
                                                      

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατανομή έτους 2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

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

και ιδίως την παρ. 7 του άρθρου 15Α. 

3. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου 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)» (ΦΕΚ Α’ 

70) και ιδίως τα άρθρα 20, 21 και 22. 

4. 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). 
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5. 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). 

6. 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). 

7. 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). 

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 

210). 

9. Την υπ΄αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη 

Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β’ 3696),  

10. Την υπ΄αριθ. 11226/133906/30.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (ΦΕΚ Β’ 3903), 

11. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις για την έγκριση αποφάσεων του Α.Χ.Σ.: 

α) 52/2016 με τίτλο «Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα 

και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (ΦΕΚ Β΄3953/2016). 

β) 76/2016 με τίτλο «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο 

κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄1490/2006). 

γ) 460/2009 με τίτλο «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στη τεχνική 

πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 514/2004 “Καύσιμα αυτοκινήτων-Πετρέλαιο κίνησης-Απαιτήσεις και 

μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ 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 ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ 1149/Β/ 17.8.2005)”» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 

Β΄67/2010). 

 δ) 316/2010 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄501/2012). 
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12. Την υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/08.02.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«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 τις Δ1/Α/οικ.4075/5.3.2014 (ΦΕΚ Β’ 586) και 

οικ.185546/27.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3534) όμοιες αποφάσεις και την παρ. 10 του άρθρου 23 του 

ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241). 

13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 171024/26.01.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

«Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων 

αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002» (ΦΕΚ 

Β΄219/2017). 

14. Τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων για 

συμμετοχή στην κατανομή έτους 2017, που συγκροτήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης του σημείου 13 του παρόντος προοιμίου, τα οποία διαβιβάστηκαν με το από 

30.03.2017 έγγραφο της επιτροπής (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/174147/30.03.2017), 

15. Το οικ 174692/10.04.2017 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες για συμμετοχή 

στην κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2017, κατά το άρθρο 3 παρ. 1.θ της απόφασης του 

σημείου 12 του παρόντος καθώς και το γεγονός ότι η κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 

2017 θα επανεξεταστεί, εφόσον απαιτείται, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 6 

της απόφασης του σημείου 12 του παρόντος προοιμίου, 

16. Τα στοιχεία διάθεσης πετρελαίου κίνησης από τους κατόχους άδειας διύλισης, για το έτος 2016, 

σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών, 

σύμφωνα με τη Δ1/Β/7364/30-3-2012 απόφαση «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης 

Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, 

αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και 

πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ Β΄ 1116/2012), όπως τροποποιήθηκε με τη Δ1/οικ.16421/2-

8-2012 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2328/2012), ως προς το μερίδιο διάθεσης μείγματος πετρελαίου 

κίνησης με βιοντίζελ. 

17. Το γεγονός ότι οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους 

κατανομής έτους 2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ.177451/12.05.2016 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Κατανομή έτους 2016 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β’ 1417) όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αριθ. 185547/27.10.2016 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3534), πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016 

και έως τη δημοσίευση της παρούσας, συμψηφίζονται με τις ποσότητες που κατανέμονται στους 

δικαιούχους έτους 2017 σύμφωνα με την παρ. 7.ε του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002. Ο 

συμψηφισμός είναι ανεξάρτητος του ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων 

και των υπόχρεων σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. οικ.176374 /18.05.2015 ΚΥΑ, 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, 
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α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :  

 

Άρθρο 1 

Κατανομή  

1. Καθορίζονται οι δικαιούχοι της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2017, κατανέμεται 

συνολική ποσότητα 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ και καθορίζεται το ποσοστό 

συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην κατανομή, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 1: 

 

 
 

 

 

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: 
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* Σε κάθε δικαιούχο του πίνακα 2, η άνω αναγραφόμενη ποσότητα αντιστοιχεί σε ποσότητα που παραλαμβάνεται από τον 

κάτοχο άδειας διύλισης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και η κάτω αντιστοιχεί σε ποσότητα που παραλαμβάνεται από τον 

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 Δ1/Α/οικ.2497/08.02.2013 απόφασης όπως ισχύει, 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 2017. 

Σε περίπτωση που οι ποσότητες πρώτων υλών του πίνακα 3 αντιστοιχούν σε ποσότητες 

βιοντίζελ μεγαλύτερες από τις κατανεμηθείσες, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

πλεονάζουσες πρώτες ύλες.   

