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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
 
1. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
2. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ  
ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ      
 ΤΜΘΜΑ ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘΣ ΜΘΤΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΘΕΩΘΣΘΣ  
ΜΕΤΘΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ (ΕΙΣΟΩΝ –ΕΚΟΩΝ)  
 Ταχ. Δ/νςθ: Ρλ. Κάνιγγοσ, Ακινα 
 Ταχ. Κωδ.: 10181  
 Ρλθροφορίεσ: Ε. Μακατςϊρθ, Γ. Νίτςιου 
 Τθλζφωνο: 210-3893935, -981 
e-mail: emakatsori@ggb.gr   nitsiou.georgia@ggb.gr 
 
Β) Δ/ΝΣΘ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ &  
ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΚΩΝ 
ΤΜΘΜΑ Γϋ 
Ταχ. Δ/νςθ: Ρλ. Κάνιγγοσ, Ακινα 
Ταχ. Κωδ.: 10181  
Ρλθροφορίεσ: Ν. Ραπανικολάου 
 Τθλζφωνο: 210-3893801 
e-mail: papanikolaoun@ggb.gr  
 
3.  ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ  
ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ  
 
4.ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 
ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Α) Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 
ΤΜΘΜΑ Βϋ 
Ταχ. Δ/νςθ  : Αναςτάςεωσ 2 και Τςιγάνε           
Ταχ. Κϊδ.: 10191 Ραπάγου                         
Ρλθροφορίεσ: Η. Ράςιοσ- Α. Σκυλλάκοσ               
Τθλζφωνο: 210 6508139 210 6508547              
e-mail: h.pasios@yme.gov.gr  
 
Β)Δ/ΝΣΘ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΘΜΑ Βϋ 
Ταχ. Δ/νςθ : Αναςτάςεωσ 2 και Τςιγάνε           
Ταχ. Κϊδ.: 10191 Ραπάγου                         
Ρλθροφορίεσ: Α. Κουηισ               
Τθλζφωνο:210 6508476             
e-mail: a.kouzis@yme.gov.gr    
 
 

ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
ΑΔΑ:  
Αρικ. ΦΕΚ: 489 Βϋ/08-02-2022 
Ακινα,   28/01/2022 

Αρικ. Ρρωτ.:Α.1016 

Ρροσ: Ωσ Ρίνακασ Διανομισ 

mailto:emakatsori@ggb.gr
mailto:papanikolaoun@ggb.gr
mailto:h.pasios@yme.gov.gr
mailto:a.kouzis@yme.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΔΧΣ46ΜΠ3Ζ-3ΜΟ



2 
 

4. ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Α) ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  
Δ/ΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ,  
ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 
ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 
ΤΜΘΜΑ Δϋ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΛΑΘΕΜΡΟΙΟΥ 
Ταχ. Δ/νςθ :Ρειραιϊσ 72 Μοςχάτο     
Ταχ. Κϊδ.:18346                         
Ρλθροφορίεσ: Σ. εποφςθσ, Α. Δάρλα              
Τθλζφωνο: 213  1356361, 213 1356335            
e-mail : s.repousis@aade.gr, a.darla@aade.gr   
 
Β) ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ  
Δ/ΝΣΘ ΕΦΚ & ΦΡΑ 
ΤΜΘΜΑ Αϋ 
Ταχ. Δ/νςθ :  Καρ. Σερβίασ 10        
Ταχ. Κϊδ.: 10184 
Ρλθροφορίεσ: Α. Μουηακίτου 
Τθλζφωνο: 2106987423 
e-mail : a.mouzakitou@aade.gr  
 
 
Θζμα: «Προι, προχποκζςεισ και διαδικαςία θλεκτρονικισ απογραφισ των δεξαμενϊν υγρϊν καυςίμων 

και υγραερίου κακϊσ και λοιπϊν ςτοιχείων  που αφοροφν  τα πρατιρια παροχισ καυςίμων τθσ παρ. 7 

του άρκρου 114 του ν. 4070/2012 και τισ εγκαταςτάςεισ  πωλθτϊν πετρελαίου κζρμανςθσ, ςτο Μθτρϊο 

Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων».  

 

ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΕΡΙΚΑΤΕΙΑΣ  

ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΩΝ 
και  

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
 

 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ: 
α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 1 του άρκρου 26 του ν.4758/2020 «Ρεριςτολι του 

λακρεμπορίου - Κφρωςθ του Ρρωτοκόλλου για τθν εξάλειψθ του παράνομου εμπορίου καπνοφ, διατάξεισ 

περί κοινωφελϊν περιουςιϊν και ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν, διατάξεισ για τα τζλθ κυκλοφορίασ και τα 

τζλθ ταξινόμθςθσ, κίνθτρα για τθν προςζλκυςθ φορολογικϊν κατοίκων και άλλεσ διατάξεισ.» (Αϋ 242),  
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β) του Κεφαλαίου Αϋ του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ 

ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 94) και 

ειδικότερα του άρκρου 7, τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 και του άρκρου 41 αυτοφ, 

γ) τθσ  παρ. 7 του άρκρου 114 του ν. 4070/2012 «υκμίςεισ Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, Μεταφορϊν, 

Δθμοςίων Ζργων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ82), 

δ) τθσ παρ. 3 του άρκρου 7 του ν. 3054/2002 «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ 

