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ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ 
ΑΒΕΕ», με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ δυναμικότητας 12.028,41 χιλιόλιτρων/έτος.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 
133) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 109 αυτού, όπως ισχύει.

2. 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).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 123), όπως ισχύει. 

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.ΠΕ.Ν)» 
(ΦΕΚ Α’ 160), όπως ισχύει. 
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5. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/∆∆Υ/35131/5286/08.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας “Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας” (ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).

6. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
230), όπως ισχύει.

7. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών 
του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών και 
καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων 
ανταποδοτικών τελών» (ΦΕΚ Β’ 3151), όπως ισχύει.

8. Tην με αριθ. Δ2/16570/07.09.2005 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ Β’ 
1306), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και  2 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194) με τα οποία 
καταργήθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί σε Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ και στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, καθώς και την υπ’ αριθ. 2/82565/12.11.2008 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με την οποία τροποποιήθηκε ο κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων 
του κρατικού Προϋπολογισμού και το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί πλέον έσοδο αυτού 
και θα πιστώνεται στον ΚΑΕ 3421.

10. Το υπ’ αριθ. 2/92514/ΔΠΓΚ/17.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΩΠΛΗ-ΗΝ2) έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα «Νέα Οικονομική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», 
σύμφωνα με το οποίο ο παλαιός ΚΑΕ 3421 αντιστοιχίζεται στον νέο Λογαριασμό 6ου 
Βαθμού 1110902001.

11. Την με αριθ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120680/3293/16.12.2021 αίτηση της εταιρείας 
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ» για χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (με μονάδα 
παραγωγής βιοντίζελ).

12. Την από 20.12.2021 ανάρτηση περίληψης της ως άνω σημείου 11 αιτήσεως στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/wp-
content/uploads/2021/12/EKKOKISTHRIA_ANARTHSH.pdf). 

13. Το γεγονός ότι η δημοσίευση ακολούθησε τις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης αιτήσεων 
που τίθενται στο άρθρο 5 της υ.α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ Β’ 1306) «Κανονισμός Αδειών», 
όπως ισχύει και ότι η προθεσμία των 10 ημερών της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, για 
τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, παρήλθε άπρακτη.

14. Τα από 11.01.2022 και 12.01.2022 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της υπηρεσίας 
μας με τα οποία ζητήθηκαν από την εταιρεία διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή επωνυμία 
αυτής καθώς και τεκμηρίωση με υποβολή σχετικών δικαιολογητικών.

15. Το από 14.02.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της αναφερόμενης εταιρείας 
(Αρ.Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/15112/406/16.02.2022), σε απάντηση των μηνυμάτων του ως άνω 
σημείου 14, με το οποίο διευκρινίστηκε η ορθή επωνυμία της εταιρείας και 
προσκομίσθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

16. Την οργανωτική και διοικητική δομή της εταιρείας, καθώς και τη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου για δεσμούς και συμμετοχές της σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών.

17. Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2368536/29.04.2021 
Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
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Θεσσαλονίκης (ΚΑΚ: 2538884), καθώς και τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του 
καταστατικού και των ανακοινώσεων του ΓΕΜΗ. 

18. Το με Αριθ.Πρωτ.1750693.2560619/14.02.2022 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος 
Μητρώου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με τις 
τροποποιήσεις καταστατικού της εταιρείας με επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ».   

19. Το ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς 
και τα ΦΕΚ και τις ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ κάθε μεταγενέστερης αύξησης αυτού.  

20. Το με Αριθ.Πρωτ. 1663361.2422697/17.11.2021 Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης περί σύνθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και περί νόμιμης εκπροσώπησης αυτής. 

21. Τα αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων εκπροσώπων της 
εταιρείας.

22. Το με αριθ. πιστοποιητικού 56464/2021 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης κήρυξης 
σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό αντίστοιχα, της αιτούσας εταιρείας.

23. Την με Αρ.Πρωτ. 73265770/03.02.2022 Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, εκδοθείσα 
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

24. Τη με Αρ.Πρωτ. 3286607/03.12.2021 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, εκδοθείσα 
από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

25. Τη με Αρ.Πρωτ. ΕΞ.1640/19.11.2021 Βεβαίωση μη οφειλής μη απογεγραμμένου, 
εκδοθείσα από το Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών 
Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ). 

26. Τη με αρ. 1215856/10.09.2021 γνωστοποίηση της αιτούσας εταιρείας  για τη λειτουργία 
μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας.

27. Την με Αρ.Πρωτ. 538/29.01.2021 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 
υφιστάμενης δραστηριότητας «Εκκοκκιστήρια βάμβακος, σπορελαιουργείο – ραφιναρία» 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ» λόγω επέκτασης και 
προσθήκης δραστηριότητας «παραγωγής βιοντίζελ», της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: ΨΧΩΞΟΡ1Υ-Β1Μ).

