
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744 
Κατανομή έτους 2021 ποσότητας 110.000 χιλιολί-

τρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της παρ. 7 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και διόρθωση σφάλματος
(Α΄ 126).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

9. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

10. Τον ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230) και ιδίως την παρ. 7 
του άρθρου 15Α.

11. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαρα-
γωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129) και ιδίως τα άρθρα 32ζ, 
32η και 32θ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 22 του 
ν. 4546/2018 (Α΄ 101) σε συνδυασμό με το άρθρο 31 
του ν. 4546/2018.

12. Τον ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αερο-
δρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων 
και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» 
(Α΄ 70) και ιδίως το άρθρο 19Α, όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), καθώς και τα άρθρα 
20, 21 και 22, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 25, 
26 και 27 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101).

13. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες 
εγκρίθηκαν αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμ-
βουλίου (Α.Χ.Σ.):

α) υπ’ αρ. 52/2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες 
λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαι-
τήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (Β΄ 3953) ,

β) υπ’ αρ. 316/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Προστασίας του Πολίτη «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βεν-
ζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρω-
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παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 501) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 77/2016 (Β΄ 4217) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) υπ’ αρ. 76/2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμών» (Β΄ 4217).

14. Την υπό στοιχεία Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας 
κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετι-
κού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (Β΄ 253) όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπό στοιχεία Δ1/Α/οικ.4075/5.3.2014 (Β΄ 586) 
και οικ.185546/27.10.2016 (Β΄ 3534) όμοιες αποφάσεις 
και την παρ. 10 του άρθρου 23 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/33115/1394/
7.4.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή 
έτους 2021 ποσότητας 104.000 χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
του ν. 3054/2002» (Β΄ 1589), σε συνδυασμό με τη διόρ-
θωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1945/2021 
σύμφωνα με το οποίο η προς κατανομή ποσότητα για το 
έτος 2021 είναι 110.000 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ.

16. Τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης και ελέγ-
χου των υποβληθεισών αιτήσεων για συμμετοχή στην 
κατανομή έτους 2021, που συγκροτήθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 2 της απόφασης του σημείου 15 του πα-
ρόντος προοιμίου, τα οποία διαβιβάστηκαν με το από 
11.6.2021 έγγραφο της επιτροπής (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/57209/2329/11.6.2021).

17. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/61047/2503/
23.6.2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα δικαιολογητικά 
που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες για συμμετοχή 
στην κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2021, κατά 
την παρ. 1.θ του άρθρου 3 της απόφασης του σημείου 
14 του παρόντος προοιμίου καθώς και το γεγονός ότι η 
κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2021 θα επανεξε-
ταστεί, εφόσον απαιτείται, μετά την ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της ίδιας απόφασης.

18. α) Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διύλισης 
για την εγχώρια κατανάλωση πετρελαίου κίνησης για 
την περίοδο 1.1.2021 - 31.12.2021 (σχετ. έγγραφα: 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. υπ’ αρ. 43381/8.12.2020, 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/118490/4351/9.12.2020 
και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
υπό στοιχεία 275/360A/9.12.2020, υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/118507/4350/9.12.2020) και

19. β) Τα στοιχεία διάθεσης πετρελαίου κίνησης έτους 
2020 που υποβλήθηκαν από τους κατόχους άδειας διύλι-
σης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφορι-
ών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1/Β/7364/30.3.2012 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Δημιουργία Συστήματος Διαχεί-
ρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική πα-
ρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, 
εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαί-
ου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων» 
(Β΄ 1116), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1/
οικ.16421/2.8.2012 (Β΄ 2328) όμοια απόφαση.

