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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1306/2018 

 

για τη χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με 

την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Α.Ε.» (δ.τ. «ΜΟΕ») 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 20η Δεκεμβρίου 2018, η οποία συνεχίστηκε 

την 21η Δεκεμβρίου 2018, και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 13, 134 

και 135 αυτού (εφεξής ο «Νόμος»). 

2. Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

«Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1)», καθώς 

και τα Παραρτήματα αυτής (ΦΕΚ Β’ 1498). 

3. Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/543/οικ.20506 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» 

(Έκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών), καθώς και τα Παραρτήματα αυτής 

(ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»). 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-244533/27.08.2018 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-06802/27.08.2018) 

αίτηση (εφεξής η «Αίτηση») που υποβλήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ 

ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (δ.τ. «ΜΟΕ»), (εφεξής ο «Αιτών») για 

χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 300 MW και για χρονική διάρκεια 

είκοσι (20) ετών. 

5. Το αποδεικτικό κατάθεσης των προβλεπόμενων τελών, το οποίο υποβλήθηκε με την ως άνω 

Αίτηση. 

6. Τη δημοσίευση της Αίτησης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 05.09.2018. 

7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 
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8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 248205/01.11.2018, καθώς και τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

251188/13.12.2018, Ι-251496/17.12.2018, Ι-251499/17.12.2018 και Ι-251580/18.12.2018, Ι-

251846/21.12.2018 έγγραφα, με τα οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία στην 

ανωτέρω Αίτηση. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 134 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του Νόμου και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού 

Αδειών, εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκε για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού Αδειών: «Δικαίωμα 

υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδειας Προμήθειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, έχουν 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οι οποίες διαθέτουν κατά τη 

στιγμή υποβολής της αίτησης, το εταιρικό κεφάλαιο που καθορίζεται στην περίπτωση (α) της 

παραγράφου 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, και: α) έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες 

της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, αν σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία 

που η χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή β) έχουν συστήσει νομίμως 

υποκατάστημα στην Ελλάδα». 

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο Αιτών έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για 

τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο 

έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, με μετοχικό κεφάλαιο 

τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 €). 

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η Αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού Αδειών, συνοδεύεται δε από τα έγγραφα και 

στοιχεία του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Αδειών και συνεπώς η Αίτηση είναι τυπικά πλήρης. 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 134 του Νόμου: «Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 6, η Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους 

ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο 

υποψήφιος Προμηθευτής: (α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, (β) διαθέτει οργανωτική και 

διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση 

δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και (γ) έχει την 

αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία 

της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών». 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού Αδειών: «Κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, καθώς και τα ακόλουθα: α) Την οργανωτική και διοικητική δομή 

του αιτούντος νομικού προσώπου η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να εξασφαλίσει την 

αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, η οποία προκύπτει από τα 

έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1, 2 και 3. β) Την αναγκαία 

χρηματοοικονομική ευρωστία, και φερεγγυότητα του αιτούντος νομικού προσώπου, η οποία 
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αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1, 2, 3». 

Επειδή, από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται 

τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 134 του Νόμου για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Επειδή, από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, διαπιστώθηκε ότι ο Αιτών 

διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και 

χρηστή άσκηση της δραστηριότητας της Προμήθειας. 

Επειδή, από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, διαπιστώθηκε ότι ο Αιτών 

έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία για την άσκηση της δραστηριότητας της 

Προμήθειας. 

Για τους παραπάνω λόγους, 

Αποφασίζει 

Τη χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ 

ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (δ.τ. «ΜΟΕ») σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα 

Στοιχείων Άδειας Προμήθειας και τους ακόλουθους Γενικούς Όρους. 

Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Όνομα 

Κατόχου «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 

Μετοχική σύνθεση 

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

1 Petroventure Holdings Limited 40,0% 

2 
Motor Oil Holdings Ltd 1,5% 

3 
Doson Investments Company 5,9% 

4 
Επενδυτικό Κοινό 52,6% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 % 

Ισχύς 300 MW 

Διάρκεια Ισχύος Είκοσι (20) έτη 

Έδρα της 

εταιρείας 

Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής 

Πρόσωπα 
επικοινωνίας 

Α. Κασαπάκη 

E-mail: kassapna@moh.gr 

Γ. Οικονόμου 

E-mail: goikonomou@moh.gr 
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Γενικοί Όροι για την Άδεια Προμήθειας 

1. Ορισμοί 

Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Άδεια έχουν το 
περιεχόμενο που καθορίζεται στο ν. 4001/2011 και στον Κανονισμό Αδειών. 

