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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
    
          
  Αρ. Πρωτ.:    Α8 / οικ. 22605/2298 

 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

                              101 91 Παπάγου 

Πληροφορίες     : Α. Καραγιάννη 

Τηλέφωνο          : 213 1308005 / 210 650 8005 

Fax                     :  210 6508491                         

 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 
 

 
Π.∆. 
 
 
 
 
Π.∆. 

 
ΘΕΜΑ :  Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ-ΙΧ σε κατόχους άδειας Λιανικής Εµπορίας  

του άρθρου 7 παρ.3 

 

Σας γνωρίζουµε ότι στο διαδικτυακό τόπο «∆ιαύγεια» και µε αριθµό διαδικτυακής 

ανάρτησης (Α∆Α) Β4ΣΚ1-ΥΑΨ, έχει αναρτηθεί η υπ’ αριθµ. Α8/48012/5053/2012 (ΦΕΚ 3052 Β’) 

κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εµπορίας του άρθρου 7 παρ.3 εδάφια α, β και γ του 

ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’) και λοιπές διατάξεις». 

Στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης βυτιοφόρων 

φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΒΦΑ-ΙΧ), σε κατόχους άδειας Λιανικής Εµπορίας και 

Εµπορίας του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν µε το 

νόµο 4093/12 (παρ.Ι3 / ΦΕΚ222 Α’), την Π.Ν.Π. της 12ης Νοεµβρίου 2012 (άρθρο 3 παρ.4 / ΦΕΚ 

224 Α’) και το ν.4111/13 (άρθρο 19 παρ.4 / ΦΕΚ18 Α’). 

Από την έναρξη ισχύος αυτής (18 Νοεµβρίου 2012) χορηγούνται ΒΦΑ-ΙΧ χωρίς 

περιορισµό ως προς τον αριθµό και το µικτό βάρος αυτών:   

Α) σε κατόχους αδειών Λιανικής Εµπορίας (πρατηριούχοι υγρών καυσίµων, πρατηριούχοι 

πώλησης υγραερίων, πωλητές πετρελαίου θέρµανσης), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052) κυα, και  

Β) σε κατόχους αδειών Εµπορίας του ν.3054/2002 (εταιρείες εµπορίας υγρών καυσίµων 

κατηγορίας Α, αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίµων κατηγορίας Β1, αφορολόγητων αεροπορικών 
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καυσίµων κατηγορίας Β2, υγραερίων κατηγορίας Γ και ασφάλτου κατηγορίας ∆) εφόσον πληρούν 

τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ. Α8/63771/6239/2011 (ΦΕΚ 675 Β’) κυα.. 

Επισηµαίνεται ότι από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν απορρέει καµία απαγόρευση όσον 

αφορά στην περαιτέρω κυκλοφορία των ΒΦΑ-ΙΧ που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά µε τις 

προϊσχύουσες διατάξεις αλλά και στη µεταβίβαση αυτών σε πρόσωπα που δικαιούνται να θέσουν 

σε κυκλοφορία ΒΦΑ-ΙΧ σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. Α8/48012/5053/2012 και Α8/63771/6239/2011 

υπουργικές αποφάσεις. Ωστόσο σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 6 της υπ΄ αριθµ. 

Α8/48012/5053/2012 υ.α. σε περίπτωση που τα οχήµατα αυτά ταξινοµηθούν στο όνοµα κατόχων 

άδειας λιανικής Εµπορίας και δεν εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO IV ή 

µεταγενέστερης τεχνολογίας, δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις των κατόχων 

άδειας εµπορίας Α ή Γ και τα διυλιστήρια.  

Τα ΒΦΑ-ΙΧ τα οποία τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα από τις 18 

Νοεµβρίου 2012 και µετά, µε τις διατάξεις της Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052) κυα και της 

Α8/63771/6239/2011 (ΦΕΚ 675 Β’) κυα, πρέπει να είναι κατηγορίας EURO IV ή νεότερης, 

στοιχείο το οποίο αναγράφεται αυτόµατα επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 3 παρ.5). 

Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 18510/1541/26-04-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνολογίας 

Οχηµάτων του Υπουργείου µας (βλ. συν/νο), επισηµαίνεται ότι η σχετική αναφορά της υπουργικής 

απόφασης σε οχήµατα κατηγορίας EURO IV  εφαρµόζεται µόνο σε οχήµατα µε κινητήρες 

ανάφλεξης µε συµπίεση (πετρελαιοκίνητα) και επιβαλλόµενης καύσης που τροφοδοτούνται µε 

φυσικό αέριο ή υγραέριο. 

