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ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
ΑΘΗΝΑ              18 Σεπτεµβρίου 2013 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.46882/6199 
 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

 
ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Περιφερειών της 
Χώρας 

2. Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών 
Περιφέρειας Αττικής. Λεωφ. Συγγρού 
15-17, Αθήνα  

3. Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης  12ο χλµ 
Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Πολυγύρου Τ.Θ. 
60760 Θεσσαλονίκη 

 
KOIN: Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων 
α) Πολιτικό γραφείο Υπουργού 
β) Γραφείο Υφυπουργού 
γ) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Μεταφορών 
δ) ΣΕΕΥΜΕ 
ε) Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας  

 
 
 
ΘΕΜΑ: Επιβολή κυρώσεων για το σύστηµα εισροών-εκροών. 
 
 
 
ΣΧΕΤ.: α  Άρθρο 42 ν.4155/13 (120 Α’/29-05-13) 

β Υπουργική Απόφαση µε Αρ. Οικ.40534/4859/22-08-13 (2041 Β’) «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 

1617/07.12.10(ΦΕΚ 1980/Β/2010) ∆ιαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου 

ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων. 

Απαιτήσεις συµµόρφωσης, καταγραφής λειτουργίας και διασφάλισης των µετρήσεων και 

ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων.» 

γ. Υπουργική Απόφαση µε Αρ. Πρωτ. Φ2-1871/02-09-13 (2173 Β’) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων-

καθορισµός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν 

στα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων». 

δ. Υπουργική Απόφαση µε Αρ. Πρωτ. 59555/ 2459/18-10-10 (1261 Α’) «Καθορισµός της διαδικασίας και 

του τρόπου σφράγισης εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίµων.» 
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Σε απάντηση ερωτηµάτων που έχουν περιέλθει στην αντίληψη της Υπηρεσία µας αναφορικά µε τα 

ανωτέρω σχετικά έγγραφα, σας ενηµερώνουµε τα εξής: 

1. Σύµφωνα µε το (α) σχετικό, η µη εµπρόθεσµη τοποθέτηση του συστήµατος εισροών-εκροών 

(µετά την παρέλευση των προθεσµιών που προσδιορίζονται από την Απόφαση µε Αρ. Πρωτ. 

ΠΟΛ 1009) επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο 

εκµεταλλευτής του πρατηρίου επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισµένη σύµβαση µε 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήµατος εισροών-εκροών. 

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση η µη επίδειξη σύµβασης ως ανωτέρω συνεπάγεται την 

αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου. Σε κάθε περίπτωση όµως η παρέλευση 

προθεσµίας 5 µηνών από την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία επισύρει πέρα των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο (γ) σχετικό.  ∆ηλαδή στην ανωτέρω περίπτωση µετά από τις 27-

08-13 για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, πέρα των λοιπών κυρώσεων 

προβλέπεται και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας εφαρµόζοντας τις ανωτέρω διατάξεις σε 

συνδυασµό µε το (γ) σχετικό, σύµφωνα µε την διαδικασία που αναλύεται στην παρ.2 της 

παρούσης. 

2. Σύµφωνα µε την παρ. 1β του Άρθρου 2 του (γ) σχετικού στην περίπτωση µη εγκατάστασης του 

συστήµατος αναστέλλεται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου µέχρι την πλήρη 

συµµόρφωση του εκµεταλλευτή.  Σύµφωνα µε την παρ. 1γ του Άρθρου 2 του (γ) σχετικού 

γίνεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίµων, στην περίπτωση που 

εκµεταλλευτής κατά του οποίου έχει γίνει αναστολή της άδειας λειτουργίας εντοπιστεί να το 

λειτουργεί. Σύµφωνα µε την παρ. 1α του Άρθρου 2 του (γ) σχετικού εγκατάσταση του 

συστήµατος εισροών-εκροών νοείται η περατωµένη εγκατάσταση αυτού, η οποία να 

συνοδεύεται από τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου η οποία να την 

περιλαµβάνει µε την κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο (β) σχετικό . 

