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ΠΡΟΣ: Όλες τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Περιφερειών της 
Χώρας 

 
 
KOIN: 1.  Υπουργείο Ανάπτυξης,    

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων 

α)   Πολιτικό γραφείο Υπουργού 
β)   Πολιτικό γραφείο Αναπλ. Υπουργού 
γ)   Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
δ)   Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Μεταφορών 
ε)   Γεν. ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας 
στ) ΣΕΕΥΜΕ 
2. Υπουργείο Εσωτερικών 

Γενική ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τ.Α. 
Τµήµα Εσόδων 
Σταδίου 27 
10183 ΑΘΗΝΑ  

 
ΘΕΜΑ:    Παροχή διευκρινήσεων επί θεµάτων πινακίδων πρατηρίων υγρών καυσίµων.  
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθµ. 13793/25-4-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α. της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του υπ’ αριθµ. ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’) ισχύει ότι, οι 

υποχρεωτικές πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίµων, υγραερίου (LPG) µικτών και αµιγών, αερίων καυσίµων 

και σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 7 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 

230/Α’), όπως ισχύει και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αγορανοµικές διατάξεις, δεν υπάγονται 

στις ρυθµίσεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α’), η δε θέση τους εµφαίνεται και καθορίζεται σε σχέδια οριζόντιας 

και κατακόρυφης σήµανσης, που συντάσσονται από τον κατά νόµο υπεύθυνο διπλωµατούχο ή τεχνολόγο 

µηχανικό και εγκρίνονται από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης.». 

 

Σε συνέχεια των αναφεροµένων παραπάνω, σας διαβιβάζουµε, συνηµµένα µε το παρόν σε µορφή 

φωτοαντιγράφου, για ενηµέρωσή σας και για τις δικές σας ενέργειες, το πιο πάνω σχετικό έγγραφο της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α. της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, 

που αναφέρονται στο αντικείµενο του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο ισχύουν τα εξής:  

 

1. Θέµατα που άπτονται της διαµόρφωσης των πινακίδων της παραπάνω παραγράφου, του αριθµού τους, του 

τρόπου φωτισµού και τοποθέτησής τους και εν τέλει των οργάνων ελέγχου αυτών και επιβολής κυρώσεων, 

προβλέπονται από το άρθρο 83 της Α.∆. 7/2009, όπως ισχύει, το άρθρο 28, παρ. 8, του π.δ. 118/2006 («Οροι 

λειτουργίας κ.λ.π. αντλιών – πρατηρίων υγρών καυσίµων») και την ερµηνευτική εγκύκλιο του Π.∆. 118/2006 

(«Τροποποίηση του Β.∆. 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 

καυσίµων……»). Επισηµαίνεται ωστόσο ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 52907/2009 «Ειδικές 

ρυθµίσεις για εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών» (ΦΕΚ Β 

2621) ΚΥΑ, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης 

πεζών, µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,5 µέτρα ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο. 
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2. Είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση κινητών διαφηµιστικών πλαισίων (άρθρο 4, παρ. 1 Ν. 2946/2001), κατά τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται και για τα σταθερά διαφηµιστικά πλαίσια. Ως εκ τούτου είναι 

απαραίτητη η έκδοση σχετικής άδειας διαφήµισης µε την καταβολή του αντίστοιχου τέλους (άρθρο 5, Ν. 

2946/2001) και η τοποθέτησή τους γίνεται στους χώρους που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3, παρ. 1 και 4 του ως άνω Νόµου, ή σε ιδιωτικούς χώρους σύµφωνα µε τα 

σχετικώς προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 52138/2003 (άρθρο 4, παρ. 2). 

 

3. Σε ότι αφορά στις σηµαίες µε τα διακριτικά της εταιρείας καυσίµων που προµηθεύει το πρατήριο, ή 

οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, πρόκειται για διαφηµιστικά πλαίσια, των οποίων ο συγκεκριµένος τύπος 

δεν προβλέπεται από το παρόν νοµοθετικό πλαίσιο του ν. 2946/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων. Επισηµαίνεται ότι, δεν µπορούν να θεωρηθούν επιγραφές, διότι στην υπ’ 

αριθµ. 38110/2002 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1255) δεν προβλέπεται δυνατότητα ανάρτησης αυτών παρά 

µόνο επί των όψεων του κτιρίου όπου ασκείται η επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τέλος, δεν τηρείται στην 

περίπτωσή τους, το άρθρο 2 της ΚΥΑ 52138/2003, σύµφωνα µε το οποίο η προβολή υπαίθριας διαφήµισης 

επιτρέπεται να διενεργείται µόνο µέσα σε ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια. 

 

Ο  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
Θ. ΕΥΓΕΝΙ∆ΗΣ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

 
 
 

∆. ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1 Φ. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (3)  
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