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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και 

ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 

3054/2002, όπως ισχύει»  

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :  

 

 

 

Άρθρο 1 

 

Υπολογισμός κατανεμόμενης ποσότητας και  

υποχρεώσεις παραλαβής αυτούσιου βιοντίζελ 

 

 

1. Με την απόφαση της παραγράφου 4.α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει 

(εφεξής πρόσκληση) που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 30η Νοεμβρίου, καθορίζεται η 

προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης 

Ιανουαρίου-31ης Δεκεμβρίου) καθώς και το ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο 

μείγμα πετρελαίου κίνησης με βιοντίζελ. Για τον υπολογισμό της ως άνω προς 

κατανομή ετήσιας ποσότητας λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης 

αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του 

ΑΧΣ, και το  80% του πετρελαίου κίνησης που εκτιμάται ότι θα καταναλωθεί το 

επόμενο έτος. 

2. Οι δικαιούχοι της κατανομής όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση της 

παραγράφου 7.α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει (εφεξής απόφαση 

κατανομής), υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, από την 1η 

Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους τις κατανεμηθείσες σε αυτούς 

συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης 

υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν. 

3. Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης οφείλουν να παραλαμβάνουν επιπλέον ποσότητα αυτούσιου 

βιοντίζελ από τους δικαιούχους της απόφασης κατανομής ή από κατόχους Άδειας 

Διάθεσης Βιοκαυσίμων ώστε να διασφαλίζουν ότι και το επιπλέον  20% του πετρελαίου 

κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια και το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη 

για τον υπολογισμό της προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ 

σύμφωνα με το σημείο 1, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης όπως αυτό καθορίζεται στην 

πρόσκληση. Η ποσότητα αυτή παράγεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

4. Εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της 

κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα, οι 
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κάτοχοι Άδειας Διύλισης οφείλουν να παραλαμβάνουν κατά αντίστοιχο ποσοστό 

αυξημένες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο, κατά το ποσοστό 

συμμετοχής του στην κατανομή, έτσι ώστε το  80%  του συνόλου του αυτούσιου 

βιοντίζελ που παραλαμβάνουν να προέρχεται από δικαιούχους της κατανομής.  

 

5. Εφόσον μειωθεί έως και  20% η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις 

προβλέψεις της κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια 

ποσότητα βιοντίζελ, παραμένουν σταθερές οι κατανεμηθείσες ποσότητες ανά δικαιούχο 

και παραλαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους κατόχους Άδειας Διύλισης.  

 

Εφόσον μειωθεί περισσότερο του 20% η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης ως προς 

τις προβλέψεις της κατανάλωσης βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή 

ετήσια ποσότητα, μειώνονται κατ’ αντίστοιχο ποσοστό οι κατανεμηθείσες ποσότητες 

αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, με την 

έκδοση της απόφασης της παρ. 7.δ.δδ του άρθρου 15Α του ν.3054/2002. 

 

6. Οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α’ εφόσον πραγματοποιήσουν εισαγωγές, κατά 

την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, πετρελαίου κίνησης 

προς διάθεση στην ελληνική επικράτεια, οφείλουν να παραλαμβάνουν ποσότητα 

αυτούσιου βιοντίζελ, ώστε να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που 

διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης, όπως αυτό 

καθορίζεται στην πρόσκληση. 

Η παραλαβή των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ γίνεται ως εξής: 

α) 80% της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από τους 

δικαιούχους της απόφασης κατανομής, αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους,  

β) 20%  της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ παραλαμβάνεται από κατόχους Άδειας 

Διάθεσης Βιοκαυσίμων. 

 

Άρθρο 2 

Κριτήρια κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ 

 

Για την κατανομή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ μεταξύ των δικαιούχων, 

λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

α1) Οι ποσότητες πρώτων υλών που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ 

και προέρχονται από εκτάσεις εγχώριων ενεργειακών καλλιεργειών οι οποίες έχουν 

συμβολαιοποιηθεί μεταξύ των καλλιεργητών τους και παραγωγών αυτούσιου 

βιοντίζελ και έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 

α2) Οι ποσότητες βαμβακόσπορου, εγχώριας προέλευσης, που προορίζονται για την 

παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ. 

α3) Οι ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, 

εγχώριας  προέλευσης, που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ. 

β) Η αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ. 

H αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την ετήσια δυναμικότητα της 

μονάδας παραγωγής, εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, 

και το 25% της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής, εφόσον αυτή είναι 

εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Σε κάθε περίπτωση, η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την προς 

κατανομή συνολική ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ. 

Εφόσον η αιτούμενη ποσότητα υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, αυτή αναπροσαρμόζεται 

ώστε να πληροί τα όρια αυτά. 

γ) Η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα 

σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες 

όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/15.5.2012 

«Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των 

ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70)» 

(ΦΕΚ Β’ 1667), καθώς και από άλγη, ακατέργαστη γλυκερίνη, βαγάσση, μη εδώδιμες 

κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες και κλάσμα βιομάζας από βιομηχανικά ή 

αστικά απόβλητα.   

Το ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, σε ισχύ 

κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η αιτούσα εταιρεία 

πρέπει να έχει ίδια συμμετοχή στον προϋπολογισμό του ερευνητικού προγράμματος.  

