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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. οικ. 7135/81 

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη 

δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντή-

ρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων 

«Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, 

πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των 

στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες 

καυσίμων, καθώς και των παντός είδους 

πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και 

ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτομέρειας. 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α' 222) 

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 

2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας 

αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής 

καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις». 

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικο-

ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

γ) Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε' του ν. 3852/2010 (Α' 

87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως ισχύει. 

δ) Του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών». 

ε) Του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετο-

νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων». 

στ) Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

ζ) Της υπ' αριθμ. οικ. 20871/21-3-2017 (ΦΕΚ 153/ 

Υ.Ο.Δ.Δ./2017) απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

η) Της υπ' αριθμ. οικ. 85171/28-11-2017 (ΦΕΚ 4163/ 

Β'/2017) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης 

εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα 

Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου». 

θ) Του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και 

συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων 

«Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» της παρ. 7 

του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α' 82), των λειτουργούντων 

πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης 

και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) της υπ' αριθμ. κοινή 

υπουργική απόφαση 72983/6562/14/ (ΦΕΚ 88/Β'/2015) των 

στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του 

π.δ. 455/1976 (Α' 169), των παντός είδους πρατηρίων παροχής 

καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (εφεξής 

«πρατηρίων»), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

2. Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου είναι η 

ανάπτυξη και η οργάνωση ενός σύγχρονου και απο-

τελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και 

υποστήριξης των «πρατηρίων» της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και 

αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών ελέγχων. Στο 

Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία του 

Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, όπως προβλέπεται 

στο εδάφιο 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 

4439/2016 (Α' 222). 3. Οι εκμεταλλευτές των «πρατηρίων» 

υποχρεούνται να: α) αποστείλουν τα στοιχεία του Πίνακα 2 

του Παραρτήματος της παρούσας στην οικεία Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, 

εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της παρούσας, 

β) ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών 

και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε 

μεταβολή των στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της 

παρούσας. 

Άρθρο 2 

Δομή Ψηφιακού Μητρώου Το Ψηφιακό Μητρώο 

αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης 

δεδομένων και τη διαδι- κτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε 

χρήστης εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 
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του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστού 

(web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη 

(user-name) και κωδικός πρόσβασης (password)]. 

Άρθρο 3 

Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού 

Μητρώου 

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λει-

τουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας: 

1. «Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου», η οποία 

περιλαμβάνει τις εξής επιλογές: 

α) «Έγκριση χρήστη» β) «Απόρριψη χρήστη» γ) 

«Απενεργοποίηση χρήστη» δ) «Αναζήτηση στοιχείων 

χρήστη» Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το 

Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β και γ 

εκτελεστούν. 

2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους 

χρήστες της παραγράφου 1β, 1γ και 1δ του άρθρου 4 της 

παρούσας, για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό 

Μητρώο, περιλαμβάνει χρονικά τα παρακάτω βήματα: 

α) Μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, 

συμπληρώνονται από τον χρήστη τα πεδία του Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος της παρούσας. 

β) Η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν 

μοναδικό, για κάθε χρήστη, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην 

οθόνη του, στην περίπτωση που αυτός έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς την έγγραφή του. 

γ) Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η 

οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού 

Μητρώου. 

δ) Σε συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται 

συμπληρωμένη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΕΕ), σε 

ηλεκτρονική μορφή (pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προϊστάμενο της Υπηρεσίας των οριζόμενων χρηστών. 

Σε περίπτωση διαβαθμισμένου υπάλληλου, επισυνάπτεται 

και το σχετικό έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η 

δυνατότητα πρόσβασής του σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

ε) Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα 

στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες του 

Ψηφιακού Μητρώου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, 

πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός τους 

κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους. 

στ) Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη 

του Ψηφιακού μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση 

χρήστη». 

3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του 

Ψηφιακού Μητρώου»: 

α) Ο κάθε χρήστης του Ψηφιακού Μητρώου δύναται να 

τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία που έχουν 

καταχωρισθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του, πλην των 

διαπιστευτηρίων του, [αναγνωριστικό χρήστη (user- name) και 

κωδικό πρόσβασης (password)]. 

β) Σε περίπτωση που οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου 

επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή 

έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήριά τους, ακολουθείται η 

διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

4. «Καταχώριση στοιχείων πρατηρίων»: Τα στοιχεία των 

λειτουργούντων «πρατηρίων» καταχωρίζονται στα πεδία του 

Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Η εισαγωγή των 

στοιχείων των «πρατηρίων» στο Ψηφιακό Μητρώο 

ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών 

πεδίων του ανωτέρω Πίνακα. Οι καταχωρίσεις, καθώς και ο 

χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό 

του Ψηφιακού Μητρώου. Με την ολοκλήρωση της 

καταχώρισης των στοιχείων πρατηρίων δημιουργείται 

ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο 

Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» σε μορφή (pdf) που 

περιλαμβάνει τα στοιχεία του «πρατηρίου» καυσίμων του 

Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας. Η ηλεκτρονική 

«Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο 

του Υπ.Υ.Με.» αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του 

«πρατηρίου» που τηρείται στο Ψηφιακό Μητρώο. 

5. «Τροποποίηση στοιχείων πρατηρίων»: Τροποποιούνται 

οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των «πρατηρίων» του Πίνακα 2 

του Παραρτήματος της παρούσας, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις, καθώς και ο χρήστης που τις 

πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού 

Μητρώου. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των 

τροποποιούμενων δεδομένων δημιουργείται εκ νέου η 

ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο 

Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» σε μορφή (pdf) που 

περιλαμβάνει τα στοιχεία του «πρατηρίου» καυσίμων του 

Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας. Η ηλεκτρονική 

«Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο 

του Υπ.Υ.Με.» αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του 

«πρατηρίου» που τηρείται στο Ψηφιακό Μητρώο. 

