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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1174
4 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555
Κατανομή για το έτος 2010 ποσότητας 164.000 χιλιο−
λίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως
ισχύει.
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 που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 “Κωδικοποίηση νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”
(Φ.Ε.Κ. Α΄98).
2. Το ν. 3054/2002 “Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 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» (Φ.Ε.Κ. Α΄304) και 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 αυ−
τών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄105) και ιδιαίτερα τη
διάταξη του άρθρου 15Α παρ. 7 πρώτο εδάφιο αυτού.
3. Το ν. 2960/2001 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”
(Φ.Ε.Κ. Α΄265), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (Φ.Ε.Κ. 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”
(Φ.Ε.Κ. 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” (Φ.Ε.Κ. Β΄213) και με το
π.δ. 189/2009 “Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων” (Φ.Ε.Κ. Α΄221), όπως τροποποιήθηκε
από το π.δ. 24/2010 “Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009”
(Φ.Ε.Κ. Α΄56).
5. Το π.δ. 284/1988 “Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών” (Φ.Ε.Κ. Β΄128) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με
το π.δ. 81/2002 “Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών” (Φ.Ε.Κ. Β΄57) και σε συνδυασμό με το
π.δ. 185/2009 “Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομι−
κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και με−
τονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας” μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής”
(Φ.Ε.Κ. Β΄213).
6. Το π.δ. 402/1988 “Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας” (Φ.Ε.Κ. Α΄187) όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 187/2009 “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών” (Φ.Ε.Κ. Α΄214).
8. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
“Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (Φ.Ε.Κ. Β΄2234).
9. Την 316049/24.11.09 απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
“Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη” (Φ.Ε.Κ.
Β΄2401).
10. Την 52167/21.12.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής “Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής” (Φ.Ε.Κ. Α΄2514).
11. Την 334/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμ−
βουλίου (Α.Χ.Σ.) “Καύσιμα αυτοκινήτων − πετρέλαιο βιο−
λογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ −

16284

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών” (Φ.Ε.Κ. Β΄713/2005 και
συμπλήρωση στο Φ.Ε.Κ. Β΄1149/2005).
12. 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” (Φ.Ε.Κ. Β΄
1149/2005),
β) 514/2004 με τίτλο “Καύσιμα αυτoκινήτων − Πετρέ−
λαιο κίνησης − Απαιτήσεις και μεθοδοι Δοκιμών” (Φ.Ε.Κ.
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, (Φ.Ε.Κ.
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 ποιό−
τητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει”, (Φ.Ε.Κ. 1149/Β/ 17.8.2005)”” (Φ.Ε.Κ.
Β΄67/2010).
13. Την Φ.1643/820/23.12.05 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης “ Όροι
και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, διακίνηση,
ανάμιξη και θέση σε ανάλωση του αυτούσιου «βιοντίζελ»,
της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001,
όπως ισχύει” (Φ.Ε.Κ. Β΄4/2006),
14. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/19792/08.08.2008 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Κατανομή για το
έτος 2008 ποσότητας 123.000 χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α
παρ. 5 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει” (Φ.Ε.Κ. Β΄1626).
15. Την Δ1/Α/25573/10.12.2009 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
“Κατανομή για το έτος 2009, ποσότητας 182.000 χιλιό−
λιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει”
(Φ.Ε.Κ. Β΄2499) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΚΑ/Δ1/
Α/12725/18.06.2010 απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄963).
16. Την ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/10085/19.05.2010 απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Πρό−
σκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2010 πο−
σότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμ−

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002,
όπως ισχύει» (Φ.Ε.Κ. Β΄750).
17. Την Δ1/Α/10825/31.05.2010 εγκύκλιο του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
εφαρμογής της πρόσκλησης για τη συμμετοχή στην
κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2010, όπως επα−
ναλήφθηκε ορθά στις 08.06.2010.
18. Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διΰλισης για
διάθεση πετρελαίου κίνησης κατά την περίοδο 01.07.10–
30.06.11, μέσω των εταιρειών τους (σχετικά έγγραφα: ‘Ελ−
ληνικά Πετρέλαια Α.Ε.’/1329/26.04.10 και ‘Μότορ Όϊλ (Ελ−
λάς) Διϋλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.’/200/360/Α/ 27.04.10).
19. Τα δύο πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης και
ελέγχου των υποβληθεισών προτάσεων για συμμετοχή
στην κατανομή, που συστάθηκε και συγκροτήθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/10085/19.05.2010
απόφασης, τα οποία διαβιβάστηκαν με το διαβιβαστικό
έγγραφο ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ/15555/30.07.2010.
20. Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για τις
παραδόσεις αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους
της κατανομής βιοντίζελ ετών 2008 και 2009 στους
υπόχρεους κατόχους αδειών διΰλισης.
21. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής για τη διακίνηση πετρελαίου κίνησης
από τους υπόχρεους στην κατανομή κατόχους αδείας
διΰλισης.
22. Την ανάγκη ασφαλούς, συνεχούς και απρόσκοπτου
εφοδιασμού της αγοράς καυσίμων με την απαιτούμενη
ποσότητα και ποιότητα βιοντίζελ, με μέσο ποσοστό
ανάμειξης 6,5% κ.ό., και με βάση τη διαμορφωμένη κα−
τάσταση στην ελληνική αγορά βιοντίζελ.
23. Το γεγονός ότι η κατανομή των ποσοτήτων βιοντί−
ζελ πρέπει να επανεξεταστεί μετά την ολοκλήρωση των
απαιτούμενων ελέγχων για την εξακρίβωση των εκτά−
σεων ενεργειακών καλλιεργειών για τις οποίες έχουν
συνάψει συμβόλαια οι γεωργοί με τους αντίστοιχους
δικαιούχους, καθώς και των ελέγχων των εξοφλημένων
τιμολογίων αγοράς ενεργειακών προϊόντων.
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατανομή
1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15Α του
ν. 3054/2002 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του
από το άρθρο 22 του ν. 3769/2009, κατανέμεται, συνο−
λική ποσότητα 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ
στους κατωτέρω δικαιούχους, για το έτος 2010, σύμφω−
να με την τέταρτη στήλη του κατωτέρω πίνακα 1:
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ȆǿȃǹȀǹȈ 1
Į/Į

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ

ƪƮƮƳƮƭƶƷƬƵƭƧ – ƮƯƻƶƷƬƵƭƧ ƨƳƵƪƭƳƸ ƪƯƯƧƩƳƶ Ƨ.ƪ.
ƠįǏĮ: ưİǏĮǏǒǁĮǐ ƶİǏǏǙǌ 50, 691 00 ƮƳưƳƷƬƱƬ
Ƨĭư: 099761674
ƩƳƸ: ƮƳưƳƷƬƱƬƶ

ƨƭƳƱƷƬƫƪƯ ƪ.ƴ.ƪ.
ƠįǏĮ: ƟııǆǏǎǐ 572 00 ĬƪƶƶƧƯƳƱƮƬ
Ƨĭư: 800178559
ƩƳƸ: ƯƧīƮƧƩƧ

ƮƧƷƳƼƯ Ƨ.ƪ.ƨ.ƪ.
ƠįǏĮ: ƩĮǋĮıǉǆǌǎǘ 72, 201 00 ƮƳƵƭƱĬƳƶ
Ƨĭư: 998586931
ƩƳƸ: ƮƳƵƭƱĬƳƸ

STAFF COLOUR – ENERGY Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.
ƠįǏĮ: ƨƭ.ƴƪ. ƯƾǏǈıĮǐ, 410 04 ƯƧƵƭƶƧ
Ƨĭư: 999085488
ƩƳƸ: ƨƝ ƯƧƵƭƶƬƶ

AGROINVEST SA
ƠįǏĮ: Ư. ƨǎǑǊǈĮǄǋƿǌǆǐ 517, 163 41 ƬƯƭƳƸƴƳƯƬ
Ƨĭư: 094385687
Ƨĭư: 094385687

ƴƧƸƯƳƶ Ʊ. ƴƪƷƷƧƶ Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.
ƠįǏĮ: Ƶ. ĭİǏĮǁǎǑ 131, 262 21 ƴƧƷƵƧ
Ƨĭư: 094112060
ƩƳƸ: ƨƝ ƴƧƷƵƻƱ

ĭƸƷƳƪƱƪƵīƪƭƧ Ƨ.ƪ.
ƠįǏĮ: ƴĮǏĮǊǁǋǌǈǎ 612 00 ƶƪƵƵƪƶ
Ƨĭư: 998977390
ƩƳƸ: ƨƝ ƶƪƵƵƻƱ

ƪƯƭƱ ƨƭƳƮƧƸƶƭưƧ Ƨ.ƪ.

11.

ƠįǏĮ: 15ƳǒǊǋ Ưİǔĳ.ƴƾǏǌǆǇǎǐ, 136 71 ƧƹƧƵƱƧƭ

BIODIESEL Ƨ.ƪ
Ƨĭư: 998940149

14.
15.
16.

ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ưİǏ. ƶİǏǏǙǌ 50, ƮǎǋǎĲǆǌǀ
ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ıĲǎ Ʃǀǋǎ ƩǏǑǋǎǘ
Ʊǎǋǎǘ ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ
ƪǈıĮǄǔǄǀ ĮȺǗ:
EUROBIOFUELS AG (ƧǑıĲǏǁĮ)
OXEM S.p.A. (ƭĲĮǊǁĮ)
ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ıĲǆ ƨƭ.ƴƪ. ƯƾǏǈıĮǐ,
Ʊǎǋǎǘ ƯĮǏǁıĮǐ
ưǎǌ. ƴĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ıĲǎ ƧǒǊƾįǈ ƴİǊĮıǄǁĮǐ,
Ʊǎǋǎǘ ĭǇǈǙĲǈįĮǐ

ưƳƷƳƵ ƳƼƯ (ƪƯƯƧƶ) ƩƭƽƯƭƶƷƬƵƭƧ ƮƳƵƭƱĬƳƸ Ƨ.ƪ.
ƠįǏĮ: ƬǏǙįǎǑ ƧĲĲǈǉǎǘ 12Ƨ, 151 24 ưƧƵƳƸƶƭ
Ƨĭư: 094027509
Ƨĭư: 094027509

ƠįǏĮ: ƴǆǄǙǌ 33, 145 64 ƮƬĭƭƶƭƧ
Ƨĭư: 999081902
ĭƧƨƪ ƧĬƬƱƻƱ

13.

ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ ıĲǎ ƮǎǑĲıǗ
Ʃ. ƨǈıĲǔǌǁįǎǐ Ʊǎǋǎǘ ƲƾǌǇǆǐ

ƴƪƷƶƧƶ Ƨ.ƪ. – ƨƭƳưƬƹƧƱƭƧ ƪƶƻƵƳƸƹƻƱ
ƠįǏĮ: ưİǏĮǏǒǁĮǐ ƶİǏǏǙǌ 50, 691 00 ƮƳưƳƷƬƱƬ
Ƨĭư: 094085605
ƩƳƸ: ƮƳưƳƷƬƱƬƶ

10.

12.

ƴǏǎƿǊİǑıǆ
ǉĮĲĮǌİǋǗǋİǌǆǐ
ȺǎıǗĲǆĲĮǐ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ
ǃǈǎǌĲǁǅİǊ

ƩƳƸ: ĭƧƪƪ ƧĬƬƱƻƱ

GF ENERGY Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.
ƠįǏĮ: ƮǆĳǈıǁĮǐ 56, 151 25 ưƧƵƳƸƶƭ
Ƨĭư: 998806410
ƩƳƸ: ĭƧƨƪ ƧĬƬƱƻƱ

Mil Oil Hellas Ƨ.ƪ.
ƠįǏĮ: ƭ. ƷıĮǊǎǑǒǁįǆ 4, 542 48 ĬƪƶƶƧƯƳƱƭƮƬ
Ƨĭư: 099770843
ƩƳƸ: ĭƧƪ ĬƪƶƶƧƯƳƱƭƮƬƶ

ưƧƱƳƶ Ƨ.ƪ.
ƠįǏĮ: ƴİǈǏĮǈǙǐ 9 – 11, 183 46 ưƳƶƹƧƷƳ
Ƨĭư: 094016716
ƩƳƸ: ĭƧƪ ƴƪƭƵƧƭƧ

ƪǈıĮǄǔǄǀ ĮȺǗ: ASTRA
BIOPLANT LTD (ƨǎǑǊǄĮǏǁĮ)
ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ıĲǎ Ƴ.Ʒ.28, ƨƭ.ƴƪ. ƴĮĲǏǙǌ,
Ʊǎǋǎǘ ƧǒĮƦĮǐ
ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ıĲǎ ƴĮǏĮǊǁǋǌǈǎ ƶİǏǏǙǌ,
Ʊǎǋǎǘ ƶİǏǏǙǌ
ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ƨƝ ƨƭ.ƴƪ. ƨǗǊǎǑ, ƨİǊİıĲǁǌǎ,
Ʊǎǋǎǘ ưĮǄǌǆıǁĮǐ
ƪǈıĮǄǔǄǀ ĮȺǗ: 1. ITAL BI OIL
(ƭĲĮǊǁĮ), 2. ITAL GREEN OIL
(ƭĲĮǊǁĮ), 3. AMBROSIA OILS
(1976) LtD (ƮǘȺǏǎǐ)
ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ıĲǎ ƶǎǑıƾǉǈ ƧǄ. ĬİǎįǙǏǔǌ,
Ʊǎǋǎǘ ƮǎǏǈǌǇǁĮǐ
ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ıĲǆ ƨƭ.ƴƪ. ƯİǑǉǙǌĮ ƶİǏǏǙǌ,
Ʊǎǋǎǘ ƶİǏǏǙǌ
ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ƨƝ ƨƭ.ƴƪ. ƨǗǊǎǑ, ƨİǊİıĲǁǌǎ,
Ʊǎǋǎǘ ưĮǄǌǆıǁĮǐ

ƪƯ.ƨƭ. - ƪƯƯƬƱƭƮƧ ƨƭƳƴƪƷƵƪƯƧƭƧ Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.
ƠįǏĮ: ƶĲĮǑǏǎǒǙǏǈ 611 00 ƮƭƯƮƭƶ
Ƨĭư: 094539619
ƩƳƸ: ƮƭƯƮƭƶ

ưǎǌ. ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ıĲǎ ƶĲĮǑǏǎǒǙǏǈ ƮǈǊǉǁǐ
ƪǈıĮǄǔǄǀ ĮȺǗ İǏǄǎıĲĮıǈǗ
OIL.B S.R.L.
ƠįǏĮ: V.Mazizini 104,21058, Solbiate Olona,Varese Ĳǆǐ ıĲo Varese (ƭĲĮǊǁĮ)
Ƨĭư: 03116930169
ƶƸƱƳƯƳ:

2. Στην τελευταία στήλη του ανωτέρω πίνακα ανα−
γράφεται το προσφερόμενο από τους δικαιούχους μέ−
γιστο υπερτίμημα του άρθρου 15Α παρ. 5 εδάφιο (δ)
του ν. 3054/2002 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή
του από το άρθρο 22 του ν. 3769/2009, σε ευρώ ανά
χιλιόλιτρο, το οποίο είναι δεσμευτικό για τις πωλήσεις
της εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και για

ƴǏǎıĳİƶǑǌǎǊǈǉǀ İĲǀıǈĮ
ǉĮĲĮǌİǋǗǋİǌǆ
ǏǗǋİǌǎ
ǋƿǄǈıĲǎ
ȺǎıǗĲǆĲĮ
ǑȺİǏĲǁǋǆǋĮ
ĮǑĲǎǘıǈǎǑ
ǃǈǎǌĲǁǅİǊ
(premium)
(ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ)
(ıİ €/ǒǊĲ)

4.447,79

850

1.457,59

480

7.071,21

600

2.836,63

685

2.796,20

825

15.323,11

410

1.897,79

595

27.891,61

980

12.586,50

833

10.707,12

1.000

7.551,73

450

17.893,65

795

3.419,56

815

11.483,45

850

32.148,15

990

4.487,91

450

164.000,00

όλη την κατανεμόμενη σε αυτή ποσότητα αυτούσιου
βιοντίζελ.
3. Οι ανωτέρω συνολικές ετήσιες ποσότητες ανά δικαι−
ούχο της τέταρτης στήλης του πίνακα 1 κατανέμονται
ανά μήνα, για την περίοδο Ιουλίου 2010 – Ιουνίου 2011,
σύμφωνα με το δεσμευτικό μηνιαίο χρονοδιάγραμμα
του ακόλουθου πίνακα 2:
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ȆǿȃǹȀǹȈ 2
ưǆǌǈĮǁĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ (ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ)

Ƨ/Ƨ

1
2

ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ

ƪƮƮƳƮƭƶƷƬƵƭƧ-ƮƯƻƶƷƬƵƭƧ ƨƳƵƪƭƳƸ
ƪƯƯƧƩƳƶ Ƨ.ƪ.
ƴƪƷƶƧƶ Ƨ.ƪ. –
ƨƭƳưƬƹƧƱƭƧ
ƪƶƻƵƳƸƹƻƱ

ƧƸī.
2010

ƶƪƴ.
2010

ƳƮƷ.
2010

ƱƳƪ.
2010

ƩƪƮ.
2010

ƭƧƱ.
2011

ĭƪƨ.
2011

ưƧƵ.
2011

ƧƴƵ.
2011

ưƧƼ.
2011

ƭƳƸƱ.
2011

ƶƸƱƳƯƧ
ƪƷƳƸƶ

0,00

422,90

451,67

451,67

388,38

359,60

339,50

402,79

425,79

345,24

428,72

431,52

4.447,79

0,00

138,59

168,02

148,02

127,28

117,85

111,26

132,00

139,54

113,15

140,48

141,44

1.457,59

ƭƳƸƯ.
2010

3

ƨƭƳƱƷƬƫƪƯ ƪ.ƴ.ƪ.

0,00

672,40

718,08

718,08

617,46

571,71

539,75

640,37

676,93

548,87

681,52

686,05

7.071,21

4

ƮƧƷƳƼƯ Ƨ.ƪ.ƨ.ƪ.

0,00

269,74

288,06

288,06

247,69

229,34

216,52

256,89

271,55

220,18

273,39

275,21

2.836,63

5

STAFF COLOUR –
ENERGY A.B.E.E.

0,00

265,89

283,95

283,95

244,16

226,07

213,43

253,22

267,68

217,04

269,50

271,29

2.796,20

6

AGROINVEST SA

0,00

1556,06

1338,15

1238,87

1169,61

1387,66

1466,88

1189,38

1476,84

1486,65

7

ưƳƷƳƵ ƳƼƯ (ƪƯƯƧƶ)
ƩƭƽƯƭƶƷƬƵƭƧ
ƮƳƵƭƱĬƳƸ Ƨ.ƪ.