διατάξεισ.» (Αϋ230),  

ε) των άρκρων 17 και 18 του β.δ. 465/1970 «Ρερί όρων και προχποκζςεων εγκαταςτάςεωσ και 

λειτουργίασ αντλιϊν καυςίμων προ πρατθρίων κειμζνων εκτόσ των εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεων και 

κωμϊν ι εκτόσ κατοικθμζνων εν γζνει περιοχϊν και περί κυκλοφοριακισ ςυνδζςεωσ εγκαταςτάςεων μετά 

των οδϊν» (Αϋ 150), 

ςτ) των άρκρων 17 και 18 του π.δ. 1224/1981 «Ρερί όρων και προχποκζςεων ιδρφςεωσ και λειτουργίασ 

πρατθρίων υγρϊν καυςίμων κειμζνων εντόσ εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεων ι κωμϊν ι εγκεκριμζνων 

οικιςμϊν ι εν γζνει κατοικθμζνων περιοχϊν» (Αϋ 303),  

η) των άρκρων 25 και 26 του π.δ. 595/1984 «Προι και προχποκζςεισ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 

πρατθρίων διανομισ υγραερίου (LPG)» (Αϋ 218),  

      θ) του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 

Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 184), και ιδίωσ του άρκρου 22, 

κ) του άρκρου 47 του ν. 4623/2019 «υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, διατάξεισ για τθν ψθφιακι 

διακυβζρνθςθ, ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και άλλα επείγοντα ηθτιματα» (Α’ 134), 

ι) των άρκρων 16 και 20 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνςθ και απλοφςτευςθ τθσ ενίςχυςθσ οπτικοακουςτικϊν 

ζργων, ενίςχυςθ τθσ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ133), 

ια) του π.δ. 81/2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων και κακοριςμόσ 
των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων » (Α’ 119), 

ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν» (Αϋ121και διόρκωςθ ςφάλματοσ Αϋ126), 

ιγ) του π.δ. 142/17 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181), 

ιδ)  του π.δ. 147/2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» ( Α' 192), 

ιε) του π.δ 40/2020 «Οργανιςμόσ  Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (Αϋ 85), 

ιςτ) του π.δ. 123/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν» (Αϋ 151),  

ιη) του Δεφτερου Μζρουσ του ν.3982/2011«Απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ τεχνικϊν επαγγελματικϊν και 

μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων και επιχειρθματικϊν πάρκων και άλλεσ διατάξεισ» ( Αϋ 143) 

ιθ) του ν. 4442/2016 «Νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και άλλεσ 

διατάξεισ» (Αϋ 230). 
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2. Τθν υπό ςτοιχεία Υ2/09-07-2019 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Σφςταςθ κζςεων Αναπλθρωτι 
Υπουργοφ και Υφυπουργϊν (Βϋ2901).  

3. Τθν υπ’ αρ. 339/18-07-2019 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ 
αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικϊν, Απόςτολο Βεςυρόπουλο» (Β’ 3051).  

4. Τθν υπό ςτοιχεία Υ6/09-07-2019  Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων ςτον Υπουργό 
Επικρατείασ»  (Βϋ 2902).  

5. Τθν υπό ςτοιχεία 3981 ΕΞ/25.02.2020 Απόφαςθ του Υπουργοφ Επικρατείασ «Ραροχι Υπθρεςίασ 
Αυκεντικοποίθςθσ  Χρθςτϊν oAuth2.0 ςε Ρλθροφοριακά Συςτιματα τρίτων Φορζων» (Βϋ762). 

6. Τθν υπό ςτοιχεία 38428 ΕΞ 2021/29-10-2021 Απόφαςθ του Υπουργοφ Επικρατείασ «Κανόνεσ για τθν 

παροχι ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν» (Β’ 5231). 

7. Τθν υπ’ αρ. 317/22.09.2021 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν  «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Υποδομϊν και Μεταφορϊν, Μιχαιλ 
Ραπαδόπουλο» (Β’ 4383).  

8. Τθν υπό ςτοιχεία Δ.ΟΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ  Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ4738). 

9. Τθν υπ’ αρ. 1 τθσ 20.01.2016 πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ 
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του ν.4389/2016 και τισ 
αποφάςεισ υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων και υπό ςτοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με 
κζμα «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων». 

10. Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ των όρων και προχποκζςεων και τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ απογραφισ 

και ελζγχου των ςτοιχείων των δεξαμενϊν υγρϊν καυςίμων και υγραερίου των πρατθρίων παροχισ 

καυςίμων και των εγκαταςτάςεων πωλθτϊν πετρελαίου κζρμανςθσ κακϊσ και λοιπϊν ςτοιχείων που 

αφοροφν το πρατιριο ι τθν εγκατάςταςθ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ,  ςτθν εφαρμογι του Μθτρϊου 

Δεξαμενϊν  Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και  Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ. 

11. Το γεγονόσ ότι  με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ 

Ρροχπολογιςμοφ. 