20. Το γεγονός ότι οι ποσότητες αυτούσιου βιοντί-
ζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους κατανο-
μής έτους 2020 σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/28426/1077/16.3.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή 
έτους 2020 ποσότητας 132.500 χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
παρ. 7 του ν. 3054/2002» (Β΄ 1248), πέραν της 31ης Δε-
κεμβρίου 2020 και έως τη δημοσίευση της παρούσας, 
συμψηφίζονται με τις ποσότητες που κατανέμονται 
στους δικαιούχους έτους 2021 σύμφωνα με την παρ. 7.ε 
του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002. Ο συμψηφισμός είναι 
ανεξάρτητος του ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσε-
ων των δικαιούχων και των υπόχρεων της κατανομής 
βιοντίζελ έτους 2020.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατανομή

1. Καθορίζονται οι δικαιούχοι της κατανομής αυτού-
σιου βιοντίζελ έτους 2021, κατανέμεται συνολική πο-
σότητα 110.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ και 
καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου 
στην κατανομή, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Δικαιούχος εταιρεία Προέλευση κατανεμόμενης 
ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ

Συνολική ετήσια 
κατανεμόμενη ποσότητα 

αυτούσιου βιοντίζελ 
(χιλιόλιτρα)

Ποσοστό 
συμμετοχής στην 

κατανομή (%)

ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΑΣΣΗΡΟΣ

Μονάδα
παραγωγής στο Δρυμό 
Θεσσαλονίκης 4.138,68

3,76%

BIOENERGIA

Μονάδα
παραγωγής στο ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωμα 
Χαλκιδικής 5.209,21

4,74%
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MIL OIL HELLAS A.E.

Μονάδα
παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λευκώνα 
Σερρών 3.866,43

3,51%

ΕΞ.ΒΙ. Ι.Κ.Ε.
Μονάδα
παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 405,10 0,37%

NEWENERGY S.A.
Μονάδα
παραγωγής στο Παραλίμνιο Σερρών 8.449,74 7,68%

ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.
Μονάδα
παραγωγής στο Κιλκίς 2.940,44 2,67%

ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μονάδα
παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών 
Αχαΐας 26.470,64

24,06%

SPA RENEWABLES A.E.
Μονάδα
παραγωγής στα Ίσθμια Κορινθίας 177,89 0,16%

ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ

Μονάδα
παραγωγής στο Δήμο Κομοτηνής 
Ροδόπης 569,29

0,52%

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Μονάδα
παραγωγής στο Κουτσό Δήμου 
Αβδήρων Ξάνθης 475,29

0,43%

AGROINVEST S.A.
Μονάδα
παραγωγής στο Αχλάδι Φθιώτιδας 33.321,83 30,29%

AKFA Α.Β.Ε.Ε.

Μονάδα
παραγωγής στο Δήμο Χαλκιδέων 
Ευβοίας 631,60

0,57%

GRINCO A.B.E.E.
Μονάδα
παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 2.216,24 2,01%

VERD

Μονάδα
παραγωγής στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 
στο Βελεστίνο Μαγνησίας 9.014,58

8,20%

ΜΑΝΟΣ Α.Ε.

Μονάδα
παραγωγής στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 
στο Βελεστίνο Μαγνησίας 3.126,21

2,84%

GF ENERGY A.B.E.E.

Μονάδα
παραγωγής στους Αγ. Θεοδώρους 
Κορινθίας 8.200,00

7,45%

AVIN

Εισαγωγή από:
α) NOVAOL, Ραβέννα Ιταλίας β) HIGH 
PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία 152,92

0,14%

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Εισαγωγή από:
α) NOVAOL, Ραβέννα Ιταλίας β) HIGH 
PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία 225,55

0,21%

ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

Εισαγωγή από
HIGH PROTEIN
LTD, Προβάντια, Βουλγαρία 16,92

0,02%

ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Εισαγωγή από
HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, 
Βουλγαρία 16,92

0,02%

ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.

Εισαγωγή από
HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, 
Βουλγαρία 374,54

0,34%
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2. Οι συνολικές ποσότητες ανά δικαιούχο του πίνακα 1 κατανέμονται ανά μήνα και ανά κάτοχο άδειας διύλισης, 
σύμφωνα με το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του ακόλουθου πίνακα 2, με την επιφύλαξη της παρ. 1.α του άρθρου 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2*

Δικαιούχος 
εταιρεία

Μηνιαίο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2021 (χιλιόλιτρα)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. 
ΑΣΣΗΡΟΣ

196,97 199,87 225,94 214,35 249,11 266,49 292,56 254,90 254,90 263,59 231,73 240,42

85,02 86,27 97,53 92,53 107,53 115,03 126,29 110,03 110,03 113,78 100,03 103,78

BIOENERGIA

247,92 251,57 284,38 269,79 313,55 335,42 368,23 320,84 320,84 331,77 291,67 302,61

107,02 108,59 122,75 116,46 135,34 144,79 158,95 138,49 138,49 143,21 125,90 130,62

MIL OIL HELLAS 
A.E.

