
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΣΗΡΗΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

Άρθρο 115  όμανςη και τόρηςη πινακύδων από τουσ κατόχουσ ϊδειασ 
λιανικόσ εμπορύασ υγρών καυςύμων και υγραερύου κύνηςησ 
και πεπιεςμϋνου φυςικού αερύου (CNG) (πρατόρια)  

1. Ανάρτθςθ ςιματοσ από τουσ κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν 

καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ (AUTOGAS) και πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου 

(CNG). 

Α. Κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ α) υγρϊν καυςίμων ι/και β) υγραερίου 

αποκλειςτικά για κίνθςθ οχθμάτων μζςω αντλιϊν (AUTOGAS) ι/και γ) 

πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), εφόςον διατθρεί ςφμβαςθ 

αποκλειςτικισ προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ, υποχρεοφται να 

αναρτά ςε εμφανζσ ςθμείο του πρατθρίου του το εμπορικό ςιμα του 

κατόχου άδειασ εμπορίασ, άλλωσ κατά περίπτωςθ, το εμπορικό του ςιμα 

του ι του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ κοινοπραξίασ τθσ οποίασ είναι μζλοσ. 

Β.  Κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ που δεν διατθρεί ςφμβαςθ 

αποκλειςτικισ προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ είτε για τα υγρά 

καφςιμα, είτε για το υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS) είτε για το πεπιεςμζνο 

φυςικό αζριο (CNG), απαγορεφεται να ζχει τοποκετιςει ςε οποιοδιποτε 

ςθμείο του πρατθρίου του εμπορικά ςιματα κατόχων άδειασ εμπορίασ με 

τα οποία διαφθμίηεται, δια μζςου του πρατθρίου αυτοφ, θ διάκεςθ εκείνων 

των προϊόντων, για τα οποία δεν διατθρεί ςφμβαςθ αποκλειςτικισ 

προμικειασ. Επίςθσ απαγορεφεται να φζρει ςτισ αντλίεσ του διακριτικά 

ςιματα κατόχων άδειασ εμπορίασ για τα αντίςτοιχα προϊόντα. 

Γ.  Εφόςον κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ που δεν διατθρεί ςφμβαςθ 

αποκλειςτικισ προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ για υγρά καφςιμα 

φζρει ςτο πρατιριό του πινακίδεσ ςιμανςθσ που διαφθμίηουν άλλα, εκτόσ 

καυςίμων είδθ εταιρειϊν εμπορίασ πετρελαιοειδϊν (π.χ. λιπαντικά), οι 

πινακίδεσ αυτζσ κα είναι εμφανϊσ μικρότερων διαςτάςεων από τθν 

πινακίδα του εμπορικοφ ςιματοσ, κα απζχουν τουλάχιςτον τρία (3) μζτρα 

από αυτιν και ςε αυτζσ κα αναγράφεται ευκρινϊσ το διατικζμενο είδοσ. 

Δ. Για πρατιρια υγρϊν καυςίμων που διακζτουν και υγραζριο κίνθςθσ 

(AUTOGAS): 

α. Εάν ο κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ διατθρεί ςφμβαςθ 

αποκλειςτικισ προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ για υγρά 

καφςιμα, ενϊ για το υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS) δεν ζχει 

αποκλειςτικό προμθκευτι, πρζπει να αναρτά ςε εμφανζσ ςθμείο του 

πρατθρίου του το εμπορικό ςιμα του κατόχου άδειασ εμπορίασ με τον 

οποίο διατθρεί ςφμβαςθ αποκλειςτικισ προμικειασ για τα υγρά 



καφςιμα, ενϊ για το υγραζριο κίνθςθσ κα αναρτά κατά περίπτωςθ το 

εμπορικό του ςιμα ι το ςιμα του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ κοινοπραξίασ 

τθσ οποίασ είναι μζλοσ, ςτο ςχετικό ςθμείο τθσ πινακίδασ τιμϊν 

λιανικισ πϊλθςθσ. 

β. Εάν ο κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ δεν διατθρεί ςφμβαςθ 

αποκλειςτικισ προμικειασ για τα υγρά καφςιμα ενϊ προμθκεφεται το 

υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS) αποκλειςτικά από ςυγκεκριμζνο κάτοχο 

άδειασ εμπορίασ, πρζπει να αναρτά για τα υγρά καφςιμα κατά 

περίπτωςθ το εμπορικό του ςιμα ι το ςιμα του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ 

κοινοπραξίασ τθσ οποία είναι μζλοσ, ενϊ για το υγραζριο κίνθςθσ κα 

αναρτά το εμπορικό ςιμα του κατόχου άδειασ εμπορίασ με τον οποίο 

ζχει αποκλειςτικι ςυνεργαςία ςτο ςχετικό ςθμείο τθσ πινακίδασ 

λιανικισ πϊλθςθσ. 

γ. Εάν ο κάτοχοσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ διατθρεί ςφμβαςθ 

αποκλειςτικισ προμικειασ με κάτοχο άδειασ εμπορίασ για τα υγρά 

καφςιμα και ςφμβαςθ αποκλειςτικισ προμικειασ με άλλο κάτοχο 

άδειασ εμπορίασ για το υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS), πρζπει να 

αναρτά το εμπορικό ςιμα του κατόχου άδειασ εμπορίασ από τον οποίο 

προμθκεφεται τα υγρά καφςιμα, ενϊ για το υγραζριο κίνθςθσ κα 

αναρτά το εμπορικό ςιμα του κατόχου άδειασ εμπορίασ από τον οποίο 

προμθκεφεται το υγραζριο κίνθςθσ (AUTOGAS), ςτο ςχετικό ςθμείο τθσ 

πινακίδασ τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ. 

2. Σιρθςθ πινακίδων λιανικισ πϊλθςθσ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ και 

πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) από κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ: 

Α. Οι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ κατά τα οριηόμενα ςτθν 

υποπαράγραφο 1Α και οι κάτοχοι άδειασ λιανικισ πϊλθςθσ πεπιεςμζνου 

φυςικοφ αερίου (CNG), υποχρεοφνται να αναρτοφν ςτο πρατιριό τουσ 

πινακίδα με τισ τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ των καυςίμων που διακζτουν, ανά 

μονάδα μζτρθςθσ. Οι ίδιεσ τιμζσ πϊλθςθσ ανά είδοσ καυςίμου πρζπει να 

αναρτϊνται και ςτισ αντίςτοιχεσ αντλίεσ. 

 Σα είδθ των καυςίμων που κα εμφανίηονται ςτθν προαναφερόμενθ 

πινακίδα μποροφν να αναγράφονται, κατά επιλογι του κατόχου άδειασ 

λιανικισ εμπορίασ, ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι γλϊςςα. Ο κάτοχοσ άδειασ 

λιανικισ εμπορίασ επιλζγει ελεφκερα ςε ποια γλϊςςα, μόνο ελλθνικι ι 

μόνο αγγλικι, κα αναγράφει τα είδθ των καυςίμων ςτθν πινακίδα. 

Β. Θ αναγραφι των ειδϊν των καυςίμων ςτθν αναρτθμζνθ πινακίδα, 

ακολουκεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω οριηόμενων ςειρϊν, 

απαγορευμζνθσ τθσ διαφοροποίθςισ τθσ για οποιονδιποτε λόγο. 

  1.  ΑΜΟΛΤΒΔΘ 95 ι Unleaded 95 

  2.  ΝΕΑ ΟΤΠΕΡ ι Super LRP 

 3.  S. ΑΜΟΛΤΒΔΘ 100 ι S. Unleaded 100 



 4.  Πετρζλαιο κίνθςθσ ι Diesel 

 5.  Τγραζριο κίνθςθσ ι AUTOGAS 

              6.  Πεπιεςμζνο φυςικό αζριο (CNG) 

 7.  Πετρζλαιο για κζρμανςθ 

 ι εναλλακτικά 

1. Βενηίνεσ με αφξουςα ςειρά αρικμοφ οκτανίων, ο οποίοσ και κα 

αναγράφεται 

2. Πετρζλαιο κίνθςθσ ι Diesel με ιδιαίτερθ εμπορικι ονομαςία ι με 

αφξουςα ςειρά κετανίων 

   3. Τγραζριο Κίνθςθσ ι AUTOGAS 

  4. Πεπιεςμζνο φυςικό αζριο 

  5. Πετρζλαιο για κζρμανςθ 

Πρατιρια που δεν διακζτουν όλα τα παραπάνω είδθ καυςίμων κα πρζπει να 

αναγράφουν υποχρεωτικά ςτθν αναρτθμζνθ πινακίδα λιανικισ πϊλθςθσ, μόνο 

τα είδθ που διακζτουν με τθν παραπάνω ςειρά. 

Γ. τθν περίπτωςθ που τα πρατιρια διακζτουν πετρζλαιο για κζρμανςθ με 

παράδοςθ ςτο χϊρο του καταναλωτι, υποχρεοφνται να αναρτοφν ςε 

διαφορετικι πινακίδα τθν τιμι λιανικισ πϊλθςθσ. Αν θ τιμι ςυναρτάται 

από τθν παραδιδόμενθ ποςότθτα, τότε αναγράφεται, ωσ εξισ: 

 1. για παραδόςεισ μζχρι τα 499 λίτρα 

 2. για παραδόςεισ από 500 μζχρι τα 999 λίτρα 

 3. για παραδόςεισ από 1000 λίτρα και άνω. 

3. Σοποκζτθςθ πινακίδασ τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου 

κίνθςθσ (AUTOGAS) και πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG) 

 Θ πινακίδα με τισ τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ 

(AUTOGAS) και πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), πρζπει να είναι φωτεινι 

(αυτοφωτιηόμενθ), άμεςα ορατι από τουσ διερχόμενουσ οδθγοφσ τουλάχιςτον 

από απόςταςθ 50 μζτρων, τοποκετθμζνθ ςε περίοπτθ κζςθ του πρατθρίου, 

ακριβϊσ κάτω ι παράπλευρα του Εταιρικοφ ςιματοσ του κατόχου άδειασ 

εμπορίασ ι του εμπορικοφ ςιματοσ του κατόχου άδειασ λιανικισ εμπορίασ ι 

του ςυνεταιριςμοφ ι τθσ κοινοπραξίασ τθσ οποίασ είναι μζλοσ . 

 Σα αναγραφόμενα επί αυτισ ψθφία των τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ πρζπει να 

ζχουν φψοσ τουλάχιςτον 15 εκατοςτά του μζτρου. 

 Θ φπαρξθ περιςςοτζρων τθσ μιασ πινακίδων με τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ δεν 

ςυνιςτά παράβαςθ.  

4.  Σρόποσ αναγραφισ λιανικϊν τιμϊν πϊλθςθσ 

Α. Θ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ των υγρϊν καυςίμων αναγράφεται ςε ευρϊ, υπό 

μορφι δεκαδικοφ αρικμοφ με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (π.χ. 0,795 ι 1,032). 

Β. Οποιαδιποτε διαφοροποίθςθ επί των λιανικϊν τιμϊν πϊλθςθσ, ωσ 

πρόςκαιρθ ι διαρκισ ενζργεια με ςκοπό τθν προϊκθςθ των πωλιςεων, κα 



γνωςτοποιείται από ανεξάρτθτθ πινακίδα με αναλυτικι περιγραφι τθσ 

παροχισ. 

Γ. Οι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν καυςίμων που διακζτουν υγρά 

καφςιμα - προϊόντα διφλιςθσ πετρελαίου αναμεμειγμζνα με βιοκαφςιμα ςε 

ποςοςτό που υπερβαίνει το 10% κατ’ όγκο, υποχρεοφνται, όπου υπάρχει 

αναγραφι του είδουσ του καυςίμου (ςτισ αντλίεσ και ςτισ πινακίδεσ τιμϊν) 

να προςκζτουν δίπλα ςε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφισ τα εξισ: 

α. ε περίπτωςθ πετρελαίου κίνθςθσ αναμεμειγμζνου με βιοντίηελ, τθν 

ζνδειξθ «Β», ακολουκοφμενθ από αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν 

περιεκτικότθτα κατ’ όγκο του καυςίμου ςε βιοντίηελ, π.χ. Β20 για 

περιεκτικότθτα 20% κατ’ όγκο. 

β. ε περίπτωςθ βενηίνθσ αναμεμειγμζνθσ με βιοαικανόλθ, τθν ζνδειξθ 

«Ε», ακολουκοφμενθ από αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν περιεκτικότθτα 

κατ’ όγκο του καυςίμου ςε βιοαικανόλθ, π.χ. Ε20 για περιεκτικότθτα 

20% κ.ο. 

Δ.  Οι κάτοχοι άδειασ διάκεςθσ βιοκαυςίμων που διακζτουν αυτοφςια 

βιοκαφςιμα ςε τελικοφσ καταναλωτζσ υποχρεοφνται, όπου υπάρχει 

αναγραφι του είδουσ του καυςίμου, να προςκζτουν δίπλα ςε αυτό με 

ενιαίο τρόπο αναγραφισ, τθν ζνδειξθ «Β100», ςτθν περίπτωςθ πϊλθςθσ 

αυτοφςιου βιοντίηελ, και τθν ζνδειξθ «Ε100», ςε περίπτωςθ πϊλθςθσ 

αυτοφςιασ βιοαικανόλθσ. 

Ε. Οι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν καυςίμων που διακζτουν υγρά 

καφςιμα - προϊόντα διφλιςθσ πετρελαίου αναμεμειγμζνα με βιοκαφςιμα ςε 

ποςοςτό ζωσ και 10% κατ’ όγκο, υποχρεοφνται, όπου υπάρχει αναγραφι 

του είδουσ του καυςίμου (ςτισ αντλίεσ και ςτισ πινακίδεσ τιμϊν) να 

προςκζτουν δίπλα ςε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφισ τα εξισ: 

α. ε περίπτωςθ πετρελαίου κίνθςθσ αναμεμειγμζνου με βιοντίηελ ςε 

ποςοςτό πάνω από 7% ζωσ και 10% κατ’ όγκο, τθν ζνδειξθ «Β10». 

