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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (Ε΄)

Αθήνα, 28.07.2017
Αρ. Πρωτ: ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/177752

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : M.Ναούμ
Τηλ. : 210-6969893
Fax : 210-6969402
Ε-mail: m.naoum@prv.ypeka.gr
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α, της εταιρείας με
την επωνυμία «OIL ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΟΙL ΟΝΕ S.A».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/22.4.2005).
2. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (νυν Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΦΕΚ 167/Α/2014).
3. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
4. 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/2015).
5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
210/Α/5-11-2016).
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6. Την αριθ. oικ. 49910/18.11.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 848/ΥΟΔΔ/20.11.2015).
7. Την Υ.Α. οικ.201/05.01.2016 «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων,
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους
του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ» (6/Β/08.01.2016).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις της Υ.Α. Δ2/16570/07.09.05 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005),
όπως ισχύει.
10. Την Δ2/Α/1317/24.01.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.02.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός ανταποδοτικού
τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.
3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών”» (ΦΕΚ
115/Β/25.1.2013) όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του N. 3697/A/25.09.2008 (ΦΕΚ.194/Α/25.09.2008) 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.
12. Την από 20.01.2017 (Α.Π. ΥΠΕΝ: 170743/20.01.2017) αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία
««OIL ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙL
ΟΝΕ S.A» με συνημμένο φάκελο στοιχείων, για χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων κατηγορίας Α.
13. Την από 31.01.2017 ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(www.ypeka.gr) περίληψης της αίτησης του ως άνω σημείου 12 για χορήγηση άδειας
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄.
14. Το γεγονός ότι η δημοσίευση ακολούθησε τις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης αιτήσεων που
θέτει το άρθρο 5 της Υ.Α. Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005) «Κανονισμός Αδειών», όπως
ισχύει και ότι η προθεσμία των 10 ημερών της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, για τη δυνατότητα
υποβολής ενστάσεων, παρήλθε άπρακτη.
15. Το υπ’ αριθ.: ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/170743/16.02.2017 έγγραφο ελλείψεων δικαιολογητικών βάσει
των προβλεπομένων στο παράρτημα 3 της Υ.Α. Δ2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005)
«Κανονισμός Αδειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την από 01.03.2017 (Α.Π. ΥΠΕΝ: 172696/01.03.2017) αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία
«OIL ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙL
ΟΝΕ S.A» με την οποία υπέβαλε συνημμένα μέρος των ελλειπόντων εγγράφων και
στοιχείων τα οποία είχαν ζητηθεί με το υπό στοιχείο 15 έγγραφο μας.
17. Τις από 31.03.2017 (Α.Π. ΥΠΕΝ: 174255/31.03.2017) και 14.06.2017 (Α.Π.
ΥΠΕΝ:177752/14.06.2017 αιτήσεις της εταιρείας με τις οποίες υπέβαλε συνημμένα
ελλείποντα έγγραφα και στοιχεία τα οποία είχαν ζητηθεί με το υπό στοιχείο 15 έγγραφο
μας και δεν προσκομίστηκαν με την υπό στοιχείο 16 αίτηση.
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18. Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας «OIL ONE S.A», καθώς και
τα ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού
19. Το ΦΕΚ 3525/ΑΕ-ΕΠΕ/& ΓΕΜΗ/17.07.2013 περί σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου και
ορισμού νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας «OIL ONE S.A», καθώς και την υπ’ αριθ.
8478/31.03.2015 ανακοίνωση καταχώρησης του ΓΕΜΗ της εταιρείας «CORAL Α.Ε.» προς το
Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώρηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή
εξουσιοδοτήσεων για λογαριασμό της εταιρείας.
20. To ΦΕΚ 12372/ΑΕ-ΕΠΕ& ΓΕΜΗ/01.11.2012 περί αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το ΦΕΚ
πιστοποίησης καταβολής 12845/ΑΕ-ΕΠΕ& ΓΕΜΗ/12.11.2012 του αρχικού μετοχικού
κεφαλαίου, καθώς και τα ΦΕΚ κάθε μεταγενέστερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και
πιστοποίησης καταβολής αυτών.
21. Τα αποτελέσματα χρήσεων και τους ισολογισμούς των ετών 2013, 2014 και 2015
συνοδευόμενους από τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (κατά τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς).
22. Τα υπ΄αριθ.1010/2017, 3368/2017, 3369/2017, 3367/2017 και 3363/2017 Πιστοποιητικά του
Πρωτοδικείου Πειραιά για την εταιρεία «OIL ONE S.A» περί μη πτώχευσης, μη υποβολής
αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό.
23. Την υπ’ αριθ. 63545872/06.07.2017 Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
24. Την υπ΄αριθ.3210-24/02/2017 ασφαλιστική ενημερότητα της Περιφερειακής μονάδας
ΕΦΚΑ(τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) σύμφωνα με την οποία η εταιρία με την επωνυμία «OIL ONE
AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει πληρώσει τις εισφορές στον
παραπάνω φορέα μέχρι και την 31/12/2016.
25. Την υπ’ αριθ. 250419/09.06.2017 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας πρώην ΙΚΑ.
26. Την υπ’ αριθ. 7298/12.06.2017 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το
Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών
Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.
27. Την υπ’ αριθ.170368/21.01.2015 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής περί χορήγησης άδειας λειτουργίας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
υγρών καυσίμων της εταιρείας «OIL ONE S.A», στη Δραπετσώνα Αττικής,
28. Το υπ΄αριθ.173154/10-03-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος
Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Υδρογονανθράκων σύμφωνα με το οποίο η υπό στοιχείο 27
άδεια λειτουργίας βρίσκεται σε ισχύ.
29. Το υπ΄αριθ.ΔΥδρογ/Δ/οικ.177123/29-05-2017 έγγραφο Δ/νσης Υδρογονανθράκων που
αφορά στη χρήση της δεξαμενής Νο 14.
30. Το γεγονός ότι η εταιρεία με την επωνυμία «OIL ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα χρησιμοποιεί για την άσκηση της δραστηριότητάς της τη δεξαμενή
με κωδικό Νο 14 στη Δραπετσώνα Αττικής, όπως αυτή αναφέρεται στην υπό στοιχείο 27
άδεια λειτουργίας, και περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κωδικός
δεξαμενής
Νο 14