6. «Αναζήτηση στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψηφιακό 

Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας 

δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα 

βάσει λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους 

τίτλο/ους (περιγραφή) των πεδίων ή/ και τις καταχωρίσεις του 

Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Η αναζήτηση 

μπορεί να γίνει είτε με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, είτε με 

αριθμούς, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ανάγνωσης και 

εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αφορούν 

στα «πρατήρια» που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό 

Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. 

Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη 

καταχωρισμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο «πρατήριο» 

σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. 

Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής 

«Βεβαίωσης Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο 

του Υπ.Υ.Με.» σε μορφή (pdf) του Πίνακα 3 του Παραρ-

τήματος της παρούσας. 

7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψη-

φιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των κάτωθι 

στατιστικών στοιχείων επί των, καταχωρισμένων σε αυτό, 

στοιχείων «πρατηρίων»: Ενδεικτικά: 

α) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» στη χώρα ή/και ανά 

Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

β) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» ανά κατηγορία/ες 

καυσίμου/ων [υγρά καύσιμα, υγραέριο κίνησης - LPG, 

πεπιεσμένο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (CNG ή LNG), υπό 

οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών]. 

γ) Συνολικός αριθμός μικτών «πρατηρίων» ανά κατη-

γορία/ες καυσίμου/ων (υγρά καύσιμα, υγραέριο κίνησης - 

LPG, πεπιεσμένο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (CNG ή 

LNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών). 

δ) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» με εγκατάσταση 

συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων. 

ε) Συνολική εγκατεστημένη ισχύς συσκευών φόρτισης 

συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα ή/και ανά 

Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

στ) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» με σύστημα 

ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φάσης II (Vapor 

Recovery - Stage ΙΙ). 
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η) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» ανάλογα με τη θέση 

λειτουργίας τους [εντός ή εκτός σχεδίου, εντός λιμενικής 

ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), εντός εργοταξίων, 

ορυχείων, μεταλλείων, λατομείων και λοιπών συναφών 

εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας]. 

θ) Συνολικός ετήσιος αριθμός αδειών λειτουργίας 

«πρατηρίων». 

ι) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» με εγκατεστημένο το 

ολοκληρωμένο σύστημα εισροών - εκροών. 

ια) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» που διαθέτουν 

πλυντήριο, λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και 

συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων. 

ιβ) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» όπου άνωθεν αυτών 

στεγάζονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 

του ν. 2801/2000 (α' 46), όπως ισχύει. 

ιγ) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» υγρών καυσίμων που 

λειτουργούν σε απόσταση μικρότερη από την εκάστοτε 

τιθέμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από το πλησιέστερο 

σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ' αυτών που 

αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (Α' 

28), όπως ισχύει. 

ιδ) Συνολικός αριθμός πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή 

μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου που 

λειτουργούν σε απόσταση μικρότερη από την εκάστοτε 

τιθέμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κτήρια και 

χώρους των περιπτώσεων δ' έως και στ' της παρ. 2 του άρθρου 

4 του π.δ. 595/1984 (Α' 218), όπως ισχύει. 

ιε) Συνολικός αριθμός πρατηρίων υγρών καυσίμων του 

άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981 (Α' 303), όπως ισχύει. 

ιστ) Συνολική και ετήσια διακίνηση υγρών και αερίων 

καυσίμων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Πε-

ριφερειακή Ενότητα. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να εκδίδονται και 

ομαδοποιημένα, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακού 

Μητρώου και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό 

φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. 

8. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη 

λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση όλων των 

χρηστών του όπως, για την προγραμματισμένη συντήρησή του, 

για την αναβάθμισή του, για την ενημέρωσή του κ.λπ. Όλα τα 

απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

Ψηφιακού Μητρώου. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται 

αυτόματη αποστολή μηνύματος στους αρμόδιους χρήστες του, 

όσον αφορά τουλάχιστον τη λήξη των πιστοποιητικών των 

πεδίων από 34 έως και 39 του Πίνακα 2Γ του Παραρτήματος 

της παρούσας. 

9. «Ειδοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος»: Οι χρήστες του 

Ψηφιακού Μητρώου ενημερώνονται μέσω της ειδοποίησης 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν η λειτουργία της 

παραπάνω παραγράφου εκτελεστεί. 

10. Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού 

Μητρώου. 

α) «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του 

Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα 

τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου. 

β) «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα 

ερωτήματα και τα σχόλια που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του 

Ψηφιακού Μητρώου. 

γ) «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτήματος»: Όλα τα σχόλια ή 

τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από τους χρήστες του 

Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται 

αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. 

δ) «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού 

Μητρώου αναρτώνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη 

λειτουργία του, όπως το εγχειρίδιο χρήσης, η αίτηση του 

ορισμού χρηστών, διάφορες ανακοινώσεις κ.λπ. ε) «Διαχείριση 

πεδίων καταχώρισης»: Τα πεδία των Πινάκων 1, 2 και 3 του 

Παραρτήματος της παρούσας με τύπο πεδίου «Επιλογή», 

μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, αλλαγή επιλογής), με 

απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και 

Εγκαταστάσεων. Τα ως άνω πεδία δεν είναι περιοριστικά. 

Άρθρο 4 

Χρήστες 

1. Για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου υφίστανται οι 

εξής κατηγορίες χρηστών: 

α) «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΥΥΠΗΣ»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι 

της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και 

Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.) καθορίζουν τους «Χρήστες Υπ.Υ.Με. 

ΔΕΕ», οι οποίοι εκτελούν τις λειτουργίες της παραγράφου 1 

του άρθρου 3 της παρούσας. 