28. Την κάτοψη των ιδιόκτητων δεξαμενών βιοντίζελ στη θέση 15ο χλμ. Εθνικής Οδού 
Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας, Ν.Αγχίαλο Δ.Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

29. Τους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους που θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για 
την άσκηση της υπόψη δραστηριότητάς της στο Δήμο Χαλκηδόνας Ν. Αγχίαλου, οι οποίοι 
έχουν ως ακολούθως: 

Κωδικός 
δεξαμενής

Χωρητικότητα m3 Προϊόν Τοποθεσία

1 200 Βιοντίζελ 15ο χλμ. Ε.Ο.Θεσσαλονίκης – 
Χαλκηδόνας, Δ.Χαλκηδόνας, 

Ν.Αγχίαλο, Π.Ε. Θεσσαλονίκης
2 100 Βιοντίζελ 15ο χλμ. Ε.Ο.Θεσσαλονίκης – 

Χαλκηδόνας, Δ.Χαλκηδόνας, 
Ν.Αγχίαλο, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΟΛΟ 300



30. Το υπ’ αριθ. 181121-2/18.11.2021 πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 της 
«QMSCERT», για παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων, το οποίο ισχύει μέχρι 
17.11.2024.

31. Την από 22.11.2021, αρμοδίως θεωρημένη, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
της εταιρείας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση για τη χορήγηση της 
άδειας είναι αληθή. 

32. Τη συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας για τα επόμενα 
πέντε (5) χρόνια.

33. Το ηλεκτρονικό παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών με κωδικό 439352114952 0117 0059, ποσού 3.000€, για τη 
χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ», με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ ετήσιας δυναμικότητας 
12.028,41 χιλιόλιτρα/έτος, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας.

Οι αποθηκευτικοί χώροι για την άσκηση της δραστηριότητας στο πλαίσιο της παρούσας 
έχουν συνολική χωρητικότητα 300 κυβικά μέτρα και βρίσκονται θέση 15ο χλμ. Εθνικής 
Οδού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας, Ν.Αγχίαλο Δ.Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

Κωδικός 
δεξαμενής

Χωρητικότητα m3 Προϊόν Τοποθεσία

1 200 Βιοντίζελ 15ο χλμ. Ε.Ο.Θεσσαλονίκης – 
Χαλκηδόνας, Δ.Χαλκηδόνας, 

Ν.Αγχίαλο, Π.Ε. Θεσσαλονίκης
2 100 Βιοντίζελ 15ο χλμ. Ε.Ο.Θεσσαλονίκης – 

Χαλκηδόνας, Δ.Χαλκηδόνας, 
Ν.Αγχίαλο, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΟΛΟ 300

Β. Η παρούσα ισχύει για όλη την επικράτεια, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
κατωτέρω παραγράφων:

1. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει τους ως άνω αποθηκευτικούς χώρους, για τους 
οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόμιμη λειτουργία τους 
άδειες και να γνωστοποιεί άμεσα στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε αλλαγή 
επέρχεται σε αυτούς.



2. Η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τριάντα (30) ημέρες πριν τη 
λήξη του προηγούμενου, νέο πιστοποιητικό ISO για παραγωγή βιοκαυσίμων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του Παραρτήματος 9 του Κανονισμού Αδειών.

3. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας 
στο πλαίσιο της παρούσας, θα πρέπει να φέρουν εμφανώς το εμπορικό σήμα του 
κατόχου της άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα 
σύμφωνα με το άρθρο 5Α παρ. 4 του ν. 3054/2002 και να πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 
3054/2002 και αποσκοπούν στη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δημόσιας 
ωφέλειας και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ή προβλημάτων, καθώς και 
λοιπούς πρόσθετους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις που κρίνονται αναγκαίοι και 
επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ., στο πλαίσιο των 
διατάξεων του ως άνω νόμου.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον 
αριθμό της παρούσας άδειας, και τον αριθμό της άδειας του ν. 3054/2002 του 
παραλήπτη, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η παράδοση γίνεται σε 
Τελικό Καταναλωτή.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ:

i. Οποιεσδήποτε μεταβολές επέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο και τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία της (όπως αγορά, πώληση κ.λ.π.) με όλα τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά, καθώς επίσης οποιαδήποτε μίσθωση προς τρίτους και από 
τρίτους.

ii. Την καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή εκπροσώπου της εταιρείας για οικονομικό έγκλημα (ιδίως 
λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων 
εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση, δωροδοκία).

iii. Οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί και να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο από 
αρμόδια όργανα του Υ.Π.ΕΝ.

iv. Κάθε αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, των νομίμων 
εκπροσώπων ή των διαχειριστών αυτών και να προσκομίζει τα σχετικά 
πιστοποιητικά, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα 9 του Κανονισμού 
Αδειών, απόφαση Δ2/16570/07.09.05 (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005).

v. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς της, όπως εισαγωγές, 
παραλαβές, παραδόσεις, εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση, στατιστικά 
στοιχεία οικονομικών όρων κλπ. πετρελαιοειδών προϊόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.3054/2002.

7. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει, τα 
ετήσια ανταποδοτικά τέλη που της αναλογούν.



8. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3054/2002 και του άρθρου 26 του Κανονισμού 
Αδειών σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου.

9. H εταιρεία οφείλει, εφόσον υποχρεούται βάσει των κείμενων διατάξεων, να τηρεί:

i. τις απαιτήσεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου αυτού, σχετικά με την ανάμιξη πετρελαιοειδών με βιοκαύσιμα.

ii. τις απαιτήσεις του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, 
και ειδικά των άρθρων32ζ, 32η και 32θ σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων 
αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και την υποβολή ετήσιων εκθέσεων.

iii. τις απαιτήσεις του ν. 4062/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού και 
ειδικά του άρθρου 19Α σχετικά με την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και τη 
μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τους προμηθευτές καυσίμων.

10. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του ν. 3054/2002, όπως ισχύει και των 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

11. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τους όρους της άδειας που της χορηγείται και κάθε 
περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά της, ιδίως τους κανόνες 
ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ανταγωνισμού και να διαθέτει διαρκώς τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση 
της δραστηριότητας της.

12. Σε περίπτωση παράβασης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ν. 3054/2002, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γενικότερα όλων των κανόνων και των όρων 
που αφορούν την άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις του άρθρου 16 και του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, καθώς 
και του άρθρου 30 παρ. 3 του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005) και της 
Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25.06.2010 (ΦΕΚ Β 1039/B/2010).

13. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει την εταιρεία από τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από άλλες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων.

14. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να 
λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

15. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου ανακοινώνεται η έκδοση της παρούσας με αναγραφή του σχετικού 
Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

  

Ο Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας

Δημήτριος Τσαλέμης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ, Τμήμα Α’, Καρ. 
Σερβίας 10, 101 84, Αθήνα  

- Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι
- Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Κλάδος Β.Ε. Ασπροπύργου, 17ο χλμ ΕΟ Αθηνών – 

Κορίνθου, 193 00, Ασπρόπυργος
- Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Κλάδος Β.Ε. Ελευσίνας, 192 00, Ελευσίνα
- Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Κλάδος Β.Ε. Θεσ/κης, ΤΘ 144, 541 00, Θεσσαλονίκη
- Δ’ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά, Μπουμπουλίνας & Ιωνίας, 187 55, 

Όρμος Κερατσινίου
Α) Τελωνειακή Υπηρεσία Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, 3ο Τμήμα Τελωνισμού 
Καυσίμων Ασπροπύργου
Β) Τελωνειακή Υπηρεσία Διυλιστηρίου Ελευσίνας, 2ο Τμήμα Τελωνισμού Καυσίμων 
Ελευσίνας

- Γ’ Τελωνείο Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Θεσσαλονίκης, ΕΛΠΕ, ΑΕ ΙΩΝΙΑ, ΤΘ1418, 
570 08, Θεσσαλονίκη

- Τελωνείο Κορίνθου, Απ. Παύλου 27, 201 00, Κόρινθος, Κλιμάκιο Διυλιστηρίων 
Τελωνείου Κορίνθου

- Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), Ίωνος 
Δραγούμη 46,  115 28 Ιλίσια, Αθήνα

- Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΕΝ.Ε.Ε.Ε.Π.), Φίλωνος 131, 
18536, Πειραιάς

- Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών 
Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.), Χρήστου Λαδά 1,  10561, Αθήνα

- Εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ), Ηρώδου Αττικού 12Α, 15124 Μαρούσι
- Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας, Πηγών 33, 145 64, Κηφισιά
- ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ, 15ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης -Έδεσσας, εκτός σχεδίου Περιοχή 
Αγχιάλου (Με Απόδειξη)

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- Διεύθυνση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς 

Πετρελαιοειδών 
- Διεύθυνση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Ασφάλειας Εφοδιασμού Πετρελαίου και 

Τεκμηρίωσης
- Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  και Εναλλακτικών Καυσίμων, Τμήμα 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μεταφορών και Εναλλακτικών Καυσίμων
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