Χωρητικότητα m3

ΣΥΝΟΛΟ

7.159

7.159

Προϊόν

Τοποθεσία

Μαζούτ

Δραπετσώνα Αττικής

και ως εκ τούτου πληρείται η προϋπόθεση του ελάχιστου απαιτούμενου όγκου
αποθηκευτικών χώρων όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ.5 εδ. β του Ν. 3054/2002.
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31. Την από 23/12/2016 σύμβαση μίσθωσης βυτιοφόρου αυτοκινήτου.
32. Την οργανωτική και διοικητική δομή της εταιρείας «OIL ONE S.A», καθώς και τη συμμετοχή
της, σύμφωνα με δήλωσή της, σε άλλες εταιρείες.
33. Την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας είναι αληθή, αρμοδίως
θεωρημένη.
34. Την συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου της «OIL ONE S.A» για τα επόμενα
πέντε (5) χρόνια.
35. Τα αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων εκπροσώπων της
«OIL ONE S.A».
36. Το υπ΄ αριθ. Θ 1130446/31-03-2017 διπλότυπο είσπραξης ποσού 3.000 € που εκδόθηκε από
τη Δ΄ Δ Ο Υ Πειραιά στο όνομα της εταιρείας OIL ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων
κατηγορίας Α΄.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

Χορηγούμε άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ στην εταιρεία «OIL
ONE AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙL ΟΝΕ
S.A» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.
Ο αποθηκευτικός χώρος για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας και την άσκηση της
δραστηριότητας έχει συνολική χωρητικότητα 7.159 m3 και βρίσκεται στη θέση Δραπετσώνα
Αττικής, ως ακολούθως:
Κωδικός
δεξαμενής
Νο 14