β) «Χρήστες Υπ.ΥΜε. ΔΕΕ»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της 

Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, προβαίνουν στην 

ταυτοποίηση και καθορισμό των «Χρηστών Περιφερειακών 

Ενοτήτων» και των «Χρηστών Υπ.ΥΜε. ΔΤΕΕΕΟ και λοιπών 

αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών», επιβεβαιώνοντας ότι ο 

μοναδικός κωδικός που έχει εμφανιστεί στην οθόνη των 

αναφερόμενων χρηστών και τα στοιχεία που έχουν 

καταχωρισθεί στην ηλεκτρονική εγγραφή τους είναι 

ταυτόσημα με την αίτηση ορισμού χρηστών που έχει 

αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης 

Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΕΕ). Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς 

η διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντα χρήστη, τότε 

πραγματοποιείται η «Έγκριση χρήστη» και ο λογαριασμός του 

ενεργοποιείται, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό 

μητρώο. Οι «Χρήστες Υπ.ΥΜε. ΔΕΕ» εκτελούν όλες τις 

λειτουργίες των παραγράφων του άρθρου 3 της παρούσας, 

πλην των λειτουργιών 4 και 5. Επίσης, για την εποπτεία και τον 

έλεγχο των λειτουργούντων «πρατηρίων», έχουν δικαιώματα 

αναζήτησης των στοιχείων που καταχωρίσθηκαν από τους 

«Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων», καθώς και 

συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής αρμοδίως, των 

στοιχείων αυτών. 

γ) «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων»: Οι οριζόμενοι 

υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των 

Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, 

πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας και 

εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΔΕΕ» 

έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 

6, 9 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι «Χρήστες 

Περιφερειακών Ενοτήτων» καταχωρίζουν, τροποποιούν και 

δύνανται να αναγνώσουν από όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία 

του Ψηφιακού Μητρώου, μόνο τα στοιχεία των πρατηρίων που 

χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων αρμο- διότητάς 

τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω καταχώρισης ή 

τροποποίησης, αποστέλλουν στον εκμεταλλευτή, ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, την ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης 

Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» σε μορφή 

(pdf) που περιλαμβάνει τα στοιχεία του «πρατηρίου» 

καυσίμων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, 

αρμοδιότητάς του. 

Για τα υφιστάμενα πρατήρια η καταχώριση των στοιχείων 

του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας 



8754 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 714/01.03.2019 πραγματοποιείται από τους «Χρήστες Περιφερειακών 

Ενοτήτων», μετά από αποστολή των στοιχείων από τους 

εκμεταλλευτές των «πρατηρίων», όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας. 

δ) «Χρήστες Υπ.ΥΜε. ΔΤΕΕΕΟ και λοιπές αρμόδιες 

ελεγκτικές Υπηρεσίες»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της 

Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων 

Εξυπηρέτησης Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών και των λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών 

πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας και 

εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΔΕΕ» 

έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 3, 6, 7 

και 10α του άρθρου 3 της παρούσας, για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της ανωτέρω Διεύθυνση και των ελεγκτικών 

Υπηρεσιών. 

Άρθρο 5 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Με την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου 

παύει η λειτουργία του προσωρινού Ψηφιακού Μητρώου, κατ' 

εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 

(Α' 222). Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και 

Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (Υπ.ΥΜε.) μεριμνά για την άμεση μεταφορά των 

καταχωρισμένων στοιχείων του προσωρινού Ψηφιακού 

Μητρώου στο Ψηφιακό Μητρώο της παρούσας. 

2. Οι «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων» υποχρεούνται, 

μετά από αποστολή των στοιχείων από τους εκμεταλλευτές 

των «πρατηρίων», να ολοκληρώσουν την καταχώριση όλων 

των στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, 

για όλα τα πρατήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής, 

εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της 

παρούσας. 

Άρθρο 6 

Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, 

λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου της 

παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον 

Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ιδίως, οι 

απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 

«Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ 

ορισμού» αυτού. 

Άρθρο 7 
Κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του 

Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, η άδεια 

λειτουργίας των «πρατηρίων» ανακαλείται προσωρινά και 

ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο ν. 2690/1999 (Α' 

45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει. 

2. Άρση της προσωρινής ανάκλησης γίνεται μόνο μετά από 

την αποδεδειγμένη συμμόρφωση των εκμεταλλευτών των 

«πρατηρίων» με τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 8 
Παράρτημα 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης, οι Πίνακες 1, 2 και 3 του Πα- 

ραρτήματός της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Επιλογές Τύπος πεδίου 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ0' Επιλογή ΟΧΙ ή από Πίνακα /Λίστα Ελληνικοί χαρακτήρες 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(1) Επιλογή ΟΧΙ ή από Πίνακα /Λίστα Ελληνικοί χαρακτήρες 

3. Υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας® 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

4. Υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών(2) 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, επιλέγετε τη Δ/νσή σας Α) Υπάλληλος Δ/νσης Εποπτείας 

και Ελέγχου Β) 

Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικού 

Ελέγχου Εγκαταστάσεων και 

Εξυπηρέτησης Οχημάτων 

Επιλογή (Α ή Β) 

5. Λοιπές αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες™ Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ 
 

- 

Αν ΝΑΙ, καταχωρίστε την αρμόδια ελεγκτική 

Υπηρεσίας σας 

 Ελληνικοί χαρακτήρες 

6. Email  
Λατινικοί χαρακτήρες & 

αριθμοί & Σύμβολα 

7. Όνομα  
Ελληνικοί χαρακτήρες 

(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

8. Επώνυμο  Ελληνικοί Χαρακτήρες 

(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

9. Υπηρεσιακό τηλέφωνο επικοινωνίας  Αριθμοί 

10. Αναγνωριστικό χρήστη (user-name)  
Λατινικοί χαρακτήρες & 

αριθμοί & σύμβολα 

11. Κωδικός πρόσβασης (password)]  
Λατινικοί χαρακτήρες & 

αριθμοί & σύμβολα 

12. Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης (password)] 
 

Λατινικοί χαρακτήρες & 

αριθμοί & σύμβολα 

13. Διαβαθμισμένος χρήστης(4) Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

(1) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συμπληρώνουν «ΟΧΙ» στα πεδία 1, 2, 3 και 5. 