Εναλλακτικά, τθν ζνδειξθ «Β», ακολουκοφμενθ από αρικμό που 

αντιςτοιχεί ςτθν περιεκτικότθτα κατ’ όγκο του καυςίμου ςε βιοντίηελ, 

π.χ. Β8 για περιεκτικότθτα 8% κατ’ όγκο. 

β. ε περίπτωςθ βενηίνθσ θ οποία είναι αναμεμιγμζνθ με βιοαικανόλθ ςε 

ποςοςτό πάνω από 5% ζωσ και 10% κατ’ όγκο, τθν ζνδειξθ «Ε10». 

Εναλλακτικά, τθν ζνδειξθ «Ε», ακολουκοφμενθ από αρικμό που 

αντιςτοιχεί ςτθν περιεκτικότθτα κατ’ όγκο του καυςίμου ςε βιοντίηελ, 

π.χ. Ε8 για περιεκτικότθτα 8% κατ’ όγκο. 

Σ.  ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ διατίκενται ςτον τελικό καταναλωτι 

υγρά καφςιμα - προϊόντα διφλιςθσ πετρελαίου αναμεμιγμζνα με 

βιοκαφςιμα, πρζπει να αναγράφεται με ευδιάκριτο τρόπο ςε εμφανζσ 

ςθμείο τθσ αντλίασ από τθν οποία παρζχεται το ςυγκεκριμζνο προϊόν θ 

ακόλουκθ ζνδειξθ: «ΠΡΟΟΧΘ: Δεν ενδείκνυται για όλουσ τουσ τφπουσ 



οχθμάτων. υμβουλευτείτε τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι ι του 

εγχειρίδιου οδθγιϊν του αυτοκινιτου». 

Η.  ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ διατίκενται ςτον τελικό καταναλωτι 

υγρά καφςιμα με μεταλλικά πρόςκετα, πρζπει να αναγράφεται με 

ευδιάκριτο τρόπο ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ αντλίασ θ ακόλουκθ ζνδειξθ: 

«ΠΡΟΟΧΘ: Περιζχει μεταλλικά πρόςκετα». 

Οι ανωτζρω ςθμάνςεισ, τα ςιματα οπτικισ αναγνϊριςθσ και οι ενδείξεισ γενικά 

να είναι ανεξίτθλα. 

5.  τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι:  

Α.  Για παράβαςθ τθσ παρ. 1: 

α. Για παράβαςθ των υποπαραγράφων 1Α και 1Β, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ 

(5.000€).  

β. Για παράβαςθ τθσ υποπαραγράφου 1Γ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€). 

 γ. Για παράβαςθ τθσ υποπαραγράφου 1Δ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€). 

 Β.  τουσ παραβάτεσ τθσ παρ. 2 επιβάλλονται: 

α. Για παράβαςθ των υποπαραγράφων 2Α και 2Β, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά 

είδοσ πωλοφμενου καυςίμου. 

 β.  Για μθ αναγραφι τθσ τιμισ κάποιου από τα πωλοφμενα είδθ καυςίμων 

οφτε ςτθν πινακίδα οφτε ςτθν αντλία, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά 

είδοσ πωλοφμενου καυςίμου. 

γ. Για παράβαςθ τθσ υποπαραγράφου 2Γ, χίλια ευρϊ (1.000€). 

δ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 3 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο τριϊν 

χιλιάδων ευρϊ (3.000€). 

Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 4, επιβάλλονται:  

 α. Για μθ ςωςτι αναγραφι των ενδείξεων/τιμϊν βάςει των 

προβλεπομζνων ςτισ υποπαραγράφουσ 4Α, 4Γ, 4Δ, 4Ε, 4Σ και 4Η, χίλια 

ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ πωλοφμενου καυςίμου. 

 β. Για ζλλειψθ ενδείξεων βάςει των προβλεπομζνων ςτισ υποπαραγράφουσ 

4Γ, 4Δ, 4Ε, 4Σ και 4Η, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά είδοσ 

πωλοφμενου καυςίμου,. 

 γ. Για μθ τιρθςθ των προβλεπομζνων από τθν υποπαράγραφο 4Β, δφο 

χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά είδοσ πωλοφμενου καυςίμου.  

ΕΝΟΣΗΣΑ 2 - ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ  

Α. ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

Άρθρο 116 Τποχρεώςεισ διακινητών υγρών καυςύμων  

1. Πρατιρια υγρϊν καυςίμων, που διακζτουν ςτθν κατανάλωςθ υγρά καφςιμα με 

τροποποιθμζνεσ, ςε ςχζςθ με τισ ελάχιςτεσ επιβαλλόμενεσ βάςει νομοκεςίασ 



προδιαγραφζσ, υποχρεοφνται να διακζτουν παράλλθλα οπωςδιποτε και το 

αντίςτοιχο καφςιμο με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ. 

2. Απαγορεφεται από οποιονδιποτε θ διάκεςθ πετρελαίου για κζρμανςθ ι και 

πετρελαίου ναυτιλίασ (αυτοφςιο ι ςε ανάμειξθ) ωσ πετρζλαιο κίνθςθσ.  

3. Οι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ πωλθτι πετρελαίου για κζρμανςθ φζρουν 

τθν ευκφνθ για τθ διακίνθςθ των προϊόντων που εμπορεφονται. Όςοι εξ αυτϊν 

δεν διακζτουν αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, ευκφνονται, από κοινοφ με τον 

εκάςτοτε προμθκευτι τουσ, για τθν ποιότθτα, τθ διακίνθςθ και παράδοςθ ςτουσ 

τελικοφσ καταναλωτζσ. 

4. Δεν επιτρζπεται θ διάκεςθ ναυτιλιακϊν καυςίμων (που απαλλάςςονται από τον 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ) τα οποία βρίςκονται ςε χϊρουσ ςε κατάςταςθ 

ΣΡΑΝΗΙΣ, από κάτοχο άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ι από 

κάτοχο άδειασ πωλθτι πετρελαίου για κζρμανςθ. 

5.  τουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ 

κάτωκι: 

Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€) ανά είδοσ καυςίμου.  

Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, δζκα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€15.000). 

Γ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 4, είκοςι χιλιάδεσ ευρϊ (€20.000). 

Άρθρο 117  Παρϊδοςη υγρών καυςύμων ςε ςφραγιςμϋνα διαμερύςματα  

1. Θ παράδοςθ υγρϊν καυςίμων ςτουσ κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν 

καυςίμων γίνεται υποχρεωτικά μζςω ςφραγιςμζνων διαμεριςμάτων των 

βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται θ διακίνθςθ αυτϊν. 

2. Θ ςφράγιςθ των παραπάνω διαμεριςμάτων κα γίνεται κατά τθ φόρτωςθ του 

βυτιοφόρου, με ευκφνθ του κυρίου του προϊόντοσ εφόςον πρόκειται για 

διακίνθςθ από τουσ κατόχουσ άδεισ εμπορίασ πετρελαιοειδϊν και με ευκφνθ 

των ςυναλλαςςομζνων ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ, με ειδικζσ ςφραγίδεσ, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται το απαραβίαςτο των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου. Σα ςθμεία 

ςφράγιςθσ είναι τα ςτόμια πλιρωςθσ των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου, οι 

ανκρωποκυρίδεσ και οι αντίςτοιχοι κρουνοί εκροισ. 

3. Για τθ ςφράγιςθ χρθςιμοποιοφνται ςφραγίδεσ μιασ χριςεωσ, εντελϊσ διακριτζσ 

από εκείνεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφράγιςθ των διατάξεων ρφκμιςθσ 

του όγκου των αντλιϊν και των δειγμάτων καυςίμων, με τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: 

Α. Τλικό καταςκευισ εξ' ολοκλιρου από πλαςτικό ι μεταλλικό υλικό ι 

ςυνδυαςμό τοφτων. 

Β. Ζμβλθμα ι ςιμα ι επιγραφι του κυρίου του προϊόντοσ. 

Γ. Κωδικό: κάκε ςφραγίδα κα είναι ανεξίτθλα αρικμθμζνθ με ζναν εξαψιφιο 

τουλάχιςτον αρικμό. 



Δ. Λειτουργία: κάκε ςφραγίδα κα είναι καταςκευαςμζνθ ϊςτε θ αποςφράγιςι 

τθσ να γίνεται μόνο με καταςτροφι τθσ (μίασ χριςεωσ) ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται το απαραβίαςτο. 

4. Για τισ παραπάνω ςφραγίςεισ δφναται να χρθςιμοποιθκοφν και διατάξεισ 

ςφράγιςθσ άλλθσ τεχνολογίασ, που εξαςφαλίηουν ιςοδφναμο αποτζλεςμα. 

5. Οι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ υποχρεοφνται, προ τθσ παραλαβισ των 

υγρϊν καυςίμων, να ελζγχουν το απαραβίαςτο και τουσ αρικμοφσ των 

ςφραγίδων των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου, που αντιςτοιχεί ςτθν 

παραγγελία τουσ ωσ και τθν ποςότθτα του καυςίμου που περιζχεται ςτα 

διαμερίςματα αυτά, δια του μετρικοφ κανόνα (βζργασ) του βυτιοφόρου. 

6.  Οι προμθκευτζσ πετρελαιοειδϊν υποχρεοφνται να παραδίδουν υγρά καφςιμα 

ςτουσ κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ ςε όγκο (λίτρα) κερμοκραςίασ 

περιβάλλοντοσ, να χρεϊνουν δε αυτά με αναγωγι του όγκου τουσ ςε 

κερμοκραςία 15 οC. 

7.  Θ παραπάνω αναγωγι κα γίνεται με βάςθ τθ κερμοκραςία φόρτωςθσ του 

καυςίμου ςτα διυλιςτιρια ι ςτισ εγκαταςτάςεισ των εταιρειϊν εμπορίασ 

πετρελαιοειδϊν. 

8. τα παραςτατικά ςυνοδευτικά μεταφοράσ ςτοιχεία (δελτία αποςτολισ, 

τιμολόγια) που εκδίδονται, πρζπει να αναγράφονται: 

Α.  Θ εγκατάςταςθ και θ ϊρα φόρτωςθσ. 

Β.  Θ κερμοκραςία του καυςίμου κατά τθ φόρτωςθ, ςε βακμοφσ οC. 

Γ.  Ο όγκοσ του καυςίμου ςε λίτρα ςτθ κερμοκραςία του καυςίμου κατά τθ 

φόρτωςθ. 

Δ.  Ο όγκοσ του καυςίμου ςε λίτρα που ζχουν αναχκεί ςε κερμοκραςία 15 οC. 

Ε.  Θ πυκνότθτα του καυςίμου ςε κερμοκραςία 15 οC. 

Σ.Οι αρικμοί των ςφραγίδων που χρθςιμοποιικθκαν ςτο βυτίο. 

9. τουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ 

κάτωκι: 

Α.  Για παράβαςθ των παραγράφων 1, 2, 3 και 6, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά 

διαμζριςμα. 

 Β.  Για παράβαςθ τθσ παρ. 8, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά παραςτατικό. 

Άρθρο 118 Σόρηςη δελτύου διαδρομόσ από βυτιοφόρα υγρών καυςύμων 

1.  Σα βυτιοφόρα μεταφοράσ υγρϊν καυςίμων υποχρεοφνται να τθροφν 

κακθμερινά δελτίο διαδρομισ που υπογράφεται από τον κφριο του προϊόντοσ 

και τον οδθγό του βυτιοφόρου πριν από τθν αναχϊρθςι του από το ςθμείο 

φόρτωςθσ. το δελτίο διαδρομισ αναγράφονται λεπτομερϊσ τα 

ονοματεπϊνυμα ι οι επωνυμίεσ των πελατϊν για τουσ οποίουσ προορίηονται τα 

καφςιμα, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, με τισ ακριβείσ διευκφνςεισ τουσ, το είδοσ 

του καυςίμου και οι ποςότθτεσ που πρόκειται να παραδοκοφν. Αλλαγι ςειράσ 



προτεραιότθτασ επιτρζπεται μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ και εφόςον αυτό 

αιτιολογείται εγγράφωσ ςτο δελτίο διαδρομισ. 

2. Μετά από κάκε παράδοςθ, αναγράφεται ςτο δελτίο διαδρομισ θ ϊρα 

αναχϊρθςθσ του βυτιοφόρου και θ ποςότθτα που παραδόκθκε. Σα ςτοιχεία 

αυτά υπογράφονται από τον πελάτθ. 

3.  Σα ςτοιχεία του δελτίου διαδρομισ πρζπει να αντιςτοιχοφν με εκείνα που 

αναγράφονται ςτα υπάρχοντα ςτα χζρια του βυτιοφορζα νόμιμα παραςτατικά 

ςτοιχεία. Σα βυτιοφόρα Δ.Χ. δεν υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊνουν ςτο δελτίο 

διαδρομισ τα ςτοιχεία που εμφαίνονται ςτθ φορτωτικι. 

Απαγορεφεται θ παράδοςθ ςε πελάτθ φορτίου που δεν αναγράφεται ςτο δελτίο 

διαδρομισ  ι ςτθν φορτωτικι. 

4.  Παράδοςθ φορτίου από τον βυτιοφορζα ςε πελάτθ που δεν αναγράφεται εξ 

αρχισ ςτο δελτίο διαδρομισ επιτρζπεται μόνον εφ’ όςον ο πελάτθσ ανικει ςτο 

δίκτυο διακίνθςθσ τθσ ίδιασ τθσ εταιρείασ ςτθν οποία ανικει το καφςιμο και 

φζρει το εμπορικό τθσ ςιμα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυντρζχει περίπτωςθ 

δθλουμζνθσ αιτιολογθμζνθσ αδυναμίασ παραλαβισ από τον αρχικό παραλιπτθ 

και εφ’ όςον πρόκειται για ςφραγιςμζνα και μόνον διαμερίςματα, άλλωσ κα 

πρζπει το φορτίο να επιςτρζφεται ςτο αρχικό ςθμείο φόρτωςθσ. 