0,00

192,72

165,72

153,44

144,86

171,86

181,68

147,31

182,91

184,14

8

ƴƧƸƯƳƶ Ʊ. ƴƪƷƷƧƶ
Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

0,00

2.651,93 2832,39

2832,39

2435,72

2255,29

2128,97

2525,86

2670,06

2164,95

2688,19

2706,04

27.891,61

9

ĭƸƷƳƪƱƪƵīƪƭƧ Ƨ.ƪ.

0,00

1.196,72 1277,16

1278,16

1099,05

1017,62

960,73

1139,83

1204,91

976,96

1213,09

1221,27

12.586,50

10

ƪƯƭƱ ƨƭƳƮƧƸƶƭưƧ
Ƨ.ƪ.

0,00

1.018,03 1087,31

1087,31

935,06

865,67

817,27

969,64

1224,99

831,09

1031,95

1038,80

10.707,12

11

BIODIESEL Ƨ.ƪ.

0,00

766,88

659,42

610,64

576,42

683,88

722,93

586,17

727,84

732,67

12

GF ENERGY Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

0,00

1817,10

1562,47

1446,70

1366,00

1620,45

1712,96

1388,91

1724,59

1736,04

13

Mil Oil Hellas A.E.

0,00

374,26

298,60

276,47

261,02

309,71

327,35

265,43

329,58

331,77

14

ưƧƱƳƶ A.E.

0,00

1.091,85 1166,14

1166,14

1002,73

928,44

876,53

1039,94

1099,42

891,35

1106,77

1114,12

11.483,45

15

ƪƯƨƭ – ƪƯƯƬƱƭƮƧ
ƨƭƳƴƪƷƵƪƯƧƭƧ
Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

0,00

3.056,65 3264,64

3264,64

2807,18

2599,18

2453,87

2911,34

3077,54

2495,66

3098,44

3119,01

32.148,15

16

OIL.B S.R.L.

0,00

455,75

391,88

362,85

342,56

406,43

429,63

348,35

432,58

435,42

ȂǾȃǿǹǿǹ ȈȊȃȅȁǹ:

0,00

1.456,92 1596,06

180,44

718,02

192,72

766,88

1.701,33 1817,10

325,13

426,71

374,26

455,75

15.593,25 16.654,20 16.654,20 14.320,76 13.259,73 12.518,30 14.851,87 15.699,83 12.730,01 15.806,40 15.911,45

4. Η κατανομή του παρόντος άρθρου αφορά το αυ−
τούσιο βιοντίζελ της περίπτωσης κστ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, που
καθορίζεται με την απόφαση του Α.Χ.Σ. 334/2004.
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 2010 έως και την 30η
Ιουνίου 2011, 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 διΰλισης, κατά την έννοια του άρθρου 5
του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν το μηνιαίο χρο−
νοδιάγραμμα του πίνακα 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

15.323,11
1.897,79

7.551,73
17.893,65
3.419,56

4.487,91
164.000,00

Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής ελέγχεται από τη
Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής της Γενικής Γραμμα−
τείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
καλούμενη εφεξής αρμόδια Υπηρεσία.
Κατά τον έλεγχο αυτό γίνονται αποδεκτές αποκλί−
σεις μέχρι ποσοστού 10% σε μηνιαία βάση για κάθε
δικαιούχο. Μεγαλύτερη απόκλιση μπορεί να επιτραπεί
για σοβαρούς λόγους, μετά από έγγραφη πλήρως αιτι−
ολογημένη σχετική γνωστοποίηση του δικαιούχου 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 υπόχρεων στην κατανομή
κατόχων αδειών διΰλισης. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1
της παρούσας οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να ενημε−
ρώνουν έγκαιρα εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία για
οποιαδήποτε αιτία μείωσης ή διακοπής της διατιθέμε−
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νης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ σε σχέση με το
μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 1 της παρούσας.
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν, από την 1η Ιουλίου 2010 έως
και την 30η Ιουνίου 2011, να διαθέτουν στους υπόχρεους
του άρθρου 7 της παρούσας τις ποσότητες που ζητού−
νται 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 οφείλουν επίσης να καταθέσουν στην
αρμόδια Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
4.1. Όλοι οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν έως
την 31η Αυγούστου 2010 τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφα των φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνη−
σης (Φ.Ε.Κ.) σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της
εταιρείας, καθώς και πλήρη κατάλογο των τροποποι−
ήσεων του καταστατικού της εταιρείας και τα Φ.Ε.Κ.
όπου αυτές έχουν δημοσιευθεί.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου κα−
ταστατικού της εταιρείας.
γ) Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών εγκεκριμένου
αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης. Σε περίπτω−
ση 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 των οποίων η μονάδα παρα−
γωγής βρίσκεται εντός Ελλάδας γίνεται αυτεπάγγελτη
αναζήτηση των κάτωθι δικαιολογητικών:
α1) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της
εταιρείας
β1) Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, μη υποβολής
αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκα−
στική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό της εται−
ρείας.
Οι λοιποί δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν στην
αρμόδια Υπηρεσία έως και την 31η Αυγούστου 2010 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 πιστοποιητικά, να υποβληθεί
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο δικαιού−
χος 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. Στην περίπτωση νέων δικαιούχων που δεν υπέβα−
λαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στα πλαί−
σια της πρόσκλησης για την κατανομή του έτους 2010,
Άδεια Λειτουργίας, να υποβάλλουν το αργότερο πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες πριν την προβλεπόμενη έναρξη
παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ ανά νέο δικαιούχο
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της παρούσας:
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α) προκειμένου για παραγωγούς, επικυρωμένο αντί−
γραφο της άδειας λειτουργίας της οικείας μονάδας
παραγωγής βιοντίζελ,
β) προκειμένου για εισαγωγείς που συμμετέχουν
απευθείας στην κατανομή, έγγραφα ορισμού του φο−
ρολογικού αντιπροσώπου τους.
6. Οι δικαιούχοι οι οποίοι υπέβαλαν σύμβαση ανάθεσης
για τη λήψη ISO σειράς 9000 σχετικά με την παραγωγή
και διάθεση βιοντίζελ, η οποία ελήφθη υπόψη για την κα−
τανομή έτους 2010 σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΠΕΚΑ/
Δ1/Α/10085/19.05.2010 κοινής υπουργικής απόφασης,
οφείλουν να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία επι−
κυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ISO σειράς 9000
σχετικά με την παραγωγή και διάθεση βιοντίζελ εντός
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή
του και πάντως όχι μετά την 30η Νοεμβρίου 2010.
7. Οι δικαιούχοι οι οποίοι ως δικαιολογητικά υπέβα−
λαν συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών και για τους
οποίους έχει κατανεμηθεί ποσότητα με βάση τις εν
λόγω συμβάσεις, οφείλουν να καταθέσουν στην αρμόδια
υπηρεσία, έως την 1η Νοεμβρίου 2010, τα εξοφλημένα
τιμολόγια αγοράς ενεργειακών προϊόντων που προέρ−
χονται από τις εκτάσεις των συναφθεισών σχετικών
συμβάσεων.
Οι ανωτέρω δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν μέχρι
την 1η Νοεμβρίου 2010 πίνακα, όμοιο με τον αντίστοιχο
(1–Α) που συνόδευε την εγκύκλιο εφαρμογής ΓΓΕΚΑ/
Δ1/Α/10825/ 31.05.2010 του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα πεδία του οποίου
περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, συ−
μπληρωμένο με όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία.
Επιπλέον, μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι δι−
καιούχοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί ποσότητα
βιοντίζελ με βάση μη υλοποιηθείσες τελικά συμβάσεις
ενεργειακών καλλιεργειών οφείλουν:
α) να επικαιροποιήσουν τις σχετικές εγγραφές του
ανωτέρω πίνακα και να εγγράψουν τη φράση “ΜΗ ΥΛΟ−
ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ” στο πεδίο AJ με την ένδειξη ‘ΠΑΡΑΤΗΡΗ−
ΣΕΙΣ’, για κάθε μία εξ αυτών που δεν έχει υλοποιηθεί,
καθώς και
β) να υποβάλλουν ξεχωριστό πίνακα ιδίου τύπου (1–
Α) με αυτόν του Παραρτήματος 1, με αναγραφόμενα
στοιχεία αυτά των μη υλοποιηθεισών συμβάσεων, σε
ξεχωριστό φύλλο (1–Α–0) με τίτλο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ».
8. Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία
βάση στην αρμόδια Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από το τέλος κάθε μήνα, τα ακόλουθα μηνιαία
στοιχεία, αφορώντα αυτούσιο βιοντίζελ σε χιλιόλιτρα:
α) τη ποσότητα προς παράδοση στον υπόχρεο στην
κατανομή κάτοχο άδειας διΰλισης, που αναγράφεται
στο αντίστοιχο σημείο του πίνακα 5 του παρόντος άρ−
θρου,
β) τη συμφωνηθείσα προς παράδοση ποσότητα σε
κάθε υπόχρεο, κάτοχο άδειας διΰλισης,
γ) την πραγματική παραδοθείσα ποσότητα σε κάθε
υπόχρεο, κάτοχο άδειας διύλισης, με σκοπό τη διάθεσή
της από αυτούς στην εγχώρια αγορά,
δ) την παραδοθείσα ποσότητα σε κατόχους άδειας
διύλισης, με σκοπό τη διάθεσή της από αυτούς σε άλ−
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λες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμεμειγμένη με
πετρέλαιο κίνησης,
ε) την παραδοθείσα ποσότητα σε κατόχους άδειας
εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α΄, για την ανά−
μειξη της με πετρέλαιο κίνησης προερχόμενο από ει−
σαγωγές και τη διάθεσή της από αυτούς στην εγχώρια
αγορά, καθώς επίσης και
στ) την παραδοθείσα ποσότητα σε κατόχους άδει−
ας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α΄, για την
ανάμειξη της με πετρέλαιο κίνησης προερχόμενο από
εισαγωγές και διάθεσή της από αυτούς σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται στην αρμόδια
Υπηρεσία και ηλεκτρονικά με βάση τα πρότυπα των
πινάκων 2–Α και 2–Β του Παραρτήματος 2 της παρού−
σας.
9. Οι δικαιούχοι, οφείλουν 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 μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 22
του ν. 3769/2009. 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. Τέλος, οι δικαιούχοι που υπέβαλαν δικαιολογητικά
για τη χρήση πρώτων υλών, όπως συμβάσεις ελληνικών
καλλιεργειών, τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου, βαμ−
βακέλαιου, χρησιμοποιημένων τηγανελαίων, φυτικών
ελαίων και ζωικών λιπών, οφείλουν για την ποσότητα
βιοντίζελ που τους έχει κατανεμηθεί και η οποία, βάσει
των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, προέρχεται από
τις πρώτες ύλες αυτές, να χρησιμοποιήσουν αυτές όπως
περιγράφεται στον πίνακα 3 μέχρι και την 30η Ιουνίου
2011 και να μη διαθέσουν αυτές προς άλλη χρήση ή
προς τρίτους.