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, 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 4 της 

υπ’ αριθ. οικ.175700/14.04.2016 ΚΥΑ «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» που 

αντιστοιχούν στις εν λόγω πρώτες ύλες. 

 

ΑΔΑ: 72784653ΠΓ-Σ75



6 

 

 
 

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 τις εταιρείες εμπορίας 

πετρελαιοειδών κατηγορίας Α΄, ούτε αυτούσιο βιοντίζελ που εξάγεται από τους ανωτέρω με την 

ιδιότητά τους ως κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων. 

Άρθρο 2 

Υποβολή εγγυητικής επιστολής και πρόσθετων δικαιολογητικών 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής 

Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 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 Παραρτήματος, το 

οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Το ποσό 

της εγγυητικής επιστολής για κάθε δικαιούχο καθορίζεται στον πίνακα 4 της παρούσας. 
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Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος 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 προσκομίσει εντός πέντε 

(5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της.  

Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

45 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.  

β)  Για τους δικαιούχους γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας καθώς 

και ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της δικαιούχου εταιρείας 

δηλώνει ότι η εταιρεία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το 

προσωπικό του σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.   

 

Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις παραδόσεων δικαιούχων και παραλαβών κατόχων άδειας διύλισης  

και κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’ 

 

1. α) Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες 

αυτούσιου βιοντίζελ  και οι κάτοχοι άδειας διύλισης να τις παραλαμβάνουν σύμφωνα με τον 

πίνακα 2 του άρθρου 1, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ 

που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους που ορίζονται στην υπ’ αριθ. οικ.177451/12.05.2016 

απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 185547/27.10.2016 όμοια απόφαση για την 

κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2016 ανά κάτοχο άδειας διύλισης, σύμφωνα με το άρθρο 

1 παρ. 1 της υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφασης όπως ισχύει, από 1η Ιανουαρίου 
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2017 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, συμψηφίζονται με τις κατανεμηθείσες. 

Για το διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, 

οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας τις λοιπές από τις 

συνολικές 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 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 το άρθρο 1 παρ. 3 της 

υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφασης όπως ισχύει, και 

ii) εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης ως προς τις προβλέψεις της 

κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, 

η επιπλέον ποσότητα του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, 

ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης 7% κατ’ όγκο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της 

Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφασης όπως ισχύει. 

δ) Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ εφόσον πραγματοποιήσουν εισαγωγές, κατά την 

έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, πετρελαίου κίνησης προς 

διάθεση στην ελληνική αγορά, οφείλουν να ζητούν και να παραλαμβάνουν ποσότητα αυτούσιου 

βιοντίζελ, ώστε να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην 

ελληνική επικράτεια ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης 7% κατ’ όγκο, σύμφωνα με τα οριζόμενα  

του άρθρου 1 παρ. 6 της υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφασης όπως ισχύει. 

ε) Οι ποσότητες που ζητούνται από τους δικαιούχους και τους κατόχους άδειας διάθεσης 

βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τις περ. γ και δ της παρούσας παραγράφου, κοινοποιούνται στη 

Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  Ενέργειας από τους 

κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, άδειας διύλισης και άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’, με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση oilmarket@prv.ypeka.gr. Οι ποσότητες 

αυτές γνωστοποιούνται στους δικαιούχους και τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων από 

τους υπόχρεους ανάμειξης εγκαίρως για λόγους προγραμματισμού. 

Οι ποσότητες που διατίθενται και παραλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 και παρ. 

6.β  της Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφασης όπως ισχύει, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση 

Υδρογονανθράκων από τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων άδειας διύλισης και άδειας 

εμπορίας κατηγορίας Α’ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

oilmarket@prv.ypeka.gr. 

στ) Εφόσον μειωθεί έως και 15% η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις 

προβλέψεις της κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ποσότητα 

αυτούσιου βιοντίζελ, οι κατανεμηθείσες ποσότητες ανά δικαιούχο παραμένουν σταθερές και 

παραλαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους κατόχους άδειας διύλισης, σύμφωνα με τον 

πίνακα 2. H υπόλοιπη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παρ. 3.i και 3.ii του άρθρου 1 της Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφασης όπως ισχύει. 
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2. α) Κατά τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, των κατόχων άδειας 

διύλισης και των δικαιούχων, γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι ποσοστού 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 ποσότητας 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 γνωστοποίηση του δικαιούχου ή του κατόχου άδειας 

διύλισης, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων μέχρι και τη 15η του μηνός 

που προηγείται αυτού που ζητείται τροποποίηση. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται 

από έγγραφη συναίνεση των λοιπών κατά περίπτωση εμπλεκομένων.  