5.  Σα ςχετικά ςτοιχεία του νζου παραλιπτθ ςυμπλθρϊνονται από τον οδθγό του 

βυτιοφόρου ςτο δελτίο διαδρομισ, με ζγγραφθ αιτιολόγθςθ του λόγου που 

επζβαλε τθν αλλαγι, τθρουμζνων και των λοιπϊν προχποκζςεων του Κϊδικα 

Φορολογικισ Απεικόνιςθσ υναλλαγϊν όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

6.   τουσ παραβάτεσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων 

ευρϊ (1.000€) ανά παράβαςθ. 

Άρθρο 119 Εξοπλιςμόσ βυτιοφόρων οχημϊτων μεταφορϊσ υγρών 
καυςύμων για την ογκομϋτρηςη των υγρών καυςύμων 

1.  Όλα ανεξαιρζτωσ τα βυτιοφόρα αυτοκίνθτα μεταφοράσ και διανομισ υγρϊν 

καυςίμων, για τθ μζτρθςθ του όγκου των μεταφερόμενων καυςίμων, πρζπει να 

είναι εξοπλιςμζνα με μετρικοφσ κανόνεσ (βζργεσ). 

2. Οι μετρικοί κανόνεσ βακμονομοφνται και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι ογκομζτρθςθσ τθσ Σελωνειακισ Τπθρεςίασ του Τπουργείου 

Οικονομικϊν και φζρουν: 

Α. μία ι περιςςότερεσ βακμονομθμζνεσ κλίμακεσ, για κάκε ζνα από τα 

διαμερίςματα του βυτιοφόρου αυτοκινιτου και τον αρικμό του 

διαμερίςματοσ, ςτο οποίο αντιςτοιχεί θ κάκε κλίμακα και 

Β. ςτα δφο άκρα τουσ εγχάρακτθ ςφράγιςθ τθσ Σελωνειακισ Τπθρεςίασ που 

διενιργθςε τθ βακμονόμθςθ και ογκομζτρθςθ. 

3. Σα βυτιοφόρα αυτοκίνθτα τθσ παρ. 1 δφναται να είναι εξοπλιςμζνα και με 

θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου ςτάκμθσ, εγκεκριμζνο από τθ Δ/ςθ Πολιτικισ 



Ποιότθτασ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Τπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ. 

4. ε περίπτωςθ διαφοράσ ςτισ ενδείξεισ μεταξφ των ωσ άνω δφο ςυςτθμάτων 

(μετρικοφ κανόνα και θλεκτρονικοφ) επικρατεί θ ζνδειξθ του μετρικοφ κανόνα 

(βζργασ). 

5. ε περίπτωςθ ζλλειψθσ μετρικοφ κανόνα (βζργασ) ςυνοδευόμενου από 

πρωτόκολλο ογκομζτρθςθσ και πίνακα βακμονόμθςθσ, ι ςε περίπτωςθ φπαρξθσ 

μετρικοφ κανόνα (βζργασ) άλλου από το νόμιμο, επιβάλλεται ςτο διακινθτι 

πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€). 

6. ε περίπτωςθ που ο μετρικόσ κανόνασ (βζργα) δεν φζρει τθ ςφράγιςθ τθσ ωσ 

άνω παρ. 2Β,  επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€). 

7. ε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου ςτάκμθσ 

χωρίσ τθ ςχετικι ζγκριςθ τθσ ωσ άνω παρ. 3 επιβάλλεται ςτο διακινθτι 

πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€). 

Β. ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΕ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

Άρθρο 120  χηματιςμόσ δειγμϊτων κατϊ τη διακύνηςη υγρών καυςύμων 

τθ διακίνθςθ υγρϊν καυςίμων ςχθματίηεται υποχρεωτικά, ςε κάκε ςυναλλαγι, 

δείγμα από αυτά, κατά τθ διαδικαςία των επομζνων άρκρων. 

Άρθρο 121  χηματιςμόσ δειγμϊτων από δεξαμενϋσ υγρών καυςύμων 
ςτισ εγκαταςτϊςεισ εταιρειών ό διυλιςτηρύων 

1.  ε κάκε πλιρωςθ δεξαμενισ καυςίμων που τελεί υπό κακεςτϊσ ειδικοφ 

κρατικοφ ελζγχου και βρίςκεται ςε εγκαταςτάςεισ χριςθσ εταιρειϊν εμπορίασ 

υγρϊν καυςίμων, πριν από τθ ςφράγιςθ τθσ δεξαμενισ από τα εντεταλμζνα 

κρατικά όργανα, λαμβάνεται αντιπροςωπευτικό δείγμα του καυςίμου τθσ 

δεξαμενισ κατά τα προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ περί δειγματολθψίασ 

υγρϊν καυςίμων διατάξεισ του Α.Χ. παρουςία των εντεταλμζνων κρατικϊν 

οργάνων. Θ δειγματολθψία είναι υποχρεωτικι για τισ βενηίνεσ και το πετρζλαιο 

(κίνθςθσ και για κζρμανςθ). 

2.  Κάκε δείγμα τοποκετείται ςε δοχείο που ςφραγίηεται με ειδικι ςφραγίδα του 

άρκρου 117 και αρικμείται με ειδικό αρικμό. Θ ςφραγίδα φζρει το ςιμα τθσ 

εταιρείασ που λειτουργεί τθν εγκατάςταςθ. Σο δείγμα φυλάςςεται με μζριμνα 

και ευκφνθ τθσ εταιρείασ επί τρίμθνο τουλάχιςτον ςε ειδικό προσ τοφτο 

διατικζμενο χϊρο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ. 

3.  το δοχείο του δείγματοσ προςαρτάται ςτακερι πινακίδα αςφαλιςμζνθ ομοίωσ 

με τθν παραπάνω ςφραγίδα ςτθν οποία αναγράφονται: 

Α. Ο κωδικόσ αρικμόσ τθσ δεξαμενισ από όπου λιφκθκε και ο ειδικόσ αρικμόσ 

του αντίςτοιχου δείγματοσ. 



Β. Θ θμερομθνία και θ ακριβισ ϊρα πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ και λιψθσ του 

δείγματοσ. 

Γ. Σο είδοσ του καυςίμου από το οποίο προζρχεται το δείγμα. 

Δ. Θ ποςότθτα του φορτίου τθσ δεξαμενισ. 

ε κάκε φόρτωςθ βυτιοφόρου από τισ δεξαμενζσ καυςίμων, ςτα κατά νόμο 

εκδιδόμενα παραςτατικά ςτοιχεία, αναγράφεται απαραιτιτωσ και ο κωδικόσ 

ταυτοποίθςθσ του δείγματοσ του φορτίου, που περιλαμβάνει οπωςδιποτε και 

τον κωδικό τθσ δεξαμενισ. 

4. Θ υποχρζωςθ λιψθσ δείγματοσ και διατιρθςισ του κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 

1, ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ δεξαμενϊν των διυλιςτθρίων, από τισ οποίεσ 

γίνεται φόρτωςθ απευκείασ ςε βυτιοφόρα ςε ςθμείο φόρτωςθσ εντόσ των 

διυλιςτθρίων. Ο κωδικόσ του αντίςτοιχου δείγματοσ του φορτίου τθσ δεξαμενισ 

των διυλιςτθρίων, από όπου φορτϊκθκε το βυτιοφόρο, γνωςτοποιείται ςτθν 

εταιρεία θ οποία υποχρεοφται να τον αναγράφει ςτα εκδιδόμενα απ’ αυτιν 

παραςτατικά ςτοιχεία. 

5.    τθ ςτακερι πινακίδα του δοχείου κάκε δείγματοσ ςυνυπογράφουν οι κρατικοί 

υπάλλθλοι και ο εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ι του διυλιςτθρίου που 

παρζςτθςαν ςτθ δειγματολθψία. 

6.    Εφόςον δείγμα καυςίμου βρεκεί μθ κανονικό, θ εταιρεία εμπορίασ μπορεί να 

προςκομίςει το δείγμα αυτό προσ ςυνεξζταςθ με το κατά ζφεςθ δείγμα ςε 

ςυνδυαςμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το δείγμα προζρχεται από 

φορτίο που λιφκθκε με απευκείασ φόρτωςθ από τα διυλιςτιρια, 

ενθμερϊνονται αμελλθτί από τθν εταιρεία τα διυλιςτιρια. 

Άρθρο 122  Διαδικαςύα ςχηματιςμού δειγμϊτων κατϊ τη διακύνηςη 
υγρών καυςύμων  

1. Κατά τθ διακίνθςθ υγρϊν καυςίμων, με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 120, 

λαμβάνεται δείγμα εισ διπλοφν από τθν ποςότθτα που παραδίδεται κάκε φορά 

και τοποκετείται ςε δοχείο ανάλογθσ χωρθτικότθτασ (από λευκοςίδθρο ι από 

άλλο υλικό κατάλλθλο για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα 

εναρμονιςμζνα πρότυπα), ςφραγίηεται με ςφραγίδεσ των ενδιαφερομζνων 

μερϊν κατά τρόπο που να διαςφαλίηεται απόλυτα το περιεχόμενό του και 

φυλάςςεται από τουσ ςυναλλαςςόμενουσ μζχρι να εξαντλθκεί θ ποςότθτα 

καυςίμου από το οποίο ζχει λθφκεί.  

2.   Σο ςχθματιηόμενο δείγμα πρζπει να ζχει τισ παρακάτω ενδείξεισ : 

  Α.  Σα ςτοιχεία των ςυναλλαςςομζνων  

        Β.  Σο είδοσ καυςίμου 

        Γ.  Σθν ποςότθτα του καυςίμου 

   Δ.  Σον αρικμό του τιμολογίου πϊλθςθσ του καυςίμου εφόςον ζχει εκδοκεί 

τζτοιο, διαφορετικά τον αρικμό του δελτίου αποςτολισ του καυςίμου  

       Ε.   Σθν θμερομθνία δειγματολθψίασ 



  Σ.  Σθν ονομαςία ι τον τίτλο τθσ επιχείρθςθσ ςτθν οποία ανικει το βυτιοφόρο 

μεταφοράσ του καυςίμου  

     Η.  Σον αρικμό κυκλοφορίασ του βυτιοφόρου και το όνομα του οδθγοφ 

     Θ. Σον αρικμό τθσ ςφραγίδασ του διαμερίςματοσ του βυτιοφόρου 

     Θ. Κάκε άλλθ ζνδειξθ που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ςκόπιμο να προςκζςουν  

3.  τα παραςτατικά ςτοιχεία διακίνθςθσ του καυςίμου (δελτίο αποςτολισ ι 

τιμολόγιο) πρζπει να αναγράφονται: 

     Α. Οι αρικμοί των παραδιδόμενων ςφραγίδων για τθ ςφράγιςθ των δειγμάτων  

βυτιοφόρου. 

 Β. Ο αρικμόσ άδειασ των δικαιοφχων παραλθπτϊν. 

 Γ. Θ πυκνότθτα του παραδιδόμενου καυςίμου. 

Θ παράδοςθ των δειγμάτων πιςτοποιείται ενυπογράφωσ επί του παραςτατικοφ   

ςτοιχείου και από τα δφο μζρθ. 

4.    τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

 Α. Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€) ανά είδοσ καυςίμου. 

Β. Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά ςχθματιηόμενο δείγμα για 

μθ φπαρξθ ενδείξεων δείγματοσ και επτακόςια ευρϊ (€700) ανά 

ςχθματιηόμενο δείγμα για ελλιπείσ ενδείξεισ δείγματοσ. 

 Γ.  Για ζλλειψθ ςτοιχείων από τα παραςτατικά ςτοιχεία πϊλθςθσ, χίλια ευρϊ 

(1.000€) ανά παραςτατικό ςτοιχείο. 

Άρθρο 123  Έλεγχοσ ποιότητασ καυςύμου 

1. Κατά τισ δειγματολθψίεσ που διενεργοφν οι Ελεγκτικζσ Αρχζσ ςε υγρά καφςιμα 
ςτουσ κατόχουσ άδειασ λιανικισ εμπορίασ, ο ελεγχόμενοσ πρζπει να παραδίδει 
ςτθν Αρχι που διενεργεί τθ δειγματολθψία το δείγμα που ςχθματίςτθκε 
ςφμφωνα με το άρκρο 120 και αντιςτοιχεί ςτθν ποςότθτα του καυςίμου που 
δειγματίηεται. 

2. Θ Αρχι που διεξάγει τθν δειγματολθψία αναρτά ςτο δείγμα που τθσ 
παραδόκθκε από το πρατιριο πινακίδα με τθν ζνδειξθ «Δείγμα καυςίμου 
άρκρου 120 ΔΙΕΠΠΤ αντίςτοιχο προσ τον αρικμό… δείγμα…» (αναγράφεται ο 
αρικμόσ του δείγματοσ και το είδοσ του καυςίμου που δειγματίςκθκε από τθν 
Αρχι). 

3. Σο δείγμα αυτό διαβιβάηεται ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ μαηί με το δείγμα 
καυςίμου που λαμβάνεται από τθν Ελεγκτικι Αρχι και προσ το οποίο 
αντιςτοιχεί και κα εξετάηεται παράλλθλα με το δείγμα που προορίηεται για τθν 
κατά ζφεςθ εξζταςθ. 

4. ε περίπτωςθ που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν ςτθν Αρχι τα δείγματα τθσ παρ. 
1, αυτό ςθμειϊνεται ειδικά ςτο Πρωτόκολλο Δειγματολθψίασ. 

5. τουσ παραβάτεσ τθσ παρ. 1 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων 
(5.000€) ευρϊ. 



Άρθρο 124  Σρόποσ δειγματοληψύασ υγρών καυςύμων 

1. Κατά τισ δειγματολθψίεσ που διενεργοφν οι Αρχζσ, λαμβάνεται δείγμα εισ 

διπλοφν, ζνα για τθν Αϋ εξζταςθ και ζνα για τθ Βϋ εξζταςθ, κακϊσ επίςθσ 

παραλαμβάνεται το δείγμα του άρκρου 120, τα οποία αποςτζλλονται μετά των 

ςχετικϊν πρωτοκόλλων ςτθν αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία. 