184,01 186,72 211,07 200,25 232,72 248,96 273,31 238,13 238,13 246,25 216,49 224,60

79,43 80,60 91,11 86,44 100,46 107,47 117,98 102,79 102,79 106,30 93,45 96,95

ΕΞ.ΒΙ. Ι.Κ.Ε.

19,28 19,56 22,11 20,98 24,38 26,08 28,64 24,95 24,95 25,80 22,68 23,53

8,32 8,44 9,55 9,06 10,53 11,26 12,36 10,77 10,77 11,14 9,79 10,16

NEWENERGY S.A.

402,14 408,06 461,28 437,63 508,60 544,08 597,30 520,42 520,42 538,16 473,11 490,85

173,59 176,14 199,12 188,91 219,54 234,86 257,83 224,64 224,64 232,30 204,22 211,88

ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.

139,94 142,00 160,52 152,29 176,99 189,33 207,86 181,10 181,10 187,28 164,64 170,81

60,41 61,30 69,29 65,74 76,40 81,73 89,72 78,17 78,17 80,84 71,07 73,73

ΠΑΥΛΟΣ Ν. 
ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

1.259,81 1.278,33 1.445,07 1.370,97 1.593,28 1.704,44 1.871,18 1.630,34 1.630,34 1.685,92 1.482,12 1.537,70

543,81 551,80 623,78 591,79 687,75 735,74 807,71 703,75 703,75 727,74 639,77 663,76

SPA RENEWABLES 
A.E.

8,47 8,59 9,71 9,21 10,71 11,45 12,57 10,96 10,96 11,33 9,96 10,33

3,65 3,71 4,19 3,98 4,62 4,94 5,43 4,73 4,73 4,89 4,30 4,46

ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ

27,09 27,49 31,08 29,48 34,27 36,66 40,24 35,06 35,06 36,26 31,88 33,07

11,70 11,87 13,42 12,73 14,79 15,82 17,37 15,14 15,14 15,65 13,76 14,28

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ -
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

22,62 22,95 25,95 24,62 28,61 30,60 33,60 29,27 29,27 30,27 26,61 27,61

9,76 9,91 11,20 10,63 12,35 13,21 14,50 12,64 12,64 13,07 11,49 11,92

AGROINVEST S.A.

1.585,87 1.609,19 1.819,09 1.725,80 2.005,66 2.145,59 2.355,49 2.052,30 2.052,30 2.122,27 1.865,73 1.935,70

684,55 694,62 785,22 744,96 865,76 926,16 1.016,76 885,89 885,89 916,09 805,36 835,56

AKFA Α.Β.Ε.Ε.

30,06 30,50 34,48 32,71 38,02 40,67 44,65 38,90 38,90 40,23 35,36 36,69

12,98 13,17 14,88 14,12 16,41 17,55 19,27 16,79 16,79 17,36 15,27 15,84

GRINCO A.B.E.E.

105,48 107,03 120,99 114,78 133,40 142,70 156,66 136,50 136,50 141,15 124,09 128,74

45,53 46,20 52,23 49,55 57,58 61,60 67,63 58,92 58,92 60,93 53,56 55,57

VERD

429,03 435,34 492,12 466,88 542,59 580,45 637,23 555,21 555,21 574,14 504,74 523,67

185,19 187,92 212,43 201,53 234,21 250,55 275,07 239,66 239,66 247,83 217,87 226,04

ΜΑΝΟΣ Α.Ε.

148,78 150,97 170,66 161,91 188,17 201,30 220,99 192,54 192,54 199,11 175,04 181,60

64,22 65,17 73,67 69,89 81,22 86,89 95,39 83,11 83,11 85,95 75,56 78,39

GF ENERGY 
A.B.E.E.

