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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 34/2011
Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 28η Σεπτεµβρίου και

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) και ιδίως το άρθρο 5.
2. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2.10.2002) και ιδίως τα άρθρα 4 και 14 αυτού,
όπως ισχύει (εφεξής «Νόµος»).
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179).
4. Την υπ’ αριθµ. ∆2/16570/7.9.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Κανονισµός Αδειών» (ΦΕΚ Β’ 1306/16.9.2005, εφεξής Κανονισµός Αδειών) όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. ∆2/A/Φ.8/11287 (ΦΕΚ B’ 771/28.6.2006) και υπ’ αριθµ.
∆2/A/Φ.8/25750 (ΦΕΚ B’2512/31.12.2007) αποφάσεις, όπως ισχύει.
5. Την υπ΄ αριθµ. ∆2/Α/Φ.8/16282/30.6.2008
Κ.Υ.Α. «Άδεια Πωλητή πετρελαίου
θέρµανσης» (ΦΕΚ Β’ 1220/30.6.2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ΄ αριθµ.
∆2/Α/Φ.8/18985/2.9.2009 (ΦΕΚ Β’ 1820/2.9.2009) και ∆2/Α/Φ.8/16472/12.8.2010 (ΦΕΚ Β
1443/6.9.2010), και ισχύει.
6. Το υπ’ αριθµ. ∆2/20987/12.9.2011 (ΡΑΕ Ι-143666/12.9.2011) έγγραφο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.ΚΑ.) µε το οποίο ζητείται
γνωµοδότηση για την τροποποίηση του Κανονισµού Αδειών.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου: "1. Η άσκηση των δραστηριοτήτων ∆ιύλισης,
∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας, Μεταφοράς µε Αγωγό πετρελαιοειδών προ
ιόντων και Εµφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται µόνον εφόσον έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια. 2.
Οι Άδειες ∆ιύλισης, ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, Εµπορίας και Μεταφοράς µε αγωγό αργού πετρελαίου
και πετρελαιοειδών προ ιόντων χορηγούνται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 3. Οι Άδειες
λιανικής Εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και εµφιάλωσης υγραερίων χορηγούνται από την
αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 4. Στην άδεια πρέπει να αναφέρονται: ……….. 5. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης εκδίδεται ο Κανονισµός Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 14 του
νόµου αυτού, µε τον οποίο ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση κάθε κατηγορίας
άδειας των επόµενων άρθρων και οι επί µέρους λεπτοµέρειες. ….»
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Επειδή, στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, ορίζεται
ότι «1. Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης, µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται
Κανονισµός Αδειών. ……………….»
Επειδή µετά την υπ’ αριθµ. Ο-11136/24.8.2005 γνώµη της ΡΑΕ, µε την υπ’ αριθµ.
∆2/16570/7.9.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης » (ΦΕΚ Β’ 1306/16.9.2005) θεσπίστηκε ο
Κανονισµός Αδειών
Επειδή, µε το υπ’ αριθµ. 6 σχετικό έγγραφό του, ζητείται από το Υ.ΠΕ.ΚΑ. η γνωµοδότηση της
ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισµού Αδειών.
Επειδή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο από τις 11.7.2011 ενηµερωτικό σηµείωµα του
Υ.ΠΕ.ΚΑ. που επισυνάπτεται στο υπ’ αριθµ. 6 σχετικό «…ο λόγος για τον οποίο είχε προβλεφθεί η
ανάγκη διάθεσης εκ µέρους όλων των πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, µέσω των ανωτέρω Κ.Υ.Α.,
αποθηκευτικών χώρων, ήταν η αδυναµία της διοίκησης να ελέγχει τις διακινούµενες ποσότητες
πετρελαίου θέρµανσης. Η αδυναµία αυτή έχει αντιµετωπιστεί µε τον ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩ∆ΙΚΑ
(άρθρο 9, Ν. 3899/17.12.2010-ΦΕΚ 212/Α), σύµφωνα µε τον οποίο είναι υποχρεωτική η
καταχώρηση των διακινούµενων ποσοτήτων πετρελαίου θέρµανσης, στο πληροφοριακό σύστηµα
παρακολούθησης και διαχείρισης πετρελαίου θέρµανσης που τηρείται στην Γενική Γραµµατεία
πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών…».
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε αυτά,

Γνωµοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του Κανονισµού Αδειών
ως ακολούθως:
«
A.
Το
άρθρο
21
της
Απόφασης
∆2/Α/Φ.8/16570/2005
(Φ.Ε.Κ.
1306/Τ.Β.16.09.2005) αντικαθίσταται ως εξής:
“ Άρθρο 21
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί άδειας Πωλητή Πετρελαίου
Θέρµανσης.
1.α. Θεωρούνται πωλητές πετρελαίου θέρµανσης φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε
οποιαδήποτε εταιρική µορφή, που προµηθεύονται και διακινούν πετρέλαιο
θέρµανσης εφόσον κατέχουν άδεια λιανικής εµπορίας για πετρέλαιο
θέρµανσης(GAS- OIL ,DIESEL –OIL που δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ως
καύσιµο κινητήρα εσωτερικής καύσης).
Οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης διακρίνονται:
α) Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που κατέχουν αποθηκευτικούς χώρους –
δεξαµενές
(υπόγειες ή υπέργειες) µε άδεια λειτουργίας
χωρητικότητας τουλάχιστον 80Μ3, οι οποίοι δύνανται να πωλούν
χονδρικώς και λιανικώς (πωλητές χονδρικής – λιανικής).
β) Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δεν έχουν αποθηκευτικούς χώρους (ή
διαθέτουν χώρους µικρότερης χωρητικότητας) και δύνανται να πωλούν
µόνο λιανικώς (πωλητές λιανικής).
1.β.
Οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης που διαθέτουν αποθηκευτικούς
χώρους µε άδεια λειτουργίας τουλάχιστον 80Μ3, δύνανται να προµηθεύονται
το πετρέλαιο θέρµανσης από τις εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών που
κατέχουν την άδεια εµπορίας κατηγορίας Α του Ν.3054/2002, προκειµένου δε
να προµηθευτούν το πετρέλαιο θέρµανσης καθώς και το φωτιστικό πετρέλαιο
οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο της αδείας τους στην προµηθεύτρια
εταιρεία εµπορίας. ∆ύνανται να πωλούν πετρέλαιο θέρµανσης είτε χονδρικώς
σε πωλητές πετρελαίου θέρµανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους
80Μ3 είτε λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, οι πωλητές
χονδρικής – λιανικής δεν µπορούν να αρνηθούν τη σύναψη ή να καταγγείλουν
τη σύµβαση προµήθειας µε πωλητή πετρελαίου θέρµανσης λιανικής χωρίς
σπουδαίο λόγο.

-2-

ΑΔΑ: 4Α8ΥΙΔΞ-2ΡΧ

Οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς
χώρους, µπορούν να πωλούν µόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές.
Υποχρεούνται να συνάπτουν αποκλειστική σύµβαση προµήθειας µε πωλητή
πετρελαίου θέρµανσης που διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον
80Μ3 µε άδεια λειτουργίας. Η σύµβαση αυτή υποβάλλεται και θεωρείται στην
οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ηµερών από την σύναψή
της και στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης
της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεούνται να
συνάπτουν άµεσα νέα σύµβαση µε άλλο πωλητή χονδρικής – λιανικής
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων
αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας πωλητή
πετρελαίου θέρµανσης.
1.γ. Όλοι οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης και για όσο χρόνο
διατηρούν την άδειά τους, υποχρεούνται να κατέχουν τουλάχιστον ένα Ι.Χ.Β/Φ όχηµα ή να έχουν µισθώσει τουλάχιστον ένα ∆.Χ.-Β/Φ για την
εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου
θέρµανσης, το οποίο υποχρεούνται να αντικαθιστούν σε περίπτωση απώλειας,
καταστροφής, παλαιότητας άνω των είκοσι ετών ή λήξεως της µισθωτικής
σύµβασης.
1.δ. Όλοι οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης ή όσοι διαθέτουν
άδεια πρατηρίου υγρών καυσίµων (κατέχουν άδεια λιανικής εµπορίας
σύµφωνα µε την παρ. 3 του Ν. 3054/2002), µπορούν να διακινούν και
φωτιστικό πετρέλαιο χύµα ή σε συσκευασία. Για την οµαλή και απρόσκοπτη
τροφοδοσία της αγοράς, ειδικά το συσκευασµένο σε δοχεία φωτιστικό
πετρέλαιο διατίθεται είτε σε τελικούς καταναλωτές ή σε άλλα καταστήµατα
χονδρικής ή λιανικής πώλησης. “
B. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παραρτήµατος 4 της
∆2/Α/Φ.8/16570/2005 Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία σχετικά µε
την διαθεσιµότητα των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων για την χορήγηση της
άδειας πωλητή µε αποθηκευτικούς χώρους (πωλητής χονδρικής – λιανικής), η
ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 80Μ3 ανά
εγκατάσταση».
Γ. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσης παύει να ισχύει το άρθρο 28 της Απόφασης
∆2/16570/07.09.2005 (Φ.Ε.Κ.1306/Β). »

Αθήνα, 28/9/2011

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος
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