 

Άρθρο 3 

Αίτηση και δικαιολογητικά για συμμετοχή στην κατανομή 

 

1. Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002 

όπως ισχύει, με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 

οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ, 

υποβάλλουν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που 

καθορίζεται με την πρόσκληση, σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση 

Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος [αναγράφεται το έτος 

κατανομής]», ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1, 

πλήρως συμπληρωμένη, με σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

β)  Αντίγραφο του φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) νόμιμης εκπροσώπησης 

της εταιρείας ή αντίγραφο καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) 

νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ή αντίστοιχα επίσημα έγγραφα θεωρημένα από 

αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ) Βεβαίωση από την εθνική αρμόδια αρχή, προκειμένου για μονάδες παραγωγής 

αυτούσιου βιοντίζελ εγκατεστημένες εντός της ελληνικής επικράτειας, ή από αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου για 

μονάδες παραγωγής που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να βεβαιώνει 

ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βρίσκεται σε ισχύ.  

δ) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες 

σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμόδιας αρχής, 

εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, για τον ορισμό του φορολογικού 

αντιπροσώπου στην ελληνική επικράτεια. 

ε)  Στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε συγχρηματοδοτούμενο ή εξ 

ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερευνητικό 
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πρόγραμμα, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή 

βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, 

τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, ή αντίστοιχη απόφαση 

χρηματοδότησης στην περίπτωση προγράμματος εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το 

τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, απ’ όπου να προκύπτει η ίδια 

συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στον προϋπολογισμό του προγράμματος, η 

χρονική διάρκειά του καθώς και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου. 

στ)  Βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις εκτάσεις εγχώριων ενεργειακών 

καλλιεργειών, ανά είδος καλλιέργειας και ανά Περιφέρεια, εκφρασμένες σε 

στρέμματα, οι οποίες έχουν συμβολαιοποιηθεί μεταξύ των καλλιεργητών και της 

αιτούσας εταιρείας παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ και έχουν υλοποιηθεί καθώς και 

τις ποσότητες ελαιούχων σπόρων, ανά είδος καλλιέργειας, εκφρασμένες σε τόνους, 

που προέρχονται από τις εκτάσεις αυτές.  

Οι ποσότητες ελαιούχων σπόρων που βεβαιώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει:  

i)    να προέρχονται από συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών, οι οποίες αφορούν 

τα στοιχεία του Ο.Σ.Δ.Ε. του προηγούμενου έτους σε σχέση με το έτος 

κατανομής και έχουν ταυτοποιηθεί και  

ii) να έχουν παραδοθεί από τους καλλιεργητές στην αιτούσα εταιρεία και 

iii) να έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1. 

ζ)  i) Ηλεκτρονικό αρχείο τύπου λογιστικών φύλλων με τίτλο «Συνοδευτικοί Πίνακες 

Πρώτων Υλών Εγχώριας Προέλευσης για Παραγωγή Αυτούσιου Βιοντίζελ», σύμφωνα 

με τα περιεχόμενα και τα υποδείγματα Πινάκων του Παραρτήματος 2 που βρίσκονται 

αναρτημένοι και είναι διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr), πλήρως συμπληρωμένο, το οποίο να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

-Στο φύλλο Α-1: τα στοιχεία των τιμολογίων προμήθειας (πώλησης ή αγοράς) 

βαμβακόσπορου εγχώριας προέλευσης που προορίζεται για παραγωγή αυτούσιου 

βιοντίζελ, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των αντίστοιχων δελτίων αποστολής. 

-Στο φύλλο Α-2: τα στοιχεία των τιμολογίων προμήθειας (πώλησης ή αγοράς) 

χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, εγχώριας 

προέλευσης που προορίζονται για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, συνοδευόμενα από 

τα στοιχεία των αντίστοιχων δελτίων αποστολής. 

-Στο φύλλο Α-3: σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου, εγχώριας 

προέλευσης προοριζόμενου για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, τα στοιχεία των 

εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδεικνύουν με 

σαφήνεια την παραγωγή και την ύπαρξη των αιτούμενων ποσοτήτων 

βαμβακόσπορου. 

Τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, 

τηγανελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής, που 

δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει αφενός να έχουν εκδοθεί από την επομένη 

της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη 

http://www.ypeka.gr/
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κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην 

κατανομή και, αφετέρου να μην έχουν δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής 

προηγούμενων ετών. Στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου, η 

ημερομηνία εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος και παραγωγής βαμβακόσπορου πρέπει 

αφενός να έπεται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην 

προηγούμενη κατανομή και να μην είναι μεταγενέστερη της λήξης της προθεσμίας 

υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή και, αφετέρου η παραχθείσα 

ποσότητα να μην έχει δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής προηγούμενων ετών. 

Για τους σκοπούς της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ποσότητες 

χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, τις οποίες η 

αιτούσα εταιρεία έχει προμηθευτεί απευθείας από: α) κάτοχο Άδειας Συλλογής και 

Μεταφοράς που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 

50910/2727/22.12.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα-Όροι για τη 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 

(ΦΕΚ 1909 Β΄) ή β) από μονάδα εγκεκριμένη ή καταχωρημένη, σύμφωνα με το π.δ. 