 

ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ 

Άρκρο 1 

Σκοπόσ-Ρεδίο Εφαρμογισ 

1. Με τθν παροφςα απόφαςθ κακορίηονται: 

α) οι όροι, οι προχποκζςεισ  και θ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ απογραφισ των ςτοιχείων των δεξαμενϊν  

υγρϊν καυςίμων και υγραερίου των πρατθρίων παροχισ καυςίμων δθμόςιασ χριςθσ και των  

εγκαταςτάςεων πωλθτϊν πετρελαίου κζρμανςθσ κακϊσ και λοιπϊν ςτοιχείων που αφοροφν το πρατιριο 

ι τθν εγκατάςταςθ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ, ςτθν εφαρμογι του Μθτρϊου Δεξαμενϊν Ρρατθρίων 

Ραροχισ Καυςίμων και  Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ),   

β) οι υπόχρεοι απογραφισ των εν λόγω ςτοιχείων 

γ) οι αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου και επαλικευςθσ τθσ ορκότθτασ των καταχωριςκζντων ςτοιχείων,   
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δ) θ πρόςβαςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν ςτα δεδομζνα του εν λόγω Μθτρϊου, και  

ε) το ακριβζσ χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ αυτισ.  

2. Η παροφςα απόφαςθ αφορά τα πρατιρια παροχισ καυςίμων δθμόςιασ χριςθσ και τισ εγκαταςτάςεισ 

πωλθτϊν πετρελαίου κζρμανςθσ  όπωσ ορίηονται ςτισ περιπτϊςεισ 1 και 2 του άρκρου 2.  

 

 

Άρκρο 2 

Οριςμοί 

Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ νοοφνται ωσ: 
 
1. Ρρατιρια Ραροχισ Καυςίμων : τα πρατιρια παροχισ καυςίμων τθσ παρ. 7 του άρκρου 114 του ν. 

4070/2012 (Αϋ82), τα οποία εμπίπτουν ςε μία από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

 α) Ρρατιρια υγρϊν καυςίμων δθμόςιασ χριςθσ       

β) Αμιγι πρατιρια υγραερίου (LPG) δθμόςιασ χριςθσ  

      γ)  Μικτά πρατιρια υγρϊν καυςίμων και υγραερίου δθμόςιασ χριςθσ. 

2. Εγκαταςτάςεισ Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ: Οι εγκαταςτάςεισ των κατόχων άδειασ λιανικισ 
εμπορίασ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 7 του ν. 3054/2002 (Αϋ230).  
 
3. Κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο ζχει λάβει άδεια λιανικισ 

εμπορίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν. 3054/2002. Ειδικά για τα πρατιρια υγρϊν 
καυςίμων και υγραερίου και τισ εγκαταςτάςεισ πωλθτϊν πετρελαίου κζρμανςθσ ωσ Άδεια Λιανικισ 
Εμπορίασ νοείται θ άδεια λειτουργίασ που εκδίδεται από τισ αρμόδιεσ περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ 
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Ανάπτυξθσ, και περιλαμβάνει: 

     α. Άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων.   

β. Άδεια λειτουργίασ πρατθρίου πϊλθςθσ υγραερίου αποκλειςτικά για κίνθςθ οχθμάτων μζςω 
αντλιϊν. 

γ. Άδεια λειτουργίασ μικτοφ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων και υγραερίου. 

δ. Άδεια πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ, που προορίηεται για καταναλωτζσ οι οποίοι διακζτουν ίδιουσ 
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. 

 
4.  Κάτοχοσ άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων : Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο ζχει 
λάβει άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του β.δ. 465/1970 (Αϋ 150) ι του 
άρκρου 18  του π.δ. 1224/1981 (Αϋ 303).  
 
5.  Κάτοχοσ άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγραερίου: Το φυςικό ι νομικό το οποίο ζχει λάβει άδεια 
λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του π.δ. 595/1984 (Αϋ 218).  
 
6. Κάτοχοσ άδειασ λειτουργίασ μικτοφ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων και υγραερίου : Το φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο το οποίο ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του π.δ. 
595/1984 (Αϋ 218).  
 
 7. Κάτοχοσ άδειασ Ρωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ : Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο ζχει λάβει 
άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ του Δεφτερου Μζρουσ του ν.3982/2011(Αϋ 143) ι λειτουργεί 
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με κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4442/2016 (Αϋ 230). Στισ εγκαταςτάςεισ που 
υπόκεινται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ λειτουργίασ τουσ, τισ ευκφνεσ του κατόχου άδειασ πωλθτι 
πετρελαίου κζρμανςθσ ζχει ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 
 
8. Υπόχρεοι καταχϊριςθσ : τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του άρκρου 3 τα οποία είναι υπεφκυνα για τθν 
ορκι καταχϊριςθ των ςτοιχείων των δεξαμενϊν υγρϊν καυςίμων και υγραερίου των πρατθρίων παροχισ 
καυςίμων δθμόςιασ χριςθσ και των εγκαταςτάςεων πωλθτϊν πετρελαίου κζρμανςθσ κακϊσ λοιπϊν 
ςτοιχείων που αφοροφν το πρατιριο ι τθν εγκατάςταςθ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ, ςτο Μθτρϊο 
Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

9. Μθτρϊο Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου 
Θζρμανςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων : θ θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων ςτθν οποία καταχωρίηονται ςτοιχεία για τισ  δεξαμενζσ υγρϊν καυςίμων και υγραερίου 
των πρατθρίων παροχισ καυςίμων δθμόςιασ χριςθσ και των εγκαταςτάςεων πωλθτϊν πετρελαίου 
κζρμανςθσ, κακϊσ και  λοιπϊν ςτοιχείων που αφοροφν το πρατιριο ι τθν εγκατάςταςθ πωλθτι 
πετρελαίου κζρμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4  τθσ παροφςασ. H θλεκτρονικι εφαρμογι 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΨΡ-gov.gr) και 
υλοποιείται με βάςθ τουσ κανόνεσ για τθν παροχι ψθφιακϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν. Η εφαρμογι αυτι 
διαλειτουργεί με το ψθφιακό μθτρϊο που προβλζπεται ςτθν υπ’ αρ. 7135/81/29-01-2019 Απόφαςθ 
Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β’ 714).  