(2) Οι υπάλληλοι των περιφερειακών Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών συμπληρώνουν «ΟΧΙ» στα πεδία 4 και 

5. 

(3) Οι υπάλληλοι των λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών συμπληρώνουν «ΟΧΙ» στα πεδία 1, 2, 3 και 4. 

(4) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των 

Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών και των λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών συμπληρώνουν «ΝΑΙ» στο 

πεδίο 13, εφόσον έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. 
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 σταθμός αυτοκινήτων 

εξοπλισμένος με αντλίες 

υγρών καυσίμων, έχει λάβει 

τις υποδείξεις α' έως και στ' 

του άρθρου 25 του ν. 

4439/2016 (Α' 222) 

  

7. Μετατροπή από πρατήριο 

υγρών καυσίμων σε μικτό 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

- 

Αν ΝΑΙ, ημερομηνία 

μετατροπής 

 Ημερομηνία 

8. Ιδιωτικό πρατήριο υγρών 

καυσίμων που εμπίπτει στις 

διατάξεις της υπ' αριθμ. υ.α 

37776/2645/2017 (Β' 1882) 

Α) Για εργοτάξια 

Β) Για ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία και λοιπές 

συναφείς εγκαταστάσεις 

Γ) Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις 

Επιλογή (Α ή Β ή Γ) 

9. Το μικτό ή αμιγές πρατήριο 

καυσίμων χωροθετείται κατά 

μήκος Εθνικής Οδού 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

10. Το μικτό ή αμιγές πρατήριο 

χωροθετείται εντός ΣΕΑ κατά 

μήκος κλειστού 

αυτοκινητόδρομου 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

11. Στοιχεία εκμεταλλευτή 

«πρατηρίου» 

Α) Φυσικό πρόσωπο Β) Νομικό 

πρόσωπο 

Επιλογή (Α ή Β) 

11α. Ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου ή επωνυμία νομικού 

προσώπου «πρατηρίου» 

 Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες 

11β. Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας 

«πρατηρίου» 

 Ελληνικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 

11γ. Τηλέφωνο επικοινωνίας έδρας 

«πρατηρίου» 

 Αριθμοί 

115- e-mail φυσικού ή νομικού 

προσώπου0' «πρατηρίου» 

 Λατινικοί 

χαρακτήρες 

&αριθμοί & 

σύμβολα 

11ε. ΑΦΜ φυσικού ή νομικού 

προσώπου «πρατηρίου» 

 Αριθμοί 

11 στ. Εταιρία Εμπορίας  Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 

12. Αδεια ίδρυσης «πρατηρίου»   

12α. Αριθμός Αδειας ίδρυσης 

«πρατηρίου» 

 Ελληνικοί 

χαρακτήρες 

&αριθμοί & 

σύμβολα 

12β. Ημερομηνία χορήγησης άδειας 

ίδρυσης «πρατηρίου» 

 Ημερομηνία 

13. Άδεια λειτουργίας «πρατηρίου»   

13α. Αριθμός υφιστάμενης άδειας 

λειτουργίας «πρατηρίου» 

 Ελληνικοί 

χαρακτήρες 

&αριθμοί & 

σύμβολα 
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13β. Ημερομηνία χορήγησης 

υφιστάμενης άδειας 

λειτουργίας «πρατηρίου» 

 Ημερομηνία 

13γ. Αριθμός Διαδικτυακής 

Ανάρτησης υφιστάμενης 

άδειας λειτουργίας 

«πρατηρίου» (ΑΔΑ)(1) 

 Ελληνικοί 

χαρακτήρες 

&αριθμοί & 

σύμβολα 

14. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 

Λειτουργίας «πρατηρίου» 

 Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες 

15. Ονοματεπώνυμο Τεχνικού 

Ασφαλείας «πρατηρίου» 

 Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες 

16. Ονοματεπώνυμα αρμοδίων 

Μελετητών Μηχανικών 

«πρατηρίου» 

 Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες 

17. Ονοματεπώνυμα αρμοδίων 

επιβλεπόντων Μηχανικών 

«πρατηρίου» 

 Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες 

18. Υφίσταται εγκατεστημένο 

Σύστημα ανάκτησης ατμών 

υδρογονανθράκων φάσης II 

(Stage Π) στο «πρατήριο» 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

19. Είναι σε ισχύ οι ετήσιες 

εκθέσεις Αποβλήτων 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

- 

Αν ΝΑΙ, ημερομηνία υποβολής 

τους 

 Ημερομηνία 

20. Υφίσταται έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων ή 

Π.Π.Δ. «πρατηρίου» 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, αναγραφή του αριθμού 

περιβαλλοντικών όρων ή 

Π.Π.Δ. 

 Ελληνικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 

21. Υφίσταται εγκατεστημένο 

ολοκληρωμένο σύστημα 

εισροών-εκροών σε όλες τις 

εγκαταστάσεις του 

«πρατηρίου» 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

22. Υφίστανται εγκατεστημένες 

συσκευές φόρτισης 

συσσωρευτών ηλεκτρικών 

οχημάτων στο «πρατήριο» 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, αναγραφή της 

συνολικής εγκατεστημένης 

ισχύς (kVA) 

 Αριθμός 

 

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

23. Ετήσια διακίνηση υγρών 

καυσίμων και αερίων 

καυσίμων (m) 

 Αριθμοί 

24. Συνολικός ενεργός 

δεξαμενισμός (m3) ανά προϊόν(2) 

Α) Βενζίνη Αριθμός Αριθμοί 

Β) Πετρέλαιο κίνησης Αριθμός 

Γ) Πετρέλαιο Θέρμανσης Αριθμός 
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  Δ) LPG Αριθμός  