211/2006 «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον 

καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.» (ΦΕΚ Α΄211) και σύμφωνα με τα 

άρθρα 23 και 24 του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 «Περί υγειονομικών κανόνων για 

ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση 

από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 

(κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)» ή γ) από μονάδα εγκεκριμένη ή 

καταχωρημένη σύμφωνα με τα άρθρα 5 και  6 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία 

συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των 

ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Α’ 95). 

ii) Σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου, εγχώριας προέλευσης 

προοριζόμενου για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ:  

Λογιστικά αρχεία της εταιρείας που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σχετική 

εκτύπωση, απ΄όπου αποδεικνύεται με σαφήνεια η ημερομηνία παραλαβής του 

σύσπορου βάμβακος, η ημερομηνία εκκόκκισης και παραγωγής βαμβακόσπορου και 

η ύπαρξη των δηλωθεισών ποσοτήτων βαμβακόσπορου. 

Επιπλέον, υποβάλλεται βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης ο οποίος έχει χορηγήσει 

στην εταιρεία πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 της ΚΥΑ οικ. 175700 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» 

(ΦΕΚ Β΄1212/2016) όπως ισχύει, που να βεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει ιδιοπαράξει 

και δεν έχει διαθέσει σε τρίτους τις ποσότητες βαμβακόσπορου που αναφέρονται στις 

σχετικές εγγραφές του λογιστικού αρχείου. 

Σε περίπτωση που η εταιρεία εκτός από κάτοχος άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων είναι 

ταυτόχρονα κάτοχος άδειας συλλογής και μεταφοράς ή μονάδα εγκεκριμένη ή 



 6 

καταχωρημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1.ζ.i του 

παρόντος άρθρου και ειδικά για τις ποσότητες που η εταιρεία προμηθεύεται 

απευθείας ως κάτοχος άδειας, έγκρισης ή καταχώρισης: 

Λογιστικά αρχεία της εταιρείας που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σχετική εκτύπωση 

απ΄όπου αποδεικνύεται η συλλογή ποσοτήτων χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, 

τηγανελαίων ή ζωικών λιπών εγχώριας προέλευσης προοριζόμενων για παραγωγή 

αυτούσιου βιοντίζελ. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία 

συγκεντρωτικά ανά προμηθευτή των ανωτέρω πρώτων υλών: 

 Επωνυμία, διεύθυνση και αριθμό φορολογικού μητρώου του παραγωγού 

χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων ή ζωικών λιπών 

 Ημερομηνίες έκδοσης και αριθμοί παραστατικών διακίνησης 

 Ποσότητες και είδος πρώτων υλών 

 Συνολική αξία συναλλαγής  

Επιπλέον, υποβάλλεται βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης ο οποίος έχει χορηγήσει 

στην εταιρεία πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας σύμφωνα με το άρθρο 

4 της ΚΥΑ οικ. 175700 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ 

Β΄1212/2016) όπως ισχύει, που να βεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει συλλέξει και δεν 

έχει διαθέσει σε τρίτους τις ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, 

τηγανελαίων ή ζωικών λιπών που αναφέρονται στις σχετικές εγγραφές στο λογιστικό 

αρχείο. 

iii) Υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, 

τηγανελαίων και ζωικών λιπών, από τους οποίους η αιτούσα εταιρεία έχει 

προμηθευτεί αυτές τις πρώτες ύλες, στις οποίες δηλώνονται τα στοιχεία του 

Παραρτήματος 3. 

Για τις ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων ή ζωικών λιπών 

που η εταιρεία έχει συλλέξει η ίδια ως κάτοχος άδειας, έγκρισης ή καταχώρισης, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1.ζ.i του παρόντος άρθρου 3, υποβάλλει 

την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Παραρτήματος 4, στην οποία 

συμπληρώνονται τα στοιχεία της εταιρείας ως κατόχου της άδειας, έγκρισης ή 

καταχώρισης. 

η)  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας, του αιτούντα, σύμφωνα με 

την ΚΥΑ οικ. 175700 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ 

Β΄1212/2016) όπως ισχύει. 

 θ) Πίνακα περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών με σφραγίδα εταιρείας 

και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου. 

 

2. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 κατατίθενται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, 

ενώ σε περίπτωση ξενόγλωσσων κείμενων αυτά συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα πρέπει να φέρουν την 

επισημείωση (Apostille) του άρθρου 4 του ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 108). 

Για τους σκοπούς της παρούσας, έγγραφα εκτυπωμένα από τον δικτυακό τόπο του 

προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) τα οποία φέρουν Αριθμό 
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Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.), θεωρείται ότι έχουν ισχύ επικυρωμένου 

αντιγράφου. 

3. Ο φάκελος της αίτησης φέρει την επισήμανση «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και συνοδεύεται 

από δεύτερο σφραγισμένο φάκελο που περιέχει φωτοαντίγραφα όλων των 

υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, ο οποίος φέρει την επισήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ». Στο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ» δεν περιλαμβάνονται δικαιολογητικά ή 

τμήματα δικαιολογητικών τα οποία, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, 

καλύπτονται από επιχειρηματικό ή άλλου είδους απόρρητο. 

4. Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα δικαιολογητικά στην παρ. 1 σημεία α, β, 

γ, δ και η, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και την υποβολή 

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ», αποκλείει την αιτούσα εταιρεία από τη διαδικασία 

αξιολόγησης και κατανομής. 

5. Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία της ετήσιας κατανομής αυτούσιου 

βιοντίζελ με μόνο μία αίτηση, ειδάλλως αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης και 

κατανομής. 

6. Η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού εκτός των καθοριζομένων στην 

παράγραφο 1, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης.  

7. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζεται στην πρόσκληση, δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής.  

Άρθρο 4 

Αποσφράγιση φακέλων και έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου 

 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου της πρόσκλησης, προβαίνει σε αποσφράγιση των 

φακέλων των αιτήσεων σε ανοικτή συνεδρίαση, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται 

στην πρόσκληση.   

2. Κατά την συνεδρίαση αυτή αποσφραγίζονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις «ΚΥΡΙΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ» και μονογράφονται από τα μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου όλα τα δικαιολογητικά των φακέλων με την 

ένδειξη «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ». Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια και έχουν δικαίωμα να 

παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αιτουσών εταιρειών ή πρόσωπο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση 

του περιεχομένου των φακέλων με την επισήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ». 

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, σε κλειστές συνεδριάσεις, ελέγχει τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά των κύριων φακέλων ως προς την τυπική τους 

πληρότητα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, όπου 

καταγράφει τις συμμετέχουσες εταιρείες που προκρίνονται από τον έλεγχο τυπικής 

πληρότητας, τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς του άρθρου 

5 και αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης των εταιρειών που δεν προκρίνονται από τον 

έλεγχο της τυπικής πληρότητας. 

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των ήδη 

νομίμως, κατά το άρθρο 3, υποβληθέντων δικαιολογητικών από τις αιτούσες εταιρείες. 



 8 

5. Η ετήσια προς κατανομή ποσότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1, 

κατανέμεται στις εταιρείες που προκρίνονται από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας, 

σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 5. 

6. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, η Επιτροπή Αξιολόγησης και 

Ελέγχου υποβάλλει γνωμοδότηση όπου καταγράφει τις προς κατανομή ποσότητες ανά 

εταιρεία, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατανομής. 

Άρθρο 5 

Μεθοδολογία κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ 

 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, υπολογίζει τις κατανεμόμενες ποσότητες 

αυτούσιου βιοντίζελ ανά εταιρεία, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Κi ={[0,57 * ΕΛ1i / (Σύνολο ΕΛ1i)] + [0,07* ΕΛ2i / (Σύνολο ΕΛ2i)] + [0,125 * ΕΛ3i 

/ (Σύνολο ΕΛ3i)] + [0,1875 * Ai / (Σύνολο Ai)] + [0,0475* Ei / (Σύνολο Ei)]} 

*ποσότητα βιοντίζελ προς κατανομή, 

όπου: 

i = η εξεταζόμενη εταιρεία, 

Κi = κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ έτους, σε χιλιόλιτρα, 

ΕΛ1i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ παραγόμενα από πρώτες ύλες, σύμφωνα με τη 

βεβαίωση του άρθρου 3 παρ. 1.στ, λαμβάνοντας ως απόδοση αυτούσιου βιοντίζελ ανά 

τόνο πρώτης ύλης, τις τιμές του παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ 

ΣΠΟΡΟΥ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

(ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ 

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ/ΤΟΝΟ ΣΠΟΡΟΥ) 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 0,440 

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 0,440 

ΣΟΓΙΑ 0,220 

 

Σε περίπτωση που στη βεβαίωση του άρθρου 3 παρ. 1.στ περιλαμβάνονται πρώτες 

ύλες ενεργειακών καλλιεργειών που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, οι 

αντίστοιχες τιμές απόδοσης σε βιοντίζελ, που λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή 

Αξιολόγησης και Ελέγχου για τον υπολογισμό του ΕΛ1i, προσδιορίζονται από την 

αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετικό αίτημα της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Εάν η συνολική ποσότητα παραληφθέντων ελαιούχων σπόρων ανά είδος 

καλλιέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, αντιστοιχεί σε στρεμματική απόδοση 

που υπερβαίνει τις κατωτέρω στρεμματικές αποδόσεις ανά Περιφέρεια, οι ποσότητες 

ελαιούχων σπόρων που βεβαιώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τη βεβαίωση του άρθρου 3 παρ. 
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1.στ, μειώνονται έτσι ώστε η στρεμματική απόδοση ανά είδος καλλιέργειας και ανά 

Περιφέρεια να μην υπερβαίνει τις τιμές του κατωτέρω πίνακα.  