γ) Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι καθώς και οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να 

ενημερώνουν έγκαιρα, εγγράφως την Διεύθυνση Υδρογονανθράκων για οποιαδήποτε αιτία 

μεταβολής ή διακοπής της διατιθέμενης ή παραλαμβανόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ 

σε σχέση με τις μηνιαίες προγραμματισμένες παραδόσεις. 

δ) Κατά τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παραγράφου 1,  των κατόχων άδειας 

εμπορίας κατηγορίας Α’ και των δικαιούχων, γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι 5% σε ετήσια 

βάση για κάθε κάτοχο άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ ανά δικαιούχο.  Μεγαλύτερη απόκλιση 

μπορεί να επιτραπεί εφόσον το σύνολο της προς παράδοση ετήσιας ποσότητας αυτούσιου 

βιοντίζελ ενός δικαιούχου ανά κάτοχο άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ είναι μικρότερη των 

εικοσιπέντε (25) χιλιολίτρων καθώς και για σοβαρούς λόγους, μετά από έγγραφη πλήρως 

αιτιολογημένη σχετική γνωστοποίηση του δικαιούχου ή του κατόχου άδειας εμπορίας 

κατηγορίας Α’, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων. Η γνωστοποίηση αυτή 

πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση των λοιπών κατά περίπτωση εμπλεκομένων.  

3. Οι δικαιούχοι, οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, οι κάτοχοι άδειας διύλισης και οι 

κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών 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 υπ’ αριθ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 απόφαση «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης 

Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, 

αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και 

πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ Β’ 1116) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  

Δ1/οικ.16421/02.08.2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2328),  

β. να συνεργάζονται πλήρως σε περιπτώσεις ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιούνται με ευθύνη 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από κλιμάκια που συστήνονται βάσει του 

άρθρου 15Α παρ. 8 του ν. 3054/2002, 

γ. να αποστέλλουν επιπρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία που τυχόν τους ζητούνται από την 

αρμόδια Υπηρεσία, καθώς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς των εμπλεκομένων 

Υπουργείων. 

5. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση ελέγχεται από τη 

Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ΑΔΑ: 72784653ΠΓ-Σ75



10 

 

Άρθρο 4 

Διοικητικές κυρώσεις 

1. Στους δικαιούχους, στους κατόχους άδειας διύλισης και στους κατόχους άδειας εμπορίας 

πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’ που πραγματοποιούν εισαγωγές 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 

Ενέργειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους, και οι 

ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 

α) Μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 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 ποσότητας του αυτούσιου βιοντίζελ του 

άρθρου 1 πρέπει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 

20, 21 και 22 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών 

κανονιστικών αποφάσεων και να έχει παραχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το ίδιο ισχύει για τις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραλαμβάνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. γ και δ. 

2. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης και οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’ 

οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμειγνύεται σε ποσοστό 7% κατ’ όγκο 

στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 15Α παρ. 1 του ν. 3054/2002. 

3. Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά της παρούσας απόφασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 

15Α παρ. 4γ του ν. 3054/2002. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

 

(Ονομασία Τράπεζας) 

 (Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου) 

Ημερομηνία Έκδοσης…….. 

 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας  

Διεύθυνση Υδρογονανθράκων 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο…….. 

ΠΟΣΟ: ΕΥΡΩ….. (ΕΥΡΩ…..ολογράφως….) 

 

Κύριοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι ρητώς και ανεκκλήτως του δικαιώματος της 

διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ….(ΕΥΡΩ…..ολογράφως….), υπέρ της 

εταιρείας «……………………….», με ΑΦΜ………………….   που εδρεύει στ……….………………..για την 

κάλυψη κάθε αξίωσης του Ελληνικού Δημοσίου για μη παράδοση μέρους ή όλης της 

ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, η οποία κατανεμήθηκε στη δικαιούχο εταιρεία σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. οικ…. ΚΥΑ (ΦΕΚ…..) [συμπληρώνονται τα στοιχεία της παρούσας απόφασης] 

όπως κάθε φορά αυτή ισχύει, για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2017 καθώς και 

για μη τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από την ανωτέρω ΚΥΑ. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, 

ολικά ή μερικά, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την λήψη απλής 

έγγραφης ειδοποίησής σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 31/3/2018 μετά την πάροδο της οποίας προθεσμίας και εφόσον 

στο μεταξύ δεν λάβουμε απλή έγγραφη ειδοποίησή σας περί κατάπτωσής της, 

απαλλασσόμεθα κάθε υποχρέωσής μας από αυτήν. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από αίτημα της εταιρείας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της. 