ȆǿȃǹȀǹȈ 3
ǺʍȪİȡĲș ȖțȡȟĳȔȘıȝ (ıİ ȤȚȜȚȩȜȚĲȡĮ)
ǼțȜįțȡȫȥȡȣ ıĳįțȢıȔį

ǽȟıȢȗıțįȜȒȣ
ȜįȝȝțȒȢȗıțıȣ
ıĲȡȑȝȝĮĲĮ

ƪƮƮƳƮƭƶƷƬƵƭƧ-ƮƯƻƶƷƬƵƭƧ ƨƳƵƪƭƳƸ ƪƯƯƧƩƳƶ Ƨƪ
ƴƪƷƶƧƶ Ƨ.ƪ. – ƨƭƳưƬƹƧƱƭƧ ƪƶƻƵƳƸƹƻƱ
ƨƭƳƱƷƬƫƪƯ ƪ.ƴ.ƪ.

ȊʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ
ĮʌȩįȠıȘ
(ıİ ȤȜĲ ȕȚȠȞĲȓȗİȜ)

ǻįȞȖįȜȒȝįțȡ
Kg
ȕĮȝȕĮțȑȜĮȚȠȣ

ȊʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ
ĮʌȩįȠıȘ
(ıİ ȤȜĲ ȕȚȠȞĲȓȗİȜ)

Kg
ȕĮȝȕĮțȩıʌȠȡȠȣ

ȊʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ
ĮʌȩįȠıȘ
(ıİ ȤȜĲ ȕȚȠȞĲȓȗİȜ)

538,17

ĮȤĳțȜȑ Ȓȝįțį, ĳșȗįȟȒȝįțį,
ȘȧȨȜȑ ȝȔʍș
Kg
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ
İȜĮȓȦȞ

ȊʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ
ĮʌȩįȠıȘ
(ıİ ȤȜĲ ȕȚȠȞĲȓȗİȜ)

344.470

327,25

20.779,40

2.077,94

249,30

249,93

135.730

128,94

47.562,60

4.756,26

460.740

437,70

1.734.830

1.648,09

STAFF COLOUR – ENERGY
A.B.E.E.

566.490

ǻįȞȖįȜȪĲʍȡȢȡȣ

63.340

60,17

31.328,20

3.132,82

176.190

167,38

9.205.260

1.288,74

4.446.195

4.223,89

ƴƧƸƯƳƶ Ʊ. ƴƪƷƷƧƶ
Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

178.370,70

17.837,07

6.586.376

6.257,06

15.778.770

2.209,03

91.087

86,53

ĭƸƷƳƪƱƪƵīƪƭƧ Ƨ.ƪ.

101.288,30

10.128,83

442.990

420,84

50.768,75

5.076,88

3.820.450

3.629,43

136.968,48

13.696,85

1.067.080

1.013,73

Mil Oil Hellas A.E.

15.226,90

1.522,69

44.740

42,50

ưƧƱƳƶ A.E.

81.244,95

8.124,50

262.572,43

26.257,24

926.360,01

92.636,00

AGROINVEST SA

ƪƯƭƱ ƨƭƳƮƧƸƶƭưƧ Ƨ.ƪ.
GF ENERGY Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

ƪƯƨƭ – ƪƯƯƬƱƭƮƧ
ƨƭƳƴƪƷƵƪƯƧƭƧ Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

ƶƸƱƳƯƧ:

726.620

690,29

210.730

200,19

6.047.700

846,68

1.092.470

1.037,85

8.329.746

7.913,26

31.031.730

4.344,44

13.680.782

12.996,74

Άρθρο 3
Εγγύηση
1. Οι δικαιούχοι που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας οφείλουν να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία
έως και την 31η Αυγούστου 2010 εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 4:

16289

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Į/Į

ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ

ȆǿȃǹȀǹȈ 4
ƪĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌİǋǗǋİǌǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ
ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ
(ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ)

ƴǎıǗ İǄǄǑǆĲǈǉǀǐ
İȺǈıĲǎǊǀǐ
(ıİ İǑǏǙ)

1.

ƪƮƮƳƮƭƶƷƬƵƭƧ – ƮƯƻƶƷƬƵƭƧ ƨƳƵƪƭƳƸ ƪƯƯƧƩƳƶ Ƨ.ƪ.

4.447,79

195.697

2.

ƴƪƷƶƧƶ Ƨ.ƪ. – ƨƭƳưƬƹƧƱƭƧ ƪƶƻƵƳƸƹƻƱ

1.457,59

64.045

3.

ƨƭƳƱƷƬƫƪƯ ƪ.ƴ.ƪ.

7.071,21

311.128

4.

ƮƧƷƳƼƯ Ƨ.ƪ.ƨ.ƪ.

2.836,63

125.978

5.

STAFF COLOUR – ENERGY A.B.E.E.

2.796,20

123.028

6.

AGROINVEST SA

15.323,11

674.044

7.

ưƳƷƳƵ ƳƼƯ (ƪƯƯƧƶ) ƩƭƽƯƭƶƷƬƵƭƧ ƮƳƵƭƱĬƳƸ Ƨ.ƪ.

1.897,79

83.414

8.

ƴƧƸƯƳƶ Ʊ. ƴƪƷƷƧƶ Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

27.891,61

1.227.142

9.

ĭƸƷƳƪƱƪƵīƪƭƧ Ƨ.ƪ.

12.586,50

553.717

10.707,12

471.024

7.551,73

332.103

17.893,65

787.232

3.419,56

150.455

14. ưƧƱƳƶ A.E.

11.483,45

505.267

15. ƪƯƨƭ – ƪƯƯƬƱƭƮƧ ƨƭƳƴƪƷƵƪƯƧƭƧ Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

32.148,15

1.414.346

4.487,91

197.379

10. ƪƯƭƱ ƨƭƳƮƧƸƶƭưƧ Ƨ.ƪ.
11. BIODIESEL Ƨ.ƪ.
12. GF ENERGY Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.
13. Mil Oil Hellas A.E.