390,26 396,00 447,65 424,69 493,56 528,00 579,65 505,04 505,04 522,26 459,13 476,35

168,46 170,94 193,23 183,32 213,05 227,91 250,21 218,00 218,00 225,44 198,19 205,62

AVIN

7,28 7,39 8,35 7,92 9,20 9,85 10,81 9,42 9,42 9,74 8,56 8,88

3,14 3,19 3,60 3,42 3,97 4,25 4,67 4,07 4,07 4,20 3,70 3,83

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 
(ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

10,73 10,89 12,31 11,68 13,58 14,52 15,94 13,89 13,89 14,37 12,63 13,10

4,63 4,70 5,32 5,04 5,86 6,27 6,88 6,00 6,00 6,20 5,45 5,66

ΤΕΪΛΟΡΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

0,81 0,82 0,92 0,88 1,02 1,09 1,20 1,04 1,04 1,08 0,95 0,98

0,35 0,35 0,40 0,38 0,44 0,47 0,52 0,45 0,45 0,47 0,41 0,42

ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΣ 
Μ.Ε.Π.Ε.

0,81 0,82 0,92 0,88 1,02 1,09 1,20 1,04 1,04 1,08 0,95 0,98

0,35 0,35 0,40 0,38 0,44 0,47 0,52 0,45 0,45 0,47 0,41 0,42
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ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.

17,83 18,09 20,45 19,40 22,54 24,12 26,48 23,07 23,07 23,85 20,97 21,76

7,69 7,81 8,83 8,37 9,73 10,41 11,43 9,96 9,96 10,30 9,05 9,39

* Σε κάθε δικαιούχο του πίνακα 2, η άνω αναγραφόμενη ποσότητα αντιστοιχεί σε ποσότητα που παραλαμβάνεται από την κάτοχο 
άδειας διύλισης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και η κάτω αντιστοιχεί σε ποσότητα που παραλαμβάνεται από την κάτοχο άδειας διύλισης 
«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.».

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις ποσότητες πρώτων υλών που αναγράφονται στον πίνακα 3 
της παρούσας, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που τους 
κατανεμήθηκαν με τους δείκτες ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i του άρθρου 5 της απόφασης του σημείου 14 του προοιμίου, 
αποκλειστικά για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ στις εγκαταστάσεις τους και να μην τις διαθέσουν προς άλλη 
χρήση ή προς τρίτους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Σε περίπτωση που οι ποσότητες πρώτων υλών του πίνακα 3 αντιστοιχούν σε ποσότητες βιοντίζελ μεγαλύτερες 
από τις συνολικές κατανεμηθείσες που αναγράφονται στον πίνακα 1, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 
πλεονάζουσες πρώτες ύλες.

Οι δικαιούχοι συνοδεύουν τις κατανεμηθείσες ποσότητες βιοντίζελ που παραδίδουν στους κατόχους άδειας 
διύλισης και οι οποίες προέρχονται από τις πρώτες ύλες του πίνακα 3, με βεβαιώσεις χαρακτηριστικών αειφορίας 
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051/9.4.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών 
σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006» (Β΄ 1473).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Δικαιούχος εταιρεία

Ελαιούχοι σπόροι Βαμβακόσπορος
Χρησιμοποιημένα φυτικά 

έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη

Είδος ελαιούχου
σπόρου

Ποσότητα
(τόνοι)

Απόδοση σε
βιοντίζελ (χλτ)

Ποσότητα
(τόνοι)

Απόδοση σε
βιοντίζελ (χλτ)

Ποσότητα
(τόνοι)

Απόδοση σε
βιοντίζελ (χλτ)

ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. 
ΑΣΣΗΡΟΣ

ηλίανθος 7.813,36

5.864,61 313,24 335,17ελαιοκράμβη 5.515,30

BIOENERGIA

ηλίανθος 10.124,33

7.581,48ελαιοκράμβη 7.106,31

MIL OIL HELLAS A.E.

ηλίανθος 11.906,75

5.630,24 264,70 283,23

ελαιοκράμβη 648,19

σόγια 482,12

NEWENERGY S.A.

ηλίανθος 22.022,59

12.019,63 455,18 487,04

ελαιοκράμβη 5.284,49

σόγια 20,51

ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε. ηλίανθος 2.098,70 923,43 35.000,00 4.900,00 24,30 26,00

ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.

ηλίανθος 65.002,24

32.021,07 89.970,36 12.595,85 442,41 473,38

ελαιοκράμβη 6.337,95

σόγια 2.869,95

SPA RENEWABLES A.E. 24,00 25,68

ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ηλίανθος 1.080,58 475,46 247,10 264,40

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ηλίανθος 831,55

489,12 745,53 104,37ελαιοκράμβη 280,10

AGROINVEST S.A.