Ε) CNG Αριθμός 

ΣΤ) LNG Αριθμός 

Ζ) Υδρογόνο Αριθμός 

Η) Βιοκαύσιμα Αριθμός 

Θ) Συνθετικά και Παραφινικά 

Καύσιμα 

Αριθμός 

25. Στοιχεία ανενεργών 

δεξαμενών® 

  

 Συνολικός αριθμός ανενεργών 

δεξαμενών 

 Αριθμοί 

26. Για κάθε ανενεργή δεξαμενή 

καταχωρίζονται τα εξής:(3) 

 Αριθμοί 

(1,2,3,4,5,6,...ν) 

26α. Αριθμός μητρώου Δεξαμενής  Ελληνικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί & σύμβολα 

26β. Επιτρεπόμενη χωρητικότητα 

δεξαμενής (m3) 

 Αριθμοί 

26γ. Αριθμός πρακτικού σφράγισης  Αριθμοί 

27. Στοιχεία ενεργών δεξαμενών 

καυσίμων® 

  

Συνολικός αριθμός ενεργών 

δεξαμενών 

 Αριθμοί 

28. Για κάθε ενεργή δεξαμενή 

καταχωρίζονται τα εξής:® 

 Αριθμοί 

(1,2,3,4,5,6,...ν) 

28α. Προϊόν δεξαμενής Α) Βενζίνη Β) Πετρέλαιο κίνησης Γ) Πετρέλαιο 

Θέρμανσης Δ) LPG Ε) CNG ΣΤ) LNG Ζ) Υδρογόνο Η) 

Βιοκαύσιμα 

Θ) Συνθετικά και Παραφινικά Καύσιμα 

Επιλογή (Α ή Β ή 

Γ ή Δ ή Ε ή Σ Τ ή  Ζ ή 

Η ή Θ) 

28β. Αριθμός μητρώου δεξαμενής  Ελληνικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί & σύμβολα 

28γ. Στοιχεία ογκομετρικού Πίνακα   

28γα. Αριθμός Πίνακα  Ελληνικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί & σύμβολα 

28γβ. Εταιρία ογκομετρησης  Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες 

28 γγ. Ημερομηνία σύνταξης 

ογκομετρικού πίνακα 

 Ημερομηνία 

28γδ. Επιτρεπόμενη χωρητικότητα 

δεξαμενής (m3) 

 Αριθμοί 
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28δ. Στοιχεία κατασκευής 

δεξαμενής 

  

28δα. Έτος  Αριθμοί 

28δβ. Εταιρία  Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες 

28δγ. Υλικό κατασκευής  Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 

28δδ. Πάχος τοιχώματος (mm)'1'  Αριθμοί 

28ε. Έτος τελευταίας επισκευής ή 

επιθεώρησης 

 Αριθμοί 

28στ. Έγινε επιθεώρηση 

ασφαλιστικών διατάξεων 

δεξαμενών υγρών 

καυσίμων 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, αναγραφή του αρ. 

Επιθεώρησης 

 Ελληνικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 

28ζ. Υπέργεια ή Υπόγεια δεξαμενή Α) ΥΠΕΡΓΕΙΑ Β) ΥΠΟΓΕΙΑ Επιλογή (Α ή Β) 

29. Διανομείς καυσίμου(3)   

Συνολικός αριθμός  Αριθμοί 

30. Για κάθε διανομέα 

καταχωρίζονται τα εξής:(3) 

 Αριθμοί 

(1,2,3,4,5,6,...ν) 

30α. Εμπορική ονομασία διανομέα  Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί & 

σύμβολα 

30β. Σειριακός αριθμός διανομέα 

(serial number) 

 Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί & 

σύμβολα 

30γ. Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας  Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί & 

σύμβολα 

30δ. Διακινούμενα προϊόντα Α) Βενζίνη Β) Πετρέλαιο κίνησης Γ) Πετρέλαιο 

θέρμανσης Δ) LPG Ε) CNG ΣΤ) LNG Ζ) Υδρογόνο Η) 

Βιοκαύσιμα 

Θ) Συνθετικά και Παραφινικά Καύσιμα 

Πολλαπλές 

επιλογές (Α ή/και Β 

ή/και Γ ή/και Δ 

ή/και Ε ή/και ΣΤ 

ή/και Ζ ή/και Η 

ή/και Θ) 

30ε. Στοιχεία πιστοποιητικού 

ΑΤΕΧ 

  

30εα. Αριθμός πιστοποιητικού  Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες & 



8754 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 714/01.03.2019 

 



Τεύχος Β' 714/01.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8755 

   αριθμοί & 

σύμβολα 

30εβ. Εταιρία ταυτοποίησης  Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 

30στ. Ογκομετρητές(3)   

Συνολικός αριθμός  Αριθμοί 

30στα. Για κάθε ογκομετρητή 

διανομέα καταχωρίζονται τα 

εξής:(3) 

 Αριθμός 

(1,2,3,4,5,6,...ν) 

30στβ, Αριθμός των ακροσωληνίων  Αριθμοί 

31. Υπάρχει μικτός ή απλός 

διανομέας στο «πρατήριο»; 

Α) Μικτός Β) Απλός Επιλογή (Α ή Β) 

 

 Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»  

 

32. Υπάρχει πιστοποιητικό 

μεταλλικών δεξαμενών; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

33. Υπάρχει πιστοποιητικό 

αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ; 

Α Διανομέων Αριθμός 

πιστοποιητικού 

Πολλαπλές επιλογές 

(Α ή/και Β ή/και Γ 

ή/και Δ ή Ε) & 

Αριθμοί & ελληνικοί 

ή λατινικοί 

χαρακτήρες 

Β Αντλιών Αριθμός 

πιστοποιητικού 

Γ Βυθομετρικών 

βεργών 

Αριθμός 

πιστοποιητικού 

Δ Λοιπού εξοπλισμού Αριθμός 

πιστοποιητικού 

Ε Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις 

34. Υπάρχει πιστοποιητικό 

υδραυλικής δοκιμής 

πρατηρίου αμιγώς 

υγραερίου ή μικτού 

πρατηρίου, σύμφωνα με 

την κοινή υπουργική 

απόφαση Δ3/14858/1993 (Β' 