10. Εγκαταςτάτθσ ςυςτιματοσ Ειςροϊν-Εκροϊν: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που εγκακιςτά και 
ςυντθρεί το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ειςροϊν εκροϊν υγρϊν καυςίμων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 8 τθσ υπό ςτοιχεία Φ2-1617/2010 ΚΥΑ (Β’ 1980).  
 
11. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ Ειςροϊν Εκροϊν και Λιψθσ Σθμάτων τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων: Το πλθροφοριακό ςφςτθμα υποδοχισ και διαχείριςθσ δεδομζνων των 
εγκατεςτθμζνων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ειςροϊν εκροϊν ενεργειακϊν προϊόντων κακϊσ και 
δεδομζνων εντοπιςμοφ κζςθσ μεταφορικϊν μζςων. 
 
 

Άρκρο 3 

Υπόχρεοι καταχϊριςθσ ςτοιχείων ςτο Μθτρϊο  Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και   

Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ   

1. Υπόχρεοι καταχϊριςθσ των ςτοιχείων των δεξαμενϊν των πρατθρίων παροχισ καυςίμων δθμόςιασ 

χριςθσ και των εγκαταςτάςεων πωλθτϊν πετρελαίου κζρμανςθσ, κακϊσ και των  λοιπϊν ςτοιχείων του 

άρκρου 4 που αφοροφν το πρατιριο  ι τθν εγκατάςταςθ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ,  είναι τα 

ακόλουκα πρόςωπα: 

α) ο κάτοχοσ άδειασ λειτουργίασ του πρατθρίου δθμόςιασ χριςθσ:  

αα) υγρϊν καυςίμων ι  

αβ) υγραερίου (LPG) ι 

αγ) υγρϊν καυςίμων και υγραερίου (LPG) , 

για τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων που αφοροφν το πρατιριο, τισ δεξαμενζσ και το λοιπό εξοπλιςμό 

του.  

β) Ο κάτοχοσ άδειασ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων που αφοροφν 

τθν εγκατάςταςθ του, τισ δεξαμενζσ και λοιπό εξοπλιςμό του.  
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γ) ο εγκαταςτάτθσ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ Ειςροϊν –Εκροϊν υγρϊν καυςίμων για τθν 

καταχϊριςθ τθσ  ιδιότθτάσ του. 

2. Σε περίπτωςθ αρχικισ καταχϊριςθσ των ςτοιχείων πρατθρίου ι εγκατάςταςθσ πωλθτι πετρελαίου 

κζρμανςθσ ι μεταβίβαςθσ του πρατθρίου /εγκατάςταςθσ ςε άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ωσ 

υπόχρεοσ καταχϊριςθσ τθσ περ. α) τθσ παρ. 1 νοείται ο εκμεταλλευτισ τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ περ. β) 

τθσ παρ. 1 νοείται ο φορζασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ.   

3. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν καταχϊριςθ των ανωτζρω ςτοιχείων είναι θ προθγοφμενθ 

αυκεντικοποίθςθ  των υπόχρεων με τθ χριςθ των κωδικϊν – διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (taxisnet). 

 

Άρκρο 4 

Διαδικαςία καταχϊριςθσ ςτοιχείων  ςτο Μθτρϊο Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και   
Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ 

Οι υπόχρεοι καταχϊριςθσ του άρκρου 3 προβαίνουν, κατά περίπτωςθ, ςτθν καταχϊριςθ των ακόλουκων  
ςτοιχείων:  
 
α. Ο εγκαταςτάτθσ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ  ειςροϊν –εκροϊν 

- ΑΦΜ 

- Επωνυμία εταιρείασ 

- Διεφκυνςθ  

- Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ 

- Τθλζφωνο επικοινωνίασ 

- Είδοσ Δραςτθριότθτασ 

- ΑΦΜ νόμιμου εκπροςϊπου  

- Ονοματεπϊνυμο  νομίμου εκπροςϊπου 

- Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ νόμιμου εκπροςϊπου 

- Τθλζφωνο επικοινωνίασ νόμιμου εκπροςϊπου  

  
 

β. Ο κάτοχοσ άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου ι ο κάτοχοσ άδειασ  πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ  
 
    βα) Στοιχεία  πρατθρίου ι εγκατάςταςθσ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ 
 

- Επωνυμία κατόχου άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου ι πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ 

- Κακεςτϊσ Λειτουργίασ  (αποκλειςτικι ςφμβαςθ με εταιρεία εμπορίασ ι ανεξάρτθτο πρατιριο ι 

πωλθτισ πετρελαίου κζρμανςθσ) 