ΕΙΔΟΣ 

ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ 

ΣΠΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (ΚΙΛΑ 

ΣΠΟΡΟΥ/ΣΤΡΕΜΜΑ) 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 360 

  ΗΠΕΙΡΟΣ 290 

  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 280 

  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 290 

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 320 

  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ 300 

  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 325 

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 200 

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 250 

ΣΟΓΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 350 
 

Σε περίπτωση που στα στοιχεία του ΟΣΔΕ περιλαμβάνονται πρώτες ύλες ενεργειακών 

καλλιεργειών ή Περιφέρειες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, οι 

αντίστοιχες τιμές στρεμματικής απόδοσης που λαμβάνει υπόψη ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη 

χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 3 παρ. 1.στ, προσδιορίζονται από την αρμόδια 

υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετικό αίτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που 

κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ΕΛ2i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από την ποσότητα του 

βαμβακόσπορου, που δηλώνεται στην αίτηση του άρθρου 3 παρ. 1.α, θεωρώντας ότι 

παράγονται 0,14 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά τόνο βαμβακόσπορου, 

ΕΛ3i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από τις ποσότητες των 

χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, που δηλώνονται 

στην αίτηση του άρθρου 3 παρ. 1.α, θεωρώντας ότι παράγονται 1,07 χιλιόλιτρα 

αυτούσιου βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο πρώτης ύλης, 

Ai = αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιόλιτρα, κατά το άρθρο 2 εδάφιο 

β,  

Ei = ο λόγος της ίδιας συμμετοχής εντός του έτους κατανομής, σε ευρώ, της αιτούσας 

εταιρείας, σε ερευνητικά προγράμματα, κατά το άρθρο 3 παρ. 1.ε, προς την αιτούμενη 

ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ Αi, σε χιλιόλιτρα. 

Η ίδια συμμετοχή εντός του έτους κατανομής της αιτούσας εταιρείας ισούται με το 

λόγο της συνολικής συμμετοχής της, σε ευρώ, στο ερευνητικό πρόγραμμα, 

διαιρεμένης με τον αριθμό των μηνών που διαρκεί το ερευνητικό πρόγραμμα επί τον 

αριθμό των μηνών κατά τους οποίους είναι σε ισχύ το ερευνητικό πρόγραμμα εντός 

του έτους κατανομής. 

 

2. Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες από τα δικαιολογητικά ποσότητες αυτούσιου 

βιοντίζελ που αντιστοιχούν σε ποσότητες πρώτων υλών που προέρχονται από 

συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών, βαμβακόσπορο, καθώς και 

χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, κατά το άρθρο 2 εδάφια 
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α1, α2 και α3, υπερβαίνουν τις ποσότητες που αναλογούν στους συντελεστές 

βαρύτητας των ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i, αντίστοιχα, αυτές κατανέμονται στο σύνολο τους 

στις αιτούσες εταιρείες και μειώνονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύτητας των 

λοιπών κριτηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση των συντελεστών βαρύτητας των 

ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i δεν μπορεί να υπερβαίνει το 23% της αρχικής τους τιμής. 

3. Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες από τα δικαιολογητικά ποσότητες αυτούσιου 

βιοντίζελ που αντιστοιχούν σε ποσότητες πρώτων υλών που προέρχονται από 

συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών, βαμβακόσπορο, καθώς και 

χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, κατά το άρθρο 2 εδάφια 

α1, α2 και α3, υπολείπονται των ποσοτήτων που αναλογούν στους συντελεστές 

βαρύτητας των ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i, αντίστοιχα, τότε οι συντελεστές αυτοί μειώνονται 

ώστε να αντιστοιχούν στις ποσότητες και αυξάνονται αναλογικά οι συντελεστές 

βαρύτητας των λοιπών κριτηρίων.  

4. Σε περίπτωση που για κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, είτε δεν υποβληθούν σχετικά 

δικαιολογητικά από καμία από τις αιτούσες εταιρείες, είτε το σύνολο των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνουν αποδεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

και Ελέγχου, ο συντελεστής βαρύτητας του εν λόγω κριτηρίου κατανέμεται αναλογικά 

στα λοιπά κριτήρια. 

Άρθρο 6 

Πρόσθετες διαδικασίες 

 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, μετά την αποσφράγιση των φακέλων των 

αιτούντων, διαβιβάζει, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα υποβληθέντα ηλεκτρονικά αρχεία και 

τις υπεύθυνες δηλώσεις κατά το άρθρο 3 παρ. 1.ζ για έλεγχο.  

Στο πλαίσιο του ελέγχου περιλαμβάνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος των 

προμηθευτών χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών. 

Στην περίπτωση που η αιτούσα εταιρεία προμηθεύεται τις πρώτες ύλες από άλλους 

προμηθευτές τότε πραγματοποιείται  έλεγχος τουλάχιστον στο 10% των προμηθευτών 

και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον σε έναν εξ αυτών. Στην περίπτωση που η αιτούσα 

εταιρεία έχει συλλέξει η ίδια τις εν λόγω πρώτες ύλες ως κάτοχος άδειας, έγκρισης ή 

καταχώρισης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1.ζ.i του άρθρου 3 τότε 

πραγματοποιείται  έλεγχος τουλάχιστον στο 1% των παραγωγών των πρώτων υλών 

και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον σε τρεις εξ αυτών. 

Η ΥΕΔΔΕ δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά από τις αιτούσες 

εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως και να διευκολύνουν τους 

ελέγχους αυτούς. 

2. Μετά το πέρας των ελέγχων, η ΥΕΔΔΕ, υποβάλλει εντός δύο μηνών από την 

ημερομηνία διαβίβασης των στοιχείων, κατάλογο με τις οριστικές, μετά τον έλεγχο, 

ποσότητες βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και 

ζωικών λιπών, ανά εταιρεία και είδος πρώτης ύλης, στην αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τον 
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επανυπολογισμό των ΕΛ2i και ΕΛ3i, εφόσον απαιτείται, και την έκδοση της απόφασης 

του άρθρου 15Α παρ. 7δ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει. 