ηλίανθος 67.056,26

39.035,04 29.121,36 4.076,99 20.470,50 21.903,44

ελαιοκράμβη 20.575,10

σόγια 2.169,28

AKFA Α.Β.Ε.Ε. ηλίανθος 495,85 218,17

GRINCO A.B.E.E.

ηλίανθος 3.118,30

2.262,32 722,52 773,10ελαιοκράμβη 2.023,33

VERD 32.051,05 34.294,62

ΜΑΝΟΣ Α.Ε. 22.155,82 3.101,81 5.780,47 6.185,10
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GF ENERGY A.B.E.E.

ηλίανθος 18.726,70

9.978,13 7.300,00 1.022,00 2.607,11 2.789,61

ελαιοκράμβη 2.737,71

σόγια 2.426,32

ΣΥΝΟΛΟ:

ηλίανθος 210.277,201

116.498,693 184.293,067 25.801,029 63.402,582 67.840,763

ελαιοκράμβη 50.508,469

σόγια 7.968,174

4. Οι βεβαιώσεις χαρακτηριστικών αειφορίας της παρ. 3 που δίδονται από τους δικαιούχους της κατανομής στους 
κατόχους άδειας διύλισης, δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν βιοντίζελ σε μείγμα με ντίζελ κίνησης, που εξάγεται από 
τους κατόχους άδειας διύλισης ή άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄, ούτε αυτούσιο βιοντίζελ 
που εξάγεται από τους ανωτέρω με την ιδιότητά τους ως κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων.

5. Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση της παρ. 5 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012, οι κάτοχοι άδειας διύλισης 
μεριμνούν ώστε το βιοντίζελ που προέρχεται από τις ποσότητες πρώτων υλών που προκύπτουν από τον πίνακα 
3 και διατίθεται σε μείγμα με πετρέλαιο κίνησης, να διανέμεται από αυτούς με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος του 
έτους 2021, ο μέσος όρος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας του βιοντίζελ να μην διαφο-
ροποιείται σημαντικά ανά παραλήπτη. Ο μέσος όρος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας 
του βιοντίζελ για κάθε παραλήπτη προκύπτει από τις βεβαιώσεις χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 5 της 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32226/1052/09.04.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
ν. 4062/2012» (Β΄ 1472).

Άρθρο 2
Υποβολή εγγυητικής επιστολής και πρόσθετων δικαιολογητικών

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών 
Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της 
παρούσας, τα κατωτέρω:

α) Εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από τραπεζικό ίδρυμα και ειδικότερα από υποκατάστημα αυτού το οποίο 
λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 6. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής για κάθε 
δικαιούχο καθορίζεται στον πίνακα 4 της παρούσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Δικαιούχος εταιρεία Ποσό εγγυητικής επιστολής (€)

ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΑΣΣΗΡΟΣ 84.843

BIOENERGIA 106.789

MIL OIL HELLAS A.E. 79.262

ΕΞ.ΒΙ. Ι.Κ.Ε. 8.304

NEWENERGY S.A. 173.220

ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε. 60.279

ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 542.648

SPA RENEWABLES A.E. 3.647

ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 11.670

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 9.743

AGROINVEST S.A. 683.098

AKFA Α.Β.Ε.Ε. 12.948

GRINCO A.B.E.E. 45.433

VERD 184.799

ΜΑΝΟΣ Α.Ε. 64.087

GF ENERGY A.B.E.E. 168.100

AVIN 3.135

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 4.624

ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. 347
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ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. 347

ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 7.678

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα υπολογίστηκαν ως το 
1/20 του ειδικού φόρου κατανάλωσης του καυσίμου, 
ήτοι 20,5€/χλτ, επί την κατανεμηθείσα ποσότητα ανά 
δικαιούχο.

Σε περίπτωση μη υποβολής της εγγυητικής επιστολής 
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρό-
σωπος της εταιρείας δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας σε τραπεζικό ίδρυμα για την 
έκδοσή της, η οποία επισυνάπτεται, και ότι θα την προ-
σκομίσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
έκδοσή της.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή της εγγυητικής επι-
στολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημερολογιακές 
ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

β) Για τους δικαιούχους γίνεται αυτεπάγγελτη αναζή-
τηση φορολογικής ενημερότητας καθώς και ασφαλιστι-
κής ενημερότητας από το τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Επιπρόσθετα, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην 
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της δικαιούχου εταιρεί-
ας δηλώνει ότι η εταιρεία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες 
ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του σε κανέ-
ναν ασφαλιστικό φορέα.

