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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Συγκρότηση Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου για τον τελικό έλεγχο επένδυσης της επιχείρησης  

«OIL ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OIL ONE 

S.A.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, στην κατηγορία της 

Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων. 

  

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 
Έχοντας υπόψη :  

1α. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων 

Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – 

Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117), όπως ισχύουν.  

β. Τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 

Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄8), όπως ισχύουν.  

γ. Το Προεδρικό Διάταγμα 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών 

σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011» (Α΄83), όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό 

Διάταγμα 158/2013 (Α΄250) και ισχύει.  

δ. Την υπ’ αριθμ. 2106/31-1-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων «Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των 

Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 καθώς 
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και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα 

κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προηγούμενων 

επενδυτικών νόμων (ν.3299/2004, ν.2601/98 και ν.1892/90)» (Β΄183/31-01-2013). 

  ε. Την υπ’ αριθμ. 118699/31-10-2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016» (Β΄3929/08-11-2017), όπως τροποποιήθηκε 

με τις υπ΄ αριθμ. 65920/21-06-2019 (Β΄2582/27-06-2019) και 134068/23-12-2019 

(Β΄4874/30-12-2019) Υπουργικές αποφάσεις. 

  

  2α. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος : οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»  (Α’ 133), 

όπως ισχύουν. 

β. Το π.δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192). 

γ. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).  

δ. Το π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121). 

ε. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).  

στ. Την απόφαση 79591/30-7-2019 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ.΄507/02-

08-2019). 

 

3α. Την υπ’ αριθμ. 10095/2-3-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας «Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του άρθρου 11 

του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α`/2011) ”Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου 

των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011”».  

β. Την υπ’ αριθμ. 36833/17-07-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του 

άρθρου 11 του Π.Δ 33/2011, όπως ισχύει, “Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των 

επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011”» (ΑΔΑ:ΨΠΩΤΦ-4Υ6). 

γ. Την υπ’ αριθμ. 141930/30.12.2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) 

του άρθρου 11 του Π.Δ 33/2011» (ΑΔΑ: ΨΥΔΦ465ΧΙ8-4ΟΓ). 

δ. Την υπ’ αριθμ. 26226/3-3-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
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Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων στις διαδικασίες αξιολόγησης ελέγχου και 

παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4399/2016» (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 117/13-03-2017).   

 

4α. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25746/ΥΠΕ/6/00132/Σ/Ν.3908/11/27-5-2014 (Β΄1427/04-06-2014) 

απόφαση υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης «OIL ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OIL ONE S.A.» στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, όπως 

ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών 

Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού (1η Περίοδος 2013), που αφορά στην δημιουργία μονάδας 

επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών και ελαιωδών αποβλήτων (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου 

δραστηριότητας: 38.22.19), στη θέση ΜΙΧΑΛΗΝΟΥ 10, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, του Δήμου ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, συνολικού 

επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες 

εξήντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (10.516.063,68€) και συνολικής ενίσχυσης ενός 

εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ και πενήντα 

πέντε λεπτών (1.577.409,55€), ήτοι ποσοστού 15% του ενισχυόμενου κόστους που χορηγείται 

με τη μορφή της επιχορήγησης.   

β. Την υπ. αριθμ. 75063/16-7-2019 αίτηση της επιχείρησης για τη διενέργεια τελικού ελέγχου 

της επένδυσης της.   

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  

 

Ά ρ θ ρ ο   1  

 
1.  Συγκροτούμε  Κεντρικό  Όργανο  Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) για τον τελικό, επιτόπιο, έλεγχο της 

επένδυσης της επιχείρησης «OIL ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OIL ONE S.A.», η οποία έχει υπαχθεί, με την υπ’ αριθμ. 

25746/ΥΠΕ/6/00132/Σ/Ν.3908/11/27-5-2014 απόφαση, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β΄1427/04-06-2014),  στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, 

όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών 

Επενδυτικών Σχεδίων, και αφορά στην «δημιουργία μονάδας επεξεργασίας υγρών 

πετρελαιοειδών και ελαιωδών αποβλήτων», στη θέση ΜΙΧΑΛΗΝΟΥ 10, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, του 

Δήμου ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας 

ΑΤΤΙΚΗΣ, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με δέκα εκατομμύρια 

πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (10.516.063,68 €) και 

συνολικής ενίσχυσης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων 

εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.577.409,55€), ήτοι ποσοστού 15% του 

ενισχυόμενου κόστους που χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.  
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2.  Μέλη του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) ορίζονται οι : 

 

1. ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, μέλος Ε.Μ.Π.Ε., Ειδικότητας Οικονομολόγου. 

2. ΤΖΗΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, μέλος Ε.Μ.Π.Ε., Ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού. 

3. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, μέλος Ε.Μ.Π.Ε., Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.  

 

Ά ρ θ ρ ο   2 

 

1. Αντικείμενο του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) αποτελεί ο τελικός, επιτόπιος 

έλεγχος της ανωτέρω επένδυσης με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του θεσμικού 

πλαισίου του νόμου 3908/2011, όπως ισχύει.  

 

2. Ειδικότερα αντικείμενο του ελέγχου αποτελεί :  

 

α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου). 

 

β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και 

εξόφληση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου). Η διαπίστωση του 

κόστους ολόκληρου του πραγματοποιηθέντος έργου από την έναρξη της επένδυσης έως και 

την ολοκλήρωσή της, αναλυτικά και κατά κατηγορία δαπανών. 

 

γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του 

αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της 

απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης «OIL ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OIL ONE S.A.», που έχει υπαχθεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

25746/ΥΠΕ/6/00132/Σ/Ν.3908/11/27-5-2014 Υπουργική απόφαση, στις διατάξεις του νόμου 

3908/2011.  

 

δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων με την αίτηση τακτικού ελέγχου, στοιχείων. 

 

3. Το Κ.Ο.Ε. οφείλει να διενεργήσει τον επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, να 

συντάξει τη σχετική έκθεση και να την υποβάλει ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη 

του, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), στη Διεύθυνση 

Αναπτυξιακών Νόμων, Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Μακροχρόνιων 

Υποχρεώσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την 

ημερομηνία λήξης της διενέργειας του ελέγχου.  
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                                                             Ά ρ θ ρ ο  3 

Οι αποζημιώσεις των μελών του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου ορίζονται ανά έλεγχο σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 26226/3-3-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και 

Οικονομικών «Καθορισμός αποζημιώσεων στις διαδικασίες αξιολόγησης ελέγχου και 

παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4399/2016» (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 117/13-03-2017). 

 

     
     
 

 

       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 
 

 

          ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

 
Πίνακας Αποδεκτών  
 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Κ.Ο.Ε. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 

Κοινοποίηση 

 

OIL ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. OIL ONE S.A.  

ΜΙΧΑΛΗΝΟΥ 10, τ.κ. 18648, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

 

Εσωτερική Διανομή 

 

1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα 

3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ιδιωτικών Επενδύσεων 

4. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων 

 Τμήμα Ελέγχου & Παρακολούθησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων 

 Τμήμα Λειτουργικών Προδιαγραφών & Υποστήριξης των διαδικασιών του Αναπτυξιακού 

Νόμου 

 
 

[ΘΕΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ] 
 

Κ.Α.Α. 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
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