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ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΔΥδρογ/Β/Φ.8/177288/11.09.2018 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ 
(μόνο χύμα) στην εταιρεία με την επωνυμία «KINETIC PETROL AND GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο «KINETIC PETROL & GAS SA». 

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 133/Α/07.08.2019) και 
ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 109 αυτού.

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 
114/Α/22.09.2015).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.ΠΕ.Ν)» (ΦΕΚ 
160/Α/30.10.2017), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆∆Υ/35131/5286/8.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας “Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας” (ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).
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6. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
230/Α/02.10.2002) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 4, το άρθρο 6 παρ. 5β, το άρθρο 14 και  το 
άρθρο 17 παρ. 1α & παρ. 1β. 

7. Τις διατάξεις της υ.α. Δ2/16570/07.09.05 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005) όπως 
ισχύει και ιδίως το άρθρο 12 παρ. 1, το άρθρο 15 παρ. 2 & παρ. 3, το άρθρο 18 παρ. 1i, το άρθρο 20 
παρ. 1α και το παράρτημα 3 παρ. 5.

8. Την υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. ΔΥδρογ/Β/Φ.8/177288/11.09.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (μόνο χύμα) στην 
εταιρεία με την επωνυμία «KINETIC PETROL AND GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«KINETIC PETROL & GAS SA», έως 11.09.2023.

9. Την από 16.02.2021 (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/15390/457/17.02.2021) επιστολή της εταιρείας με την 
επωνυμία «OPEN PETROL AND GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «OPEN PETROL & GAS 
SA», με την οποία γνωστοποίησε στην υπηρεσία την αλλαγή της επωνυμίας της από «KINETIC PETROL 
AND GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «KINETIC PETROL & GAS SA» σε «OPEN PETROL 
AND GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «OPEN PETROL & GAS SA», καθώς και την αλλαγή 
του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση αυτής, συνυποβάλλοντας σχετικό φάκελο με 
μέρος των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων.

10. Την παρ. 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού Αδειών, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 
του ν. 3054/2002, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση τροποποίησης της επωνυμίας του κατόχου 
άδειας εμπορίας, απαιτείται και τροποποίηση της άδειας, κατόπιν σχετικής αίτησης του κατόχου 
αυτής.

11. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/15390/457/17.03.2021 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η  
εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA» να υποβάλει άμεσα αίτηση για τροποποίηση της υπό στοιχείο 8 
άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (μόνο χύμα) , στο οποίο μνημονεύονταν ρητά το σύνολο 
των δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την εν λόγω αίτηση τροποποίησης.

12. Το γεγονός ότι, η εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA» δεν ανταποκρίθηκε στο υπό στοιχείο 11 
έγγραφο της υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν υπέβαλε την απαιτούμενη αίτηση για τροποποίηση, ως 
προς την επωνυμία, της υπό στοιχείο 8 άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (μόνο χύμα), ούτε 
και τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

13. Το γεγονός ότι, κάθε εταιρεία-κάτοχος άδειας εμπορίας υγραερίων, υποχρεούται να τηρεί τις 
διατάξεις του ν. 3054/2002 όπως ισχύει και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού, σύμφωνα με την παρ. 1i  του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών και τον όρο 
Β.8 της αδείας της.

14. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/69533/1941/20.07.2021 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η 
εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA» σε γραπτή διατύπωση των απόψεών της, τάσσοντας προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του, καθώς δεν προέβη, ως όφειλε, στην υποβολή αίτησης 
τροποποίησης, ως προς την επωνυμία, της υπό στοιχείο 8 άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ 
(μόνο χύμα), και δεν συμπλήρωσε το φάκελο με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατά 
παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού Αδειών, σε συνδυασμό με την 
παρ. 1i του άρθρου 18 και τον όρο Β.8 της υπό στοιχείο 8 άδειας εμπορίας. Στην προαναφερόμενη 
κλήση αναφέρεται ρητά, επιπροσθέτως του ενδεχομένου επιβολής προστίμου και η διερεύνηση 
εφαρμογής του άρθρου 15 του Κανονισμού Αδειών, περί ανάκλησης της άδειας.