2.  Υποχρέωση τήρησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου 

Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 
δραστηριότητα αυτή και ιδίως: 

α). το ν. 4001/2011 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 48, 55, 56, 57, 134 και 141, 

β). τον Κανονισμό Αδειών, 

γ). τον Κώδικα Προμήθειας που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 138 του Νόμου, 
τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ 
(Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος), καθώς και τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών 
Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 

δ). τους ειδικούς και τους γενικούς όρους της Άδειάς του, καθώς και 

ε). κάθε άλλη εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4001/2011 κανονιστική πράξη, η οποία 
διέπει τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

3.  Παροχή Στοιχείων - Διεξαγωγή ελέγχων 

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει: 

α). να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, προκειμένου να εκπληρώσει 
τις αρμοδιότητές της, 

β). να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του 
κοινοποιείται, 

γ). να τηρεί ενημερωμένο μητρώο των πελατών που περιλαμβάνει, ιδίως το όνομα ή επωνυμία 
του πελάτη και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του πελάτη. Το μητρώο αυτό και οι 
μεταβολές του γνωστοποιούνται στη ΡΑΕ και στους αρμόδιους Διαχειριστές. 

4.  Τήρηση λογαριασμών 

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 141 του 
ν. 4001/2011 όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και να τηρεί στην έδρα του 
αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί 
δημοσιεύονται υποχρεωτικά. 

5.  Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας 

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή που 
επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας και κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης, εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την πραγματοποιούμενη μεταβολή ακολουθώντας τη διαδικασία 
του άρθρου 13 του Κανονισμού. 
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6.  Συμβάσεις με το Διαχειριστή του Συστήματος 

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να συνάπτει με τον αρμόδιο Διαχειριστή (Διαχειριστή Δικτύου 
και Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη χρήση 
του Συστήματος και των διασυνδέσεων και να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών. 

7.  Κανόνες που τηρούνται κατά την άσκηση της δραστηριότητας - Τήρηση υποχρεώσεων 

1. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του 
Κανονισμού Αδειών, καθώς και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιδίως 
σχετικά με κάθε οικονομική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα αυτού ή του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ή του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

2. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δε νοθεύει 
τον ανταγωνισμό και να μην προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας 
θέσης του στην αγορά. 

3. Ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας υποχρεούται: 

α). να συναλλάσσεται με τους πελάτες του με κανόνες διαφανείς και αμερόληπτους και κατά τις 
συναλλαγές του να τηρεί τους κανόνες ίσης μεταχείρισης, 

β). να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται για την παροχή 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχει τυχόν επιβληθεί. 

γ). να υποβάλει στη ΡΑΕ κατ’ ελάχιστον μία φορά το χρόνο στοιχεία που αφορούν την 
παρακολούθηση της δραστηριότητας της Προμήθειας, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν σε 
θέματα:  

i. ικανοποίησης πελατών, 

ii. διάρθρωσης της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

iii. καταγραφής αποτελεσμάτων και συνθηκών της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

δ). κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες 
εγγυήσεις για την εξασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για έγχυση στο ΕΣΜΗΕ. 

ε). καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας: 

i. να διατηρεί το εταιρικό /μετοχικό κεφάλαιο που απαιτεί ο νόμος, 

ii. να διαθέτει κατάλληλη οργανωτική και διοικητική δομή, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας της προμήθειας, 

iii. να διαθέτει την απαραίτητη χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, 

iv. να ενημερώνει για κάθε αλλαγή στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, 

v. να εκπληρώνει αμελλητί τις υποχρεώσεις του και οφειλές του απέναντι στους αρμόδιους 

Διαχειριστές. 

8. Τέλη 

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

9. Διάρκεια ισχύος της Άδειας 

Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας 
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μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού. 

10.  Ανάκληση της Άδειας 

Η ΡΑΕ μπορεί να ανακαλέσει την Άδεια αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και στο 
άρθρο 16 του Κανονισμού Αδειών. 

 

Η Απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί ενδικοφανής 

προσφυγή εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011). 

 

          Αθήνα, 21/12/2018 

           Ο Πρόεδρος της  ΡΑΕ 

 

 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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