477) και 

την υπουργική απόφαση 

14165/Φ.17.4/373/1993 (Β' 

673); 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

- 

Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης 

πιστοποιητικού 

  

35. Υπάρχει πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης σύμφωνα με την 

Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

- 

Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης 

πιστοποιητικού 

 Ημερομηνία 

36. Υπάρχει πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας σε ισχύ; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης 

πιστοποιητικού 

πυροπροστασίας 

 Ημερομηνία 

37. Υπάρχει πιστοποιητικό 

ανυψωτικών μηχανημάτων σε 

ισχύ; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 
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 Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης 

πιστοποιητικού ανυψωτικών 

μηχανημάτων 

 Ημερομηνία 

38. Υπάρχει πιστοποιητικό 

ογκομέτρησης δεξαμενών σε 

ισχύ; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης 

πιστοποιητικού ογκομέτρησης 

δεξαμενών 

 Ημερομηνία 

39. Υπάρχει πιστοποιητικό 

αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή 

σε ισχύ; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης 

πιστοποιητικού αεροφυλακίου 

αεροσυμπιεστή 

 Ημερομηνία 

40. Έχει διενεργηθεί επιθεώρηση 

του πρατηρίου σύμφωνα με 

τις διατάξεις της υπ' αρ. 

24841/1144/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 

502/Β72001); 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, ημερομηνία 

τελευταίου επανελέγχου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ' αρ. 24841/1144 Υ.Α. (ΦΕΚ 

502/Β72001) 

 Ημερομηνία 

41. Έχει υποβληθεί έκθεση 

διενέργειας ελέγχου 

ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων της υπ' αρ. 

24841/1144/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 

502/Β72001); 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, ημερομηνία 

τελευταίας έκθεσης διενέργειας 

ελέγχου ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων σύμφωνα με 

τις διατάξεις της υπ' αρ. 

24841/1144/2001 Υ.Α. (Β' 502) 

 Ημερομηνία 

42. Υπάρχει πιστοποιητικό 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

σε ισχύ σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ' αρ υ.α. 

Φ.50/503/168/19- 4-2011 (ΦΕΚ 

844/Β72011), όπως ισχύει; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Ημερομηνία 

 

Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΈΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» 

43. Υφίσταται πλυντήριο 

αυτοκινήτων οχημάτων; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, αναγραφή του Αρ. 

Αδειας λειτουργίας ή της 

βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας 

 Ελληνικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 

44. Υφίσταται λιπαντήριο Α) ΝΑΙ Επιλογή (Α ή Β) 
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 αυτοκινήτων οχημάτων; Β) ΟΧΙ  

 Αν ΝΑΙ, αναγραφή του Αρ. 

Άδειας λειτουργίας ή της 

βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας 

 Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 

45. Υφίσταται συνεργείο 

αυτοκινήτων οχημάτων; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, αναγραφή του Αρ. 

Άδειας λειτουργίας ή της 

βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας 

 Ελληνικοί ή 

λατινικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 

46. Υφίσταται δευτερεύουσα 

εμπορική δραστηριότητα 

παροχής διαφόρων υπηρεσιών 

στους μετακινούμενους; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 

Ε. ΚΥΡΩΣΕ ΙΣ 

47. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από 

την αδειοδοτούσα Υπηρεσία 

στον εκμεταλλευτή του 

«πρατηρίου»; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

 Αν ΝΑΙ, επιλέγονται οι 

κυρώσεις από τη λίστα 

Α Προσωρινή ανάκληση Ημερομηνία Πολλαπλές 

επιλογές (Α ή/και Β 

ή/και Γ ή/και Δ ή/και 

Ε ή/και ΣΤ) & 

Ημερομηνία 

Β Οριστική ανάκληση Ημερομηνία 

Γ Άρση ανάκλησης Ημερομηνία 

Δ Κυρώσεις λόγω 

παραβάσεων του 

συστήματος εισροών - 

εκροών 

Ημερομηνία 

Ε Σφράγιση εγκαταστάσεων Ημερομηνία 

ΣΤ Αποσφράγιση 

Εγκαταστάσεων 

Ημερομηνία 

48. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από 

άλλη Δημόσια Αρχή, στον 

εκμεταλλευτή του 

«πρατηρίου»; 

Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ Επιλογή (Α ή Β) 

- 

Αν ΝΑΙ, ημερομηνία  Ημερομηνία 

49. Είδος κυρώσεων  Ελληνικοί 

χαρακτήρες & 

αριθμοί 
  

 ΣΤ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»
(1)

 

50. Για κάθε σημείο 

καταχωρίζονται οι 

συντεταγμένες που είναι 

εξαρτημένες από το Κρατικό 

Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87) όπως 

προκυπτουν απο τοπογραφικό 

διάγραμμα.(1) 

Χ  Αριθμοί 

Υ  

ή 

φ'  

λ'  

ή 

Ε'  

Ν'  

51. Θέση του «πρατηρίου» από το 
τοπογραφικό διάγραμμα

(1)
 

 Ελληνικοί 
χαρακτήρες & 
αριθμοί 

52. Συνολικό Εμβαδό.
(1)

  Αριθμοί 
 

 Ζ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» [σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 107/73 (Α' 195)] 

53. Κατηγορία πρατηρίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.δ 107/73 (Α' 
Ι95)

(1)και(5)
 

Α) Κατηγορία Α' Β) Κατηγορία Β' 
Γ) Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις 

Επιλογή (Α ή Β ή 
Γ) 