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να 

εκδίδουμε.  

 

Η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν διέπεται από τους ελληνικούς 

νόμους ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχών διαφορών που προκύπτουν από αυτή είναι τα 

δικαστήρια της Αθήνας. 

 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Άρθρο 6 

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 (http://www.ypeka.gr). 

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

  
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

ΕΥ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

 

 

Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

 

 

 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΑΙΚ. 

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

 

http://www.ypeka.gr/
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Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Υπουργού 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
 Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 
 Διεύθυνση Υδρογονανθράκων (3) 

 

 

Πίνακας αποδεκτών (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 

1. κ. Στυλιανός Γουνιώτης 
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.’ 

Τ.Θ. 355 ΕΛ.ΤΑ Λαγκαδά 
Τ.Κ. 572 00  Άσσηρος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2.   κ. Παρασκευάς Π. Πέττας 
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.’ 
Οδός Β7, ΟΤ 28 
Τ.Κ. 25 200 ΒΙΠΕ  ΠΑΤΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

3.   κ. Νικόλαος Τσαγκαλίδης 

αντίκλητος της εταιρείας ‘MIL OIL HELLAS Α.Ε.’ 
Ιωάννη Τσαλουχίδη 4, 

     ΤΚ 542 48, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

4.   κ. Κωνσταντίνος Πανάς 
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.’  
Χειμάρρας 8Α,  
ΤΚ 151 25  ΜΑΡΟΥΣΙ 

5.   κ. Αργύριος Φαββατάς 
αντίκλητος της εταιρείας ‘AGROINVEST S.A.’ 
Αχλάδι Φθιώτιδας 

ΤΚ 350 13  

6.   κ. Οδυσσέας Γαβρανίδης 
αντίκλητος της εταιρείας ‘NEW ENERGY SA.’ 

Παραλίμνιο  

ΤΚ 621 00,  ΣΕΡΡΕΣ 

7. κ. Αλέξανδρος Κοτζιαγκιαουρίδης 
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΕΞΒΙ ΙΚΕ’ 
Βασ. Γεωργίου 3 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 

8.   κα Ελένη Παπαντωνίου 

αντίκλητος της εταιρείας BIOENERGIA 

ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωμα Χαλκιδικής 

Τ.Κ. 63080 Τ.Θ.53 

9. κ. Βασίλειος Πέτσας 
αντίκλητος των εταιρειών ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ και ‘ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ–ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.’  
Μεραρχίας Σερρών 50,  

ΤΚ 691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

10. κ. Χριστόδουλος Βασιλακάκης   
αντίκλητος της εταιρείας ‘AVIN’ 
Ηρώδου Αττικού 12Α,  
ΤΚ 151 24  ΜΑΡΟΥΣΙ 

11. κα Ειρήνη-Καρολίνα Ε. Κοντογιάννη 

αντίκλητος της εταιρείας ‘ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.’  
Ηρώδου Αττικού 12Α,  
ΤΚ 151 24  ΜΑΡΟΥΣΙ 

12. κ. Ηλίας Σπανός    

αντίκλητος της εταιρείας ‘SPA RENEWABLES A.E.’ 

Θέση Φωτο-Κυρά Βρύση, Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας 

Τ.Κ. 200 10 ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

13. κ. Ανδριανός Θεοχάρης 
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.’ 
Πηγών 33, 
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ΤΚ 145 64  ΚΗΦΙΣΙΑ 

14. κα. Ρώμνιου Βασιλική 
αντίκλητος της εταιρείας ‘STAFF COLOUR – ENERGY Α.Β.Ε.Ε.’ 

Ηρακλείτου 75, 
ΤΚ 414 47  ΛΑΡΙΣΑ 

15. κ. Σωτήριος Σωτηριάδης 
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΜΑΝΟΣ Α.Ε.’ 

