ΘΕΜΑ: Τροποποίηση 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)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98),
2.
Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄167) σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του
ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄237),
3.
Το π.δ. 107/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ
Α΄174) σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 και 45 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄237).
4.
Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 178) και την
υπ΄αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων
οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και
μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ Β’ 865/Β΄1079/Β΄1846),
5.
Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ Α’ 114),
6.
Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116),
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7.
Την υπ΄αριθ. Υ14/06.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β’ 2144),
8.
230),

Τον ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄

9.
Τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄251),
10.
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 όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή
της
με
την
ΚΥΑ
Δ1/Α/οικ.
4075/8.2.2013
«Τροποποίηση
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)» (ΦΕΚ Β΄586/10.3.2014),
11.
Την ανάγκη τροποποίησης της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 586/2014) όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 4075/5.3.2014 (ΦΕΚ Β΄586/2014),
12.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
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)

όπως

τροποποιήθηκε

με

την

ΚΥΑ

Δ1/Α/οικ.

4075/10.3.2014 (ΦΕΚ Β΄586) και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1.

Οι παρ. 1.Α.ζ και 1.Β.ζ του άρθρου 3 αντικαθίστανται, ως εξής:

«ζ. Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7, στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας
εταιρείας σε συγχρηματοδοτούμενο ή εξ

ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από πόρους

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ερευνητικό 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 στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς
και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου.».
2.

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.Α.θ.ii του άρθρου 3 αντικαθίσταται και προστίθενται δεύτερο και

τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Λογιστικά αρχεία της εταιρείας που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σχετική εκτύπωση, απ΄όπου
αποδεικνύεται με σαφήνεια η ημερομηνία παραλαβής του σύσπορου βάμβακος, η ημερομηνία
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εκόκκισης

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) 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.
3.

Προστίθεται τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.ii του άρθρου 3 ως εξής:

Σε περίπτωση που η εταιρεία εκτός από κάτοχος άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων είναι ταυτόχρονα
κάτοχος άδειας συλλογής και μεταφοράς ή μονάδα εγκεκριμένη ή καταχωρημένη σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3 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) 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».
4.

Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.iii του άρθρου 3, ως εξής:

«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.Α.θ.i του άρθρου 3, υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
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εκπροσώπου του Παραρτήματος 5, στην οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία της εταιρείας ως
κατόχου της άδειας, έγκρισης ή καταχώρισης.»
5.

Αντικαθίσταται το άρθρο 6, ως εξής:

«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 Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, τα υποβληθέντα ηλεκτρονικά
αρχεία και τις υπεύθυνες δηλώσεις κατά το άρθρο 3 παρ. 1.Α.θ 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.Α.θ.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 επανυπολογισμό των ΕΛ2i και ΕΛ3i,
εφόσον απαιτείται, και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 15Α παρ. 7δ του ν. 3054/2002
όπως ισχύει.»
6.

Προστίθεται Παράρτημα 5 μετά το Παράρτημα 4 ως εξής:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
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.Α.θ.ii του άρθρου 3 της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497/8.2.2013
(ΦΕΚ Β΄253) όπως ισχύει, 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.Α.θ.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.Α.θ.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.Α.θ.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.Α.θ.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 2
Τελικές διατάξεις-Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση
1.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 253) απόφαση όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 4075/8.2.2013 (ΦΕΚ
Β΄586/10.3.2014).
2.
Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (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.
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