2. Ο τφποσ (π.χ. πλαςτικι, μεταλλικι κ.τ.λ.) το χρϊμα και οι αρικμοί των 

ςφραγίδων των δειγμάτων κακϊσ και ο αρικμόσ τθσ ςφραγίδασ του δείγματοσ 

του άρκρου 120, ςθμειϊνονται ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ. Αντίγραφο 

του πρωτοκόλλου δειγματολθψίασ, ςτο οποίο πρζπει να αναγράφονται τα 

παραπάνω ςτοιχεία, δίδεται ςτον κάτοχο του δείγματοσ. 

3. Κατά τισ δειγματολθψίεσ των υγρϊν καυςίμων ο κάτοχοσ του δείγματοσ κα 

δθλϊνει εγγράφωσ ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ αν επικυμεί ι όχι τθν κατ’ 

ζφεςθ εξζταςθ του δεφτερου δείγματοσ, ςε καταφατικι δε περίπτωςθ να 

αναγράφει το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο ι το fax του 

ιδιϊτθ χθμικοφ, που επικυμεί να παρίςταται κατά τθν επανεξζταςθ ι ότι δεν 

επικυμεί τθν παρουςία ιδιϊτθ χθμικοφ. 

4. Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ, οι κάτοχοι άδειασ λιανικισ εμπορίασ και οι 

μεταφορείσ υγρϊν καυςίμων μποροφν, εφόςον το επικυμοφν, να αναγράφουν 

ςτα ςυνοδεφοντα τα καφςιμα παραςτατικά ότι ςε περίπτωςθ μθ κανονικοφ 

δείγματοσ, επικυμοφν τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ του εν λόγω δείγματοσ παρουςία 

ι μθ ιδιϊτθ χθμικοφ εκπροςϊπου τουσ, του οποίου κα πρζπει απαραίτθτα να 

αναγράφουν το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ και τον αρικμό τθλεφϊνου ι 

fax. Επίςθσ πρζπει να δθλϊνουν αν επικυμοφν ςτθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ να 

εξετάηεται και το αντίςτοιχο δεφτερο δείγμα του άρκρου 120. 

5. Oι δειγματίηουςεσ Αρχζσ κα παραδίδουν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν το 

αργότερο τα λαμβανόμενα υπ’ αυτϊν δείγματα ςτισ πλθςιζςτερεσ Χθμικζσ 

Τπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4177/2013. 

6. Αν από τθν εξζταςθ προκφψει ότι το δείγμα είναι κανονικό, κοινοποιοφνται 

αμζςωσ από τθ Χθμικι Τπθρεςία τα αποτελζςματα ςτθ Δειγματίςαςα Αρχι. Αν 

το δείγμα είναι μθ κανονικό ειδοποιοφνται αμζςωσ από τθ Χθμικι Τπθρεςία οι 

ιδιϊτεσ χθμικοί των ενδιαφερομζνων, ιτοι: του κατόχου άδειασ λιανικισ 

εμπορίασ, του μεταφορζωσ και τθσ Εταιρείασ, προκειμζνου να ορίηεται 

θμερομθνία επανεξζταςθσ εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ και προβαίνει 

θ Χθμικι Τπθρεςία παρουςία τουσ ςτθν αποςφράγιςθ και τθν κατ’ ζφεςθ 

εξζταςθ του δεφτερου δείγματοσ, κακϊσ και του δείγματοσ του άρκρου 120. 

Αν ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ ι ςτα ςυνοδεφοντα τα καφςιμα 

παραςτατικά ηθτείται ζφεςθ χωρίσ να ορίηεται ιδιϊτθσ χθμικόσ, θ επανεξζταςθ 

γίνεται αμζςωσ χωρίσ να παρίςτανται ιδιϊτεσ χθμικοί, ενϊ αν οι 

ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν ρθτά, ότι δεν επικυμοφν τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ ι 

αν ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ ι ςτα ςυνοδεφοντα τα καφςιμα 

παραςτατικά δεν γίνεται κανζνασ λόγοσ εκ μζρουσ των ενδιαφερόμενων για 



επανεξζταςθ, θ Χθμικι Τπθρεςία προβαίνει αυτεπαγγζλτωσ, ςτθν επανεξζταςθ 

του Βϋ δείγματοσ και του δείγματοσ του άρκρου 120. 

7. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ τυχόν νοκείασ του πετρελαίου κινιςεωσ με πετρζλαιο 

κερμάνςεωσ ι και πετρζλαιο ναυτιλίασ, ι νοκείασ βενηίνθσ υψθλοφ αρικμοφ 

οκτανίων με άλλθ χαμθλότερου αρικμοφ οκτανίων, όταν υπάρχει ςοβαρι 

υπόνοια ότι το καφςιμο είναι νοκευμζνο, ακολουκείται από τα ελεγκτικά ι άλλα 

αρμόδια όργανα θ εξισ διαδικαςία: 

Α. Λαμβάνεται δείγμα εισ απλοφν, το οποίο εξετάηεται επί τόπου για τθ 

ςυμφωνία των φυςικοχθμικϊν χαρακτθριςτικϊν του πετρελαίου κίνθςθσ του 

δείγματοσ με αυτά που ορίηονται ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αποφάςεισ Α.Χ.. 

Β. τθν περίπτωςθ κετικισ ενδείξεωσ νοκείασ, θ δεξαμενι ςτθν οποία 

ευρίςκεται το προϊόν ςφραγίηεται - ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ μθ διάκεςι του 

ςτθν κατανάλωςθ και θ επίμαχθ ποςότθτα δεςμεφεται. Πριν τθ ςφράγιςθ, 

λαμβάνεται δείγμα εισ διπλοφν από τθν δεςμευκείςα ποςότθτα καυςίμου 

ςφμφωνα με τθν ανωτζρω α’ περίπτωςθ και διαβιβάηεται άμεςα, 

ταυτόχρονα με το δείγμα του άρκρου 120, εφόςον θ δειγματολθψία 

πραγματοποιείται ςε κάτοχο άδειασ λιανικισ εμπορίασ υγρϊν καυςίμων, ςτο 

Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, προσ εξζταςθ με τθν παρατιρθςθ ςτο 

πρωτόκολλο δειγματολθψίασ για τθν κατεπείγουςα εξζταςι του. 

Σο καφςιμο, εφόςον βρεκεί νοκευμζνο, φςτερα από τθν εξζταςθ που 

πραγματοποιείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Γενικοφ Χθμείου του 

Κράτουσ,  προωκείται, με μζριμνα και δαπάνθ του κυρίου του προϊόντοσ υπό 

τον ζλεγχο των αρμόδιων Αρχϊν, για επανεπεξεργαςία ςτο Διυλιςτιριο ι για 

καταςτροφι ωσ επικίνδυνο απόβλθτο. 

Γ. ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ 

Άρθρο 125  υνοδευτικϊ Παραςτατικϊ Διακύνηςησ Πετρελαύου για  
Θϋρμανςη 

1. Κάκε ποςότθτα πετρελαίου για κζρμανςθ που διακινείται από φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα (διακινθτζσ) για εμπορία, με οποιοδιποτε τρόπο, ςυνοδεφεται 

υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά παραςτατικά 

ςτοιχεία. 

2.  Ωσ διακινθτισ νοείται το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, τα ςτοιχεία του οποίου 

είναι αναγεγραμμζνα επί των φορολογικϊν παραςτατικϊν διακίνθςθσ. 

3. τθν περίπτωςθ που, για τθ διακίνθςθ του πετρελαίου για κζρμανςθ, δεν ζχει 

εκδοκεί υγκεντρωτικό Δελτίο Αποςτολισ, τότε εκδίδεται, από το διακινθτι, 

υποχρεωτικά κατά τθν ζναρξθ του δρομολογίου, «Δελτίο Διακίνθςθσ 

Πετρελαίου για Θζρμανςθ» ςτο οποίο αναγράφονται: 

Α.  Σα ςτοιχεία του διακινθτι (επωνυμία, διεφκυνςθ, ΑΦΜ) 

Β.  Θ θμερομθνία και θ ϊρα ζναρξθσ του δρομολογίου 



Γ.  Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του βυτιοφόρου 

Δ.  Σο όνομα του οδθγοφ 

Ε.  Θ ςυνολικι φορτωκείςα ποςότθτα 

 Σ.  Οι αρικμοί κακεμίασ από τισ εκδοκείςεσ «Αποδείξεισ λιανικισ/Δελτία 

αποςτολισ» ι «Σιμολόγια/Δελτία Αποςτολισ», που αφοροφν τισ 

παραγγελίεσ που διακινοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο. 

Σο άκροιςμα των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτισ εκδοκείςεσ Αποδείξεισ 

λιανικισ/Δελτία αποςτολισ» ι ςτα «Σιμολόγια/Δελτία αποςτολισ» πρζπει να 

ιςοφται με τθ φορτωκείςα, ςτο ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο, ποςότθτα 

Πετρελαίου για Θζρμανςθ. 

4. Σα ςτοιχεία τθσ παρ. 3 ςυμπλθρϊνονται κατά τθν ζναρξθ του δρομολογίου. Σθν 

πρωτότυπθ ςελίδα του Δελτίου Διακίνθςθσ Πετρελαίου για Θζρμανςθ ζχει μαηί 

του ο οδθγόσ και ςυνοδεφει τθ διακίνθςθ των ςυγκεκριμζνων παραγγελιϊν που 

αναγράφονται ς’ αυτό, ενϊ το ςτζλεχοσ παραμζνει ςτο χϊρο ζκδοςθσ των 

τιμολογίων, με ευκφνθ του διακινθτι. 

5. Μετά το τζλοσ κάκε διανομισ, ο οδθγόσ παραδίδει το Δελτίο Διακίνθςθσ 

Πετρελαίου για Θζρμανςθ, ςτο διακινθτι, ο οποίοσ το διατθρεί για δφο ζτθ. 

6. τθν περίπτωςθ που, για τθ διακίνθςθ του Πετρελαίου για Θζρμανςθ, ζχει 

εκδοκεί υγκεντρωτικό Δελτίο Αποςτολισ, τότε δεν απαιτείται θ ζκδοςθ Δελτίου 

Διακίνθςθσ Πετρελαίου για Θζρμανςθ. 

7. Σο Δελτίο Διακίνθςθσ Πετρελαίου για Θζρμανςθ είναι τουλάχιςτον διπλότυπο 

και αρικμθμζνο με ςυνεχι αρίκμθςθ, ανά διετία και δεν απαιτείται κεϊρθςι 

του. 

8. Θ ποςότθτα του πετρελαίου για κζρμανςθ, που υπάρχει κάκε φορά ςτισ 

δεξαμενζσ των βυτιοφόρων αυτοκινιτων μεταφοράσ και διανομισ, πρζπει να 

είναι ίςθ με τθν ποςότθτα που είχε φορτωκεί και αναγράφεται ςτο 

υγκεντρωτικό Δελτίο Αποςτολισ ι που προκφπτει από το Δελτίο Διακίνθςθσ 

Πετρελαίου για Θζρμανςθ, μειωμζνθ κατά τισ ποςότθτεσ που παραδόκθκαν 

μζχρι τθ ςτιγμι του ελζγχου. Σα παραπάνω αποδεικνφονται από τα 

παραςτατικά ςτοιχεία που πρζπει να ςυνοδεφουν το πετρζλαιο για κζρμανςθ 

κατά τθ διακίνθςι του. 

9. ε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί «Δελτίο Διακίνθςθσ Πετρελαίου για 

Θζρμανςθ» ενϊ προβλζπεται, ι όταν το Δελτίο αυτό είναι μθ ςυμπλθρωμζνο, 

αλλοιωμζνο, διορκωμζνο ι παραποιθμζνο, επιβάλλεται ςτο διακινθτι 

διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€), το δε βυτίο επιςτρζφει 

ςυνοδευόμενο ςτο χϊρο φόρτωςθσ προκειμζνου να επαναλθφκεί θ διακίνθςι 

του πετρελαίου κζρμανςθσ με τα νόμιμα παραςτατικά. 

10.  ε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται διαφορά (ζλλειμμα ι περίςςευμα) μεταξφ τθσ 

μετροφμενθσ κατά τον ζλεγχο ποςότθτασ και τθσ αρχικά φορτωκείςασ 

ποςότθτασ ελαττωμζνθσ κατά τθν, μζχρι τθ ςτιγμι του ελζγχου, τυχόν 

παραδοκείςα ποςότθτα, επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο δεκαπλάςιο τθσ 



αξίασ τθσ ποςότθτασ του πετρελαίου για κζρμανςθ που δεν δικαιολογείται από 

τα παραςτατικά. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι 

πϊλθςθσ ανά λίτρο ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, όπωσ προκφπτει από τα 

ςχετικά παραςτατικά διακίνθςθσ τθσ ίδιασ μζρασ. ε περίπτωςθ που δεν είναι 

δυνατό να προςδιοριςτεί θ τιμι πϊλθςθσ ανά λίτρο τθν θμζρα  διαπίςτωςθσ 

τθσ παράβαςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι πϊλθςθσ ανά λίτρο, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, τθσ τελευταίασ πϊλθςθσ. Για τον υπολογιςμό 

τθσ ποςότθτασ, επί τθσ οποίασ κα επιβλθκεί το πρόςτιμο, λαμβάνεται υπ’ όψθ 

ανοχι 0,5% επί τθσ αρχικά φορτωκείςασ ποςότθτασ. 