Χωρητικότητα m3

ΣΥΝΟΛΟ

7.159

7.159

Προϊόν

Τοποθεσία

Μαζούτ

Δραπετσώνα Αττικής

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. Οι εν λόγω αποθηκευτικοί χώροι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 εδ. ε του Ν.
3054/2002 όπως ισχύει, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της
δραστηριότητας που ασκείται στο πλαίσιο της παρούσας. Η εταιρεία οφείλει να
γνωστοποιεί άμεσα στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται σε αυτούς.
Στους ως άνω αποθηκευτικούς χώρους θα πρέπει να τηρούνται συνεχώς λειτουργικά
αποθέματα ίσα τουλάχιστον με ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων στην εγχώρια
αγορά που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά το προηγούμενο έτος.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο
12 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εν λόγω
άρθρου. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
3. 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.
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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.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει (i)
τον αριθμό της παρούσας άδειας, και εφόσον δεν πρόκειται για Τελικό Καταναλωτή,
τις Ένοπλες Δυνάμεις ή κατάστημα λιανικής εμπορίας φωτιστικού πετρελαίου (ii) τον
αριθμό της άδειας του Ν. 3054/2002 της επιχείρησης προς την οποία πρόκειται να
γίνει η παράδοση και (iii) τον αριθμό της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς
την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση.
5. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ:
i.

Κάθε μεταβολή σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μεταφορικών μέσων
(βυτιοφόρων ή πλωτών) για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία
χορηγήθηκε η άδεια (άρθρο 20 παρ. στ. Κανονισμού Αδειών), τα οποία θα φέρουν
εμφανώς το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας εμπορίας ή το εμπορικό σήμα
του μεταφορέα και επιπλέον ειδικά σήματα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5γ του
Ν. 3054/2002 και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ.8
του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

ii.

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.

iii.

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).

iv.

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

v.

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 3 του Κανονισμού
Αδειών, απόφαση Δ2/16570/7.9.05 (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005).

vi.

Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς του, 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.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή
Υπουργική Απόφαση, τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που της αναλογούν και 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.
7. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.
8. 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.

-5-

ΑΔΑ: ΨΠΣΜ4653Π8-ΜΟ8
9. 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 εμπορίας, 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/16.09.2005) και της Υπουργικής Απόφασης
Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25.06.2010 (ΦΕΚ 1039/Β/ 07.07.2010).
10. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία μας κάθε
μεταβολή ή ανάκληση των αποφάσεων που έχουν χορηγηθεί για τις εγκαταστάσεις
αποθήκευσης πετρελαιοειδών της εταιρείας, που αφορούν στην παρούσα άδεια
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α.
11. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την εταιρεία από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
άλλες διατάξεις νόμων και πράξεων.
12. Η εταιρεία υποχρεούται, σε περίπτωση που πραγματοποιήσει εισαγωγές, να
ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία και να τηρεί τα Αποθέματα Έκτακτης
Ανάγκης.
13. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 του
Κανονισμού Αδειών.
Ο Υπουργός

Γεώργιος Σταθάκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
- Δ/νση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Μελετών και Ασφάλειας Εφοδιασμού Β΄
- Δ/νση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Εγκαταστάσεων Δ΄
- Δ/νση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Εμπορίας Υδρογονανθράκων Ε΄(2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.

2.

3.

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
Δ/νση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων
Πλ. Κάνιγγος, 101 81, Αθήνα
Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ, Τμήμα Α’
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρρας 8Α, 15125, Μαρούσι
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4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Κλάδος Β.Ε. Ασπροπύργου, 17 χλμ Αθηνών-Κορίνθου,
19300, Ασπρόπυργος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Κλάδος Β.Ε. Ελευσίνας, 19200, Ελευσίνα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Κλάδος Β.Ε. Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 144, 54100, Θεσσαλονίκη
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
ΣΤ΄ Τελωνείο Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Θεσ/νίκης
ΕΛΠΕ, ΑΕ ΙΩΝΙΑ, 57008, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 1418
Τελωνείο Κορίνθου, Απ. Παύλου 27, 20100, Κόρινθος
Κλιμάκιο Διυλιστηρίων Τελωνείου Κορίνθου
Σ.Ε.Ε.Π.Ε. (Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος)
Ίωνος Δραγούμη 46, 115 28 Ιλίσια, Αθήνα
ΕΝ.Ε.Ε.Ε.Π. (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών)
Φίλωνος 131, 18536, Πειραιάς
Εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ), Ηρώδου Αττικού 12Α, 15124, Μαρούσι, Αθήνα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, Χρήστου Λαδά 1, 10561, Αθήνα
Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Εταιρεία «OIL ONE S.A», Μιχαληνού 10, 186 48, Δραπετσώνα, Αθήνα
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
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