16. OIL.B S.R.L.

2. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή εκδίδεται από τρα−
πεζικά και άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποι−
οδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, συνοδευόμενη, στη περίπτωση αυτή, από επίση−
μη 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 μετά την
31η Ιουλίου 2011. Περιέχει τα στοιχεία του δικαιούχου, το
λόγο 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.
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 2010 – Ιουνίου 2011.
γ) Απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές κατανο−
μές βιοντίζελ.
δ) Αφαίρεση της χορηγηθείσας σύμφωνα με το άρθρο
5 της παρούσας, έγκρισης διάθεσης αυτούσιου βιοντί−
ζελ.
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, χωρίς την απαραίτητη έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ. 2, ανακαλείται η κατανεμηθείσα σε αυτόν
ποσότητα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
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4. Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιούχος του άρ−
θρου 1 δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή του πίνακα 4 του άρθρου 3 της παρούσας ή δεν
υποβάλει εμπρόθεσμα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 2 παράγραφοι 4, 6 και 8 της παρούσας, ανακα−
λείται ολικώς η χορηγηθείσα σε αυτόν, με την παρούσα
απόφαση, κατανομή για το έτος 2010 και εφαρμόζονται
τα καθοριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 της παρούσας.
5. Σε περίπτωση που, κατόπιν διενέργειας και ολοκλή−
ρωσης των ελέγχων από τον Οργανισμό Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σε ό,τι αφορά τις δηλωθείσες
εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών, διαπιστωθεί δια−
φορά ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που έχουν
συμβολαιοποιηθεί μεταξύ καλλιεργητών και δικαιούχου
του άρθρου 1, ανακαλείται η χορηγηθείσα σε αυτόν κα−
τανομή για ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ ανάλογη της
ανωτέρω διαφοράς και εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα
στο άρθρο 8 παρ. 3 της παρούσας.
Το ίδιο θα ισχύσει και για τους δικαιούχους εάν η
συνολική ποσότητα πρώτης ύλης παραληφθείσας από
καλλιεργητές, μετά τον έλεγχο των ποσοτήτων των
εξοφλημένων τιμολογίων αγοράς ενεργειακών προϊό−
ντων που προέρχονται από τις εκτάσεις συναφθεισών
συμβάσεων ενεργειακών καλλιεργειών, βρεθεί μικρότε−
ρη του 80% της μέσης θεωρητικής στρεμματικής από−
δοσης, η οποία για ηλίανθο και ελαιοκράμβη λαμβάνεται
265 κιλά ανά στρέμμα, για σόγια 200 κιλά ανά στρέμμα
και για ατρακτυλίδα 330 κιλά ανά στρέμμα.
6. Για όσους εκ των δικαιούχων έχει κατανεμηθεί πο−
σότητα βιοντίζελ με βάση συμβάσεις ενεργειακών καλ−
λιεργειών και μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2010 δεν υποβάλ−
λουν όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του άρθρου 2 παρ. 7
της παρούσας για όλες τις συμβάσεις, αφαιρούνται από
την κατανεμηθείσα σε αυτούς ποσότητα οι ποσότητες
αυτούσιου βιοντίζελ που αντιστοιχούν στις συμβάσεις
με ελλιπή στοιχεία και εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα
στο άρθρο 8 παρ. 3 της παρούσας.

7. Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν καταθέσει εμπρό−
θεσμα πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 σχετικά με την
παραγωγή και διάθεση βιοντίζελ, του αφαιρείται πο−
σότητα ίση με αυτή που του κατανεμήθηκε από το
αντίστοιχο κριτήριο της ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/10085/19.05.2010
κοινής υπουργικής απόφασης και εφαρμόζονται τα κα−
θοριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 της παρούσας.
8. Στην περίπτωση που νέος δικαιούχος δεν υποβάλ−
λει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο άρθρο 2, παρ. 5 της παρούσας, του αφαιρείται η
ποσότητα για τον επόμενο μήνα από την έναρξη των
παραδόσεών του και εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα
στο άρθρο 8 παρ. 3 της παρούσας.
Άρθρο 5
Έγκριση διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ
Στους δικαιούχους που ορίζονται στον πίνακα 1 του
άρθρου 1 της παρούσας χορηγείται έγκριση διάθεσης
αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 παρ. 2 του ν. 3423/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄304), από την
1η Ιουλίου 2010 έως και την 30η Ιουνίου 2011, με την επι−
φύλαξη της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας
που τους έχει χορηγηθεί, των ρυθμίσεων της παρούσας
απόφασης, 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 εγκεκριμένου αποθηκευτή.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις κατόχων αδειών διΰλισης
1. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης υποχρεούνται:
α) με βάση το άρθρο 15Α παρ. 8 του ν. 3054/2002,
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρ−
θρο 22 του ν. 3769/2009, να παραλαμβάνουν από κάθε
δικαιούχο που ορίζεται στον πίνακα 1 του άρθρου 1
της παρούσας, από την 1η Ιουλίου 2010 έως και την 30η
Ιουνίου 2011, ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ σύμφωνα
με τον κατωτέρω πίνακα 5:
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ȆǿȃǹȀǹȈ 5
ưǆǌǈĮǁĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ Įǌƾ ǑȺǗǒǏİǎ ǉĮǈ įǈǉĮǈǎǘǒǎ * (ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ)
Ƨ/Ƨ

ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ

1
2

ƭƳƸƯ.
2010

ƧƸī.
2010

ƶƪƴ.
2010

ƳƮƷ.
2010

ƱƳƪ.
2010

ƩƪƮ.
2010

ƭƧƱ.
2011

ĭƪƨ.
2011

ưƧƵ.
2011

ƧƴƵ.
2011

ưƧƼ.
2011

ƭƳƸƱ.
2011

ƶƸƱƳƯƧ
ƪƷƳƸƶ

ǼȀȀȅȀǿȈȉǾȇǿǹ-ȀȁȍȈȉǾȇǿǹ ǺȅȇǼǿȅȊ ǼȁȁǹǻȅȈ ǹ.Ǽ.

0,00
0,00

281,93
140,97

301,12
150,56

301,12
150,56

258,92
129,46

239,74
119,87

226,33
113,17

268,53
164,26

283,86
141,93

230,16
115,08

285,81
142,91

287,68
163,84

2.965,19

ȆǼȉȈǹȈ ǹ.Ǽ. –
ǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ǼȈȍȇȅȊȋȍȃ

0,00
0,00

92,39
46,20

98,68
49,34

98,68
49,34

84,85
42,43

78,56
39,28

74,17
37,09

88,00
44,00

93,02
46,51

75,43
37,72

93,66
46,83

94,29
47,15

971,74

ǺǿȅȃȉǾǽǼȁ Ǽ.Ȇ.Ǽ.

0,00
0,00

448,27
224,13

478,72
239,36

478,72
239,36

411,64
205,82

381,14
190,57

359,83
179,92

426,91
213,46

451,28
225,64

365,91
182,96

454,35
227,17

457,37
228,68

4.714,14

4

ȀǹȉȅȎȁ ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ.

0,00
0,00

179,82
89,91

192,04
96,02

192,04
96,02

165,13
82,56

152,89
76,45

144,35
72,17

171,26
85,63

181,03
90,52

146,79
73,39

182,26
91,13

183,47
91,74

1.891,09

5

STAFF COLOUR – ENERGY
A.B.E.E.

0,00
0,00

177,26
88,63

189,30
94,65

189,30
94,65

162,78
81,39

150,72
75,36

142,29
71,14

168,82
84,41

178,45
89,23

144,69
72,35

179,67
89,83

180,86
90,43

1.864,13

6

AGROINVEST SA

0,00
0,00

971,28
485,64

1.037,37
518,69

1.037,37
518,69

892,10
446,05

825,92
412,96

779,74
389,87

925,11
462,55

977,92
488,96

792,92
396,46

984,56
492,28

991,10
495,55

10.215,40

7

Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (ǼȁȁǹȈ) ǻǿȏȁǿȈȉǾȇǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅȊ ǹ.Ǽ.

0,00
0,00

120,29
60,15

128,48
64,24

128,48
64,24

110,48
55,24

102,29
51,15

96,57
48,29

114,58
57,29

121,12
60,56

98,20
49,10

121,94
60,97

122,76
61,38

1.265,19

8

ȆǹȊȁȅȈ ȃ. ȆǼȉȉǹȈ
ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.

0,00
0,00

1.767,96
883,98

1.888,26
944,13

1.888,26
944,13

1.623,68
811,84

1.503,52
751,76

1.419,31
709,66

1.683,91
841,95

1.780,04
890,02

1.443,30
721,65

1.792,13
896,06

1.804,03
902,01

18.594,41

ĭȊȉȅǼȃǼȇīǼǿǹ ǹ.Ǽ.

0,00
0,00

797,82
398,91

852,11
426,05

852,11
426,05

732,70
366,35

678,41
339,21

640,49
320,24

759,89
379,94

803,27
401,64

651,31
325,65

808,72
404,36

814,18
407,09

8.391,00

Ǽȁǿȃ ǺǿȅȀǹȊȈǿȂǹ ǹ.Ǽ.

0,00
0,00

468,69
339,34

724,87
362,44

724,87
362,44

623,37
311,69

577,11
288,56

544,85
272,42

646,42
323,21

683,33
341,66

554,06
277,03

687,97
343,98

692,54
346,27

7.138,08

BIODIESEL ǹ.Ǽ.

0,00
0,00

478,68
239,34

511,25
255,63

511,25
255,63

439,61
219,81

407,09
203,55

384,28
192,14

455,92
227,96

481,95
240,98

390,78
195,39

485,22
242,61

488,45
244,22

5.034,49

GF ENERGY ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.

0,00
0,00

1.134,22
567,11

1.211,40
605,70

1.211,40
605,70

1.041,65
520,82

964,47
482,23

910,67
455,33

1.080,30
540,15

1.141,97
570,99

925,94
462,97

1.149,72
574,86

1.157,36
578,68

11.929,10

Mil Oil Hellas A.E.

0,00
0,00

216,75
108,38

231,50
115,75

231,50
115,75

199,06
99,53

188,31
92,16

174,01
87,01

206,47
103,24

218,24
109,12

176,95
88,48

219,72
109,86

221,18
110,59

2.279,70

14

ȂǹȃȅȈ A.E.

0,00
0,00

727,90
363,95

777,43
388,71

777,43
388,71

668,49
334,24

618,96
309,48

584,35
292,18

693,29
346,65

732,95
366,47

594,23
297,12

737,85
368,92

742,75
371,37

7.655,63

15

ǼȁǺǿ – ǼȁȁǾȃǿȀǹ
ǺǿȅȆǼȉȇǼȁǹǿǹ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.

0,00
0,00

2.037,76
1.018,88

2.176,73
1.088,21

2.176,73
1.088,21

1.871,45
935,73

1.732,79
866,39

1.635,91
817,96

1.940,89
970,45

2.051,69
1.025,85

1.663,77
831,89

2.065,63
1.032,81

2.079,34
1.039,67

21.432,10

OIL.B S.R.L.