Άρθρο 126 Αναγραφό ςτοιχεύων ςτα παραςτατικϊ λιανικόσ πώληςησ 
πετρελαύου για θϋρμανςη 

1. Οι αποδείξεισ λιανικισ πϊλθςθσ, ι όποιο άλλο ζγκυρο φορολογικό παραςτατικό 

ςυνοδεφει τθν παράδοςθ πετρελαίου για κζρμανςθ με βυτιοφόρα αυτοκίνθτα 

ςε τελικοφσ καταναλωτζσ, πρζπει να περιζχουν ευκρινϊσ τα κάτωκι: 

Α.  τοιχεία διακινθτι 

Β.   Θμερομθνία 

 Γ. Αρικμό κυκλοφορίασ βυτιοφόρου 

Δ. Ονοματεπϊνυμο οδθγοφ 

Ε. Ονοματεπϊνυμο του παραλιπτθ 

Σ. Ποςότθτα καυςίμου 

Η.   Ώρα παράδοςθσ 

Θ. Υψοσ (ςε εκατοςτά του μζτρου) τθσ ςτάκμθσ του πετρελαίου για κζρμανςθ 

ςτθ δεξαμενι του παραλιπτθ, πριν και μετά τθν παράδοςθ του πετρελαίου 

για κζρμανςθ, ανεξαρτιτωσ του ςχιματοσ ι του υλικοφ καταςκευισ τθσ 

δεξαμενισ. 

Θ. Τπογραφι του οδθγοφ και του παραλιπτθ 

2.  Σα ςτοιχεία Η ζωσ Θ ςυμπλθρϊνονται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του 

πετρελαίου για κζρμανςθ. 

3.    ε περίπτωςθ ελλιποφσ ςυμπλιρωςθσ των παραςτατικϊν ςτοιχείων 

επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά 

παραςτατικό. 

Άρθρο 127  ωληνώςεισ ςτα βυτιοφόρα οχόματα διανομόσ πετρελαύου 
για θϋρμανςη 

1. ΣΤΠΟΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ 

Οι ςωλθνϊςεισ όδευςθσ του πετρελαίου για κζρμανςθ επί των βυτιοφόρων 

αυτοκινιτων διανομισ πετρελαίου για κζρμανςθ, εξαιρουμζνων των 

βυτιοφόρων με ζνα διαμζριςμα και εξαιρουμζνων των βυτιοφόρων με 

βενηινοκίνθτεσ αντλίεσ, καταςκευάηονται ςφμφωνα με ζναν από τουσ παρακάτω 

τρόπουσ: 



Α. ΤΣΗΜΑ ΩΛΗΝΩΕΩΝ ΧΩΡΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

(χ.1) 

Κακζνα εκ των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου, ςυνδζεται μζςω μοναδιαίου 

αποκλειςτικοφ ςωλινα φζροντοσ διακόπτθ Δ(χ), με το ςυλλζκτθ (κλαρίνο) (). 

Ο ςυλλζκτθσ (), ςυνδζεται απευκείασ με τθν αντλία. Ο ςυλλζκτθσ φζρει επίςθσ 

άκρο ςφνδεςθσ με τον ατμοςφαιρικό αζρα, που φράςςεται από το διακόπτθ (Γ). 

Θ αντλία ςυνδζεται ςτθν είςοδό τθσ με τθν ζξοδο από το ςυλλζκτθ και ςτθν 

ζξοδό τθσ με τθν είςοδο (1) τθσ τριόδου βαλβίδασ (Β). 

Θ τρίοδοσ (Β) ςυνδζεται ςτθν είςοδο τθσ (1) με τθν ζξοδο τθσ αντλίασ, ςτθν 

ζξοδο (2) με τθν είςοδο του ςυςτιματοσ αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και ςτθν 

ζξοδο (3) με τον παρακαμπτιριο ςωλινα. 

τθν ζξοδο από τον μετρθτι και πριν τθν προςαρμογι του εφκαμπτου ςωλινα 

1,5 ιντςϊν, ςυνδζεται ο παρακαμπτιριοσ ςωλινασ αδειάςματοσ, με απλι 

διακλάδωςθ. 

Αναλυτικι περιγραφι τθσ λειτουργίασ του κυκλϊματοσ, ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

α. Παράδοςη μζςω μετρητή 

 Ζνασ (ι περιςςότεροι) εκ των διακοπτϊν Δχ (εκ των διαμεριςμάτων) 
ανοικτόσ. 

 Ο διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) κλειςτόσ. 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Β ςτθ κζςθ 1-2. 
β. Άδειαςμα ςωληνώςεωσ 

 Όλοι οι διακόπτεσ των διαμεριςμάτων Δχ, κλειςτοί. 

 Ο διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) ανοικτόσ. 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Β ςτθ κζςθ 1-3. 
Σο καφςιμο (και ςτθ ςυνζχεια ο αζρασ), οδεφει ςτο ςυλλζκτθ και από εκεί, ςτθν 

είςοδο τθσ αντλίασ. Μετά τθν αντλία, μζςω τθσ τριόδου βαλβίδασ Β, οδεφει 

ςτθν ζξοδο προσ τον πελάτθ, παρακάμπτοντασ τον αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και 

αδειάηοντασ ζτςι όλο το περιεχόμενο τθσ ςωλινωςθσ, ςτον πελάτθ. 

Β. ΤΣΗΜΑ ΩΛΗΝΩΕΩΝ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ (χ. 2) 

Κακζνα εκ των διαμεριςμάτων του βυτιοφόρου, ςυνδζεται μζςω μοναδιαίου 

αποκλειςτικοφ ςωλινα φζροντοσ διακόπτθ Δ(χ), με το ςυλλζκτθ (κλαρίνο) (). 

Ο ςυλλζκτθσ (), ςυνδζεται με τθν είςοδο (1) τθσ τριόδου βαλβίδασ (Α). το 

τμιμα ςφνδεςθσ μεταξφ ςυλλζκτθ και τριόδου (Α), ςυνδζεται με διακλάδωςθ το 

δεφτερο τμιμα του ςωλινα αναρρόφθςθσ. Ο ςυλλζκτθσ φζρει επίςθσ άκρο 

ςφνδεςθσ με τον ατμοςφαιρικό αζρα, που φράςςεται από το διακόπτθ (Γ). 

Θ τρίοδοσ βαλβίδα (Α) ςυνδζεται ςτθν είςοδο (1) με τον ςυλλζκτθ, ςτθν είςοδο 

(3) με το πρϊτο τμιμα του ςωλινα αναρρόφθςθσ και ςτθν ζξοδο (2) με τθν 

αντλία. 

Θ αντλία ςυνδζεται ςτθν είςοδό τθσ με τθν ζξοδο (2) τθσ τριόδου (Α) και ςτθν 

ζξοδό τθσ με τθν είςοδο (1) τθσ τριόδου (Βα). 



Θ τρίοδοσ (Βα) ςυνδζεται ςτθν είςοδό τθσ (1) με τθν ζξοδο τθσ αντλίασ, ςτθν 

ζξοδο (2) με το δεφτερο τμιμα του ςωλινα αναρρόφθςθσ και ςτθν ζξοδο (3) με 

τθν είςοδο (1) τθσ τριόδου (Ββ). 

Θ τρίοδοσ (Ββ) ςυνδζεται ςτθν είςοδο (1) με τθν ζξοδο (3) τθσ τριόδου (Βα), 

ςτθν ζξοδο (2) με τθν είςοδο του ςυςτιματοσ αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και 

ςτθν ζξοδο (3) με τον παρακαμπτιριο ςωλινα αδειάςματοσ. 

τθν ζξοδο από τον μετρθτι και πριν τθν προςαρμογι του εφκαμπτου ςωλινα 

1,5 ιντςϊν, ςυνδζεται ο παρακαμπτιριοσ ςωλινασ αδειάςματοσ, με απλι 

διακλάδωςθ. 

Αναλυτικι περιγραφι τθσ λειτουργίασ του κυκλϊματοσ, ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

α. Παράδοςη μζςω μετρητή 

 Ζνασ (ι περιςςότεροι) εκ των διακοπτϊν Δχ (εκ των διαμεριςμάτων) 
ανοικτόσ 

 Ο διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) κλειςτόσ 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Α, ςτθ κζςθ 1-2 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Βα ςτθ κζςθ 1-3 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Ββ ςτθ κζςθ 1-2 
Σο καφςιμο από το διαμζριςμα(τα) οδεφει ςτο ςυλλζκτθ και από εκεί μζςω τθσ 

τριόδου Α, ςτθν είςοδο τθσ αντλίασ. Μετά τθν αντλία, μζςω των τριόδων Βα και 

Ββ, οδεφει ςτον αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και από εκεί, ςτθν ζξοδο προσ τον 

πελάτθ. 

β. Άδειαςμα ςωληνώςεωσ 

 Όλοι οι διακόπτεσ των διαμεριςμάτων Δχ, κλειςτοί. 

 Ο διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) ανοικτόσ. 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Α, ςτθ κζςθ 1-2 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Βα ςτθ κζςθ 1-3 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Ββ ςτθ κζςθ 1-3. 
Σο καφςιμο (και ςτθ ςυνζχεια ο αζρασ), οδεφει ςτο ςυλλζκτθ και από εκεί μζςω 

τθσ τριόδου Α, ςτθν είςοδο τθσ αντλίασ. Μετά τθν αντλία, μζςω των τριόδων Βα 

και Ββ, οδεφει ςτθν ζξοδο προσ τον πελάτθ, παρακάμπτοντασ τον 

αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και αδειάηοντασ ζτςι όλο το περιεχόμενο τθσ 

ςωλινωςθσ, ςτον πελάτθ. 

γ. Αναρρόφηςη από δεξαμενή του πελάτη 

 Ζνασ (ι περιςςότεροι) εκ των διακοπτϊν Δχ (εκ των διαμεριςμάτων) 
ανοικτόσ. 

 Ο διακόπτθσ Γ (ςτο ςυλλζκτθ) κλειςτόσ 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Α, ςτθ κζςθ 2-3 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Βα, ςτθ κζςθ 1-2 

 Θ τρίοδοσ βαλβίδα Ββ ςε αδιάφορθ κζςθ. 
Σο καφςιμο αναρροφάται από το ςωλινα αναρρόφθςθσ και μζςω τθσ τριόδου 

βαλβίδασ Α ειςζρχεται ςτθν είςοδο τθσ αντλίασ. Μετά τθν αντλία, μζςω τθσ 

τριόδου βαλβίδασ Βα, αποςτζλλεται πίςω ςτο ςυλλζκτθ και από εκεί ςε 



κάποιο(α) διαμζριςμα(τα). Κατά τθ λειτουργία αυτι, όλεσ οι οδεφςεισ προσ 

αεροδιαχωριςτι-μετρθτι ι ςωλινα αδειάςματοσ, είναι κλειςτζσ. 

2. ΒΑΛΒΙΔΕ ΦΟΡΣΩΗ 

Kαι για τα δφο υςτιματα ωλθνϊςεων α και β τθσ παρ. 1, εφόςον θ φόρτωςθ 

γίνεται από τον πυκμζνα, οι αντίςτοιχεσ βαλβίδεσ φόρτωςθσ (ΑPJ Couplings) 

τοποκετοφνται είτε ςτο ςυλλζκτθ, είτε ςτθν είςοδο του κάκε διαμερίςματοσ 

ξεχωριςτά. 

3. ΔΙΑΣΟΜΕ ΩΛΗΝΩΝ 

τθν ζξοδο από το μετρθτι και μετά τθ διακλάδωςθ με τον παρακαμπτιριο 

ςωλινα αδειάςματοσ, κα υπάρχει αναμονι για τθ ςφνδεςθ με τον εφκαμπτο 

ςωλινα παράδοςθσ προσ τθ δεξαμενι του πελάτθ, διατομισ 1,5 ιντςϊν 

υποχρεωτικά. 

το πρϊτο τμιμα του ςωλινα αναρρόφθςθσ, που ςυνδζεται ςτθν είςοδο (3) τθσ 

τριόδου βαλβίδασ (Α), κα υπάρχει αναμονι για τθ ςφνδεςθ με τον εφκαμπτο 

ςωλινα αναρρόφθςθσ από τθ δεξαμενι του πελάτθ, διατομισ 2,5 ιντςϊν 

υποχρεωτικά. 

Όλα τα υπόλοιπα τμιματα των ςωλθνϊςεων, μποροφν να ζχουν οποιαδιποτε 

κατάλλθλθ διατομι. 

4.    ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ 

Σα μζρθ των ςωλθνϊςεων, κα πρζπει υποχρεωτικά να πλθροφν το χρωματιςμό 

που ςθμειϊνεται ςτα υπομνιματα των χ.1 και χ.2, ιτοι: 

4.1. (χ.1): 

4.1.α. Σα μζρθ των ςωλινων από τα διαμερίςματα προσ το ςυλλζκτθ (), το 

ςϊμα του ςυλλζκτθ () και ο ςωλινασ από το ςυλλζκτθ () μζχρι τθν 

είςοδο τθσ αντλίασ, κα είναι χρϊματοσ μπλε ανοικτοφ. 

4.1.β. Σα μζρθ των ςωλινων από τθν ζξοδο τθσ αντλίασ μζχρι τθν είςοδο (1) τθσ 

τριόδου βαλβίδασ (Β) και από τθν ζξοδο (2) αυτισ προσ το ςφςτθμα 

αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και μζχρι τθν αναμονι (διατομισ 1,5 ιντςϊν) 

ςφνδεςθσ του εφκαμπτου ςωλινα παράδοςθσ, κα είναι χρϊματοσ 

κόκκινου ζντονου. Σου ιδίου χρϊματοσ, μποροφν να είναι τα ςϊματα του 

αεροδιαχωριςτι και του μετρθτι. 

4.1.γ.  Ο παρακαμπτιριοσ ςωλινασ αδειάςματοσ που ςυνδζει τθν ζξοδο (3) τθσ 

τριόδου βαλβίδασ (Β) με τθ διακλάδωςθ του κεντρικοφ ςωλινα παροχισ 

μετά τθν ζξοδο από τον μετρθτι, κα είναι χρϊματοσ κίτρινου ζντονου. 