Άρθρο 7 

Τελικές διατάξεις  

1. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, κατά τη διάρκεια του 

έτους κατανομής, ανακαλείται αυτοδίκαια η συμμετοχή του δικαιούχου στην 

κατανομή. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, το σύνολο της ποσότητας του αυτούσιου βιοντίζελ 

του άρθρου 1 πρέπει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τις κανονιστικές 

αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 

4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70) και να έχει παραχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου 

κίνησης που διατίθεται στην εγχώρια αγορά αναμειγνύεται με αυτούσιο βιοντίζελ σε 

ποσοστό ίσο με το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση 

του ΑΧΣ. 

4. Τα Παραρτήματα 1, 2, 3 και 4 προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

5. Η υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/08.02.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και 

ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 

3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253) καθώς και οι υπ’ αριθ. 

Δ1/Α/οικ.4075/5.3.2014 (ΦΕΚ Β’ 586) και οικ.185546/27.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3534) 

όμοιες αποφάσεις, με τις οποίες αυτή τροποποιήθηκε, καταργούνται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ  

ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής]  

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 

βάση το αρχείο άλλων Υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει) 

Επωνυμία εταιρείας  

Διακριτικός τίτλος εταιρείας  

Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας  

Αριθμοί κλήσεως τηλεφώνου  

Αριθμοί κλήσεως φαξ  

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

Δ.Ο.Υ. έδρας  

Αριθμός−Ημ/νία ΦΕΚ σύστασης εταιρείας (καταστατικού)  

Αριθμός−Ημ/νία ΦΕΚ τροποποιήσεων καταστατικού  

Αριθμός−Ημ/νία ΦΕΚ ορισμού νομίμου εκπροσώπου 

εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων αυτού 

 

Στοιχεία/έδρα φορολογικού αντιπροσώπου για απευθείας 

συμμετοχή μονάδων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Νόμιμα ορισμένος αντίκλητος για την παράδοση και παρα-

λαβή της σχετικής αλληλογραφίας 

 

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση αντικλήτου  

Αριθμοί κλήσεως τηλεφώνου αντικλήτου  

Αριθμοί κλήσεως φαξ αντικλήτου  

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντικλήτου  

Στοιχεία τοποθεσίας μονάδων παραγωγής αυτούσιου βιο-

ντίζελ του αιτούντος 

 

 

Μηνιαίο χρονοδιάγραμμα διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιόλιτρα, που 

προτίθεται η εταιρεία μας να διαθέσει εντός της ελληνικής επικράτειας για το έτος 

[αναγράφεται το έτος κατανομής] 

Ιανουάριος   

Φεβρουάριος   

Μάρτιος   

Απρίλιος   

Μάιος   

Ιούνιος   

Ιούλιος   

Αύγουστος   

Σεπτέμβριος   

Οκτώβριος   

Νοέμβριος   

Δεκέμβριος   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  
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Στοιχεία ποσοτήτων ελαιούχων σπόρων (σύμφωνα με την βεβαίωση του 

ΟΠΕΚΕΠΕ) και λοιπών πρώτων υλών που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία μας για 

την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος  [αναγράφεται το έτος κατανομής] 

Σπόροι ηλιάνθου (τόνοι)   

Σπόροι ελαιοκράμβης (τόνοι)  

Σπόροι σόγιας (τόνοι)   

Σπόροι άλλης ενεργειακής καλλιέργειας 

κατάλληλης για παραγωγή αυτούσιου 

βιοντίζελ [ονομάστε καλλιέργεια]  (τόνοι)  

 

Ποσότητα βαμβακόσπορου από τιμολόγια 

(τόνοι) 

 

Ποσότητα βαμβακόσπορου από ιδιοπαραγωγή 

(τόνοι) 

 

Ποσότητα χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων 

από τιμολόγια (τόνοι) 

 

Ποσότητα τηγανελαίων από τιμολόγια (τόνοι)  

Ποσότητα ζωικών λιπών από τιμολόγια 

(τόνοι) 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, δηλώνω ότι: 

α) όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτησή μας, καθώς και τα 

συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, είναι ακριβή και αληθή, 

β) το αυτούσιο βιοντίζελ που θα διατεθεί από την εταιρεία μας στην ελληνική αγορά 

ικανοποιεί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην απόφαση 52/2016 του Ανώτατου Χημικού 

Συμβουλίου, όπως ισχύει, 

γ) η εταιρεία μας είναι σε θέση να διαθέσει την αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, 

για το έτος κατανομής, εντός της ελληνικής επικράτειας, 

δ) οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στην αίτησή μας είναι ελληνικής προέλευσης, 

κατάλληλες για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, δεν έχουν υποβληθεί από την εταιρεία 

μας στα πλαίσια κατανομής προηγούμενων ετών, δεν έχουν διατεθεί προς άλλη χρήση ή 

σε τρίτον και ταυτίζονται με τις ποσότητες των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με 

την παρούσα αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.Α.η στ και θ ζ της απόφασης της παρ. 

6 του άρθρου 15Α του ν.3054/2002 όπως ισχύει, και 

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. 