15. Το γεγονός ότι, η υπό στοιχείο 14 κλήση της υπηρεσίας διαβιβάστηκε ταχυδρομικώς στην έδρα της 
εταιρείας «OPEN PETROL & GAS SA» «επί αποδείξει» δύο φορές (αριθμός συστημένου ΕΛΤΑ: 
RE033285552GR και RE033285645GR) και επιστράφηκε στην υπηρεσία και τις δύο φόρες με την 
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ένδειξη «ΑΖΗΤΗΤΟ».

16. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/116997/3191/07.12.2021 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε 
αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα, κατόπιν παραγγελίας, την υπό στοιχείο 14 
κλήση στην εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA».

17. Την υπ’ αριθ. Δ-9613/08.12.2021 έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή, σύμφωνα με 
την οποία το υπό στοιχείο 14 έγγραφο της υπηρεσίας θυροκολλήθηκε στην έδρα της εταιρείας «OPEN 
PETROL & GAS SA» την 08.12.2021.

18. Το γεγονός ότι, η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών που τάχθηκε με το υπό στοιχείο 14 έγγραφο 
της υπηρεσίας παρήλθε άπρακτη, ενώ μέχρι και σήμερα η εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA» δεν 
έχει υποβάλει απαντητικό υπόμνημα.

19. Το γεγονός ότι, η υπό στοιχείο 8 άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ χορηγήθηκε στην εταιρεία 
με την επωνυμία «KINETIC PETROL AND GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «KINETIC 
PETROL & GAS SA», με βασική προϋπόθεση χορήγησης και ισχύος αυτής τη διαθεσιμότητα, καθ’ όλη 
τη διάρκειά της, κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων ελάχιστης συνολικής χωρητικότητας 500κ.μ. 
Συγκεκριμένα, η εν λόγω άδεια εμπορίας εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους αποθηκευτικούς 
χώρους της εγκατάστασης που βρίσκεται στη θέση Προφήτης Ηλίας Δ.Κ. Κατοχής Δ.Ε. Οινιάδων Δ. Ι.Π. 
Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής χωρητικότητας 512κ.μ., η διαθεσιμότητα των 
οποίων τεκμηριώθηκε με την υπ’ αριθ. 6591/30.04.2018 σύμβαση μίσθωσης, μεταξύ της εταιρείας 
KINETIC PETROL & GAS SA» και της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΝ ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και την υπ’ αριθ. 
163733/2367/31.05.2018 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί χορήγησης άδειας συνέχισης λειτουργίας. 

20. Την υπ’ αριθ. οικ.26066/275/31.01.2022 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με 
την οποία ενημερώθηκε η υπηρεσία ότι την 23.02.2022, διακόπτεται οριστικά η λειτουργία της 
εγκατάστασης αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της προαναφερόμενης στη θέση Προφήτης 
Ηλίας Δ.Κ. Κατοχής Δ.Ε. Οινιάδων Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

21. Το γεγονός ότι η μίσθωση των αναφερομένων στο στοιχείο 19 αποθηκευτικών χώρων, δυνάμει της 
υπ’ αριθ. 6591/30.04.2018 σύμβασης μίσθωσης, μεταξύ της εταιρείας KINETIC PETROL & GAS SA» και 
της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΝ ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τριετούς διάρκειας, έχει λήξει ήδη από την 
30.04.2021 και η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει μέχρι σήμερα ανανέωση του υφιστάμενου 
μισθωτηρίου ώστε να τεκμηριώσει την απαιτούμενη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων.

22. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/13519/358/24.02.2022 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε εκ 
νέου η εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA» σε γραπτή διατύπωση των απόψεών της, τάσσοντας 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του, καθώς φαίνεται ότι η εταιρεία εξακολουθεί να 
ασκεί τη δραστηριότητα εμπορίας υγραερίων, στο πλαίσιο της υπό στοιχείο 8 άδειας εμπορίας 
υγραερίων κατηγορίας Γ που κατέχει, χωρίς όμως να τηρείται βασική προϋπόθεση ισχύος αυτής και 
συγκεκριμένα η προϋπόθεση διαθεσιμότητας αποθηκευτικών χώρων της παρ. 5β του άρθρου 6 του ν. 
3054/2002. Στην εν λόγω κλήση αναφέρεται ρητά, επιπροσθέτως του ενδεχομένου επιβολής 
προστίμου και η διερεύνηση εφαρμογής του άρθρου 15 του Κανονισμού Αδειών, περί ανάκλησης της 
άδειας.

23. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23020/724/09.03.2022 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε 
αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα, κατόπιν παραγγελίας, την υπό στοιχείο 22 
κλήση στην εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA». 

24. Την υπ’ αριθ. 1361/14.03.2022 έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή, σύμφωνα με 
την οποία το υπό στοιχείο 22 έγγραφο της υπηρεσίας θυροκολλήθηκε στην έδρα της εταιρείας «OPEN 
PETROL & GAS SA» την 14.03.2022.
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25. Το γεγονός ότι, η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών που τάχθηκε με το υπό στοιχείο 22 έγγραφο 
της υπηρεσίας παρήλθε άπρακτη, ενώ μέχρι και σήμερα η εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA» δεν 
έχει υποβάλει απαντητικό υπόμνημα.

26. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/59650/1655/09.06.2022 Διαπιστωτική Πράξη Παράβασης, εκδοθείσα στο 
πλαίσιο του άρθρου 15 του Κανονισμού Αδειών «Διαδικασία Ανάκλησης Άδειας», με την οποία 
διαπιστώθηκε η παράβαση των διατάξεων: 

Α. της παρ. 1 του άρθρου 12, σε συνδυασμό με την παρ. 1i του άρθρου 18 της υ.α. Δ2/16570/2005, 
όπως ισχύει, και τον όρο Β.8 της υπό στοιχείο 8 άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (μόνο 
χύμα), δεδομένου ότι η εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA» δεν προέβη στην υποβολή αίτησης, 
συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τροποποίηση, ως προς την επωνυμία, της 
υπό στοιχείο 8 άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (μόνο χύμα),  και

Β. της παρ. 5β του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του παραρτήματος 3 και 
την παρ. 1α του άρθρο 20 της υ.α. Δ2/16570/05, καθώς και τον όρο Β.1 της υπό στοιχείο 8 άδειας 
εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ (μόνο χύμα), που αφορά στην υποχρέωση της εταιρείας «OPEN 
PETROL & GAS SA» να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους ελάχιστης συνολικής 
χωρητικότητας 500κ.μ., καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 

Επειδή για τις εν λόγω παραβάσεις νοείται άρση και θεραπεία αυτών, με την εν λόγω πράξης τέθηκε 
στην εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA» προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της, 
προκειμένου να άρει τις παραβάσεις αυτές και να συμμορφωθεί προς τις νόμιμες υποχρεώσεις της.

27. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/60200/1669/10.06.2022 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε 
αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα, κατόπιν παραγγελίας, την υπό στοιχείο 26 
πράξη στην εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA».

28. Την υπ’ αριθ. 10430/17.06.2022 έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή, σύμφωνα με 
την οποία το υπό στοιχείο 26 έγγραφο της υπηρεσίας θυροκολλήθηκε στην έδρα της εταιρείας «OPEN 
PETROL & GAS SA» την 17.06.2022.