4.2.(χ.2): 

4.2.α. Σα μζρθ των ςωλινων από τα διαμερίςματα προσ το ςυλλζκτθ (), το 

ςϊμα του ςυλλζκτθ () και ο ςωλινασ από το ςυλλζκτθ () μζχρι τθν 

είςοδο (1) τθσ τριόδου (Α) και από τθν ζξοδο (2) τθσ τριόδου (Α) μζχρι 

τθν είςοδο τθσ αντλίασ, κα είναι χρϊματοσ μπλε ανοικτοφ. 

4.2.β. Σα μζρθ των ςωλινων από τθν ζξοδο τθσ αντλίασ μζχρι τθν είςοδο (1) τθσ 

τριόδου (Βα), από τθν ζξοδο (3) τθσ τριόδου (Βα) μζχρι τθν είςοδο (1) 



τθσ τριόδου (Ββ) και από τθν ζξοδο (2) αυτισ προσ το ςφςτθμα 

αεροδιαχωριςτι-μετρθτι και μζχρι τθν αναμονι (διατομισ 1, 5 ιντςϊν) 

ςφνδεςθσ του εφκαμπτου ςωλινα παράδοςθσ, κα είναι χρϊματοσ 

κόκκινου ζντονου. Σου ιδίου χρϊματοσ, μποροφν να είναι τα ςϊματα του 

αεροδιαχωριςτι και του μετρθτι. 

4.2.γ.  Ο παρακαμπτιριοσ ςωλινασ αδειάςματοσ που ςυνδζει τθν ζξοδο (3) τθσ 

τριόδου βαλβίδασ (Ββ) με τθ διακλάδωςθ του κεντρικοφ ςωλινα 

παροχισ μετά τθν ζξοδο από το μετρθτι, κα είναι χρϊματοσ κίτρινου 

ζντονου. 

4.2.δ. Ο ςωλινασ αναρρόφθςθσ (1ο τμιμα), από το ελεφκερο άκρο αυτοφ 

(αναμονι 2, 5 ιντςϊν) μζχρι τθν είςοδο (3) τθσ τριόδου (Α) κακϊσ επίςθσ 

και το τμιμα αυτοφ (2ο τμιμα) από τθν ζξοδο (2) τθσ τριόδου βαλβίδασ 

(Βα) μζχρι τθ διακλάδωςθ με το τμιμα τθσ ςωλινωςθσ μετά το ςυλλζκτθ 

(), κα είναι χρϊματοσ πράςινου. 

θμειϊνεται, ότι όλεσ οι ςωλθνϊςεισ κα πρζπει να είναι εμφανείσ και ευκόλωσ 

ορατζσ από τα πλευρικά τμιματα του βυτιοφόρου οχιματοσ, ϊςτε ο ζλεγχόσ 

τουσ να είναι ευχερισ και απρόςκοπτοσ. 

5. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Θ καταςκευι των ςωλθνϊςεων ςφμφωνα με τθν παραπάνω αναλυτικι 

περιγραφι, κα πρζπει για κάκε μεμονωμζνο βυτιοφόρο όχθμα, να 

πιςτοποιθκεί από διπλωματοφχο/πτυχιοφχο Μθχανολόγο Μθχανικό, με τθν 

ζκδοςθ «Πιςτοποιθτικοφ ωλθνϊςεων». Σο πιςτοποιθτικό κα περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, ςχεδιάγραμμα και ζγχρωμεσ 

φωτογραφίεσ των ςωλθνϊςεων για τθν ταυτοποίθςθ τθσ εκάςτοτε καταςκευισ, 

κακϊσ και Διλωςθ υμμόρφωςθσ με τθν παροφςα διάταξθ. Σο «Πιςτοποιθτικό 

ωλθνϊςεων» κα βρίςκεται επί του βυτιοφόρου και κα επιδεικνφεται ςτισ 

αρμόδιεσ αρχζσ, ςε κάκε διενεργοφμενο ζλεγχο. Οποιαδιποτε μεταβολι τθσ 

καταςκευισ κα ςυνοδεφεται από ανάλογα επικαιροποιθμζνο πιςτοποιθτικό. 

6. ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΩΛΗΝΩΕΩΝ 

Επιςυνάπτονται ςτο παρόν άρκρο και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ, 

ςχεδιαγράμματα υποχρεωτικϊν ςωλθνϊςεων: 

χ.1 «κφκλωμα καυςίμου ςε βυτιοφόρα πετρελαίου για κζρμανςθ χωρίσ 

ςφςτθμα αναρρόφθςθσ». 

 
 



 
 

7.    τθν περίπτωςθ βυτιοφόρων για διανομι πετρελαίου για κζρμανςθ των οποίων 

οι ςωλθνϊςεισ δεν ςυμμορφϊνονται με τισ ωσ άνω απαιτιςεισ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του αεροδιαχωριςτι με καλυμμζνθ τθ δίοδο του 

αζρα) επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000 €). Για 

το διάςτθμα που απαιτείται για τθν αποκατάςταςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ 

απαγορεφεται θ διακίνθςθ με το ςυγκεκριμζνο βυτιοφόρο. Ο διακινθτισ είναι 

υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τθ μθ ςυμμόρφωςθ και να κζςει το 

βυτιοφόρο ςτθ διάκεςθ των αρχϊν για επανζλεγχο, άλλωσ το πρόςτιμο 

διπλαςιάηεται. 

8.  τθν περίπτωςθ που δεν διατίκεται το πιςτοποιθτικό ςωλθνϊςεων τθσ ωσ άνω 

παρ. 5, επιβάλλεται ςτο διακινθτι πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€). 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3 - ΤΓΡΑΕΡΙΟ 

Άρθρο 128  Τποχρεώςεισ διακινητών και εμφιαλωτών υγραερύου 

1.  Θ πϊλθςθ χφμα υγραερίου επιτρζπεται με τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των 

κανόνων αςφαλείασ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

αποκλειςτικά και μόνο από τουσ κατόχουσ άδειασ εμπορίασ υγραερίου που 

ζχουν λάβει τθν άδεια εμπορίασ ςφμφωνα με τα άρκρα 4, 6, 7 του ν.3054/2002 

όπωσ ιςχφει, είτε απευκείασ, ι μζςω τρίτων (τθσ παρ. 8 του άρκρου 6 του 

ν.3054/2002), ι από τουσ κατόχουσ άδειασ λειτουργίασ πϊλθςθσ υγραερίου 

αποκλειςτικά για κίνθςθ οχθμάτων μζςω αντλιϊν. 

2.  Απαγορεφεται ςτουσ κατόχουσ άδειασ εμπορίασ υγραερίου να πωλοφν 

υγραζριο χφμα ςε εμφιαλωτιρια. 

3.  Οι κάτοχοι άδειασ λειτουργίασ πϊλθςθσ υγραερίου αποκλειςτικά για κίνθςθ 

οχθμάτων μζςω αντλιϊν, επιτρζπεται να πωλοφν υγραζριο κίνθςθσ μζςω 

αντλιϊν αποκλειςτικά ςε οχιματα, τα οποία το χρθςιμοποιοφν νόμιμα ωσ 

καφςιμο. Απαγορεφεται θ εμφιάλωςθ υγραερίου για οικιακι ι εμπορικι 

(βιομθχανικι χριςθ) από τα πρατιρια υγραερίου. 

4. Θ πϊλθςθ εμφιαλωμζνου υγραερίου ςφμφωνα με τα άρκρα 6 και 7 του 

Ν.3054/2002 όπωσ ιςχφει, επιτρζπεται να διενεργείται: 

Α. από κατόχουσ άδειασ εμπορίασ υγραερίου, είτε απευκείασ, είτε μζςω τρίτων 

(Χονδρικι Πϊλθςθ), 

Β. από κατόχουσ άδειασ λειτουργίασ πρατθρίων (υγρϊν καυςίμων – υγραερίων) 

(Λιανικι Πϊλθςθ), 

Γ. από κατόχουσ άδειασ διανομισ εμφιαλωμζνου υγραερίου (Χονδρικι και 

Λιανικι Πϊλθςθ), 

Δ. από καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ, τα οποία μποροφν να διακζτουν 

εμφιαλωμζνο υγραζριο ςτουσ καταναλωτζσ, το οποίο προμθκεφονται είτε 

από τισ εταιρείεσ που κατζχουν τθν ειδικι άδεια εμπορίασ κατθγορίασ Γ ι 

τουσ τρίτουσ που ενεργοφν για λογαριαςμό των εταιρειϊν, είτε από τουσ 

κατόχουσ άδειασ διανομισ εμφιαλωμζνου υγραερίου. 

5. Οι εταιρείεσ εμπορίασ υγραερίου τθσ παρ. 4 υποχρεοφνται να εφοδιάηουν 

ανελλιπϊσ και επαρκϊσ:  

 Α. τουσ καταναλωτζσ υγραερίου ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ με υγραζριο, είτε 

 απευκείασ, είτε μζςω τρίτων και 

 Β. τισ βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ με χφμα ι εμφιαλωμζνο υγραζριο ανάλογα με 

 τισ ανάγκεσ τουσ. 

6.  Θ εμφιάλωςθ υγραερίων επιτρζπεται μόνο από κατόχουσ άδειασ εμφιάλωςθσ, 

οι οποίοι επιτρζπεται να διενεργοφν εμφιαλϊςεισ μόνο για τουσ κατόχουσ 

άδειασ εμπορίασ υγραερίων και να γεμίηουν επαναπλθροφμενεσ φιάλεσ 



αποκλειςτικά και μόνο ιδιοκτθςίασ των κατόχων άδειασ εμπορίασ υγραερίων, 

με τουσ οποίουσ ςυμβάλλονται. Για το ςκοπό τθσ εμφιάλωςθσ οι κάτοχοι άδειασ 

εμπορίασ υγραερίων εφοδιάηουν με υγραζρια και φιάλεσ ιδιοκτθςίασ τουσ, 

τουσ κατόχουσ άδειασ εμφιάλωςθσ υγραερίων με τουσ οποίουσ ςυμβάλλονται 

και ζχουν αποκλειςτικά το δικαίωμα και τθν ευκφνθ τθσ αςφαλοφσ διακίνθςθσ 

προσ τουσ τελικοφσ πωλθτζσ. 

7.  Απαγορεφεται ςτουσ κατόχουσ Άδειασ Εμφιάλωςθσ Τγραερίων να κατζχουν ςτο 

χϊρο του εμφιαλωτθρίου τουσ, φιάλεσ υγραερίου κενζσ ι πλιρεισ, που δεν 

ανικουν ςε κατόχουσ Άδειασ Εμπορίασ Τγραερίων, με τουσ οποίουσ ζχουν 

ςυμβλθκεί για τθν εμφιάλωςθ του προϊόντοσ τουσ. 

8.  Οι περιζκτεσ αερίου που προορίηονται για υγραζριο πρζπει να πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ τθσ απόφαςθσ ΑΧ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002), και του Καν. 

1272/2008/ΕΚ - Παράρτθμα I – παράγραφοσ 1.3.2. 

9. Αναφορικά με τθν τιρθςθ δελτίου διαδρομισ από βυτιοφόρα υγραερίου, 

ιςχφουν αναλόγωσ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 118. 

10.  τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

Α. Για παράβαςθ των παρ. 1, 5, 8 πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€). 

Β. Για παράβαςθ των παρ. 2, 3, 7, δζκα χιλιάδεσ ευρϊ (10.000€). 

Γ. Για παράβαςθ των παρ. 4, 6, δζκα χιλιάδεσ ευρϊ (10.000€), με ταυτόχρονθ 

ενθμζρωςθ τθσ αδειοδοτοφςασ αρχισ. 

Άρθρο 129  Απαιτόςεισ για τισ επαναπληρούμενεσ φιϊλεσ υγραερύου 

1.  Οι κάτοχοι άδειασ εμπορίασ υγραερίων διαςφαλίηουν, για κάκε 

επαναπλθροφμενθ φιάλθ υγραερίου, ότι: 

Α.  Αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ανεξίτθλο και ανεπίδεκτο επζμβαςθσ οι 

παρακάτω ενδείξεισ: 

  α. Σο ονομαςτικό βάροσ του περιεχομζνου. 

β. Σο αρχικό απόβαρο τθσ φιάλθσ. 

γ. Θ εμπορικι επωνυμία και το εμπορικό ςιμα του κατόχου Άδειασ Εμπορίασ 

υγραερίων, που τισ διακινεί. 

δ. Θ θμερομθνία καταςκευισ τθσ. 

ε. Θ ζνδειξθ επαναπιςτοποίθςθσ τθσ φιάλθσ. 

η. Μοναδικόσ ςειριακόσ αρικμόσ. 

Β. Επί του ςϊματοσ τθσ φιάλθσ πρζπει να αναγράφεται με τρόπο ευδιάκριτο το 

εκάςτοτε απόβαρο τθσ φιάλθσ, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται και το βάροσ 

των εξαρτθμάτων αυτισ. 

Γ. Διαςφαλίηεται με κατάλλθλο τρόπο (π.χ. ςυρρικνωτικό αςφαλείασ, ςφραγίδα 

μιασ χριςθσ) το απαραβίαςτο τθσ φιάλθσ. 

2. Φιάλεσ που δεν πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ παρ. 1, δεςμεφονται από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ ςτα χζρια του κατόχου τουσ 



3. τθν περίπτωςθ επαναπλθροφμενων φιαλϊν υγραερίου οι οποίεσ δεν φζρουν 

τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ επιβάλλεται πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500 €) 

ανά φιάλθ ςτθν εταιρεία εμπορίασ και οι φιάλεσ δεςμεφονται από τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ. Εάν τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ εμπορίασ δεν αναγράφονται επί τθσ 

φιάλθσ ι εάν δεν προκφπτουν από τα ςχετικά παραςτατικά, το πρόςτιμο 

επιβάλλεται ςτο λιανοπωλθτι. 

4.   τουσ παραβάτεσ τθσ παρ.1 επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

Α. Για ζλλειψθ ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€). 

Β. Για μθ φπαρξθ ενδείξεων, χίλια ευρϊ (1.000€). 

Γ. Για μθ διαςφάλιςθ του απαραβίαςτου τθσ φιάλθσ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά 

φιάλθ ςτον λιανοπωλθτι. 