1. Προαιρετική συμπλήρωση του πεδίου. 
2. Συμπληρώνεται ο αριθμός μηδέν (0) για τα προϊόντα που δεν διαθέτει το πρατήριο. 
3. Καταχωρίζονται όσες δεξαμενές (ενεργές και ανενεργές), διανομείς καυσίμου και ογκομετρητές υφίστανται.  
4. Σε περίπτωση που επιλεχθεί Ε (Μικτό) στην περιγραφή 2, τότε επιλέγονται οι κατηγορίες. 
5. Το πεδίο εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο σε χρήστες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΜΟΑΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Υπ.Υ.Με)» 
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Α. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» 

Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία 

1. Είδος εγκατάστασης λιανικής διάθεσης καυσίμων  

2. Κατηγορία πρατηρίου  

2α. Κατηγορία μικτού πρατηρίου (σε περίπτωση μικτού 

πρατηρίου) 

 

3. Πρατήριο καυσίμων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης  

4. Η θέση πρατηρίου ή σταθμού εντός ή εκτός σχεδίου 

πόλεως 

 

4α. Η θέση του «πρατηρίου» είναι εκτός σχεδίου και εντός 

εγκεκριμένου οικισμού 

 

5. Κατηγορία «πρατηρίου» δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης 

με αντλίες καυσίμων 

 

6. Το πρατήριο υγρών καυσίμων και ο σταθμός 

αυτοκινήτων εξοπλισμένος με αντλίες υγρών καυσίμων, 

έχει λάβει τις υποδείξεις α' έως και στ' του άρθρου 25 

του ν. 4439/2016 (Α' 222) 

 

7. Μετατροπή από πρατήριο υγρών καυσίμων σε μικτό  

- 

Ημερομηνία μετατροπής  

8. Ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων που εμπίπτει στις 

διατάξεις της υπ' αριθμ. υ.α 37776/2645/2017 (Β' 1882) 

 

9. Το μικτό ή αμιγές πρατήριο καυσίμων χωροθετείται 

κατά μήκος Εθνικής Οδού 

 

10. Το μικτό ή αμιγές πρατήριο χωροθετείται εντός ΣΕΑ 

κατά μήκος κλειστού αυτοκινητόδρομου 

 

11α. Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία 

νομικού προσώπου «πρατηρίου» 

 

ι ι ρ .  Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας «πρατηρίου»  

11γ. Τηλέφωνο επικοινωνίας έδρας «πρατηρίου»  

11δ. e-mail φυσικού ή νομικού προσώπου «πρατηρίου»  

11ε. ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου «πρατηρίου»  

11 στ. Εταιρία Εμπορίας  

12α. Αριθμός Άδειας ίδρυσης «πρατηρίου»  

12β. Ημερομηνία χορήγησης άδειας ίδρυσης «πρατηρίου»  

13α. Αριθμός υφιστάμενης άδειας λειτουργίας «πρατηρίου»  

13β. Ημερομηνία χορήγησης υφιστάμενης άδειας 

λειτουργίας «πρατηρίου» 

 

13γ. Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης υφιστάμενης άδειας 

λειτουργίας «πρατηρίου» (AAA) 

 

14. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Λειτουργίας «πρατηρίου»  

15. Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Ασφαλείας «πρατηρίου»  

16. Ονοματεπώνυμα αρμοδίων Μελετητών Μηχανικών 

«πρατηρίου» 

 

17. Ονοματεπώνυμα αρμοδίων επιβλεπόντων Μηχανικών 

«πρατηρίου» 

 

18. Υφίσταται εγκατεστημένο Σύστημα ανάκτησης  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Αρ. Φακέλου  Ημερομηνία  

ΕΝΟΤΗΤΑ  «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ»    



8754 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 714/01.03.2019  

  

 

 

 

 ατμών υδρογονανθράκων φάσης II (Stage Π) στο 

«πρατήριο» 

 

19. Είναι σε ισχύ οι ετήσιες εκθέσεις Αποβλήτων  

- 

Ημερομηνία υποβολής τους  

20. Υφίσταται έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή Π.Π.Δ. 

«πρατηρίου» 

 

- 

Αριθμός περιβαλλοντικών όρων ή Π.Π.Δ.  

21. Υφίσταται εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα 

εισροών-εκροών σε όλες τις εγκαταστάσεις του 

«πρατηρίου» 

 

22. Υφίστανται εγκατεστημένες συσκευές φόρτισης 

συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων στο «πρατήριο» 

 

- 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kVA)  

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ -ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία 

23. Ετήσια διακίνηση 

υγρών καυσίμων 

και 

αερίων καυσίμων 

(m3) 

 

24. Συνολικός ενεργός 

δεξαμενισμός (m3) 

ανά προϊόν 

 

25. Στοιχεία ανενεργών δεξαμενών 

Συνολικός αριθμός 

ανενεργών 

δεξαμενών 

 

26. Ανενεργές 

δεξαμενές(1) 

Δεξαμενή 1 Δεξαμενή 2 Δεξαμενή 3 Δεξαμενή 4 Δεξαμενή 5 Δεξαμενή 6 

26α. Αριθμός μητρώου 

δεξαμενής 

      

26β. Επιτρεπόμενη 

χωρητικότητα 

δεξαμενής (m3) 

      

26γ. Αριθμός 

πρακτικού 

σφράγισης 

      

27. Στοιχεία ενεργών δεξαμενών καυσίμων 

Συνολικός αριθμός 

ενεργών δεξαμενών 

 

28. Ενεργές 

δεξαμενές(1) 

Δεξαμενή 1 Δεξαμενή 2 Δεξαμενή 3 Δεξαμενή 4 Δεξαμενή 5 Δεξαμενή 6 

28α. Προϊόν δεξαμενής       

28β. Αριθμός μητρώου       
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 δεξαμενής       

28γα. Αριθμός 

ογκομετρικού 

Πίνακα 

      

28γβ. Εταιρία 

ογκομέτρησης 

      

28γγ. Ημερομηνία 

σύνταξης 

ογκομετρικού 

πίνακα 

      

28γδ. Επιτρεπόμενη 

χωρητικότητα 

δεξαμενής (m3) 

      

28δ. Στοιχεία 

κατασκευής 

δεξαμενής 

      