Πλουτάρχου 10, 
ΤΚ 106 76, ΑΘΗΝΑ, 

16. κ. Σωτήριος Φώλιας 
αντίκλητος της εταιρείας ‘GF ENERGY A.B.E.E.’ 
Κηφισίας 56, 
ΤΚ 151 25  ΜΑΡΟΥΣΙ           

17.  κ. Ιωάννης Αγιομυργιαννάκης 
αντίκλητος των εταιρειών ‘και ‘ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ’ και ‘ΤΕΪΛΟΡΣ Μ.Ε.Π.Ε.’ 
Αγαμέμνωνος 48 
ΤΚ 136 74, ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

18. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. 
 Ακτή Κονδύλη 10, 

 ΤΚ 185 45  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

19. AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 
 Ηρώδου Αττικού 12Α,  
 ΤΚ 151 24  ΜΑΡΟΥΣΙ 

20. ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε. 

    6ος Προβλήτας εντός ΟΛΘ 

    Τ.Κ. 54 110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

21. ΑΡΓΩ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
 Πλατεία Ελευθερίας 
 ΤΚ 852 00  ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

22. ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε. 
 14ο χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Βέροιας 
 Ν. Αγχίαλος 

 ΤΚ 570 08  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

23. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.  
 Λ. Κηφισίας 26 και Παραδείσου 2,  

ΤΚ 151 25  ΜΑΡΟΥΣΙ  

24. CORAL A.E (SHELL HELLAS Α.Ε.)  
 Ηρώδου Αττικού 12Α 
 ΤΚ 151 24  ΜΑΡΟΥΣΙ 

25. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
 Χειμάρρας 8Α,  
 ΤΚ 151 25  ΜΑΡΟΥΣΙ 

26. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 
 Πηγών 33, 
 ΤΚ 145 64  ΚΗΦΙΣΙΑ 

27. ΕΤΕΚΑ Α.Ε. 

 Λεωφόρος Δημοκρατίας 142, 

ΤΚ 188 63  ΠΕΡΑΜΑ  

28. MAMIDOIL – JETOIL Α.Ε. 
 Ευρώτα 27 και Κηφισού, 
 ΤΚ 145 64  ΚΗΦΙΣΙΑ 

29. K-MOIL Α.Ε. 

 Λεωφόρος Κηφισίας 28 

ΤΚ 115 26  ΑΘΗΝΑ  

30. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΒΒΕΕΠ «ΚΑΟΪΛ Α.Ε.» 
 Καμαριώτισσα 

 ΤΚ 680 02  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

31. MELCO OIL Α.Ε. 

 Ακτή Κονδύλη 10 
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 ΤΚ 185 45  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

32. ΜΕΝΤ ΟΪΛ Α.Ε. 
 Λεωφόρος Κηφισίας 98 

ΤΚ 115 26  ΑΘΗΝΑ  

33. ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.-Ε.Π. 
 Καποδιστρίου 6, 
 ΤΚ 166 72  ΒΑΡΗ 

34. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΛΑΣ Α.Ε. «ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» 

    Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 

    ΤΚ 570 09, ΤΘ 1407  

35. SILK OIL A.E. 

    Φίλωνος 131 

    Τ.Κ. 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

36. ΧΡΥΣΟΪΛ 
 Γούναρη 49, 

 ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

Πίνακας κοινοποιήσεων (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 

1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση, συνοδευόμενο από το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο) 

2. Υπουργείο Οικονομικών 

Γραφείο Υφυπουργού κας Παπανάτσιου 

Καραγιώργη Σερβίας 10, 101 84  ΑΘΗΝΑ 

3. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

α) Γραφείο Διοικητή κ. Πιτσιλή 

    Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. 

    Καραγιώργη Σερβίας 10, 101 84  ΑΘΗΝΑ 

β) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

  Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 

    Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. 

    Καραγιώργη Σερβίας 10, 101 84  ΑΘΗΝΑ 

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

α) Γραφείο Υπουργού κ. Αποστόλου 

β) Γραφείο Υφυπουργού κ. Κόκκαλη 

    Αχαρνών 2, 101 76  ΑΘΗΝΑ 

γ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής 

    Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας     

    Μενάνδρου 22, 105 55  ΑΘΗΝΑ 

5. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 

Διεύθυνση Ενιαίας Ενίσχυσης και Διαχείρισης Δικαιωμάτων 

Δομοκού 5, 104 45  ΑΘΗΝΑ 

6. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοντήζελ Ελλάδος (Σ.ΒΙ.Β.Ε.) 

Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

7. Σύνδεσμος Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.) 

 Ίωνος Δραγούμη 46, 115 28, Ιλίσια,  ΑΘΗΝΑ  

8. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΕΝ.Ε.Ε.Ε.Π.) 

Φίλωνος 131, 185 36, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
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