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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
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ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
2. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
230), όπως ισχύει και ειδικά το άρθρο 15Α.
3. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, 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 «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 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 Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’ 213) και
με το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 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),
4. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (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

1

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 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 Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’ 213),
5. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α΄187) όπως ισχύει,
6. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ Β’ 2234),
7. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α’ 141) σε συνδυασμό με το π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α’ 144), με το π.δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 142) και το π.δ.
119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 153).
8. Την ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β’ 2574),
9. Την υπ’ αριθ. Δ15/Α/οικ. 13829/15.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη
Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β’ 1785),
10. Την Υ44/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β’
2094),
11. Την ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «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) των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων,
12. Την ανάγκη τροποποίησης της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «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)
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της απόφασης Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 253)

Η απόφαση Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «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), τροποποιείται ως εξής:
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1. Αντικαθίσταται η παρ. 1.B.στ του άρθρου 3, ως εξής:
«Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη
και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής
επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής,
η χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της
αιτούμενης ποσότητας ούτε από 100 κυβικά μέτρα ανά συμβεβλημένη μονάδα
παραγωγής της αιτούσας εταιρείας.».
2. Αντικαθίστανται οι παρ. 1.Α.ζ και 1.Β.ζ του άρθρου 3, ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7, στην περίπτωση συμμετοχής της
αιτούσας εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του
ερευνητικού προγράμματος, απ’ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας
εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνοπτική περιγραφή του
αντικειμένου.».
3. Αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3, ως εξής:
«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 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 εκόκκισης 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.».
4. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3, ως εξής:
«Με εξαίρεση την κατανομή έτους 2013, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της
παρούσας, 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
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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)

καταχωρημένη σύμφωνα με τα άρθρα 5 και

από

μονάδα

εγκεκριμένη

ή

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).»
5. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.ii του άρθρου 3, ως εξής:
«Θεωρημένα αντίγραφα των σχετικών εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας,
τα οποία να αποδεικνύουν με σαφήνεια την ημερομηνία παραλαβής του σύσπορου
βάμβακος, την ημερομηνία εκόκκισης και παραγωγής βαμβακόσπορου και την ύπαρξη
των δηλωθεισών ποσοτήτων βαμβακόσπορου.».
6. Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, ως εξής:
«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
Διαδικτυακής

Ανάρτησης

(Α.Δ.Α.),

θεωρείται

ότι

έχουν

ισχύ

επικυρωμένου

αντιγράφου.».
7. Το σημείο ι της παρ. 1.Α του άρθρου 3 ονομάζεται ια.
8. Το σημείο θ της παρ. 1.Β του άρθρου 3 ονομάζεται ι.
9. Προστίθεται νέο σημείο ι στην παρ. 1.Α του άρθρου 3 ως εξής:
«Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας, του αιτούντα, σύμφωνα με την
κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 21 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70), με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2Α του άρθρου 7.»
10. Προστίθεται νέο σημείο θ στην παρ. 1.Β του άρθρου 3, ως εξής:
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«Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας, του αιτούντα, σύμφωνα με την
κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 21 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70), με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2Α του άρθρου 7.»
11. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 3, ως εξής:
«Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα δικαιολογητικά στην παρ. 1 εδάφιο Α σημεία
α, β, γ, δ, στ και ι καθώς και εδάφιο Β σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και θ, ανάλογα με την
ιδιότητα της αιτούσας εταιρείας, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και
την υποβολή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ», αποκλείει την αιτούσα εταιρεία από τη διαδικασία
αξιολόγησης και κατανομής.».
12. Προστίθεται νέα παράγραφος 2Α μετά την παράγραφο 2 στο άρθρο 7, ως εξής:
«Ειδικά για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2014, και εφόσον η
αιτούσα εταιρεία δεν διαθέτει το δικαιολογητικό των παρ. 1.Α.ια και 1.Β.ι του άρθρου 3
υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή
νομίμου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι εφόσον η αιτούσα εταιρεία είναι
δικαιούχος της κατανομής έτους 2014, θα υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ,
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας εντός της οριζόμενης στην ΚΥΑ του
άρθρου 21 του ν.4062/2012 προθεσμίας.».
13. Αντικαθίστανται το Παραρτήματα 3 και 4, ως εξής:

5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
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.Α.θ.i του άρθρου 3 (δεν
απαιτείται για την κατανομή έτους 2013)

• 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 εκόκκισης 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

ΣΕΙΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
[ΜΤ]

ΑΞΙΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΕΥΡΩ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
[ΜΤ]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

ΑΔΕΙΑ, ΈΓΚΡΙΣΗ Ή
ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ

ΑΠ

ΑΔΑ

Α.Φ.Μ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
[ΜΤ]

ΑΞΙΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΕΥΡΩ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
[ΜΤ]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3: ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ
ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Α/Α

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΑΠ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΣΠΟΡΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΠΟΡΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ [ΜΤ]

ΣΥΝΟΛΟ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΟΚΚΙΣΗΣ
ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ
[ΜΤ]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Υπεύθυνη Δήλωση των προμηθευτών χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων,
τηγανελαίων και ζωικών λιπών
Υπεύθυνη Δήλωση
(άρθρο 8 του ν. 1599/1986)

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής
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.Α.θ.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)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
[ΜΤ]

ΑΞΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ

Τόπος
Σφραγίδα εταιρείας

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα

12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
[ΜΤ]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις-Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 253) απόφαση.
2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr).
3. H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Υφυπουργού
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής (3 αντίγραφα)

Κοινοποιήσεις:
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση, συνοδευόμενο από το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο)
2. Υπουργείο Οικονομικών
α) Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Μαυραγάνη
Νίκης 5 – 7, 101 80 ΑΘΗΝΑ
β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
Καραγιώργη Σερβίας 10, 101 84 ΑΘΗΝΑ
γ) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 118 53 ΑΘΗΝΑ
δ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Καραγιώργη Σερβίας 10, 101 84 ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
α) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Μ. Χαρακόπουλου
β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Μ. Κορασίδη
Αχαρνών 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ
γ) Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Μενάνδρου 22, 105 55 ΑΘΗΝΑ
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