Δ. Για παραποίθςθ ενδείξεων, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€). 

3. Επιπλζον των ανωτζρω προςτίμων, φιάλεσ που δεν τθροφν τισ προδιαγραφζσ 
τθσ παρ. 1, δεςμεφονται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτα χζρια των κατόχων τουσ. 

Άρθρο 130 Ανεκτό όριο ςφϊλματοσ ποςότητασ περιεχομϋνου 
επαναπληρούμενων φιαλών υγραερύου 

1. Σο μζγιςτο ανεκτό αρνθτικό ςφάλμα του κακαροφ βάρουσ περιεχομζνου 

επαναπλθροφμενων φιαλϊν υγραερίου, κακορίηεται όπωσ ςτον πίνακα 1 τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 8. 

2. Ελλιποβαρείσ φιάλεσ δεςμεφονται μζχρι να γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ 

ενζργειεσ, λαμβάνοντασ τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε να αποτρζπεται θ 

οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν.  

3. Για οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςε δεςμευκείςεσ φιάλεσ από μθ εξουςιοδοτθμζνα 
άτομα, επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά φιάλθ. 

4. Για ελλιποβάρεια μεταξφ του μζγιςτου ανεκτοφ αρνθτικοφ ςφάλματοσ και του 
διπλαςίου του μζγιςτου ανεκτοφ αρνθτικοφ ςφάλματοσ επιβάλλεται ςτθν 
εταιρεία εμπορίασ πρόςτιμο ανά φιάλθ όπωσ ςτον κατωτζρω Πίνακα. Εάν τα 
ςτοιχεία τθσ εταιρείασ εμπορίασ δεν αναγράφονται επί τθσ φιάλθσ ι εάν δεν 
προκφπτουν από τα ςχετικά παραςτατικά, το πρόςτιμο επιβάλλεται ςτο 
λιανοπωλθτι. 

 
 

Αρικμόσ φιαλϊν Πρόςτιμο ςε ευρϊ (€) 

1-5 Σρεισ χιλιάδεσ (3.000) 

6-10 Ζξι χιλιάδεσ (6.000) 

11-20 Εννζα χιλιάδεσ (9.000) 

>21 Δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000) 

 
5. Για ελλιποβάρεια μεγαλφτερθ του διπλαςίου του μζγιςτου ανεκτοφ αρνθτικοφ 

ςφάλματοσ τα πρόςτιμα τθσ παρ. 4 διπλαςιάηονται. 



Άρθρο 131 Εγγυόςεισ φιαλών υγραερύου 

1. Οι καταναλωτζσ που για πρϊτθ φορά χρθςιμοποιοφν επαναπλθροφμενθ φιάλθ 

υγραερίου, δθλαδι δεν ζχουν άδεια φιάλθ για ανταλλαγι, καταβάλλουν 

υποχρεωτικά ςτισ εταιρείεσ εμπορίασ υγραερίου, απ’ ευκείασ ι μζςω των 

κατόχων άδειασ διανομισ εμφιαλωμζνου υγραερίου με τισ οποίεσ αυτζσ 

ςυνεργάηονται, χρθματικό ποςό που αντιπροςωπεφει ποςό ζωσ του 90% τθσ 

αξίασ κτιςθσ τθσ επαναπλθροφμενθσ φιάλθσ, ωσ εγγφθςθ. 

2. Κατά τθν είςπραξθ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω παράγραφο 1, 

αποδίδεται ςτον καταναλωτι ειδικό αποδεικτικό ζντυπο που εκδίδεται από τισ 

εταιρείεσ εμπορίασ υγραερίου, επί του οποίου απαραίτθτα αναγράφεται θ αιτία 

τθσ είςπραξθσ και το  ειςπραττόμενο ποςό. 

3. Οι Εταιρείεσ Εμπορίασ Τγραερίου ι/και οι κάτοχοι Άδειασ Διανομισ 

Εμφιαλωμζνου Τγραερίου, που ςυνεργάηονται με αυτζσ, υποχρεοφνται να 

προμθκεφουν με εμφιαλωμζνο υγραζριο, χωρίσ να ειςπράττουν διαφορά 

εγγφθςθσ για τθ φιάλθ, τουσ καταναλωτζσ που για τθν προμικεια πλιρουσ 

φιάλθσ επιςτρζφουν άδεια, για τθν οποία ζχουν καταβάλει ιδθ εγγφθςθ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 1. 

4. Ο καταναλωτισ που επιςτρζφει άδεια φιάλθ υγραερίου χωρίσ να επικυμεί να 

προμθκευτεί νζα, προκειμζνου να ειςπράξει τθν εγγφθςθ που ζχει καταβάλει, 

πρζπει απαραίτθτα να προςκομίςει το αποδεικτικό ςτοιχείο καταβολισ τθσ 

εγγφθςθσ. 

5.  τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

Α. Για μθ ζκδοςθ ειδικοφ εντφπου είςπραξθσ εγγφθςθσ, βάςει τθσ παρ. 2, χίλια 

ευρϊ (1.000€) ανά φιάλθ.  

 Β. Για είςπραξθ διαφοράσ εγγφθςθσ για τθ φιάλθ από τουσ καταναλωτζσ που 

ζχουν ιδθ καταβάλλει εγγφθςθ, βάςει τθσ παρ. 3, δφο χιλιάδεσ ευρϊ 

(2.000€) ανά φιάλθ. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4 - ΣΕΡΕΑ ΚΑΤΙΜΑ 

Άρθρο 132 – Λιανικό πώληςη καυςόξυλων  

Επιπλζον των γενικϊν απαιτιςεων για τθ λιανικι πϊλθςθ προϊόντων, για τθ χφδθν 

πϊλθςθ καυςόξυλων προβλζπονται τα εξισ: 

1. Θ λιανικι πϊλθςθ καυςόξυλων γίνεται κατ’ όγκον και θ χρθςιμοποιοφμενθ 

μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μζτρο ςτοιβαχτοφ» (m3 

ςτοιβαχτοφ) ι το «χωρικό κυβικό μζτρο χφδθν» (m3 χφδθν). 

2. «Χωρικό κυβικό μζτρο ςτοιβαχτοφ» νοείται ο όγκοσ του κυβικοφ μζτρου που 

καταλαμβάνεται από ταχτικά ςτοιβαγμζνα καυςόξυλα ςυμπεριλαμβανομζνων 

των ενδιάμεςων κενϊν. 



3. «Χωρικό κυβικό μζτρο χφδθν» νοείται ο όγκοσ του κυβικοφ μζτρου που 

καταλαμβάνεται από χφδθν καυςόξυλα ςυμπεριλαμβανομζνων των ενδιάμεςων 

κενϊν. 

4. Οι λιανοπωλθτζσ αναρτοφν τιμοκατάλογο ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο χϊρο τθσ 

επιχείρθςθσ, ανά είδοσ ξφλου, με τθν τιμι είτε ςε €/m3 ςτοιβαχτοφ ι ςε  €/m3 

χφδθν κακϊσ και τον όγκο των περιεκτϊν (κλωβοφσ, παλζτεσ, ςάκουσ, 

μεγαςάκουσ κ.α) που, ενδεχομζνωσ, χρθςιμοποιοφν για τθ διάκεςθ των 

καυςόξυλων.  Θ ίδια υποχρζωςθ ιςχφει και κατά τθν πϊλθςθ των ανωτζρω 

προϊόντων από απόςταςθ. 

5. Οι λιανοπωλθτζσ οφείλουν να διακζτουν κατάλλθλο εξοπλιςμό μζτρθςθσ 

μικουσ, για τον υπολογιςμό του όγκου. 

6. Οι λιανοπωλθτζσ εξαςφαλίηουν με κάκε πρόςφορο τρόπο τθν προςταςία των 

καυςόξυλων από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, που ενδζχεται να αλλοιϊςουν 

τα χαρακτθριςτικά του προσ διάκεςθ προϊόντοσ και  τθν ανάμιξθ των ειδϊν 

διαφορετικισ προζλευςθσ, ποιότθτασ και τιμισ. 

7. Δεν επιτρζπεται θ πϊλθςθ ι δωρεάν διάκεςθ οποιαςδιποτε ξυλείασ 

εμποτιςμζνθσ με πιςςζλαιο (κομμζνθ ξυλεία από παλιοφσ ςτφλουσ ΔΕΘ/ΟΣΕ), ι 

«πράςινθσ» ξυλείασ (εμποτιςμζνθσ με άλατα), ι οποιαςδιποτε τεχνθτισ 

ξυλείασ ςυγκολλθμζνου ξφλου (κόντρα-πλακζ, νοβοπάν, ινοςανίδων/MDF κ.α.) 

προσ καφςθ. 

8.  τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

 Α.  Για παράβαςθ τθσ παρ. 1, χίλια ευρϊ (1.000€). 

 Β.  Για παράβαςθ τθσ παρ. 4: 

α. Για ζλλειψθ τιμοκαταλόγου, χίλια ευρϊ (1.000€). 

β. Για ζλλειψθ είδουσ ι τιμισ από τον τιμοκατάλογο, πεντακόςια ευρϊ 

(500€) ανά είδοσ. 

γ.  Για υπζρβαςθ τιμισ ςτον τιμοκατάλογο, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά 

είδοσ. 

δ. Για ελλιπείσ ενδείξεισ επί του τιμοκαταλόγου, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά 

είδοσ. 

ε. Για παραπλανθτικζσ ενδείξεισ τιμοκαταλόγου, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) 

ανά είδοσ. 

Γ.  Για παράβαςθ τθσ παρ. 5, πεντακόςια ευρϊ (500€). 

Δ. Για παράβαςθ τθσ παρ. 6, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€). 

Ε. Για παράβαςθ τθσ παρ. 7, πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€). 

Άρθρο 133 - Καύςιμα ςτερεόσ βιομϊζασ 

1.  Επί των προςυςκευαςιϊν καυςίμων ςτερεισ βιομάηασ, που παράγονται άμεςα 

ι ζμμεςα από υλικά βιολογικισ προζλευςθσ και τα οποία ορίηονται ςφμφωνα 

με το πρότυπο ΕΛΟΣ CEN/TS 14588 (Πζλετσ ξφλου, Μπριγκζτεσ ξφλου, Ροκανίδια 

ξφλου - woodchips, δαδί, καυςόξυλα, μθ ξφλινα πζλετσ, ελαιοπυρινασ, 



πυρθνόξυλο, χθμικά επεξεργαςμζνθ βιομάηα, κ.τ.λ.), και ταξινομοφνται 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 14961, εξαιρουμζνων των υλικϊν που είναι 

ενςωματωμζνα ςε γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ και/ι μετατρζπονται με τα 

ορυκτά, αναγράφονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, οι παρακάτω ενδείξεισ: 

Α. Θ εμπορεφςιμθ μορφι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 14961 (Πζλετσ 

ξφλου, Μπριγκζτεσ ξφλου, Ροκανίδια ξφλου - woodchips, δαδί, καυςόξυλα, μθ 

ξφλινα πζλετσ, ελαιοπυρινασ, πυρθνόξυλο, χθμικά επεξεργαςμζνθ βιομάηα,  

κ.τ.λ.) 

Β. Θ προζλευςθ (ςφμφωνα με τθν 1θ ςτιλθ του Παραρτιματοσ V).  

Γ. Θ πθγι τουσ (ςφμφωνα με τθ 2θ και 3θ ςτιλθ του Παραρτιματοσ V).   

Δ. Θ κλάςθ κατά περίπτωςθ (Α1/Α2/Β/Β1/Β2) όπωσ αυτι ορίηεται ςτα ςχετικά 

πρότυπα τθσ ςειράσ ΕΛΟΣ ΕΝ 14961. 

Ε. Θ ονομαςτικι ποςότθτα περιεχομζνου ςε χιλιόγραμμα (kg). 

Σ. Θ μζγιςτθ υγραςία (%). 

Η. Θ εμπορικι ονομαςία. 

Θ. Σα ςτοιχεία του «υπεφκυνου διάκεςθσ» του προϊόντοσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιη του άρκρου 2 του ν. 4177/2013.  

Θ. Ο τόποσ παραγωγισ.  

2. Για τα προςυςκευαςμζνα καυςόξυλα, κατ’ εξαίρεςθ τθσ παρ. 1, θ ονομαςτικι 

ποςότθτα περιεχομζνου αναγράφεται κατ’ όγκο (cm3, dm3) και θ μζγιςτθ 

υγραςία δεν επιτρζπεται να ξεπερνά το 25%. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι 

απαιτιςεισ τθσ παρ. 1. 

3.  Θ πϊλθςθ καυςίμων ςτερεισ βιομάηασ (εκτόσ των καυςόξυλων) ςε χφδθν 

μορφι  γίνεται κατά βάροσ και θ χρθςιμοποιοφμενθ μονάδα μζτρθςθσ είναι το 

χιλιόγραμμο (kg). Πζραν των γενικϊν απαιτιςεων για τθ ςιμανςθ/επιςιμανςθ 

των πωλοφμενων ειδϊν, αναγράφονται εμφανϊσ ςε παρακείμενθ πινακίδα ςτο 

χϊρο πϊλθςθσ θ εμπορεφςιμθ μορφι, θ προζλευςθ, θ πθγι και θ κλάςθ κάκε 

είδουσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ 

άρκρου. 

4. Κατά τθ διακίνθςθ των καυςίμων ςτερεισ βιομάηασ (εκτόσ των καυςόξυλων), 

ςτο δελτίο αποςτολισ αναγράφεται, πλζον των υπολοίπων που προβλζπονται 

από τον Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ υναλλαγϊν, θ εμπορεφςιμθ μορφι, 

θ προζλευςθ, θ πθγι και θ κλάςθ τουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθν 

παράγραφο 1. 

5.  τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

Α. Για ζλλειψθ παραςτατικϊν διακίνθςθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) με 

ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ των φορολογικϊν αρχϊν. 

Β. Για μθ αναγραφι των επιπλζον υποχρεωτικϊν ςτοιχείων ςτο δελτίο 

αποςτολισ βάςει τθσ παρ. 4., δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€). 