Σε περίπτωση που η έκδοση των εν λόγω δικαιολογητι-
κών δεν είναι δυνατή μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης, 
αυτά υποβάλλονται από τους δικαιούχους κατόπιν σχε-
τικού αιτήματος της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, η 
υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημερολογιακές 
ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

γ) Οι δικαιούχοι ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΑΣΣΗΡΟΣ, MIL OIL 
HELLAS Α.Ε., ΕΞ.ΒΙ. Ι.Κ.Ε., NEWENERGY S.A., ΠΑΥΛΟΣ Ν. 
ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε., GRINCO Α.Β.Ε.Ε., VERD, και ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε 
που υπέβαλαν δικαιολογητικά για συμμετοχή στην κα-
τανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2021 σύμφωνα με τα 
σημεία Α.ζ και Β.ζ της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης 
του σημείου 14 του προοιμίου και τα οποία χρησιμοποι-
ήθηκαν στον υπολογισμό της κατανομής έτους 2021, 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην 
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δηλώνει 
ότι σε περίπτωση είτε μη υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος είτε μεταβολής της ίδιας συμμετοχής 
της εταιρείας για το έτος 2021, της χρονικής διάρκειας 
ή του αντικειμένου του προγράμματος, ο δικαιούχος θα 
ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις παραδόσεων δικαιούχων και παρα-
λαβών κατόχων άδειας διύλισης 
και κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών 
προϊόντων κατηγορίας Α΄

1. α) Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν τις κατα-
νεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες αυτούσιου 

βιοντίζελ και οι κάτοχοι άδειας διύλισης να τις παρα-
λαμβάνουν σύμφωνα με τον πίνακα 2 του άρθρου 1, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ποσότητες αυ-
τούσιου βιοντίζελ οι οποίες παραδόθηκαν από τους 
δικαιούχους που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/28426/1077/16.3.2020 (Β΄ 1248) απόφαση κα-
τανομής αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2020 ανά κάτοχο 
άδειας διύλισης, σύμφωνα με την παρ. 7.ε του άρθρου 
15Α του ν. 3054/2002, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, συμψηφίζο-
νται με τις κατανεμηθείσες. Για το διάστημα από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν 
εντός της ελληνικής επικράτειας τις λοιπές από τις συνο-
λικές κατανεμηθείσες σε αυτούς ποσότητες αυτούσιου 
βιοντίζελ και οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να τις 
παραλαμβάνουν. Ο υπολογισμός του συμψηφισμού και 
των μηνιαίων παραδόσεων όπως αυτές διαμορφώνονται 
κατόπιν του συμψηφισμού πραγματοποιείται από κοινού 
από τους δικαιούχους και τους κατόχους άδειας διύλισης.

β) Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της 
ελληνικής επικράτειας, επιπλέον ποσότητες αυτούσιου 
βιοντίζελ που τους ζητούνται, σύμφωνα με τα εδάφια γ 
και δ, και οι κάτοχοι άδειας διύλισης και άδειας εμπορίας 
πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ οφείλουν να 
τις παραλαμβάνουν.

γ) Οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να ζητούν και 
να παραλαμβάνουν επιπλέον ποσότητες αυτούσιου 
βιοντίζελ από τους δικαιούχους ή από κατόχους άδειας 
διάθεσης βιοκαυσίμων ώστε να διασφαλίζουν ότι:

i) και το επιπλέον 15% του πετρελαίου κίνησης που 
διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια και το οποίο δεν 
ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό της προς κατανομή 
ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, ικανοποιεί το ποσοστό 
ανάμειξης 7% κατ’ όγκο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 1 της απόφασης του σημείου 14 του προοιμίου και

ii) εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κί-
νησης ως προς τις προβλέψεις της κατανάλωσης, βάσει 
των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ποσότητα 
αυτούσιου βιοντίζελ, η επιπλέον ποσότητα του πετρε-
λαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, 
ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης 7% κατ’ όγκο, σύμ-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της απόφασης του 
σημείου 14 του προοιμίου.