 

Τόπος, Ημερομηνία  

Σφραγίδα εταιρείας 

 

 

 

 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα  

Α.Δ.Τ. υπογράφοντα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Συνοδευτικοί Πίνακες Πρώτων Υλών Εγχώριας Προέλευσης Προοριζόμενων για 

Παραγωγή Αυτούσιου Βιοντίζελ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ Α-1 και Α-2 

Στοιχεία τιμολογίων προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών 

ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ανά τιμολόγιο) 

• Α/Α 

• Επωνυμία προμηθευτή 

• ΑΦΜ προμηθευτή 

• ΔΟΥ προμηθευτή 

• Αριθμός άδειας, έγκρισης ή καταχώρισης, σύμφωνα με την παρ. 1.ζ.i του άρθρου 3  

• Συνολική ποσότητα βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και 

ζωικών λιπών ανά είδος πρώτης ύλης και ανά προμηθευτή 

• Είδος τιμολογίου (πώλησης ή αγοράς) 

• Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 

• Αριθμός τιμολογίου 

• Ποσότητα πρώτης ύλης (τόνοι) 

• Συνολική αξία τιμολογίου (Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ανά δελτίο) 

• Ημερομηνία έκδοσης δελτίου αποστολής 

• Αριθμός δελτίου αποστολής 

• Ποσότητα πρώτης ύλης (τόνοι) 

• Παρατηρήσεις 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3 

Στοιχεία ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου 

• Α/Α 

• Στοιχεία θεώρησης βιβλίου αποθήκης (αρμόδια αρχή, αρ. πρωτ., ημερομηνία) 

• Ημερομηνία προμήθειας (εισαγωγής στην αποθήκη) σύσπορου βάμβακος  

• Ποσότητα προμήθειας σύσπορου βάμβακος (τόνοι) 

• Ημερομηνία εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος και παραγωγής βαμβακόσπορου 

• Ποσότητα βαμβακόσπορου από μεταποίηση (τόνοι) 

• Παρατηρήσεις 
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Οι ακόλουθοι πίνακες Α-1, Α-2 και Α-3 διατίθενται και ηλεκτρονικά μαζί με την παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr/ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1: ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ  

ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Α.Φ.Μ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

[ΜΤ] 

ΑΞΙΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
[ΜΤ]  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σ

Ε
ΙΡ

Α
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

ΣΥΝΟΛΟ                         
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-2: ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ   

ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΔΕΙΑ, ΈΓΚΡΙΣΗ Ή 
ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ 

Α.Φ.Μ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

[ΜΤ] 

ΑΞΙΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
[ΜΤ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠ  ΑΔΑ Σ

Ε
ΙΡ

Α
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

        
  
                        

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3: ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ 

ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΣΥΣΠΟΡΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΠΟΡΟΥ 

ΒΑΜΒΑΚΟΣ [ΜΤ] 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΗΣ 
ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ 
[ΜΤ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΑΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

ΣΥΝΟΛΟ                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

Υπεύθυνη Δήλωση των προμηθευτών χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, 

τηγανελαίων και ζωικών λιπών 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) 

 

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών 

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας  

Υδρογονανθράκων 

 

Ημερομηνία:  

ΟΝΟΜΑ   

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

FAX  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E- MAIL)   

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση, ως προς τα στοιχεία της 

εταιρείας…………….. (αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή) που αναφέρονται 

στους πίνακες Α, Β, Γ και Δ καθώς και τα στοιχεία προμήθειας πρώτων υλών προς την 

εταιρεία …… (αναγράφεται η επωνυμία του αιτούντα για συμμετοχή στην 

κατανομή) που αναφέρονται στους πίνακες Ε και ΣΤ, είναι ακριβή και αληθή, οι πρώτες 

ύλες που αναφέρονται είναι ελληνικής προέλευσης και έχουν παραδοθεί στην εταιρεία 

…… (αναγράφεται η επωνυμία του αιτούντα για συμμετοχή στην κατανομή). 

 

 

Α. Στοιχεία εταιρείας (του προμηθευτή) 

 

Επωνυμία εταιρείας  

Διακριτικός τίτλος εταιρείας  

Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

Δ.Ο.Υ. έδρας  

Αριθμός άδειας, έγκρισης ή 

καταχώρισης, σύμφωνα με την παρ. 

1.ζ.i του άρθρου 3 της παρούσας 

απόφασης 
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Β. Στοιχεία αποθηκευτικών χώρων (του προμηθευτή) 

(Συμπληρώνονται οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι κατά το χρονικό διάστημα από την 

επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη 

κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή) 

 

ΑΠΟ  

(ημερομηνία) 

ΕΩΣ  

(ημερομηνία) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

(περιφερειακή 

ενότητα) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(m3) 

    

    

    

 

Γ. Στοιχεία μέσων συλλογής και οχημάτων μεταφοράς (του προμηθευτή) 

(Συμπληρώνονται τα διαθέσιμα μέσα συλλογής και οχήματα μεταφοράς (αριθμός 

οχημάτων και συνολική μεταφορική ικανότητα) κατά το χρονικό διάστημα από την 

επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη 

κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή) 

 

ΑΠΟ  

(ημερομηνία) 

ΕΩΣ  

(ημερομηνία) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

    

    

    

 

Δ. Στοιχεία εργαζομένων (του προμηθευτή) 

(Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στην εταιρεία κατά το χρονικό 

διάστημα από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή 

στην προηγούμενη κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για 

συμμετοχή στην κατανομή) 

 

ΑΠΟ  

(ημερομηνία) 

ΕΩΣ  

(ημερομηνία) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

   

   

   

 

 

Ε. Συνολική ποσότητα χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και 

ζωικών λιπών ανά είδος πρώτης ύλης που παραδόθηκαν στην 

εταιρεία……(αναγράφεται η επωνυμία του αιτούντα για συμμετοχή στην 

κατανομή) 

(Συμπληρώνονται οι ποσότητες που παραδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 

επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη 

κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή) 

 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ) 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 

 

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ  

ΖΩΙΚΑ ΛΙΠΗ  
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ΣΤ. Στοιχεία τιμολογίων 

(Συμπληρώνονται τα στοιχεία των τιμολόγιων που αφορούν τις ποσότητες του σημείου Ε) 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ   

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΥΠΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

 [ΜΤ] 
ΑΞΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΕΥΡΩ)  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 [ΜΤ]  

Π
Α

Ρ
Α

Τ
Η

Ρ
Η

Σ
Ε

ΙΣ
 

Σ
Ε

ΙΡ
Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    
  

                    

    
  

                    

    
  

                    

ΣΥΝΟΛΟ   
  
                  

 

 

 

Τόπος  

 

Σφραγίδα εταιρείας 

 

 

 

 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4 

 

Υπεύθυνη Δήλωση αιτούσας εταιρείας ως προμηθευτή χρησιμοποιημένων 

φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών  

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) 

 

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας  

Διεύθυνση Υδρογονανθράκων 

 

Ημερομηνία:  

ΟΝΟΜΑ   

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

FAX  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E- MAIL)   

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση, ως προς τα στοιχεία της εταιρείας…………….. 

(αναγράφεται η επωνυμία της αιτούσας εταιρείας) που αναφέρονται στους πίνακες Α, Β, Γ και 

Δ, είναι ακριβή και αληθή.  Οι ποσότητες πρώτων υλών που αναφέρονται στον πίνακα Ε είναι 

ελληνικής προέλευσης και δεν έχουν διατεθεί προς τρίτους και ταυτίζονται με τις ποσότητες του 

λογιστικού αρχείου, σύμφωνα με την παρ. 1.ζ.ii του άρθρου 3 της ΚΥΑ του άρθρου 15Α παρ. 6 του 

ν.3054/2002, που συνυποβάλλεται με την αίτησή μας για συμμετοχή στην κατανομή. 

 

 

Α. Στοιχεία αιτούσας εταιρείας  

 

Επωνυμία εταιρείας  

Διακριτικός τίτλος εταιρείας  

Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

Δ.Ο.Υ. έδρας  

Αριθμός άδειας, έγκρισης ή 

καταχώρισης, σύμφωνα με την παρ. 

1.ζ.i του άρθρου 3 της παρούσας 

απόφασης 

 

 

 

Β. Στοιχεία αποθηκευτικών χώρων (της αιτούσας εταιρείας ως κάτοχος άδειας, έγκρισης ή 

καταχώρισης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1.ζ.i του άρθρου 3) 
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(Συμπληρώνονται οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι κατά το χρονικό διάστημα από την επομένη της 

λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη κατανομή έως τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή) 

 

ΑΠΟ  

(ημερομηνία) 

ΕΩΣ  

(ημερομηνία) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

(περιφερειακή 

ενότητα) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(m3) 

    

    

    

 

Γ. Στοιχεία μέσων συλλογής και οχημάτων μεταφοράς (της αιτούσας εταιρείας ως 

κάτοχος άδειας, έγκρισης ή καταχώρισης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1.ζ.i 

του άρθρου 3) 

(Συμπληρώνονται τα διαθέσιμα μέσα συλλογής και οχήματα μεταφοράς (αριθμός 

οχημάτων και συνολική μεταφορική ικανότητα) κατά το χρονικό διάστημα από την 

επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη 

κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή) 

 

ΑΠΟ  

(ημερομηνία) 

ΕΩΣ  

(ημερομηνία) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

    

    

    

 

Δ. Στοιχεία εργαζομένων (της αιτούσας εταιρείας ως κάτοχος άδειας, έγκρισης ή 

καταχώρισης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1.ζ.i του άρθρου 3) 

(Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στην εταιρεία κατά το χρονικό 

διάστημα από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή 

στην προηγούμενη κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για 

συμμετοχή στην κατανομή) 

 

ΑΠΟ  

(ημερομηνία) 

ΕΩΣ  

(ημερομηνία) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

   

   

   

 

 

Ε. Συνολική ποσότητα χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και 

ζωικών λιπών ανά είδος πρώτης ύλης που συλλέχθηκαν και δεν διατέθηκαν προς 

τρίτους 

(Συμπληρώνονται οι ποσότητες που συλλέχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 

επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη 

κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή) 

 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ) 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 

 

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ  

ΖΩΙΚΑ ΛΙΠΗ  

 

Τόπος  

Σφραγίδα εταιρείας 

 

 

 

 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα  
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Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος και δημοσίευση 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις της. 

 

2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr). 

 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                                     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 