- Στοιχεία  ζδρασ τθσ εγκατάςταςθσ (Δ/νςθ, Ρεριοχι/ΤΚ, Ρεριφερειακι Ενότθτα) 

- ΔΟΥ (ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγεται θ εγκατάςταςθ) 

- Τελωνείο (ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται ι εγκατάςταςθ) 

- Στοιχεία Επικοινωνίασ (Τθλζφωνο, e-mail) 
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- Διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ (εάν είναι διαφορετικι από αυτι  που ζχει δθλωκεί ςτθ διεφκυνςθ 

που βρίςκεται θ εγκατάςταςθ) 

-  Στοιχεία εγκαταςτάτθ ςυςτιματοσ  παρακολοφκθςθσ ειςροϊν εκροϊν  

- Τφποσ (Ρρατιριο ι εγκατάςταςθ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ) 

 

      ββ) Στοιχεία εγκατεςτθμζνων ςυςτθμάτων ςτο πρατιριο ι τθν εγκατάςταςθ πωλθτι πετρελαίου   

κζρμανςθσ    

Επιλζγονται, κατά περίπτωςθ, τα ακόλουκα: 

- H/Y και απαραίτθτο λογιςμικό 

- Υποςφςτθμα αντλιϊν 

-  Controller   

- Βυκομετρικζσ ράβδοι  

- Θερμικόσ εκτυπωτισ αποδείξεων 

- Φορολογικόσ μθχανιςμόσ  

       βγ) Στοιχεία αδειοδότθςθσ του πρατθρίου ι τθσ εγκατάςταςθσ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ  

- Αρ. άδειασ ίδρυςθσ τθσ εγκατάςταςθσ  

- Αρ. άδειασ  λειτουργίασ (Σε περίπτωςθ γνωςτοποίθςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ πωλθτι πετρελαίου 

κζρμανςθσ ο αρικμόσ γνωςτοποίθςθσ) 

- Ριςτοποιθτικό πυραςφαλείασ (Αρικμόσ πρωτοκόλλου, θμερομθνία λιξθσ) 

- Τφποσ Διακινθτι (Ρρατιριο ι Εγκατάςταςθ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ) 

-  Ρεριφζρεια (ςτθν οποία υπάγεται θ εγκατάςταςθ) 

- Κατάςταςθ άδειασ  λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ  

- Ζναρξθ άδειασ λειτουργίασ (καταχωρίηεται θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ιςχφουςασ άδειασ)   

- Λιξθ άδειασ λειτουργίασ (αορίςτου ι όχι) 

- Ημερομθνία διακοπισ επιτθδεφματοσ (ςε ιςχφ ι όχι) 

- Αδεία διακίνθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ (ςε ιςχφ ι όχι) 

-  Αρ. μθτρϊου ΔΙ.ΡΕ.ΘΕ  

- Αδειοδοτθμζνα καφςιμα   

βδ) Στοιχεία Φορολογικϊν  Θλεκτρονικϊν Μθχανιςμϊν  

- Αρ. Φορολογικϊν Ηλεκτρονικϊν Μθχανιςμϊν (ΦΗΜ) 

- Αρ. Σειράσ Φορολογικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθχανιςμοφ (ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων (ΦΗΜ) 

καταχωρίηονται όλοι οι αρικμοί ΦΗΜ)  
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- Φάκελοσ Αποκικευςθσ Φορολογικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθχανιςμοφ (καταχωρίηεται θ διαδρομι 

θλεκτρονικοφ φακζλου κάκε ΦΗΜ)     

- Αρ. Διακριτϊν ςθμείων εκτφπωςθσ Φορολογικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθχανιςμοφ  

      βε) Στοιχεία Δεξαμενϊν 

- Τφποσ καυςίμου 

- Τφποσ Δεξαμενισ  

- Υλικό καταςκευισ 

- Ράχοσ κελφφουσ δεξαμενισ 

- Ημερομθνία Καταςκευισ δεξαμενισ 

- Ονομαςτικι χωρθτικότθτα ςε κυβικά μζτρα (βάςει του καταςκευαςτι)  

- ΑΦΜ εταιρείασ ογκομζτρθςθσ  

- Τφποσ βυκομετρικισ ράβδου (επωνυμία τφπου ) 

- Αρικμόσ ςειράσ ράβδου 

- Ογκομετρικόσ πίνακασ (Ειςαγωγι αρχείου CSV) 

- Aπόςταςθ τθσ βάςθσ τθσ μθχανικισ βυκομετρικισ ράβδου από τθ βάςθ τθσ θλεκτρονικισ 

βυκομετρικισ ράβδου ςε mm (Offset) 

 

      βςτ) Στοιχεία Αντλιϊν Ρρατθρίου  

- Καταςκευαςτισ (Επωνυμία) 

- Μοντζλο 

- Σειριακόσ αρικμόσ 

- Ζγκριςθ τφπου (Αρ. Ριςτοποιθτικοφ Εξζταςθσ Τφπου (TEC) ι αρ. Ζγκριςθσ  Κυκλοφορίασ τφπου) 

- Ειςαγωγζασ (Επωνυμία  προμθκευτι τθσ αντλίασ)  

- Α.Φ.Μ. Ειςαγωγζα (Ρρομθκευτι τθσ αντλίασ) 

