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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15212/1259 
 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

 
ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας 

α) Γενικές ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και 
Επικοινωνιών  
β) ∆ιευθύνσεις και τµήµατα Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Χώρας.  

 
KOIN: Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων 
α) Γραφείο Υπουργού 
β) Γραφείο Υφυπουργού 
γ) Γραφείο Γενικής Γραµµατέως. 
δ) ΣΕΕΥΜΕ 
  

 
ΘΕΜΑ:   ∆ιευκρινήσεις περί ενηµέρωσης φακέλου που περιλαµβάνει αλλαγές που επιβλήθηκαν από νοµοθεσία 

του συστήµατος εισροών-εκροών, καθώς και διευκρινήσεις για την διαδικασία αλλαγής προϊόντος 
πρατηρίου υγρών καυσίµων. 

 
 
ΣΧΕΤ.: Έγγραφο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας µε 

Αρ. Πρωτ. Οικ.11215/26-02-2015. 

 

Με αφορµή το παραπάνω σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείµενο του θέµατος, 

σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Απόφασης µε Αριθµ. οικ.81540/1445/Φ.4.2/2015 

(Β’2984), για την έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων απαιτείται, ως 

ένα εκ των δικαιολογητικών, η υποβολή ογκοµετρικού πίνακα των δεξαµενών προϊόντων 

του πρατηρίου, που είναι σε ισχύ. (δικαιολογητικό 9), καθώς επίσης και η υποβολή στα 

λοιπά δικαιολογητικά, έντυπου πληρωµής του ανταποδοτικού τέλους (δικαιολογητικό 15).   

2. Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι, πριν την ηµεροµηνία λήξης του ογκοµετρικού πίνακα, όπως 

αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις της Φ2-1617/2010 όπως ισχύει, για το σύννοµο της 

λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίµων, υποβάλλεται νέος ογκοµετρικός πίνακας σε 

ισχύ, σε αντικατάσταση του παλαιού. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια 

λειτουργίας αλλά έχει εφαρµογή το εδάφιο iv της παραγράφου 23 του Άρθρου 1 της ΚΥΑ 
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µε αρ. Πρωτ.79789/2014 (Β’ 3676) σύµφωνα µε το οποίο «Στην περίπτωση που δεν 

προστίθεται εξοπλισµός ή εξάρτηµα, αλλά γίνεται ενηµέρωση του φακέλου, που τηρείται 

στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, για στοιχεία του 

συστήµατος εισροών-εκροών, δεν απαιτείται η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους, διότι 

αυτό έχει ήδη καταβληθεί για την έκδοση της ενιαίας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου 

καυσίµων.» 

3. Τέλος στην περίπτωση αίτησης αλλαγής καυσίµου που αποθηκεύεται σε δεξαµενή 

πρατηρίου υγρών καυσίµων από βενζίνη αµόλυβδη οποιασδήποτε εµπορικής ονοµασίας, 

σε βενζίνη αµόλυβδη οποιασδήποτε άλλης εµπορικής ονοµασίας, δεν απαιτείται, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του π.δ. 1224/81 ή του 465/1970, όπως ισχύουν, η έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας, διότι στην ισχύουσα νοµοθεσία, δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ των 

διαφόρων εµπορικών ονοµασιών των βενζινών αµόλυβδης τεχνολογίας. Το ίδιο ισχύει και 

για την περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων λόγω αλλαγής των 

διαφόρων εµπορικών ονοµασιών του πετρελαίου που αποθηκεύεται στις δεξαµενές του. 

 

Ο  ΓΕΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

Ι. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
Ε. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  1. ∆/νση Ελέγχου Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων(3) 

2. Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας  
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