περίπτωση μονάδων παραγωγής που προβλέπεται
να λειτουργήσουν αργότερα εντός του 2008, ρεαλιστικό
χρονοδιάγραμμα εργασιών και προόδου έργων μέχρι
την κανονική έναρξη λειτουργίας
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Δεσμευτικό μηνιαίο χρονοδιάγραμμα διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιόλιτρα, που προτίθεται η εταιρία
μας να διαθέσει εντός της Ελληνικής Επικράτειας για το έτος 2008
Μάρτιος *

*

Απρίλιος *

*

Μάιος *

*

Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΣΥΝΟΛΟ
* Αναγράφονται οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που καθορίσθηκαν στο άρθρο 1 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Δ1/
Α/8090/4.4.2008 (ΦΕΚ Β΄ 638) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον η εταιρία αναφέρεται, ή 0 σε διαφορετική
περίπτωση.
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις του άρθρου 22 παρ.
6 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, δηλώνω ότι:
α) όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση μας είναι ακριβή,
β) το βιοντίζελ που θα διατεθεί από την εταιρεία μας στην ελληνική αγορά ικανοποιεί τις προδιαγραφές που
ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 334/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου,
γ) η εταιρεία μας είναι σε θέση να διαθέσει την αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, για το έτος 2008,
εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
δ) οι πρώτες ύλες σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατά τα σημεία 4 και 5 της παρ. 1 του άρθρου
1 της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/ /12.5.2008 κοινής υπουργικής απόφασης, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία μας
για παραγωγή βιοντίζελ εντός του 2007,
ε) η εταιρεία μας είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν εκκρεμεί εις βάρος της αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση, ενώ θα
υποβάλλει τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όποτε αυτά της ζητηθούν.

Τόπος, Ημερομηνία
Σφραγίδα εταιρείας

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα
Α.Δ.Τ. υπογράφοντα

Υπογραφή
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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