- Τθλζφωνο ειςαγωγζα 

- Διάρκεια ιςχφοσ ζγκριςθσ 

- Ημερομθνία Εγκατάςταςθσ 

- Αρ. ζγκριςθσ ATEX 

- STAGE II (ςε ιςχφ ι όχι) 

 

βη) Στοιχεία ακροςωλθνίων ανά αντλία  

- Αρικμόσ ακροςωλθνίων αντλίασ 

- Αρικμόσ ακροςωλθνίων αντλίασ τα οποία δφνανται να χρθςιμοποιοφνται ταυτόχρονα  

ΑΔΑ: ΩΔΧΣ46ΜΠ3Ζ-3ΜΟ



10 
 

- Σφςτθμα αυτόματθσ αντιςτάκμιςθσ κερμοκραςίασ (ATC 15)  ( ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

- υκμόσ οισ (L/min)  

 

Άρκρο 5 
Ζκδοςθ Αρικμοφ Μθτρϊου Διανομζα Καυςίμων (ΑΜΔΙΚΑ) – Μεταβολι ςτοιχείων – Μεταβίβαςθ 

Εγκατάςταςθσ 
 

1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταχϊριςθσ των προβλεπομζνων ςτοιχείων του άρκρου 4, ο υπόχρεοσ για 
τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων του πρατθρίου δθμοςίασ χριςθσ ι τθσ εγκατάςταςθσ πωλθτι πετρελαίου 
κζρμανςθσ, οριςτικοποιεί τθν υποβολι τουσ και λαμβάνει μοναδικό Αρικμό Μθτρϊου Διανομισ 
Καυςίμων (ΑΜΔΙΚΑ) του πρατθρίου ι τθσ εγκατάςταςθσ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ. Οι δεξαμενζσ, 
οι αντλίεσ και τα ακροςωλινια λαμβάνουν αντίςτοιχα μοναδικό αρικμό (ID) ςτο Μθτρϊο και 
ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ ανά πρατιριο ι εγκατάςταςθ ςφμφωνα με τθ διάταξθ που όριςε ο εκάςτοτε 
υπόχρεοσ κατά τθν καταχϊριςθ των ωσ άνω ςτοιχείων. 

 
2. Μετά τθν οριςτικι υποβολι των ςτοιχείων και τθ λιψθ ΑΜΔΙΚΑ, θ εφαρμογι του Μθτρϊου 
Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ 
κλειδϊνει αυτόματα και οι υπόχρεοι δεν μποροφν να πραγματοποιιςουν οποιαδιποτε μεταβολι των 
ςτοιχείων που ζχουν καταχωρίςει χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ΓΔΗΛΕΔ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
Σε περίπτωςθ μεταβολισ οποιουδιποτε καταχωριςκζντοσ ςτοιχείου ςτο Μθτρϊο Δεξαμενϊν Ρρατθρίων 
Ραροχισ Καυςίμων και Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ, ο κατά περίπτωςθ υπόχρεοσ, 
υποβάλει, εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι μεταβολι, αίτθμα μζςω τθσ εφαρμογισ του 
Μθτρϊου με το οποίο γνωςτοποιεί τισ αιτοφμενεσ μεταβολζσ κακϊσ και ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθ 
ςχετικι ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ αδειοδοτοφςασ αρχισ όταν αυτι απαιτείται. Στθ ςυνζχεια θ αρμόδια 
υπθρεςία τθσ ΓΔΗΛΕΔ επιτρζπει ςτον υπόχρεο τθν πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι του Μθτρϊου 
προκειμζνου να καταχωρίςει το/τα νζο/α ςτοιχείο/α εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν. Για τισ εν λόγω 
μεταβολζσ τθρείται ιςτορικότθτα ςτο Μθτρϊο Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και 
Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ.  
 
3. Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ του πρατθρίου παροχισ καυςίμων ι τθσ εγκατάςταςθσ πωλθτι 
πετρελαίου κζρμανςθσ ςε άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, υποβάλλεται ςχετικό θλεκτρονικό αίτθμα 
από τον πρατθριοφχο ι τον πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ ςτθν εφαρμογι του Μθτρϊου Δεξαμενϊν 
Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ. Ο πρατθριοφχοσ ι 
ο πωλθτισ πετρελαίου κζρμανςθσ εκκινά τθ διαδικαςία μεταβίβαςθσ και ο νζοσ εκμεταλλευτισ/φορζασ 
λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ αποςτζλλει (μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ) ςτθν αρμόδια υπθρεςία 
τθσ ΓΔΗΛΕΔ, τθ βεβαίωςθ ζναρξθσ ι μεταβολισ εργαςιϊν από τθν Δ.Ο.Υ.  κακϊσ και αντίγραφο τθσ 
αίτθςθσ για τθ μεταβίβαςθ τθσ εγκατάςταςθσ και για τθν ζκδοςθ νζασ άδειασ λειτουργίασ ςτο όνομα του 
ι τον αρικμό γνωςτοποίθςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ. Στθ ςυνζχεια αφοφ 
λθφκεί θ ζγκριςθ για τθ μεταβίβαςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτθν εφαρμογι του μθτρϊου, ο νζοσ 
εκμεταλλευτισ/φορεάσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ τθν αποδζχεται και ακολοφκωσ μεταβάλει τα 
απαιτοφμενα ςτοιχεία του άρκρου 4.  
 