Γ. Για μθ φπαρξθ ςιμανςθσ/επιςιμανςθσ, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ 

προϊόντοσ.  



Δ. Για ελλιπι ςιμανςθ/επιςιμανςθ, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά είδοσ 

προϊόντοσ. 

Ε.  Για ανακριβι ι παραπλανθτικι ςιμανςθ/επιςιμανςθ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ 

(2.000€) ανά είδοσ προϊόντοσ. 

Άρθρο 134  Λιγνύτησ 

1. Λιγνίτθσ ψιλόσ κεωρείται αυτόσ ποφ αποτελείται από τεμάχια διαςτάςεων 10-

30 χιλιοςτομζτρων, χονδρόσ αυτόσ ποφ αποτελείται από τεμάχια διαςτάςεων 

31 και πάνω χιλιοςτομζτρων και λιγνίτθσ ειδικισ διαλογισ αυτόσ ποφ 

αποτελείται από τεμάχια διαςτάςεων 50 και πάνω χιλιοςτομζτρων ςε φυςικι 

κατάςταςθ και είναι απαλλαγμζνοσ τελείωσ από ξζνεσ φλεσ. κόνθ κεωρείται ο 

λιγνίτθσ, του οποίου θ κοκκομετρικι ςφςταςθ ποικίλει από 0-10 χιλιοςτά. 

2.  Απαγορεφεται θ εμπορία λιγνιτϊν χωρίσ προθγοφμενθ διαλογι και απαλλαγι 

τουσ από γαιϊδεισ προςμίξεισ. 

3.   τουσ παραβάτεσ, για εμπορία λιγνιτϊν χωρίσ προθγοφμενθ διαλογι και 

απαλλαγι τουσ από γαιϊδεισ προςμίξεισ, βάςει τθσ παρ. 2, επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€). 

Άρθρο 135  Σρόποσ δειγματοληψύασ ςτερεών καυςύμων 

Ο τρόποσ δειγματολθψίασ ςτερεϊν καυςίμων (γαιανκράκων, κωκ, λιγνιτϊν, κ.τ.λ.) 

κακορίηεται ωσ εξισ: 

Από τον προσ δειγματιςμό ςωρό των λιγνιτϊν και γενικά των ςτερεϊν καυςίμων 

λαμβάνεται με φτυάρι από τζςςερα ι πζντε τουλάχιςτον ςθμεία (κζςεισ) κατά το 

δυνατόν, ςυμμετρικά, ανά 20 ζωσ 25 χιλιόγραμμα χωρίσ καμιά διαλογι. Όλθ θ 

ποςότθτα που λαμβάνεται μεταφζρεται ςε μια επίπεδθ κακαρι επιφάνεια κατά 

προτίμθςθ φφλλο λαμαρίνασ. 

Γίνεται κραφςθ όλων των μεγάλων τεμαχίων ςε μζγεκοσ γροκιάσ και με φτυάρι 

αναμιγνφονται τα τεμάχια αυτά κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Αφοφ αναμιχκεί, 

θ ποςότθτα του δείγματοσ απλϊνεται ςε ςχιμα τετραγϊνου του αυτοφ πάχουσ. τθ 

ςυνζχεια χωρίηεται με φτυάρι χιαςτί το τετράγωνο όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω 

ςχιμα, απορρίπτονται οι τομείσ Α και Β και κρατοφνται οι τομείσ Γ και Δ. 

 
Γίνεται και νζα κραφςθ των τεμαχίων των τομζων Γ και Δ που κρατικθκαν μζχρι το 

μζγεκοσ καρυδιοφ και επακολουκεί νζα ανάμειξθ όπωσ και προθγουμζνωσ. Ζπειτα 

χωρίηεται και πάλι με φτυάρι χιαςτί το τετράγωνο ςτουσ τομείσ Α, Β, Γ, και Δ, 

απορρίπτονται οι τομείσ Γ και Δ και κρατοφνται οι τομείσ Α και Β. 



Επακολουκεί και νζα κραφςθ των τεμαχίων των τομζων που κρατικθκαν μζχρι το 

μζγεκοσ του φουντουκιοφ ι και μικρότερο και επαναλαμβάνεται θ ανάμειξθ, το 

άπλωμα ςε ιςόπαχο ςτρϊμα και ο διαχωριςμόσ του νζου τετραγϊνου χιαςτί με το 

φτυάρι ςε τομείσ Α, Β, Γ και Δ, απορρίπτονται οι τομείσ Α και Β και κρατοφνται οι 

τομείσ Γ και Δ. 

Σα τεμάχια των τομζων Γ και Δ που κρατικθκαν τελικά, αφοφ ομογενοποιθκοφν 

πλιρωσ, τίκενται ςε δφο (2) λευκοςιδθρά δοχεία χωρθτικότθτασ 5 ζωσ 6 

χιλιόγραμμων που κλείνονται ςτεγανά. 

Σα δοχεία αυτά ςφραγίηονται όπωσ όλα τα δείγματα και αποςτζλλονται ςτο Γενικό 

Χθμείο του Κράτουσ για ανάλυςθ. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 5  - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΓΡΩΝ  ΚΑΤΙΜΩΝ, ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ 
ΚΙΝΗΗ, ΚΑΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ  

Άρθρο 136  Γνωςτοπούηςη λιανικών τιμών πώληςησ των υγρών 
καυςύμων, του υγραερύου κύνηςησ (AUTOGAS), του 
πετρελαύου για θϋρμανςη και του πεπιεςμϋνου φυςικού 
αερύου (CNG) 

Οι κάτοχοι άδειασ: α) λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων, β) λειτουργίασ 

πϊλθςθσ υγραερίου αποκλειςτικά για κίνθςθ οχθμάτων (AUTOGAS) μζςω αντλιϊν, 

γ) πωλθτι πετρελαίου για κζρμανςθ (για κατ’ οίκον παραδόςεισ), δ) λειτουργίασ 

πρατθρίου πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (CNG), υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν 

ςτο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr τθσ Δ/νςθσ Πολιτικισ Καταναλωτι Γενικισ 

Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ: 

1. Σθν τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ανά μονάδα μζτρθςθσ για κάκε ζνα από τα προϊόντα 
που διακζτουν βάςει τθσ άδειασ τουσ. 
Ειδικά για τισ κατ’ οίκον πωλιςεισ του πετρελαίου για κζρμανςθ, οι κάτοχοι 

άδειασ των περιπτϊςεων (α) και (γ), υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν χωριςτά τισ 

τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ: 

- για παραδόςεισ μζχρι τα 499 λίτρα 

- για παραδόςεισ από 500 μζχρι τα 999 λίτρα 

- για παραδόςεισ από 1000 λίτρα και άνω. 

2.  Κάκε αλλαγι των τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ των προϊόντων που διακζτουν, 

ταυτόχρονα με τθν ιςχφ τουσ. Οι τιμζσ ςτο Παρατθρθτιριο Καυςίμων κα 

αναρτϊνται για διάςτθμα 30 θμερϊν από τθν τελευταία γνωςτοποίθςθ. Μετά 

το πζρασ των 30 θμερϊν, για να εμφανίηονται οι τιμζσ των υπόχρεων, πρζπει 

αυτοί να υποβάλουν εκ νζου τισ ίδιεσ ι διαφορετικζσ τιμζσ ςτο Παρατθρθτιριο. 

3.  Ειδικότερα και όςον αφορά τθν γνωςτοποίθςθ των τιμϊν των τιμϊν κατά τα ωσ 

άνω οριηόμενα.  

http://www.fuelprices.gr/


 Α. Μζςω διαδικτφου 

Ο υπόχρεοσ ςυνδζεται μζςω του διαδικτφου με τον δικτυακό τόπο 

www.fuelprices.gr τθσ Δ/νςθσ Πολιτικισ Καταναλωτι τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ. 

α. Ο υπόχρεοσ χωρίσ κωδικό πρόςβαςθσ, υποβάλλει αίτθμα «δθμιουργίασ 

κωδικοφ πρόςβαςθσ», επιλζγοντασ τθ φράςθ «αίτθμα δθμιουργίασ νζου 

κωδικοφ», ςτο παράκυρο που ανοίγεται και ςυμπλθρϊνει όλα τα πεδία τθσ 

ςχετικισ φόρμασ και ςυγκεκριμζνα το ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ του ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ 

(φορζα), ΔΙΕΤΘΤΝΘ, TAX. ΚΩΔΙΚΑ, ΑΦΜ, E-mail, ΚΙΝΘΣΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟ - FAX, 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ και κατόπιν επιλζγει «καταχϊρθςθ αιτιματοσ». 

  Σο αίτθμα καταχωρείται ςτο ςφςτθμα και εντόσ δφο εργάςιμων θμερϊν 

γνωςτοποιείται προςωρινόσ κωδικόσ πρόςβαςθσ, ςτο e-mail που ζχει 

δθλϊςει ο υπόχρεοσ ςτθ φόρμα. Ο υπόχρεοσ υποβάλει φωτοαντίγραφο τθσ 

άδειασ, ςτο οποίο ςθμειϊνεται και ο χορθγθκείσ προςωρινόσ κωδικόσ 

πρόςβαςθσ, ςτθ Δ/νςθ Πολιτικισ Καταναλωτι με fax ςτο 210-3815317 ι με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτο τθροφμενο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ με τισ 

ενδείξεισ «ΠΡΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ, του Τπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, ταχ. δ/νςθ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟ, ΣΚ 101 81 

ΑΘΘΝΑ». 

 Ο κωδικόσ πρόςβαςθσ οριςτικοποιείται εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, 

μετά τθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων του αιτιματοσ με τα αντίςτοιχα 

ςτοιχεία τθσ άδειασ λειτουργίασ. 

β. Ο υπόχρεοσ, με κωδικό πρόςβαςθσ, ςυμπλθρϊνει τον προςωπικό του 

κωδικό, που ιδθ του ζχει χορθγθκεί ςτο αντίςτοιχο πεδίο, ϊςτε να ζχει 

πρόςβαςθ ςτθν προςωπικι του ςελίδα. 

Με βάςθ τισ οδθγίεσ που εμφανίηονται ςτθν επιλογι «ΟΔΘΓΙΕ 

ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΣΙΜΩΝ» ο χριςτθσ: 

- Ελζγχει τθν ορκότθτα των προςωπικϊν του ςτοιχείων και διορκϊνει τυχόν 

λάκθ. 

- Καταχωρεί τισ τιμζσ, για κάκε προϊόν. 

- Ελζγχει τθν ορκι καταχϊρθςθ των τιμϊν. 

Β. Μζςω των Τπηρεςιών τησ κατά τόπο Περιφζρειασ 

ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ ςφνδεςθ με τον δικτυακό τόπο 

www.fuelprices.gr τθσ Δ/νςθσ Πολιτικισ Καταναλωτι θ γνωςτοποίθςθ για τα 

προϊόντα που διακζτουν οι υπόχρεοι βάςθ τθσ άδειασ τουσ, είναι δυνατι μζςω 

τθσ οικείασ Περιφζρειασ. 

Ο υπόχρεοσ προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν αρμόδια ςε 

κζματα Εμπορίου Τπθρεςία τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ςτθν οποία δθλϊνει «ότι 

δεν ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr τθσ 

Δ/νςθσ Πολιτικισ Καταναλωτι και ότι εξουςιοδοτεί για λογαριαςμό του, ςτο 

http://www.fuelprices.gr/
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πλαίςιο των υποχρεϊςεων του, τον οριςκζντα ειδικά για αυτό το ςκοπό 

υπάλλθλο τθσ ι υπαλλιλουσ τθσ, να προβαίνει/νουν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ γνωςτοποίθςθσ, για τα προϊόντα που διακζτουν βάςει τθσ αδείασ 

τουσ, ςτον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και ότι δεςμεφεται κάκε φορά, να 

ενθμερϊνει αμελλθτί τθν αρμόδια ςε κζματα Εμπορίου Τπθρεςία για τισ 

μεταβολζσ αυτϊν, ταυτόχρονα με τθν ιςχφ τουσ». 

Οι αρμόδιοι υπάλλθλοι, που λαμβάνουν γνϊςθ, κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ, ςε εφαρμογι των ρυκμίςεων του παρόντοσ άρκρου, 

ςτοιχείων ι πλθροφοριϊν των κατόχων άδειασ λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν 

καυςίμων, λειτουργίασ πρατθρίου πϊλθςθσ υγραερίου αποκλειςτικά για κίνθςθ 

οχθμάτων (AUTOGAS) μζςω αντλιϊν, και πωλθτι πετρελαίου για κζρμανςθ και 

λειτουργίασ πρατθρίου πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου (CNG), υποχρεοφνται ςτθν 

τιρθςθ του απορριτου αυτϊν, ζναντι παντόσ τρίτου, ακόμθ και μετά τθν 

αποχϊρθςθ τουσ από τθν Τπθρεςία. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςτοιχεία τθσ Επωνυμίασ, τθσ περιοχισ (Πόλθ Διεφκυνςθ, 

οδόσ, αρικμόσ), του εμπορικοφ ςιματοσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 115 και 

των τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ κάκε είδουσ καυςίμου. 

4.  τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα ωσ κάτωκι: 

 Α. Για μθ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ (Επωνυμία, Δ/νςθ κ.τ.λ.) 

από τουσ υπόχρεουσ, βάςει των προβλεπομζνων από τισ παρ. 1 και 3, πζντε 

χιλιάδεσ ευρϊ (5.000€). 

 Β. Για μθ γνωςτοποίθςθ λιανικϊν τιμϊν πϊλθςθσ, κακϊσ και για μθ 

καταχϊρθςθ οποιαςδιποτε αλλαγισ βάςει των προβλεπομζνων από τισ παρ. 

1, 2 και 3, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ πωλοφμενου καυςίμου. 

    Γ. Για αποςτολι ανακριβϊν τιμϊν,  χίλια ευρϊ (1.000€) ανά είδοσ πωλοφμενου 

καυςίμου. 
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