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         ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αζήλα,     26  Απγνύζηνπ 2016 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Αξ.Ξξση.: ΓΔΦΘΦ 1126381 ΔΜ 2016 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ    
ΔΟΓΩΝ    
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ.    
Γ/ΝΗ ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣ/Η & 
ΦΠΑ  

  

ΣΜΗΜΑ  Α΄    
     

Ραρ. Γ/λζε : Θαξ. Πεξβίαο 10 ΠΡΟ:    ΩΠ Ξ.Γ. 

Ραρ.Θώδηθαο  10184 Αζήλα   

Ρειέθσλν : 210 69.87.423-417   

FAX : 210 69.87.424    

E-mail  : finexcis@otenet.gr   

 
 

ΘΔΜΑ  : Κοινοποίηζη ηηρ απιθ. ΓΔΦΚΦ Α 1096142 ΔΞ 2016/23-06-2016  
Απόθαζηρ Γενικού Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων αναθοπικά  με ηον 
έλεγσο και ηην παπακολούθηζη ηηρ νόμιμηρ σπηζιμοποίηζηρ ηων 
ςγπαεπίων πος ηίθενηαι ζε ανάλωζη ωρ καύζιμα κινηηήπων. 

   
 

 

Παο θνηλνπνηνύκε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ αξ. ΓΔΦΘΦ Α 1096142 ΔΜ 2016/23-06-2016 Απόθαζε 
Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΦΔΘ 2113/Β΄/08.07.2016 – ΑΓΑ : ΩΟΟΘΖ-4ΜΩ)  αλαθνξηθά κε ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο λόκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πγξαεξίσλ ηεο πεξίπησζεο ηγ) ηεο παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/2001 (ΦΔΘ 265/Α΄) πνπ ηίζεληαη ζε αλάισζε σο θαύζηκα θηλεηήξσλ, 
επηζεκαίλνληαο ηα αθόινπζα : 
 
1. Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Απόθαζεο νξίδεηαη ν ζθνπόο ηεο πνπ είλαη ε δηαπίζησζε όηη ηα 
πγξαέξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηδ) θαη ηε) ηεο παξ.1, ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ λ.2960/2001 πνπ 
ηίζεληαη ζε αλάισζε κε ηνπο ρακειόηεξνπο ζπληειεζηέο ΔΦΘ θαη πξννξίδνληαη γηα ζέξκαλζε, γηα 
βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή ρξήζε θαζώο θαη ινηπέο ρξήζεηο,  δελ δηαηίζεληαη σο θαύζηκα θηλεηήξσλ, κέζσ 
ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο λόκηκεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πγξαεξίνπ ηεο πεξίπησζεο ηγ), ηεο σο άλσ 
παξαγξάθνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαύζηκν θηλεηήξσλ θαη ηίζεηαη ζε αλάισζε κε ηνλ 
πςειό ζπληειεζηή ΔΦΘ. 
         
2. Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Απόθαζεο θαζνξίδνληαη νη ππνρξεώζεηο ησλ εηαηξεηώλ εκπνξίαο 
πγξαεξίνπ. Δηδηθόηεξα κεηαμύ άιισλ:                       

Πηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο (ππνρξέσζε ε νπνία ππήξρε ζηελ 
θαηαξγεζείζα Φ.429/252/1997 ΑΝ) είηε κε ηε κνξθή βηβιίνπ ζεσξεκέλνπ από ηελ αξκόδηα Ρεισλεηαθή 
Αξρή είηε κε ηε κνξθή ζεσξεκέλσλ ζειίδσλ ή αθόκε κπνξεί λα ηεξείηαη από ηα επίζεκα Ινγηζηηθά Αξρεία 
Απνζεκάησλ ηεο εηαηξείαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξόηππα. Πε θάζε πεξίπησζε ζα 
πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη ππνρξεσηηθά ζε μερσξηζηέο ζηήιεο όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
θνηλνπνηεζείζα Απόθαζε. Πεκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ κηα εηαηξεία εκπνξίαο πγξαεξίσλ ζέηεη ζε 
αλάισζε πνζόηεηεο πγξαεξίνπ ζε πεξηζζόηεξα από έλα Ρεισλεία ηόηε ην σο άλσ βηβιίν ζεσξείηαη από 
ηελ Ρεισλεηαθή Αξρή Διέγρνπ πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο. Πηελ παξάγξαθν 2 
θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηα παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο πνπ εθδίδνληαη 
από ηηο εηαηξείεο εκπνξίαο πγξαεξίνπ πξνο ηα πξαηήξηα δηάζεζεο πγξαεξίνπ θηλεηήξσλ, ελώ ζηελ 
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παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη  ππνρξέσζε  ζύληαμεο εηήζηνπ ηζνδπγίνπ κε ηηο πνζόηεηεο πγξαεξίνπ αλά 
παξαζηαηηθό ζέζεο ζε αλάισζε (ΓΔΦΘ), μερσξηζηά γηα θάζε ρξήζε. Ρν ηζνδύγην ππνβάιιεηαη ζην 
Ρεισλείν ζέζεο ζε αλάισζε ηνπ πγξαεξίνπ, εληόο δεθαπελζεκέξνπ από ηε ιήμε ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 
έγηλαλ νη παξαδόζεηο πγξαεξίνπ όπνπ ζα εκθαλίδνληαη νη κεηαθεξόκελεο ηεισληζζείζεο πνζόηεηεο 
πξνεγνύκελνπ έηνπο, νη ηεισληζζείζεο πνζόηεηεο ειεγρόκελνπ έηνπο θαζώο θαη νη ηεισληζζείζεο 
πνζόηεηεο πνπ δελ δηαηέζεθαλ θαη κεηαθέξνληαη ζην επόκελν έηνο. 

Πηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηώλ εκπνξίαο πγξαεξίνπ λα ζπληάζζνπλ ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή εηήζια καηάζηαζη παπαληπηών, ζύκθσλα κε ην  πόδεηγκα Α ηεο Απόθαζεο,  κε 
ηηο παξαδνζείζεο πνζόηεηεο πγξαεξίνπ όισλ ησλ ρξήζεσλ θαη όρη κόλν ηνπ πγξαεξίνπ θίλεζεο, ηελ νπνία 
ζα ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα Ρεισλεηαθή Αξρή Διέγρνπ.  
 
3. Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε ηόζν ηνπ νδεγνύ κεηαθνξέα πγξαεξίνπ 
όζν θαη ηνπ πξαηεξηνύρνπ παξαιήπηε σο πξνο ηελ αλαγξαθή επί ηνπ παξαζηαηηθνύ δηαθίλεζεο, ησλ 
ελδείμεσλ ηνπ κεηξεηή νιηθήο θαηαγξαθήο (totaliser) θάζε δηαλνκέα πγξαεξίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 
παξάδνζε θαζώο θαη ηελ πξάγκαηη παξαιεθζείζα πνζόηεηα πγξαεξίνπ, πξάμε ηελ νπνία 
πξνζππνγξάθνπλ θαη νη δύν.  
 
4. Κε ην άξζξν 4 θαζνξηδνληαη νη ππνρξεώζεηο ησλ πξαηεξηνύρσλ πγξαεξίνπ θηλεηήξσλ θαη 
εηδηθόηεξα: 
Πηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ πξαηεξηνύρσλ λα ηεξνύλ βιβλίο παπαλαβήρ και 
διακίνηζηρ ςγπαεπίος ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Ρεισλεηαθή Αξρή (ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηεο 
νπνίαο βξίζθεηαη ην πξαηήξην), θαηάιιεια γξακκνγξαθεκέλν ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ 
Απόθαζε. Ζ ζεώξεζε ηνπ ελ ιόγσ βηβιίνπ από ηελ αξκόδηα Ρεισλεηαθή Αξρή Διέγρνπ ζα πξέπεη λα γίλεη 
ζε έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη όρη αξγόηεξα από ηηο 30/09/2016. 

Πηελ παξάγξαθν 2 νξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη ν 
πξαηεξηνύρνο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξαεξίνπ θηλεηήξσλ.  