 
 

 
Άρκρο 6 

Ζλεγχοσ καταχϊριςθσ των ςτοιχείων 
 

1. Αρμόδιεσ αρχζσ για τον ζλεγχο ορκότθτασ των καταχωριςκζντων ςτοιχείων  από τουσ υπόχρεουσ, ςτο 
Μθτρϊο Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ, 
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είναι οι αρμόδιεσ αδειοδοτοφςεσ αρχζσ των πρατθρίων παροχισ καυςίμων και των εγκαταςτάςεων 
πωλθτϊν πετρελαίου κζρμανςθσ, βάςει των ςτοιχείων ςτουσ φάκελουσ αδειοδότθςθσ που τθροφν.  
 
2. Οι ωσ άνω αρμόδιεσ αρχζσ, εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν, μετά τθν παρζλευςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ  
καταχϊριςθσ των ςτοιχείων ι επικαιροποίθςθσ των καταχωριςκζντων ςτοιχείων από τουσ υπόχρεουσ 
καταχϊριςθσ ςτο Μθτρϊο Δεξαμενϊν Ραροχισ Καυςίμων και Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου 
Θζρμανςθσ,  προβαίνουν ςτον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ αυτϊν, εφόςον τα ανωτζρω ςτοιχεία τθροφνται ςτισ 
ωσ άνω αρμόδιεσ αρχζσ. 
 

 

Άρκρο 7 

Ρρόςβαςθ ςτο  Μθτρϊο Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και  Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν 

Ρετρελαίου Θζρμανςθσ 

 

Ρρόςβαςθ ςτο Μθτρϊο Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν 

Ρετρελαίου Θζρμανςθσ ζχουν οι ακόλουκεσ δθμόςιεσ αρχζσ: 

 

α. Οι αρμόδιεσ, για τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ των καταχωριςκζντων ςτοιχείων ςτο Μθτρϊο, αρχζσ.  

β. Οι ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ και οι κεντρικζσ υπθρεςίεσ με αρμοδιότθτεσ επί των ςυςτθμάτων 

παρακολοφκθςθσ ειςροϊν εκροϊν τθσ ΑΑΔΕ.   

γ. Το Συντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (ΣΕΚ) του άρκρου 6 του ν.4410/2016 (Αϋ141). 

γ. Οι υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφσ Εγκλιματοσ (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου 

Οικονομικϊν.  

δ. Οι υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με αρμοδιότθτεσ επί τθσ αδειοδότθςθσ 

εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ και επί των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ειςροϊν 

εκροϊν. 

ε. Η Δ/νςθ Υδρογονανκράκων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ενζργειασ και θ Δ/νςθ Ελζγχου Διακίνθςθσ και 

Αποκικευςθσ Καυςίμων τθσ Γεν. Δ/νςθσ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ. 

ςτ. Οι Διευκφνςεισ Τεχνικοφ Ελζγχου και Εγκαταςτάςεων Εξυπθρζτθςθσ Οχθμάτων (Δ35) και Εποπτείασ και 

Ελζγχου (Δ36) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οχθμάτων και Εγκαταςτάςεων του Υπουργείου Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν. 

 
 

Άρκρο 8 
Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογισ και Μεταβατικζσ Διατάξεισ 

 
1. Oι υπόχρεοι κάτοχοι άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ι μικτοφ πρατθρίου υγρϊν 

καυςίμων και υγραερίου κακϊσ και οι πωλθτζσ πετρελαίου κζρμανςθσ, οι οποίοι ζχουν καταχωρίςει τα 
ςτοιχεία τθσ περ. (β) τθσ παρ. 1 του άρκρου 4, ςχετικά με τα υγρά καφςιμα,  ςτο «Μθτρϊο Ειςροϊν 
Εκροϊν» τθσ ΑΑΔΕ, το οποίο ωσ θλεκτρονικι εφαρμογι ταυτίηεται με το Μθτρϊο Δεξαμενϊν 
Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και  Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ, οφείλουν  εντόσ 
τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ να ελζγξουν τα καταχωριςκζντα 
από αυτοφσ ςτοιχεία και να προβοφν ςε τυχόν ςυμπλθρϊςεισ/διορκϊςεισ όπου κρίνεται απαραίτθτο. 
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2. Oι υπόχρεοι κάτοχοι άδειασ λειτουργίασ αμιγϊσ πρατθρίου υγραερίου ι μικτοφ πρατθρίου υγρϊν 
καυςίμων και υγραερίου, οφείλουν εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
παροφςασ, να καταχωριςουν τα ςτοιχεία τθσ περ. (β) του άρκρου 4, που αφοροφν ςτα  υγραζρια,  
πλθν αυτϊν που ςχετίηονται με τα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ  ειςροϊν εκροϊν υγρϊν καυςίμων.  

 

3.  Οι υπόχρεοι του άρκρου 3 τθσ παροφςασ Απόφαςθσ ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ορκότθτα 
των ςτοιχείων που ζχουν καταχωριςτεί ςτο Μθτρϊο Δεξαμενϊν Ρρατθρίων Ραροχισ Καυςίμων και   
Εγκαταςτάςεων Ρωλθτϊν Ρετρελαίου Θζρμανςθσ. 