29. Το γεγονός ότι, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που τάχθηκε με το υπό στοιχείο 26 έγγραφο 
της υπηρεσίας παρήλθε άπρακτη, ενώ μέχρι και σήμερα η εταιρεία «OPEN PETROL & GAS SA» δεν 
έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες άρσης και θεραπείας των παραβάσεων (α) της μη 
τροποποίησης ως προς την επωνυμία της υπό στοιχείο 8 άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ 
και (β) της μη διαθεσιμότητας των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της άδειάς της.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Την ανάκληση της υπ’ αριθ. ΔΥδρογ/Β/Φ.8/177288/11.09.2018 άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’ 
(μόνο χύμα), της εταιρείας με την επωνυμία «KINETIC PETROL AND GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο «KINETIC PETROL & GAS SA» (πλέον «OPEN PETROL AND GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο «OPEN PETROL & GAS SA»), σε εφαρμογή του άρθρου 15 της υ.α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 
1306/Β/2005) «Κανονισμός Αδειών», διότι παρήλθε άπρακτη η τιθέμενη, με την υπ’ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/59650/1655/09.06.2022 διαπιστωτική πράξη της υπηρεσίας, προθεσμία των τριάντα (30) 
ημερών, χωρίς μέχρι και σήμερα η εταιρεία να έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες άρσης και 
θεραπείας των παραβάσεων (α) της μη τροποποίησης ως προς την επωνυμία της υπό στοιχείο 8 του 
σκεπτικού της παρούσας άδειας εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ και (β) της μη διαθεσιμότητας των 
απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της προαναφερόμενης άδειας.
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Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
ανακοινώνεται η έκδοσή της, με αναγραφή του σχετικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Ο  Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας

Δημήτριος Τσαλέμης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Γραφείο Γενικής Γραμματέα ΕΟΠΥ
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- Δ/νση ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων, Τμήμα ΑΠΕ Μεταφορών και Εναλλακτικών Καυσίμων
- Δ/νση Υδρογονανθράκων
- Δ/νση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Ασφάλειας Εφοδιασμού Πετρελαίου & Τεκμηρίωσης Γ’
- Δ/νση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών Β΄ (2)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
OPEN PETROL AND GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «OPEN PETROL & GAS SA», Λεωφ. Βουλιαγμένης 
38 & Καραϊσκάκη 23, 116 75 Γλυφάδα Αττικής (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Υπουργείο Οικονομικών, Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ, Τμήμα Α’, Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρρας 8Α, 15125 Μαρούσι
3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Κλάδος Β.Ε. Ασπροπύργου, 

17ο χλμ Αθηνών-Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος
4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Κλάδος Β.Ε. Ελευσίνας, 19200 Ελευσίνα
5. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Κλάδος Β.Ε. Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 144, 54100 Θεσσαλονίκη
6. Εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ), Ηρώδου Αττικού 12Α, 15124 Μαρούσι
7. Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά

Μπουμπουλίνας & Ιωνίας,  18755 Όρμος Κερατσινίου
Α) Τελωνειακή Υπηρεσία Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, 
3Ο Τμήμα Τελωνισμού Καυσίμων Ασπροπύργου
Β) Τελωνειακή Υπηρεσία Διυλιστηρίου Ελευσίνας,
2Ο Τμήμα Τελωνισμού Καυσίμων Ελευσίνας

8. Γ΄ Τελωνείο Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Θεσ/νίκης (Α’), ΕΛΠΕ, ΑΕ ΙΩΝΙΑ, 57008 Θεσσαλονίκη
9. Τελωνείο Κορίνθου, Απ. Παύλου 27, 20100 Κόρινθος, 

Κλιμάκιο Διυλιστηρίων Τελωνείου Κορίνθου
10. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Κύπρου 30 (Διοικητήριο), 302 00 Μεσολόγγι
11. Σ.Ε.Ε.Π.Ε. (Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος)

Ίωνος Δραγούμη 46, 115 28 Ιλίσια - Αθήνα
12. ΕΝ.Ε.Ε.Ε.Π. (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών)

Φίλωνος 131, 18536 Πειραιάς
13. Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών 

(Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.), Χρήστου Λαδά 1, 10561 Αθήνα
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