Δηδηθόηεξα ζην ζηνηρείν β) αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηελ αξκόδηα Ρεισλεηαθή Αξρή 
Διέγρνπ αληίγξαθνπ ηνπ «Γειηίνπ Διέγρνπ Ούζκηζεο θαη Πθξάγηζεο» ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ 
.Α. Α2-718/2014 «Θσδηθνπνίεζε Θαλόλσλ ΓΗΔΞΞ». Ωρ εκ ηούηος δεν θα ππαγμαηοποιούνηαι 
πλέον ζθπαγίζειρ ηων διανομέων ςγπαεπίος από ηιρ απμόδιερ Σελωνειακέρ Απσέρ, δεδομένος 
όηι από ηιρ ωρ άνω διαηάξειρ οι εν λόγω ζθπαγίζειρ διεξάγονηαι από εξοςζιοδοηημένα 
ζςνεπγεία.  

Ρέινο, κε ηελ παξάγξαθν 4 θαζηεξώλεηαη ε ππνρξέσζε λα ηεξείηαη ζην πξαηήξην καηάζηαζη με 
ηιρ παπαληθθείζερ ποζόηηηερ (πξνκεζεπηώλ πγξαεξίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή π.ρ. αξρείν ηύπνπ 
excel) ζύκθσλα κε ην ςπόδειγμα Β΄ ηεο Απόθαζεο.  
 
5. Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 θαζνξίδνληαη νη έιεγρνη πνπ δηεμάγνπλ αθελόο κελ νη αξκόδηεο 
Ρεισλεηαθέο Αξρέο Διέγρνπ ζηελ ρσξηθή αξκνδηόηεηα ησλ νπνίσλ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα πξαηήξηα 
πώιεζεο πγξαεξίνπ θηλεηήξσλ θαη αθεηέξνπ νη αξκόδηεο Ρεισλεηαθέο Αξρέο Διέγρνπ ζηηο νπνίεο ηίζεληαη 
ζε αλάισζε ηα σο άλσ πξντόληα. 

Πηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη ην ειάρηζην πνζνζηό ειέγρσλ αλά έηνο (35%) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί 
ην Ρεισλείν Διέγρνπ ζηα πξαηήξηα πγξαεξίνπ ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηόηεηαο, κε ζθνπό εληόο ηξηεηίαο λα 
ειεγρζεί ην ζύλνιν ησλ πξαηεξίσλ. 

Από ηνπο σο άλσ ειέγρνπο πξνθύπηνπλ γηα ην ειεγρόκελν ρξνληθό δηάζηεκα νη ζπλνιηθέο 
πσιήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο παξαιαβέο πγξαεξίνπ θηλεηήξσλ. 

ημειώνεηαι όηι η ζςνολική πωληθείζα ποζόηηηα ςγπαεπίος πποκύπηει από ηιρ 
ενδείξειρ μεηπηηών ολικήρ καηαγπαθήρ  καηά ηη σπονική ζηιγμή ηος ελέγσος (-) ηιρ ενδείξειρ 
ηος πποηγούμενος ελέγσος, ενώ οι ζςνολικέρ παπαλαβέρ ςγπαεπίος πποκύπηοςν βάζει ηος 
ηύπος: απσικό απόθεμα ζηη δεξαμενή (+) αγοπέρ ςγπαεπίος (-) ηελικό απόθεμα δεξαμενήρ. 

Δπίζεο, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην γεγνλόο όηη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ειέγρσλ, όινη νη ππνινγηζκνί 
πνζνηήησλ πξέπεη λα γίλνληαη ζε θνηλή βάζε ππνινγηζκνύ (θπζηθή ζεξκνθξαζία ή κε αλαγσγή ζηνπο 15ν 
C ), ζύκθσλα κε ηε ζεξκνθξαζηαθή ξύζκηζε ησλ αληιηώλ όισλ ησλ δηαλνκέσλ, ε νπνία δειώλεηαη από 
ηνλ πξαηεξηνύρν (ζηνηρείν δ) παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4).  

Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί ζεηηθή απόθιηζε ζηηο πνζόηεηεο κεηαμύ πσιήζεσλ θαη  
παξαιαβώλ (πσιήζεηο ˃ παξαιαβέο ) κεγαιύηεξε από 3% ηόηε νη αξκόδηεο Ρεισλεηαθέο Αξρέο 
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πξνβαίλνπλ ζηελ βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ ηεο επηπιένλ δηαπηζησζείζαο 
δηαθνξάο. Δάλ δηαπηζησζεί αξλεηηθή απόθιηζε κεηαμύ πσιήζεσλ θαη παξαιαβώλ (πσιήζεηο ˂ παξαιαβέο) 
κεγαιύηεξε από 3% ηόηε ε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ πνπ ζπληάζζεηαη ζα απνζηέιιεηαη θαη ζηηο αξκόδηεο 
Φνξνινγηθέο Αξρέο γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ έιεγρν ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.. 