 
 
 

Άρκρο 9 
 

  Ζναρξθ ιςχφοσ 

1. Η παροφςα απόφαςθ ιςχφει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςισ τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 

2. H απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΕΡΙΚΑΤΕΙΑΣ 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΘΣ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ 

ΑΧΘΣ 

ΔΘΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

     

     

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ 

ΒΕΣΥΟΡΟΥΛΟΣ 

ΣΡΥΙΔΩΝ – 

ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΓΙΑΔΘΣ 

ΜΙΧΑΘΛ 

ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ 

ΚΥΙΑΚΟΣ 

ΡΙΕΑΚΑΚΘΣ 

ΓΕΩΓΙΟΣ        

ΡΙΤΣΙΛΘΣ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

 

Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 

1. Εκνικό Τυπογραφείο (Για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ) 

2. Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ, εκτόσ τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Υλικοφ (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) 

3. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ) τθσ Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. (για ενθμζρωςθ τθσ Ηλεκτρονικισ 

Βιβλιοκικθσ και του portal τθσ Α.Α.Δ.Ε), e-mail: siteadmin@aade.gr  

 

Β. ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 

1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Γραφείο Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

4. Γραφείο Υπουργοφ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 

5.  Γραφείο Υφυπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν 

6. Γραφείο Γεν. Δ/ντριασ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ 

7. Γραφείο Γεν. Δ/ντριασ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

8. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ 

Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Ρροϊόντων 

9. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΗΛΕΔ) 

α) Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν   

β) Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν 

10. Υπουργείο  Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων -  Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ - Γενικι Δ/νςθ Βιομθχανίασ & 

Επιχειρθματικοφ   Ρεριβάλλοντοσ  

-Δ/νςθ Τεχνικισ Βιομθχανικισ Νομοκεςίασ 

-Δ/νςθ Αδειοδότθςθσ Επιχειριςεων & Επιχειρθματικϊν Ράρκων (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερωκοφν οι 

Υπθρεςίεσ Ανάπτυξθσ των Ρεριφερειϊν τθσ Χϊρασ)  

11. Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν-Γενικι Γραμματεία Μεταφορϊν-Γενικι Δ/νςθ Οχθμάτων και  

Εγκαταςτάςεων 

-Δ/νςθ Τεχνικοφ ελζγχου και Εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων (Με τθν παράκλθςθ να 

ενθμερωκοφν οι Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν των Ρεριφερειϊν τθσ Χϊρασ) 

-Δ/νςθ Εποπτείασ και Ελζγχου 

12. Γενικι Δ/νςθ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφσ Εγκλιματοσ (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικϊν 

13. Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ &Ενζργειασ  

-Γεν. Δ/νςθ Ενζργειασ -Δ/νςθ Υδρογονανκράκων   

-Γεν. Δ/νςθ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν-Δ/νςθ Ελζγχου Διακίνθςθσ και Αποκικευςθσ Καυςίμων 

14. Συντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (Σ.Ε.Κ.)  

15.  Υπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

16.  Δ/νςθ Φορολογικισ και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ  

17.  Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

18. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων (Δ.Ο.Σ.) 

     19. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ ΑΑΔΕ 

20. Δ/νςθ Επικοινωνίασ ΑΑΔΕ 

21. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι - Ρειραιϊσ 46 ΤΚ 18510 – Ρειραιάσ 

22. Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (ΣΕΕΡΕ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Ιλίςια 

23. Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε. - Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ- Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ Ραραγωγισ  

– Τμιμα Ρροδιαγραφϊν και Σχζςεων με το Δθμόςιο - Χειμάρασ 8Α, 15125 

mailto:siteadmin@aade.gr
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24. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΙΑ ΚΟΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

β) Ηρϊδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι. 

25.  Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

  Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 18531 – Ρειραιάσ 

26.  Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

  Κουντουριϊτου 13 – Τ.Κ. 54626 - Θεςςαλονίκθ 

27. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ – Ακθνϊν (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Ρ.Α.) (Με τθν 

παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)- Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 18531 – Ρειραιάσ 

28. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Μθτροπόλεωσ 12-14, ΤΚ 105 63 –Ακινα, e-mail: oee@oe-e.gr 

29. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

 Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 – Ακινα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 

30. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

 Ακαδθμίασ 7, ΤΚ 106 71-Ακινα ,e-mail: info@acci.gr 

31. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Τςιμιςκι 29,  ΤΚ 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, e-mail: root@ebeth.gr 

32. Ζνωςθ Ζμπορων Υγρϊν Καυςίμων νομοφ Αττικισ  

Ράροδοσ Ταφρου 41, ΤΚ18233, Ακινα 

33. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) 

Ξενοφϊντοσ 5, Τ.Κ. 105 57 Ακινα, e-mail:info@sev.org.gr 

34. Ομοςπονδία Βενηινοπωλϊν Ελλάδοσ (Ο.Β.Ε.) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ) 

35. Ρανελλινια Ομοςπονδία Ρρατθριοφχων Εμπόρων Καυςίμων (ΡΟΡΕΚ)  (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει  

τα μζλθ τθσ) 

 

Γ.ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 

2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.  

     3. Γενικι Δ/νςθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

α) Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

β) Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 

γ) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν 

δ) Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΡΑ 
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