Για τις περιπτώσεις των κατόχων άδειας Λιανικής Εµπορίας, κατά τη µηχανογραφική 

διαδικασία καταχώρησης των ανωτέρω οχηµάτων στο on line σύστηµα, και αναλόγως του είδους 

της επιχείρησης που αιτείται ΒΦΑ-ΙΧ, στο πεδίο όπου ζητείται ο κωδικός επαγγέλµατος του 

κατόχου του οχήµατος, θα καταχωρούνται αναλόγως οι ακόλουθοι κωδικοί: 

801 επιχείρηση πώλησης πετρελαιοειδών για θέρµανση µε αποθηκευτικούς χώρους 

802 επιχείρηση πώλησης πετρελαιοειδών για θέρµανση χωρίς αποθηκευτικούς χώρους 

803 επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίµων µε σύµβαση µε εταιρεία εµπορίας 

πετρελαιοειδών 

804 επιχείρηση πρατηρίου υγραερίων µε σύµβαση µε εταιρεία εµπορίας πετρελαιοειδών 

805 επιχείρηση µικτού πρατηρίου  

806 επιχείρηση ανεξάρτητου πρατηρίου υγρών καυσίµων  

807 επιχείρηση ανεξάρτητου πρατηρίου υγραερίων 

808 επιχείρηση ανεξάρτητου µικτού πρατηρίου 
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Κατόπιν, αυτόµατα θα αναγράφεται  στο πεδίο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας 

ο κωδικός του είδους της επιχείρησης, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό εύκολο τον έλεγχο της 

πλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων κυκλοφορίας των ΒΦΑ-ΙΧ από τα όργανα ελέγχου.  

Οι ανωτέρω κωδικοί θα καταχωρούνται κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας λόγω 

οποιασδήποτε µεταβολής.    

Η παρούσα κοινοποιείται στη ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής για τις δικές της 

ενέργειες. 

Επισυνάπτεται το αριθµ. 18510/1541/26-04-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνολογίας. .  

 

Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

Ν. Σταθόπουλος 

     
    
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Α. ΠΡΟΣ: 
 Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 
- Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών 
- ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία (για ενηµέρωση και των Μ.Κ.Ε.) 
 
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής / Γενική ∆ιεύθυνση 
Ενέργειας, Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 

2. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων / Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου, Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα 

3. Υπουργείο Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων, 
Γενική ∆/νση Τελωνείων και ΕΦΚ, 19η ∆/νση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, Λεωφόρος 
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526 Αθήνα (µε την παράκληση να ενηµερωθούν όλα τα 
Τελωνεία της Χώρας) 

4. Υπουργείο Οικονοµικών,  Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, Πειραιώς 207 & 
Αλκίφρονος 92, 11853 Αθήνα 

5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνοµία, Π. Κανελλοπούλου 4 10177 
Αθήνα 

6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας, Γρ. Λαµπράκη150, 
18518 Πειραιάς 

7. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ιδίου Υπουργείου, Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, 
Αθήνα 10191 

8.  Σύνδεσµος Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), Θέτιδος 4, ΤΚ 11528, 
Αθήνα (µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα µέλη του Συνδέσµου σας)  

9. Ένωση Ελληνικών Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών (ΕΝ.Ε.Ε.Π.), Φίλωνος 131 18536 
Πειραιάς (µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα µέλη της Ένωσής σας)  

10. MEDoiI, Mediterranenan ΟίΙ Α.Ε. Πετρελαιοειδών Λ. Κηφισίας 98  
Αθήνα 
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11. ΚΜΟΙΛ Α.Ε. Πετρελαιοειδών  
Λ. Κηφισίας 98 Αθήνα  

12. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., 17ο χλµ Εθν. Οδού 
Αθηνών – Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος 

13. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., Ηρώδου 
Αττικού 12Α 15124 Μαρούσι 

14. Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ), Αρχιµήδους 29, 
71306 Ηράκλειο Κρήτης 

15. Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ),  Λόντου 8 , 10681 Αθήνα 
16. Ελληνική Ένωση Εταιρειών Υγραερίου, Ακαδηµίας 57, 10679 Αθήνα 
 
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

-Γραφείο Υπουργού,  
-Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών,  
-Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών,  
-∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (3) 
-∆/νση οργάνωσης και Πληροφορικής (1) 
-∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (1) 
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