0,00
0,00

284,47
142,24

303,83
151,92

303,83
151,92

261,26
130,63

241,90
120,95

228,37
114,19

270,95
135,48

286,42
143,21

232,23
116,12

288,39
144,19

290,28
145,14

2.991,94

ƶƸƱƳƯƳ:

0,00
0,00

10.395,50
5.197,75

11.102,80
5.551,40

11.102,80
5.551,40

9.547,17
4.773,59

8.839,82
4.419,91

8.345,53
4.172,77

9.901,25
4.950,62

10.466,55
5.233,28

8.484,67
4.243,34

10.537,60
5.268,80

10.607,63
5.303,82

3

9
10
11
12
13

16

*

1.482,60

485,87

2.357,07

945,54

932,07

5.107,70

632,60

9.297,20

4.195,50

3.569,04

2.517,24

5.964,55

1.139,85

3.827,82

10.716,05

1.495,97
164.000,00

ƶİ ǉƾǇİ ǉİǊǁ ĲǎǑ ȺǁǌĮǉĮ, ǆ ƾǌǔ ĮǌĮǄǏĮĳǗǋİǌǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ ıĲǆǌ ‘ƪǊǊǆǌǈǉƾ ƴİĲǏƿǊĮǈĮ Ƨ.ƪ.’ ǉĮǈ ǆ ǉƾĲǔ ıĲǆǌ ‘ưƳƷƳƵ ƳƼƯ
(ƪƯƯƧƶ) ƩǈǖǊǈıĲǀǏǈĮ ƮǎǏǁǌǇǎǑ Ƨ.ƪ.’

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
παρ. 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 Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
από κλιμάκια που συστήνονται βάσει της παρ. 8 του

άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του από το άρθρο 22 του ν. 3769/2009,
καθώς επίσης και
δ) να αποστέλλουν επιπρόσθετα συμπληρωματικά
στοιχεία, πέραν αυτών των επομένων παραγράφων
2 και 3, που τυχόν τους ζητούνται από την αρμόδια
Υπηρεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς των
εμπλεκομένων Υπουργείων.
2. Οι κάτοχοι άδειας διΰλισης υποχρεούνται να απο−
στέλλουν σε μηνιαία βάση στη Διεύθυνση Ειδικών Φό−
ρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από το τέλος κάθε μήνα,
στοιχεία, σε χιλιόλιτρα, για:
α) την πραγματική παραληφθείσα ποσότητα αυτούσι−
ου βιοντίζελ ανά δικαιούχο της κατανομής του άρθρου
1 παρ. 1 της παρούσας, με σκοπό τη διάθεσή της στην
εγχώρια αγορά, καθώς και
β) τη διακινηθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης
(αναμεμιγμένου με αυτούσιο βιοντίζελ (:Β7)) προς την
εγχώρια αγορά.
3. Οι κάτοχοι άδειας διΰλισης υποχρεούνται, επίσης,
να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην αρμόδια Υπηρε−
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σία, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, τα ακόλουθα
στοιχεία, σε χιλιόλιτρα, για:
α) τη ποσότητα προς παραλαβή αντιστοιχούσα στον
υπόχρεο ανά δικαιούχο της κατανομής του άρθρου 1
παρ. 1 της παρούσας, που αναγράφεται στον πίνακα 5
του παρόντος άρθρου,
β) τη συμφωνηθείσα προς παραλαβή ποσότητα αυ−
τούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο, με σκοπό τη διάθεσή
της στην εγχώρια αγορά,
γ) την πραγματική παραληφθείσα ποσότητα αυτού−
σιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο, με σκοπό τη διάθεσή της
στην εγχώρια αγορά, ίδια με την αναφερόμενη στην
ανωτέρω παρ. 2 εδάφιο (α) ποσότητα,
δ) τη διατεθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, για
ανάμειξη με πετρέλαιο κίνησης και διάθεσή της στην
εγχώρια αγορά, επιμερισμένη ανά δικαιούχο ανάλογα με
τις πραγματικά παραληφθείσες από τους δικαιούχους
ποσότητες,
ε) τη διακινηθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης
(αναμεμιγμένου με αυτούσιο βιοντίζελ (:Β7)) προς την
εγχώρια αγορά, ίδια με την αναφερόμενη στην ανω−
τέρω παρ. 2 εδάφιο (β) ποσότητα με επιμερισμό ανά
δικαιούχο ανάλογα με τις πραγματικά παραληφθείσες
από αυτούς ποσότητες,
στ) την παραλειφθείσα από δικαιούχους ποσότητα
αυτούσιου βιοντίζελ, για ανάμειξη της με πετρέλαιο
κίνησης και διάθεσή της σε άλλες χώρες της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης,
ζ) τη διατεθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, για
ανάμειξή της με πετρέλαιο κίνησης και διάθεσή της της
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμερισμένη
ανά δικαιούχο ανάλογα με τις πραγματικά παραληφθεί−
σες από τους δικαιούχους ποσότητες, καθώς και
η) τη διατεθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης (ανα−
μεμιγμένου με αυτούσιο βιοντίζελ (:Β7)) σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμερισμένη ανά δικαιούχο
ανάλογα με τις πραγματικά παραληφθείσες από τους
δικαιούχους ποσότητες.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται στην αρμόδια
Υπηρεσία και ηλεκτρονικά με βάση το πρότυπο του
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, υποχρεούνται από την 1η Ιου−
λίου 2010 έως και την 30η Ιουνίου 2011:
α) εφόσον διαθέτουν στην εγχώρια αγορά πετρέ−
λαιο κίνησης προερχόμενο από εισαγωγές, σύμφωνα
με την παρ. 8 του άρθρου 15Α του ν. 3054/ 2002 όπως
ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 22
του ν. 3769/2009, να προμηθεύονται σε μηνιαία βάση
από τους δικαιούχους που ορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσας, ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που αντι−
στοιχούν σε ποσοστό 6,5% κατ΄όγκο του μίγματος μετά
την ανάμειξη με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μίγμα
διαθέτουν στην εγχώρια αγορά για χρήση στις μετα−
φορές,
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 του άρθρου 15Α παρ. 8
του ν. 3054/2002, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή
του από το άρθρο 22 του ν. 3769/2009, καθώς επίσης
και
δ) να αποστέλλουν συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν
αυτών των επομένων παραγράφων 2 και 3, που τυ−
χόν τους ζητούνται 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 στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του
Υπουργείου Οικονομικών εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από το τέλος κάθε μήνα, στοιχεία, σε χιλιόλι−
τρα, για:
α) την παραληφθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ
από δικαιούχους της κατανομής του άρθρου 1 παρ. 1
της παρούσας, με σκοπό τη διάθεσή της στην εγχώρια
αγορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 1 εδάφιο
(α) του παρόντος άρθρου, καθώς και
β) τη διακινηθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης
(αναμεμιγμένου με αυτούσιο βιοντίζελ (:Β7)) προς την
εγχώρια αγορά.
3. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατη−
γορίας Α΄ υποχρεούνται, επίσης, κατά το ίδιο ως άνω
χρονικό διάστημα να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση
στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός δέκα (10) εργασίμων ημε−
ρών από το τέλος κάθε μήνα, τα ακόλουθα στοιχεία,
σε χιλιόλιτρα, για:
α) τη παραληφθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ
από δικαιούχους του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, με
σκοπό τη διάθεσή της στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην παρ. 1 εδάφιο (α) του παρόντος
άρθρου, ίδια με την αναφερόμενη στην ανωτέρω παρ.
2 εδάφιο (α) ποσότητα,
β) τη διατεθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, για
ανάμειξή της με πετρέλαιο κίνησης προερχόμενο από
εισαγωγές και διάθεσή της στην ελληνική αγορά, επιμε−
ρισμένη ανά δικαιούχο ανάλογα με τις παραληφθείσες
από δικαιούχους ποσότητες,
γ) τη διακινηθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης
(αναμεμιγμένου με αυτούσιο βιοντίζελ (:Β7)) προς την
εγχώρια αγορά, ίδια με την αναφερόμενη στην ανω−
τέρω παρ. 2 εδάφιο (β) ποσότητα με επιμερισμό ανά
δικαιούχο ανάλογα με τις παραληφθείσες από αυτούς
ποσότητες,
δ) την παραληφθείσα ποσότητα από δικαιούχους με
σκοπό την διάθεσή της σε άλλες χώρες της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης,
ε) τη διατεθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ από
δικαιούχους, για ανάμειξή της με πετρέλαιο κίνησης
προερχόμενο από εισαγωγές και διάθεσή της σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμερισμένη ανά δικαι−
ούχο ανάλογα με τις παραληφθείσες από δικαιούχους
ποσότητες,
στ) τη διατεθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης (ανα−
μεμιγμένου με αυτούσιο βιοντίζελ (:Β7)) σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμερισμένη ανά δικαιούχο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ανάλογα με τις παραληφθείσες από δικαιούχους πο−
σότητες.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται στην αρμόδια
Υπηρεσία και ηλεκτρονικά με βάση το πρότυπο του
πίνακα 2–Δ του Παραρτήματος 2 της παρούσας.
Άρθρο 8
Ρύθμιση λοιπών θεμάτων διάθεσης βιοντίζελ
1. Η τήρηση της υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 1
της παρούσας ελέγχεται από τις αρμόδιες τελωνεια−
κές 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 πίνακα 1 του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας.
2. 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 βιοντίζελ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 7 παρ. 2.
3. Ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που προκύπτουν
κατόπιν επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρ−
θρου 4 της παρούσας, ανακατανέμονται – μετά από
γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 2 της ΥΠΕΚΑ/
Δ1/Α/10085/19.05.2010 απόφασης των Υπουργών Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων– συμπληρωματικά,
αναλογικά με βάση την κατανομή του πίνακα 1 του
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άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, μεταξύ των υπολοίπων
δικαιούχων κατανομής, εφόσον αυτοί πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του
ν. 3054/2002, όπως ισχύει, και εφόσον δεν τους έχουν
επιβληθεί κυρώσεις.
4. Η παρούσα απόφαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί
με νέα κοινή απόφαση για αύξηση ή μείωση της συνο−
λικής ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, εφόσον αυτό δι−
καιολογείται από σημαντική απόκλιση της κατανάλωσης
πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις,
η οποία παρατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα και
τεκμηριώνεται από στοιχεία του Υπουργείου Οικονομι−
κών. Στη περίπτωση αυτή, η ποσότητα ανά δικαιούχο
θα αυξηθεί ή θα μειωθεί αναλογικά.
5. Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα επισυ−
ναπτόμενα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπό−
σπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
1η Ιουλίου 2010.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί και να είναι διαθέσι−
μη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.
gr). Στο ίδιο σημείο να αναρτηθούν και τα ηλεκτρονικά
αρχεία με τα λογιστικά φύλλα των παραρτημάτων της
απόφασης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 1
Ƴ ĮǉǗǊǎǑǇǎǐ ȺǁǌĮǉĮǐ ǎ ǎȺǎǁǎǐ ǉĮǈ įǈĮĲǁǇİĲĮǈ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉƾ ǋĮǅǁ ǋİ Ĳǆǌ ĮȺǗĳĮıǆ
ƸƴƪƮƧ/Ʃ1/Ƨ/15555/04.08.2010 ıĲǎ ıǆǋİǁǎ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=475
ĲǎǑ įǈĮįǈǉĲǘǎǑ, ȺİǏǈƿǒİǈ ĲĮ ĮǉǗǊǎǑǇĮ ȺİįǁĮ:
1–Ƨ: ƶƸīƮƪƱƷƵƻƷƭƮƳƶ ƴƭƱƧƮƧƶ ƸƴƳƨƯƬĬƪƭƶƻƱ ƶƸưƨƧƶƪƻƱ ƪƱƪƵīƪƭƧƮƻƱ
ƮƧƯƯƭƪƵīƪƭƻƱ īƭƧ ƷƬƱ ƮƧƷƧƱƳưƬ ƨƭƳƱƷƭƫƪƯ ƪƷƳƸƶ 2010
īƪƱƭƮƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ
1. Ƨ/Ƨ
2. ƪȺǔǌǑǋǁĮ ĲİǊǈǉǎǘ ǋİĲĮȺǎǈǆĲǀ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ ǉĮǈ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ 2010
ƶƷƳƭƹƪƭƧ ĬƪƻƵƬƶƬƶ ƶƸưƨƧƶƬƶ
3. ƩǈİǘǇǑǌıǆ ƧǄǏǎĲǉǀǐ ƧǌƾȺĲǑǍǆǐ – īİǔǏǄǁĮǐ /
/ ƱǎǋĮǏǒǁĮ
4. ƧǏǈǇǋǗǐ ȺǏǔĲǎǉǗǊǊǎǑ
5. ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ĮǏǈǇǋǎǘ ȺǏǔĲǎǉǗǊǊǎǑ
ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƮƧƯƯƭƪƵīƬƷƬ
6. ƪȺǙǌǑǋǎ
7. ƣǌǎǋĮ
8. ƴĮĲǏǙǌǑǋǎ
9. ƴİǏǈǎǒǀ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ
10. Ʊǎǋǎǘ
11. ƷǆǊƿĳǔǌǎ ǉĮǊǊǈİǏǄǆĲǀ
12. ƧǏǈǇǋǗǐ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ ǋǆĲǏǙǎǑ
13. Ʃ.Ƴ.Ƹ.
ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƶƸưƨƧƶƬƶ (Įǌƾ ıǘǋǃĮıǆ)
14. ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ǑȺǎǄǏĮĳǀǐ
15. ĭǑĲǈǉǗ İǁįǎǐ ǉĮǊǊǈƿǏǄİǈĮǐ (Ⱥ.ǒ. ǆǊǁĮǌǇǎ, İǊĮǈǎǉǏƾǋǃǆ)
16. ƮĮǊǊǈİǏǄǎǘǋİǌǆ ƿǉĲĮıǆ (ıĲǏƿǋǋĮĲĮ)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ĭƿıǆ ƿǉĲĮıǆǐ
ƱǎǋǗǐ
ƧǏǈǇǋǗǐ ĮǄǏǎĲİǋĮǒǁǎǑ
Ơǈįǎǐ ȺĮǏĮįǎĲƿĮǐ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ (Ⱥ.ǒ. ǆǊǈǗıȺǎǏǎǐ)
ƴǎıǗĲǆĲĮ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ (ĲǗǌǎǈ)
ƪǁįǎǐ ǉĮǊǊǈİǏǄǎǘǋİǌǆǐ ƿǉĲĮıǆǐ (ȺǎĲǈıĲǈǉǗ ǀ ǍİǏǈǉǗ)
ƪǉĲǈǋǙǋİǌǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ ȺĮǏĮįǗıİǔǌ – ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ƿǌĮǏǍǆǐ ȺĮǏĮįǗıİǔǌ
24. ƪǉĲǈǋǙǋİǌǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ ȺĮǏĮįǗıİǔǌ – ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ǊǀǍǆǐ ȺĮǏĮįǗıİǔǌ
25. Ʒǈǋǀ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ (İǑǏǙ/ǋİĲǏ. ĲǗǌǎǈ)
ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƴƧƵƧƩƳƶƪƻƱ (Įǌƾ ĲǈǋǎǊǗǄǈǎ)
26. ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ȺĮǏƾįǎıǆǐ
27. ƴǎıǗĲǆĲĮ ȺĮǏĮįǎĲƿĮǐ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ (ĲǗǌǎǈ)
28. ƪǁįǎǐ ĲǈǋǎǊǎǄǁǎǑ (ĮǄǎǏƾǐ ǀ ȺǙǊǆıǆǐ)
29. ƧǏǈǇǋǗǐ ĲǈǋǎǊǎǄǁǎǑ – ƶİǈǏƾ
30. ƧǏǈǇǋǗǐ ĲǈǋǎǊǎǄǁǎǑ – ƧǏǈǇǋǗǐ
31. ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ĲǈǋǎǊǎǄǁǎǑ
32. ƧȺǗįǎıǆ (kg ıȺǗǏǎǑ/ıĲǏƿǋǋĮ)
ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ
33. ƴĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 2
Ƴǈ ĮǉǗǊǎǑǇǎǈ ĲƿııİǏǈǐ ȺǁǌĮǉİǐ įǈĮĲǁǇİǌĲĮǈ ǉĮǈ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉƾ ǋĮǅǁ ǋİ Ĳǆǌ ĮȺǗĳĮıǆ
ƸƴƪƮƧ/Ʃ1/Ƨ/15555/04.08.2010 ıĲǎ ıǆǋİǁǎ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=475
ĲǎǑ įǈĮįǈǉĲǘǎǑ:
2-Ƨ: ưƬƱƭƧƭƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ
ƸƴƳƨƧƯƯƳưƪƱƧ ƧƴƳ ƷƳƸƶ ƩƭƮƧƭƳƸƹƳƸƶ ƷƬƶ ƮƧƷƧƱƳưƬƶ ƨƭƳƱƷƭƫƪƯ ƪƷƳƸƶ 2010,
ƧĭƳƵƻƱƷƧ ƶƸƱƧƯƯƧīƪƶ ƷƳƸƶ ưƪ ƷƳƸƶ ƮƧƷƳƹƳƸƶ ƧƩƪƭƻƱ ƩƭƽƯƭƶƬƶ
ƸȺǗǒǏİǎǐ ıĲǆ
ǉĮĲĮǌǎǋǀ,
ǉƾĲǎǒǎǐ ƾįİǈĮǐ
įǈǂǊǈıǆǐ

ƴǎıǗĲǆĲĮ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ
Įǌƾ ǑȺǗǒǏİǎ

ƶǑǋĳǔǌǆǇİǁıĮ, ǋİ
ƴǏĮǄǋĮĲǈǉǀ ȺĮǏĮĲǎǑǐ ǉĮĲǗǒǎǑǐ ƾįİǈĮǐ
įǎǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ,
įǈǂǊǈıǆǐ, ȺǎıǗĲǆĲĮ
ǄǈĮ įǈƾǇİıǀ Ĳǆǐ
ȺǏǎǐ ȺĮǏƾįǎıǆ ǄǈĮ
ıĲǆǌ İǄǒǙǏǈĮ
įǈƾǇİıǆ ıĲǆǌ İǄǒǙǏǈĮ
ĮǄǎǏƾ
ĮǄǎǏƾ
(ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ)

ƴǎıǗĲǆĲĮ
ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ ƿĲǎǑǐ
2010, Įǌƾ ǑȺǗǒǏİǎ

ƴĮǏĮįǎǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ ǄǈĮ
įǈƾǇİıǀ Ĳǆǐ ıİ
ƾǊǊİǐ ǒǙǏİǐ Ĳǆǐ
ƪǑǏ. Ơǌǔıǆǐ

ƪǊǊǆǌǈǉƾ ƴİĲǏƿǊĮǈĮ
Ƨ.ƪ.
ưƳƷƳƵ ƳƼƯ (ƪƯƯƧƶ)
ƩƭƽƯƭƶƷƬƵƭƧ
ƮƳƵƭƱĬƳƸ Ƨ.ƪ.
ƶƸƱƳƯƳ:

2-ƨ: ưƬƱƭƧƭƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ
ƸƴƳƨƧƯƯƳưƪƱƧ ƧƴƳ ƷƳƸƶ ƩƭƮƧƭƳƸƹƳƸƶ ƷƬƶ ƮƧƷƧƱƳưƬƶ ƪƷƳƸƶ 2010,
ƧĭƳƵƻƱƷƧ ƶƸƱƧƯƯƧīƪƶ ƷƳƸƶ ưƪ ƮƧƷƳƹƳƸƶ ƧƩƪƭƧƶ ƪưƴƳƵƭƧƶ ƴƪƷƵƪƯƧƭƳƪƭƩƻƱ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ ƧƝ
ƪĲĮǈǏİǁĮ İǋȺǎǏǁĮǐ ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ
ǉĮĲǆǄǎǏǁĮǐ ƧƝ, ǋİ İǈıĮǄǔǄƿǐ
ȺİĲǏİǊĮǁǎǑ ǉǁǌǆıǆǐ
«ƪȺǔǌǑǋǁĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ 1»

«ƪȺǔǌǑǋǁĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ 2»

«ƪȺǔǌǑǋǁĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ 3»

……
ƶƸƱƳƯƳ:

ƴĮǏĮįǎǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ ǄǈĮ įǈƾǇİıǀ Ĳǆǐ
ıĲǆǌ İǄǒǙǏǈĮ ĮǄǎǏƾ

ƴĮǏĮįǎǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ, ǄǈĮ įǈƾǇİıǀ Ĳǆǐ
Ĳǆǐ ıİ ƾǊǊİǐ ǒǙǏİǐ Ĳǆǐ ƪǑǏ. Ơǌǔıǆǐ

(ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ)
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2-ī: ưƬƱƭƧƭƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƧƱƧ ƩƭƮƧƭƳƸƹƳ
ƸƴƳƨƧƯƯƳưƪƱƧ ƧƴƳ ƷƳƸƶ ƮƧƷƳƹƳƸƶ ƧƩƪƭƧƶ ƩƭƽƯƭƶƬƶ,
ƧĭƳƵƻƱƷƧ ƶƸƱƧƯƯƧīƪƶ ƷƳƸƶ ưƪ ƷƳƸƶ ƩƭƮƧƭƳƸƹƳƸƶ ƷƬƶ ƮƧƷƧƱƳưƬƶ ƨƭƳƱƷƭƫƪƯ ƪƷƳƸƶ 2010
ƴǎıǗĲǆĲİǐ ȺǏǎǐ įǈƾǇİıǆ ıİ ƾǊǊİǐ
ǒǙǏİǐ Ĳǆǐ ƪǑǏǔȺĮǕǉǀǐ Ơǌǔıǆǐ

ƴǎıǗĲǆĲİǐ ȺǏǎǐ įǈƾǇİıǆ ıĲǆǌ İǄǒǙǏǈĮ ĮǄǎǏƾ
Į/Į ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ ıĲǆǌ

ǉĮĲĮǌǎǋǀ

ƶǑǋĳǔǌǆǇİǁıĮ,
ƴǎıǗĲǆĲĮ
ǋİ ĲǎǑǐ įǈǉĮǈǎǘǉĮĲĮǌǎǋǀǐ Įǌƾ ǒǎǑǐ Ĳǆǐ ǉĮĲƾǌǎǋǀǐ ȺǎıǗĲǆĲĮ
ǑȺǗǒǏİǎ
ȺǏǎǐ ȺĮǏĮǊĮǃǀ

ƴǏĮǄǋĮĲǈǉǀ
ȺĮǏĮǊǆĳǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ

ƩǈĮĲİǇİǁıĮ
ƩǈĮǉǈǌǆǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ ıĲǆǌ
ȺǎıǗĲǆĲĮ
İǄǒǙǏǈĮ
ȺİĲǏİǊĮǁǎǑ
ĮǄǎǏƾ
ǉǁǌǆıǆǐ*

(ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ)

1

ƪƮƮƳƮƭƶƷƬƵƭƧ ƮƯƻƶƷƬƵƭƧ ƨƳƵƪƭƳƸ
ƪƯƯƧƩƳƶ Ƨ.ƪ.

2

ƴƪƷƶƧƶ Ƨ.ƪ.

3

ƨƭƳƱƷƬƫƪƯ ƪ.ƴ.ƪ.

4

ƮƧƷƳƼƯ Ƨ.ƪ.ƨ.ƪ.

5

STAFF COLOUR –
ENERGY A.B.E.E.

6

AGROINVEST A.E.B.E.

7

ưƳƷƳƵ ƳƼƯ (ƪƯƯƧƶ) –
ƩƭƽƯƭƶƷƬƵƭƧ
ƮƳƵƭƱĬƳƸ Ƨ.ƪ.

8

ƴƧƸƯƳƶ Ʊ.ƴƪƷƷƧƶ
Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

9

ĭƸƷƳƪƱƪƵīƪƭƧ Ƨ.ƪ.

10

ƪƯƭƱ ƨƭƳƮƧƸƶƭưƧ Ƨ.ƪ.

11

BIODIESEL Ƨ.ƪ.

12

GF ENERGY Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

13

MIL OIL HELLAS A.E.

14

ưƧƱƳƶ A.E.

15

ƪƯƨƭ – ƪƯƯƬƱƭƮƧ
ƨƭƳƴƪƷƵƪƯƧƭƧ Ƨ.ƨ.ƪ.ƪ.

16

OIL B SrL

(ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ)

ƩǈĮĲİǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ ȺİĲǏİǊĮǁǎǑ ǉǁǌǆıǆǐ*
ıİ ƾǊǊİǐ ǒǙǏİǐ Ĳǆǐ ƪǑǏ.
Ơǌǔıǆǐ
(ıİ ǒǊĲǏ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ) (ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ)
ƴĮǏĮǊǆĳǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ
ǃǈǎǌĲǁǅİǊ

ƩǈĮĲİǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ ıİ ƾǊǊİǐ ǒǙǏİǐ Ĳǆǐ
ƪǑǏ. Ơǌǔıǆǐ

ƶƸƱƳƯƳ:

*

ĮǌĮǋİǋǈǄǋƿǌǎǑ ǋİ ĮǑĲǎǘıǈǎ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ (:ƨ7)

2-Ʃ: ưƬƱƭƧƭƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ
ƸƴƳƨƧƯƯƳưƪƱƧ ƧƴƳ ƮƧƷƳƹƳƸƶ ƧƩƪƭƧƶ ƪưƴƳƵƭƧƶ ƴƪƷƵƪƯƧƭƳƪƭƩƻƱ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ ƧƝ,
ƧĭƳƵƻƱƷƧ ƶƸƱƧƯƯƧīƪƶ ƷƳƸƶ ưƪ ƩƭƮƧƭƳƸƹƳƸƶ ƷƬƶ ƮƧƷƧƱƳưƬƶ ƨƭƳƱƷƭƫƪƯ ƪƷƳƸƶ 2010
ƴǎıǗĲǆĲİǐ ȺǏǎǐ įǈƾǇİıǆ
ıĲǆǌ İǄǒǙǏǈĮ ĮǄǎǏƾ
ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ ıĲǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ

ƴĮǏĮǊǆĳǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ
ĮǑĲǎǘıǈǎǑ
ǃǈǎǌĲǁǅİǊ

ƩǈĮĲİǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ
ĮǑĲǎǘıǈǎǑ
ǃǈǎǌĲǁǅİǊ

ƴǎıǗĲǆĲİǐ ȺǏǎǐ įǈƾǇİıǆ ıİ ƾǊǊİǐ ǒǙǏİǐ
Ĳǆǐ ƪǑǏǔȺĮǕǉǀǐ Ơǌǔıǆǐ

ƩǈĮĲİǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ
ȺİĲǏİǊĮǁǎǑ
ǉǁǌǆıǆǐ*

ƴĮǏĮǊǆĳǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ
ĮǑĲǎǘıǈǎǑ
ǃǈǎǌĲǁǅİǊ

ƩǈĮĲİǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ
ĮǑĲǎǘıǈǎǑ
ǃǈǎǌĲǁǅİǊ

ƩǈĮĲİǇİǁıĮ
ȺǎıǗĲǆĲĮ
ȺİĲǏİǊĮǁǎǑ
ǉǁǌǆıǆǐ*

(ıİ ǒǈǊǈǗǊǈĲǏĮ)
«ƪȺǔǌǑǋǁĮ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ 1»
«ƪȺǔǌǑǋǁĮ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ 2»
«ƪȺǔǌǑǋǁĮ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ 3»
……
ƶƸƱƳƯƳ:

*

ĮǌĮǋİǋǈǄǋƿǌǎǑ ǋİ ĮǑĲǎǘıǈǎ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ

(:ƨ7)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2010
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

16294(δ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

-

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.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.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02011740408100016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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