28δα. Έτος κατασκευή£ 

δεξαμενής 

      

28δβ. Εταιρία 

κατασκευής 

δεξαμενής 

      

28δγ. Υλικό κατασκευής 

δεξαμενής 

      

28δδ. Πάχος τοιχώματος 

δεξαμενής (mm) 

      

28ε. Έτος 

τελευταίας 

επισκευής ή 

επιθεώρησης 

δεξαμενής 

      

28στ. Έγινε 

επιθεώρηση 

ασφαλιστικών 

διατάξεων 

δεξαμενών υγρών 

καυσίμων 

      

- 

Αρ. Επιθεώρησης       

28ζ. Υπέργεια ή 

Υπόγεια δεξαμενή 

      

29. Διανομείς καυσίμου 

Συνολικός αριθμός  

30. Διανομείς(υ Διανομέας 1 Διανομέας 2 Διανομέας 3 Διανομέας 4 Διανομέας 5 Διανομέας 6 

30α. Εμπορική 

ονομασία διανομέα 

      

30β. Σειριακός αριθμός 

διανομέα 

      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Αρ. Φακέλου  Ημερομηνία  
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 (serial number)       

30γ. Αριθμός 

έγκρισης 

κυκλοφορίας 

      

30δ. Διακινούμενα 

προϊόντα 

      

30ε. Στοιχεία 

πιστοποιητικού 

ΑΤΕΧ 

      

30εα. Αριθμός 

πιστοποιητικού 

      

30εβ. Εταιρία 

πιστοποίησης 

      

30στ. Ογκομετρητές 

Συνολικός 

αριθμός 

 

30στα. Οογκομετρητές 

διανομέων(1) 

Ογκομ/τής 1 Ογκομ/τής 2 Ογκομ/τής 3 Ογκομ/τής 4 Ογκομ/τής 5 Ογκομ/τής 6 

30στβ, Ο αριθμός των 

ακροσωληνίων 

      

31. Υπάρχει μικτός 

ή απλός 

διανομέας στο 

«πρατήριο»; 

 

1.Εμφανίζονται όσες δεξαμενές (ενεργές και ανενεργές), διανομείς καυσίμου και ογκομετρητές που έχουν 

καταχωρισθεί στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. 

Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» 

Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία 

32. Υπάρχει πιστοποιητικό μεταλλικών δεξαμενών;  

33. Υπάρχει πιστοποιητικό αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ;  

34. Υπάρχει πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής πρατηρίου 

αμιγώς υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, σύμφωνα με την 

κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β' 477) και την 

υπουργική απόφαση 14165/Φ.17.4/373/1993 (Β' 673); 

 

- 

Ημερομηνία λήξης Πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμής 

«πρατηρίου» 

 

35. Υπάρχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την 

Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση; 

 

- 

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού εξοπλισμού υπό πίεση  

36. Υπάρχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ;  

- 

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας  

37. Υπάρχει πιστοποιητικό ανυψωτικών μηχανημάτων σε ισχύ;  

- 

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού ανυψωτικών 

μηχανημάτων 

 

38. Υπάρχει πιστοποιητικό ογκομετρησης δεξαμενών σε ισχύ;  

- 

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού ογκομέτρησης δεξαμενών  

39. Υπάρχει πιστοποιητικό αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή σε ισχύ;  
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- 

Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού αεροφυλακίου 

αεροσυμπιεστή 

 

40. Έχει διενεργηθεί επιθεώρηση του πρατηρίου σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ' αρ. 24841/1144/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 502/Β 

72001); 

 

- 

Ημερομηνία τελευταίου επανελέγχου σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ' αρ. 24841/1144 Υ.Α. (ΦΕΚ 502/Β 72001) 

 

41. Έχει υποβληθεί έκθεση διενέργειας ελέγχου ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων της υπ' αρ. 24841/1144/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 502/Β 

72001); 

 

- 

Ημερομηνία τελευταίας έκθεσης διενέργειας ελέγχου 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 

της υπ' αρ. 24841/1144/2001 Υ.Α. (Β' 502) 

 

42. Υπάρχει πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε 

ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ υ.α. 

Φ.50/503/168/19-4-2011 (ΦΕΚ 844/Β72011), όπως ισχύει; 

 

 

Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» 

Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία 

43. Υφίσταται πλυντήριο αυτοκινήτων οχημάτων;  

- 

Αρ. Άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας  

44. Υφίσταται λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων;  

- 

Αρ. Άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας  

45. Υφίσταται συνεργείο αυτοκινήτων οχημάτων;  

- 

Αρ. Άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας  

46. Υφίσταται δευτερεύουσα εμπορική δραστηριότητα παροχής 

διαφόρων υπηρεσιών στους μετακινούμενους; 

 

 

Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία 

47. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την αδειοδοτούσα Υπηρεσία 

στον εκμεταλλευτή του «πρατηρίου»; 

 

- 

Επιβληθείσες κυρώσεις  

48. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από άλλη Δημόσια Αρχή, στον 

εκμεταλλευτή του «πρατηρίου»; 

 

 Ημερομηνία  

49. Είδος κυρώσεων  

ΣΤ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» 

Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία 

50. Συντεταγμένες που είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο 

(ΕΓΣΑ 87) όπως προκύπτουν από το τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

51. Θέση από τοπογραφικό διάγραμμα  

52. Συνολικό Εμβαδό.  
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Άρθρο 9 Έναρξη 

ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παπάγου, 29 Ιανουαρίου 2019 Ο 

Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

 
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, 

Αθήνα ΕΘΝΙΚΟ Τηλ. Κέντρο 210 5279000 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Αρ. Φακέλου  Ημερομηνία  

ΕΝΟΤΗΤΑ  «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

» 

   

Ζ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» [σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 107/73 (Α' 195)] 

Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία 

53. Κατηγορία πρατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 
107/73 (Α' 195) 
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