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη ζηα πξαηήξηα πγξαεξίσλ πξνβιέπνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη ζηηο εηαηξείεο εκπνξίαο 
πγξαεξίνπ από ηηο αξκόδηεο Ρεισλεηαθέο Αξρέο Διέγρνπ ζηηο νπνίεο ηίζεληαη ζε αλάισζε ηα ελ ιόγσ 
πξντόληα. Αλ από ηνπο αλαθεξόκελνπο ειέγρνπο πξνθύςεη αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο αλαθνξηθά κε 
ηε λόκηκε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πγξαεξίσλ ελεκεξώλνληαη νη θαηά ηόπν αξκόδηεο Ρεισλεηαθέο Αξρέο ησλ 
παξαιεπηώλ πγξαεξίσλ όισλ ησλ ρξήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα έθηαθηνπ ειέγρνπ.  

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα έθηαθησλ 
ειέγρσλ από ηηο Ρεισλεηαθέο Διεγθηηθέο Αξρέο, όπνηε θξίλεηαη ζθόπηκν. 
 
6. Ρέινο,  κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 νξίδεηαη όηη εάλ κέρξη ηελ έλαξμε 
εθαξκνγήο ηεο ελ ιόγσ Απόθαζεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ν εηήζηνο ηαθηηθόο έιεγρνο πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ  Φ.429/252/1997 ΑΝ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Φ.258/162/2000 ΑΝ, ηόηε απηόο πξέπεη ζε 
θάζε πεξίπησζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

Δπηπιένλ κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο ζα πξέπεη νη ζθξαγίδεο 
πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηηο Ρεισλεηαθέο Αξρέο ζηνπο δηαλνκείο πγξαεξίσλ ησλ πξαηεξίσλ λα 
αληηθαηαζηαζνύλ από ζθξαγίδεο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ .Α. Α2-
718/2014 θαη λα επηζηξαθνύλ ζηηο σο άλσ Ρεισλεηαθέο Αξρέο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ νινθιήξσζε 
ηεο ελ ιόγσ δηαδηθαζίαο, καδί κε αληίγξαθα ηνπ «Γειηίνπ Διέγρνπ Ούζκηζεο θαη Πθξάγηζεο» θαη ηνπ 
ηειεπηαίνπ πξσηνθόιινπ ζθξάγηζεο ηεο αξκόδηαο Ρεισλεηαθήο Αξρήο.    

 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ εηαηξεηώλ αιιά θα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε πηζηή εθαξκνγή ηεο 
θνηλνπνηνύκελεο Απόθαζεο. 
 
 
 
        Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ 
        ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ             ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 
   Ν/Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ/Ζ ΡΝ 
     ΑΡΝΡΔΙΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ           
              ΔΗΟΖΛΖ ΓΗΑΙΝΟΖ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
Α. Αποδέκηερ για ενέπγεια:  
1.Ρεισλεηαθέο Ξεξηθέξεηεο  
2.Ρεισλεία Α΄, Β΄& Γ΄ ηάμεο 
 