δ) Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊό-
ντων κατηγορίας Α΄ του πίνακα 5 εφόσον πραγματοποιή-
σουν εισαγωγές, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
3 του ν. 3054/2002, πετρελαίου κίνησης προς διάθεση 
στην ελληνική αγορά, οφείλουν να ζητούν και να πα-
ραλαμβάνουν ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, ώστε να 
διασφαλίζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που 
διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια ικανοποιεί το ποσο-
στό ανάμειξης 7% κατ’ όγκο, σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 1 της απόφασης του σημείου 14 του προοιμίου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄

AEGEAN OIL A.E.

ΑΡΓΩ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε.

ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.

MELCO OIL A.E.

ΜΕΝΤ ΟΙΛ Α.Ε.

ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε. - Ε.Π.

ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.

AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.

CORAL A.E.

GALLON FUEL ΑΒΕΕΠ

OTSM A.E.

PORTO PETROL A.E.

OIL ONE S.A.

CETRACORE - JETOIL A.E.

EXCEL LUBRICANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

VALCARGO S.A.

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΜΠΙΤΟΥΜΕΝ Α.Ε.

ΕΧΟ Α.Ε.

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.

Την ανωτέρω υποχρέωση έχει κάθε κάτοχος άδειας 
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄.

ε) Οι ποσότητες που ζητούνται από τους δικαιούχους 
και τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, σύμ-
φωνα με τις περ. γ και δ της παρούσας παραγράφου, 
κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους κατόχους άδειας 
διύλισης και άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων 
κατηγορίας Α΄, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Οι ποσότητες αυτές γνωστοποιούνται στους δικαιούχους 
και τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων από 
τους υπόχρεους ανάμειξης εγκαίρως για λόγους προ-
γραμματισμού.

Οι ποσότητες που διατίθενται και παραλαμβάνονται 
σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6.β του άρθρου 1 της απόφα-
σης του σημείου 14 του προοιμίου, κοινοποιούνται στη 
Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλα-
κτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας από τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυ-
σίμων, άδειας διύλισης και άδειας εμπορίας κατηγορίας 

πετρελαιοειδών προϊόντων Α΄ με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

στ) Εφόσον μειωθεί έως και 15% η κατανάλωση του 
πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κατα-
νάλωσης, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατα-
νομή ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, οι κατανεμηθείσες 
ποσότητες ανά δικαιούχο παραμένουν σταθερές και πα-
ραλαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους κατόχους 
άδειας διύλισης, σύμφωνα με τον πίνακα 2. H υπόλοιπη 
ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ παραλαμβάνεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των παρ. 3.i και 3.ii του άρθρου 1 
της απόφασης του σημείου 14 του προοιμίου.

2. α) Κατά τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων 
της παραγράφου 1, των κατόχων άδειας διύλισης και των 
δικαιούχων, γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι ποσο-
στού 10% σε μηνιαία βάση και 5% σε ετήσια βάση, για 
κάθε κάτοχο άδειας διύλισης ανά δικαιούχο. Η τήρηση 
της υποχρέωσης ελέγχεται ξεχωριστά για τις ποσότητες 
των περ. α και γ της παρ. 1.

β) Μεγαλύτερη μηνιαία απόκλιση μπορεί να επιτραπεί 
εφόσον το σύνολο της προς παράδοση μηνιαίας ποσό-
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τητας αυτούσιου βιοντίζελ ενός δικαιούχου ανά κάτοχο 
άδειας διύλισης είναι μικρότερη των εικοσιπέντε (25) 
χιλιολίτρων καθώς και για σοβαρούς λόγους, μετά από 
έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη σχετική γνωστοποί-
ηση του δικαιούχου ή του κατόχου άδειας διύλισης, η 
οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι και τη 15η του μηνός 
που προηγείται αυτού που ζητείται τροποποίηση. Η γνω-
στοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη 
συναίνεση των λοιπών κατά περίπτωση εμπλεκομένων.