Σύµφωνα µε (β) σχετικό η έκδοση νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας γίνεται υποχρεωτικά εντός 

διαστήµατος τριών µηνών, δηλαδή για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης για το διάστηµα 

από 27-08-13 έως 27-11-13. Συνεπώς για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης µέχρι την 

27-11-13 θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ενηµερωθεί ο φάκελος των πρατηρίων υγρών 

καυσίµων που να περιλαµβάνει το σύστηµα εισροών-εκροών. Μετά την παρέλευση αυτής 

της προθεσµίας υποχρεωτικά θα γίνει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου 

στην περίπτωση της µη εγκατάστασης του συστήµατος εισροών-εκροών, ή και αφαίρεση 

της άδειας στην περίπτωση που η αναστολή παραβιαστεί από τον εκµεταλλευτή. 

3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του (β) σχετικού για την έκδοση της νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας 

του πρατηρίου υγρών καυσίµων που θα περιλαµβάνει το σύστηµα εισροών-εκροών δεν 

απαιτείται να γίνει αυτοψία από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών. Απαιτείται µόνο 

να γίνει έλεγχος των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών 

και Επικοινωνιών. 
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4. Μέχρι την παρέλευση τριµήνου από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο (β) σχετικό για την 

έκδοση της ενιαίας άδειας λειτουργίας είναι επιτρεπτή η έκδοση ∆ιοικητικών πράξεων για το 

πρατήριο όπως πχ., αλλαγή δικαιούχου, τροποποίηση εξοπλισµού, προσθήκη LPG κ.τ.λ. µε την 

παρατήρηση στην άδεια λειτουργίας ότι µέχρι την συµπλήρωση του τριµήνου που αναφέρεται 

στο (β) σχετικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας στην οποία θα 

συµπεριλαµβάνεται το σύστηµα εισροών-εκροών αλλιώς θα επιβληθούν οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στο (γ) σχετικό. 

5. ∆εξαµενές πρατηρίων που δεν λειτουργούν προσωρινά ,σύµφωνα µε δήλωση του εκµεταλλευτή 

του πρατηρίου που υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά για το εισροών-εκροών σύµφωνα µε 

το (β) σχετικό, σφραγίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών σύµφωνα µε την 

διαδικασία που αναφέρεται στην παρ.3 του (δ) σχετικού µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας 

του τριµήνου που αναφέρεται στο (β) σχετικό.  Στην νέα ενιαία άδεια λειτουργίας που θα 

εκδοθεί για το εισροών-εκροών θα πρέπει να αναφέρονται οι εν λόγω δεξαµενές ως µη 

λειτουργούσες και το σύστηµα εισροών-εκροών δεν θα εγκατασταθεί σε αυτές. Οποτεδήποτε µε 

δήλωση του εκµεταλλευτή του πρατήριου ζητηθεί η επαναλειτουργία τους, αυτή θα γίνει 

αποδεκτή εφόσον εγκατασταθεί το σύστηµα εισροών-εκροών σε αυτές και γίνει τροποποίηση 

της άδειας λειτουργίας αναλόγως. 

6. Οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ2-1860/20-08-13, έχουν εφαρµογή για την 

χρηµατοδότηση του συστήµατος εισροών-εκροών και µόνο και δεν προσδιορίζουν την 

ηµεροµηνία τοποθέτησης ή άλλες τεχνικές λεπτοµέρειες εγκατάστασης του συστήµατος 

εισροών-εκροών. 

7. Τα δικαιολογητικά που έχουν τυχόν κατατεθεί για έγκριση σχεδιαγραµµάτων προ τις 27-08-13 

για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί έγκριση 

σχεδιαγραµµάτων προ της εφαρµογής του (β) σχετικού, θα χρησιµοποιηθούν για την έγκριση 

σχεδιαγραµµάτων και την ενιαία άδεια λειτουργίας που προβλέπεται να γίνει ταυτόχρονα για το 

σύστηµα εισροών-εκροών σύµφωνα µε το (β) σχετικό. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί 

στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της υπόλοιπης χώρας. 

 
Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
Θ. ΕΥΓΕΝΙ∆ΗΣ 

 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (3) 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9Θ1-1ΜΦ