Β. Αποδέκηερ για κοινοποίηζη: 
1. πεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (.Δ.Γ.Γ.Δ.) 
2. Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 
3. Διεγθηηθή πεξεζία Ρεισλείσλ (ΔΙ..Ρ.) Αηηηθήο 
4. Διεγθηηθή πεξεζία Ρεισλείσλ (ΔΙ..Ρ.) Θεζζαινλίθεο 
5. Γ/λζε Γηεζλώλ Νηθνλνκηθώλ Πρέζεσλ (Γ.Ν.Π.) 
6. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
    α) Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
    β) Γηεύζπλζε Νξγάλσζεο- Ρκήκα Β' 
    γ) Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
    δ) Γ/λζε πνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ πεξεζηώλ 
7. Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
8. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ Γ.Γ.Γ.Δ. 
9. Νκνζπνλδία Δθηεισληζηώλ Διιάδαο 
    Ρζακαδνύ 38 — Ρ.Θ.. 18531, Ξεηξαηάο 
10. Πύιινγνο Δθηεισληζηώλ, Αζήλαο - Ξεηξαηά 
     Ρζακαδνύ 38 — Ρ. Θ: 18531, Ξεηξαηάο 
11. Πύιινγνο Δθηεισληζηώλ Θεζζαινλίθεο 
     Θνπληνπξηώηνπ 13 - Ρ.Θ. 54626, Θεζζαινλίθε 
12. Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή 
     Ξεηξαηώο 46 - Ρ.Θ. 18510, Ξεηξαηάο . 
13. Γεληθή Γ/λζε Γεληθνύ Σεκείνπ Θξάηνπο 
     Γ/λζε Δλεξγεηαθώλ, Βηνκεραληθώλ & Σεκηθώλ Ξξντόλησλ 
14. Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο 
      Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ θαη Βξαρππξόζεζκσλ Γεηθηώλ 
      Ξεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ –Ρ.Θ. 18510 Ξεηξαηάο 
15. πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 
      Γεληθή Γηεύζπλζε Δλέξγεηαο 
      Γ/λζε δξνγνλαλζξάθσλ 

  Κεζνγείσλ 119, ΡΘ 10192, Αζήλα 
16.πνπξγείν Νηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνύ  

   Γελ. Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο  
   Γελ Γ/λζε Δθαξκνγήο Θαλνληζκώλ, πνδνκώλ θαη Διέγρνπ 
   Γ/λζε Ξνιηηηθήο Ξνηόηεηαο  

17. Πύλδεζκνο Δηαηξεηώλ Δκπνξίαο Ξεηξειαηνεηδώλ (ΠΔΔΞΔ) 
     'Ησλνο Γξαγνύκε 46, 11528, Ηιίζηα 
     (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζεη ηελ παξνύζα ζηα κέιε ηεο) 
18. Έλσζε Διιεληθώλ Δηαηξεηώλ Δκπνξίαο Ξεηξειαηνεηδώλ. 
      Ακεξηθήο 10, Ρ.Θ. 106 71 
19. Έλσζε Δκπόξσλ γξώλ Θαπζίκσλ λνκνύ Αηηηθήο 
      Ξάξνδνο Ραύξνπ 41, Ρ.Θ. 182 33 Αζήλα 
20. Διιεληθά Ξεηξέιαηα Α.Δ. 
     Γεληθή Γ/λζε Δθνδηαζκνύ & Δκπνξίαο 
     Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνύ Ξαξαγσγήο – Ρκήκα Ξξνδηαγξαθώλ θαη Πρέζεσλ κε        ην Γεκόζην - 

Σεηκάξαο 8Α, 15125 
21. MOTOR OIL (ΔΙΙΑΠ) Α.Δ. 

α) ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΑ ΘΝΟΗΛΘΝ Α.Δ. 
β) Ζξώδνπ Αηηηθνύ 12Α ,15 124 Καξνύζη.  
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22. ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ: 
- ΘΚΝΗL A.E., Ι. Θεθηζίαο 28, Ρ.Θ. 115 26 – ΑΘΖΛΑ  
- ΑΟΓΩ Α.Δ., ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ – Ξιαηεία Διεπζεξίαο -ΡΘ 852 00 – ΘΑΙΚΛΝΠ 
- SILK OIL Α.Δ. - Φίισλνο 131, Ρ.Θ.185 36 –ΞΔΗΟΑΗΑΠ 
- ΘΑΝΗL Α.Δ., Λ.Ξ.Ν ΙΑΣΑΛΑΓΝΟΑΠ – ΘΔΠ/ΛΗΘΖ  
- SEKA A.E., Αθηή Κηανύιε 53-55, Ρ.Θ.185 36 – ΞΔΗΟΑΗΑΠ 
- SEKAVIN A.E., Αθηή Κηανύιε 53-55, Ρ.Θ. 185 36 – ΞΔΗΟΑΗΑΠ 
- ΒΗΡΝΚΗΛΑ Α.Δ., 14Ν ρικ ΞΔΝ Θεζ/λίθεο–Βέξνηαο Λ. Αγρίαινο –Ρ.Θ. 57008 
  ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ    
- MED OIL A.E., Ι. Θεθηζίαο 98 – Ρ.Θ. 115 26 – ΑΘΖΛΑ 
- ΟΔΒΝΪΙ Α.Δ, Θαπνδηζηξίνπ 6 – Ρ.Θ. 166 72 ΒΑΟΖ 
- ΓΗΑΞΔΚ Α.Δ., Κεζνγείσλ 2-4 – Ρ.Θ. 115 27 ΑΘΖΛΑ 
- ΡΟΗΑΗΛΑ Α.Δ, Θαινρώξη Θεζ/λίθεο - Ρ.Θ. 570 09 –Ρ.Θ. 1407-ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ  
- RODOGAZ Α.Δ., Θαλακάη – Ρ.Θ. 851 00 – Ρ.Θ. 290 - ΟΝΓΝΠ 
- ΒΗΑΘΔΙ ΑΒΔΔ, Ξαηξόθινπ 5, Ρ.Θ. 351 00 – ΙΑΚΗΑ 
- ΚΞΔΡΝΘΑΡ Α.Δ., Φηιίππνπ 4, Ρ.Θ. 502 00  ΞΡΝΙΔΚΑΪΓΑ 
- DIMOIL A.E., Θεξηαλό Ξαηξώλ, Ρ.Θ. 250 02 ΞΑΡΟΑ 
- ΑΞΔΗΟΩΡΑΛ ΑΒΔΔ, Βηνκεραληθή Ξεξηνρή ΞΟΔΒΔΕΑΠ Ρ.Θ. 481 00 
- MELKO OIL Α.Δ, Αθηή Θνλδύιε10 Ρ.Θ. 185 45 - ΞΔΗΟΑΗΑΠ 
- ΑΡΙΑΛΡΗΠ Α.Δ., 6ε  Ξξνβιήηα εληόο ΝΙΘ - Ρ.Θ. 541 10 - ΘΔΠ/ΛΗΘΖ  
- ΣΟΠΝΪΙ, Ρηκνιένληνο Βάζνπ 26 - Ρ.Θ. 115 21 – ΑΘΖΛΑ 
23. Νκνζπνλδία Βελδηλνπσιώλ Διιάδνο  

Ιόληνπ 8, 10681- Αζήλα 
24.Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Ξξαηεξηνύρσλ Δκπόξσλ Θαπζίκσλ (Ξ.Ν.Ξ.Δ.Θ.) 

Ακεξηθήο 10, 10671, Αζήλα  
     Αξρηκήδνπο 29, 71306, Ζξάθιεην Θξήηεο 
25. Έλσζε Βελδηλνπσιώλ Λνκνύ Αηηηθήο 

Ιόληνπ 8, 10681- Αζήλα 
26. Έλσζε αεξίσλ-Δλαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ Απηνθηλήησλ Διιάδνο «ΑΔΟΗΝΘΗΛΖΠΖ» 

Γακβέηηα 12, 10677, Αζήλα 
27. Νηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο 
     3εο Πεπηεκβξίνπ 36, ΡΘ 1 0432-Αζήλα 
28. Θεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο 
     Αθαδεκίαο 7, 10671, Αζήλα 
29. Δκπνξηθό, θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ 
     Αθαδεκίαο 7, ΡΘ 1067 Η-Αζήλα, 
     (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) 
30. Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

  Ξεηξαηώο 132, 11854 – Αζήλα 
 
Δζωηεπική Γιανομή: 
1. Γξαθείν πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ 
2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακ. Γεκνζίσλ Δζόδσλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γ/ληξηαο Ρεισλείσλ & Δ.Φ.Θ 
5. Γεληθή Γ/λζε Ρεισλείσλ & Δ.Φ.Θ. 
α) Γ/λζε Ρεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 
β) Γ/λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάησλ θαη Ρεισλεηαθώλ Νηθνλνκηθώλ Θαζεζηώησλ 
γ) Γ/λζε Πηξαηεγηθήο Ρεισλεηαθώλ Διέγρσλ θαη Ξαξαβάζεσλ 
δ) Γ/λζε Ζιεθηξνληθνύ Ρεισλείνπ 
ε) Γ/λζε Δ.Φ.Θ. θαη Φ.Ξ.Α. - Ρκήκαηα Α', Β', Γ’ θαη Γ'. 
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