γ) Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι καθώς και οι κάτο-
χοι άδειας διύλισης οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα, 
εγγράφως την Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας για οποιαδήποτε αιτία μεταβολής 
ή διακοπής της διατιθέμενης ή παραλαμβανόμενης πο-
σότητας αυτούσιου βιοντίζελ σε σχέση με τις μηνιαίες 
προγραμματισμένες παραδόσεις.

δ) Κατά τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων 
της παραγράφου 1, των κατόχων άδειας εμπορίας πε-
τρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ και των δικαιού-
χων, γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι 5% σε ετήσια 
βάση για κάθε κάτοχο άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ 
ανά δικαιούχο. Μεγαλύτερη απόκλιση μπορεί να επι-
τραπεί εφόσον το σύνολο της προς παράδοση ετήσιας 
ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ ενός δικαιούχου ανά 
κάτοχο άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων 
κατηγορίας Α΄ είναι μικρότερη των εικοσιπέντε (25) χι-
λιολίτρων καθώς και για σοβαρούς λόγους, μετά από 
έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη σχετική γνωστοποίηση 
του δικαιούχου ή του κατόχου άδειας εμπορίας πετρελαι-
οειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄, η οποία υποβάλλεται 
στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλ-
λακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται 
από έγγραφη συναίνεση των λοιπών κατά περίπτωση 
εμπλεκομένων.

3. Οι δικαιούχοι, οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυ-
σίμων, οι κάτοχοι άδειας διύλισης και οι κάτοχοι άδειας 
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ που 
πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς 
διάθεση στην ελληνική επικράτεια, οφείλουν για τους 
σκοπούς της παρούσας:

α. να υποβάλουν στοιχεία στο Σύστημα Διαχείρισης 
Στοιχείων και Πληροφοριών σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Δ1/Β/7364/30.3.2012 απόφαση «Δημιουργία Συστή-
ματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την 
αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, 
αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης 
αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιο-
ειδών προϊόντων» (Β΄ 1116) όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Δ1/οικ.16421/2.8.2012 (Β΄ 2328) όμοια 
απόφαση,

β. να συνεργάζονται πλήρως σε περιπτώσεις ελέγχων, 
οι οποίοι πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από κλιμάκια που 

συστήνονται βάσει της παρ. 8 του άρθρου 15Α του 
ν. 3054/2002,

γ. να αποστέλλουν επιπρόσθετα συμπληρωματικά 
στοιχεία που τυχόν τους ζητούνται από τη Διεύθυνση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυ-
σίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
καθώς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς των 
εμπλεκομένων Υπουργείων.

4. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
την παρούσα απόφαση ελέγχεται από τη Διεύθυνση Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 4
Διοικητικές κυρώσεις

1. Στους δικαιούχους, στους κατόχους άδειας διύλισης 
και στους κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών 
προϊόντων κατηγορίας Α΄ που πραγματοποιούν εισα-
γωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική 
επικράτεια, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
ν. 3054/2002, εφόσον δεν τηρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

2. Στους δικαιούχους, δύναται να επιβληθούν, με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την 
υποτροπή τους, και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

α) Μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστο-
λής του άρθρου 2.

β) Μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής.
γ) Απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές κατανομές 

βιοντίζελ. 
δ) Ανάκληση της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

1. Για τους σκοπούς της παρούσας, το σύνολο της πο-
σότητας του αυτούσιου βιοντίζελ του άρθρου 1 πρέπει 
να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις των άρθρων 32ζ, 32η και 32θ του ν. 3468/2006 και 
της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051/9.4.2019 (Β΄ 1473) απόφασης και 
να έχει παραχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο 
ισχύει για τις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παρα-
λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των σημείων γ 
και δ της παρ. 1 του άρθρου 3.

2. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης και οι κάτοχοι άδειας 
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ 
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ 
αναμειγνύεται σε ποσοστό 7% κατ’ όγκο στο πετρέλαιο 
κίνησης που διατίθεται στην ελληνική αγορά, σύμφω-
να με το σημείο 13 του προοιμίου. Σε κάθε περίπτωση 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15Α 
του ν. 3054/2002.

3. Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά της παρούσας 
απόφασης γίνεται σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 
15Α του ν. 3054/2002.
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Άρθρο 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος και δημοσίευση

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (https://ypen.gov.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ61406 Τεύχος B’ 4643/07.10.2021

*02046430710210012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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