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Αθήνα,
 

18/5/2017 
Α.Π. : ∆ΠΠ 1088 

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Προς: 

Γεν. ∆/νση Εφαρµογής Κανονισµών, 
Υποδοµών και Ελέγχου 
∆/νση Πολιτικής Ποιότητας 
Τµήµα Επαλήθευσης Μετρήσεων και  

 

 

Ως Πίνακα Αποδεκτών  Επιθεώρησης Μετρητικών Συστηµάτων 
Ταχ. ∆/ση: Πλ. Κάνιγγος 
ΤΚ:  101 81, Αθήνα 
Πληροφ.: Ζ. Ρωµαίου 
Τηλ.:  210 3893 230,256 
Fax:  210 3893 999 
e-mail:          zrom@gge.gr 
 
 
 

 

Θέµα: «Απάντηση σε ερώτηµα περί επιβολής προστίµου σε πρατήρια που δεν 
διαθέτουν ενιαία άδεια λειτουργίας µε ολοκληρωµένο σύστηµα εισροών 
εκροών» 

Σχετ.: α) Το υπ’ αρ. ΦΕ/58171/308/22.3.2017 έγγραφό της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εµπορίου & Τουρισµού, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

  β) Το υπ’ αρ. οικ. 1899/21.3.2017 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας 
 
 
Σε απάντηση στο ως άνω α) σχετικό, µε το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία µας το ως 

άνω β) σχετικό, αναφορικά µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται µε 

την έκδοση της ενιαίας άδειας πρατηρίου που περιλαµβάνει ολοκληρωµένο σύστηµα 

παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίµων, σάς γνωρίζουµε ότι η θέση της 

υπηρεσίας µας έχει ως κατωτέρω: 

 

1. Σε περίπτωση που το πρατήριο λειτουργεί µε το σύστηµα εισροών εκροών, 

παρακολουθούνται από αυτό οι διακινούµενες ποσότητες υγρών καυσίµων, 

εκδίδονται τα προβλεπόµενα δελτία και αποστέλλονται τα σχετικά στοιχεία στη βάση 

δεδοµένων του Υπ. Οικονοµικών, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί η ενιαία άδεια 

λειτουργίας, µε ευθύνη του πρατηριούχου, δεν επιβάλλεται η κύρωση της παρ. 5 

του άρθρου 2 της ΚΥΑ Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ Β’ 2173), όπως τροποποιήθηκε µε την 

ΚΥΑ Φ2-518/2014 (ΦΕΚ Β’ 575), αλλά η κύρωση της παρ. 1β του άρθρου 2 της ως 

άνω ΚΥΑ. 

2. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας από την αδειοδοτούσα εξαιτίας της 

µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά αφορούν το 

εγκατεστηµένο σύστηµα εισροών εκροών, δεν συνεπάγεται αυτόµατα την επιβολή 

της κύρωσης της παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ Β’ 2173), 

όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Φ2-518/2014 (ΦΕΚ Β’ 575), αλλά είναι κατ’ αρχήν 

αρµοδιότητα της οικείας αδειοδοτούσας να µεριµνήσει για τις ενέργειές της, που 

ακολουθούν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρµογή της διάταξης. Εάν δε, ωσότου αυτή 

ενεργοποιηθεί, εντοπιστεί να λειτουργεί το πρατήριο, εφαρµόζεται κατ’ αρχήν  η 

παρ. 1γ του Άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ.  
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3. Εκτιµούµε ότι οι διοικητικές και ποινικές  κυρώσεις  της παρ. 5 του άρθρου 2 της ως 

άνω ΚΥΑ, εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που για το πρατήριο είτε δεν πληρούνται 

οι όροι της ως άνω παρ.1, πέραν της έκδοσης της ενιαίας άδειας λειτουργίας, ή στις 

περιπτώσεις που σε εγκατεστηµένο και εν λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών 

διαπιστώνεται διακίνηση, εµπορία ή αποθήκευση υγρών καυσίµων εκτός 

συστήµατος εισροών εκροών. 

 

 

4. Τέλος, παρόλο που έχουν προ πολλού παρέλθει οι καταληκτικές ηµεροµηνίες 

εγκατάστασης του συστήµατος, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της 

επιείκειας της διοίκησης δεν πρέπει να εξαντλείται η αυστηρότητα της διοίκησης σε 

περιπτώσεις που λόγοι ανωτέρω βίας συντρέχουν στην αδυναµία συµµόρφωσης, 

οπότε και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 2, υπό την 

προϋπόθεση βέβαια ότι δεν τεκµαίρεται παράνοµη διακίνηση ή αποθήκευση 

καυσίµων για το εξεταζόµενο πρατήριο. 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας  

 

 

Ευστράτιος Ζαφείρης  
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
 
Αποστολή µε email 
1. Γεν. ∆/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειών της χώρας 
2. ∆/νσεις Ανάπτυξης ΠΕ της χώρας 
 
Αποστολή ταχυδροµικά  

 
1. ΑΑ∆Ε, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.∆.Τ. & Ε.Φ.Κ.) 

Καρ. Σερβίας 10 101 84 AΘHNA 
2. ΑΑ∆Ε, ∆/NΣH ΕΛΕΓΧΩΝ (∆.ΕΛ.) 

Καρ. Σερβίας 8 101 84 AΘHNA 
3. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών  

Γενική ∆/νση Οδικής Ασφάλειας  
∆/νση Ελέγχου Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου  
 

 
Εσωτερική διανοµή: 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας 

3. Γεν. ∆/ντή Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχου 

4. ∆/νση Πολιτικής Ποιότητας 
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