
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ' 

αριθ. Δ2/16570/07/09.2005 «Κανονισμός Αδειών»

(ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 167).

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργεί-
ων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).

4. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομα-
σία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά-
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

6. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιο-
ειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει και 
ιδίως τα άρθρα 4 και 14 αυτού.

7. Το Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94) 
και ιδίως την παρ. Γ΄ «Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», περ. 4.2, εδ. i.

8. Την υπουργική απόφαση Δ2/16570/07.09.2005 «Κανο-
νισμός Αδειών» (ΦΕΚ Β΄ 1306), όπως ισχύει.

9. Τη Σύσταση 10 της Έκθεσης του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) «Μέτρηση και 
μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα. 
Τελική Έκθεση: Ενέργεια».

10. Την υπ' αριθ. 5/2016 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας.

11. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπουργική απόφαση Δ2/Α/Φ.8/16570/07.09.2005

(ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει, τροποποιείται ως 
ακολούθως:

Α. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 5 - Δημοσιοποίηση Αιτήσεων
1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης δραστηριότη-

τας πετρελαιοειδών προϊόντων αναρτάται στην ιστοσελί-
δα της Αδειοδοτούσας Αρχής από την αρμόδια υπηρεσία, 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του 
αιτήματος. Στην ανάρτηση θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
στοιχεία του παραρτήματος 1 και αναφορά στη δυνατότητα 
υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση.

2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή φροντίζει ώστε κάθε ενδιαφερό-
μενος να μπορεί, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος, 
να λαμβάνει γνώση σχετικά με την αίτηση, τα συνημμένα έγ-
γραφα και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η Αδειοδοτούσα 
Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του αιτούντος, απο-
φασίζει ποια στοιχεία ή έγγραφα θεωρούνται εμπιστευτικά 
και αποκλείει την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτά».

Β. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 8 - Κοινοποίηση και δημοσιοποίηση αποφάσεων
1. Η απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής αναρτάται στο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και κοινοποιείται στον αιτούντα. Οι 
σχετικές αποφάσεις των Περιφερειών υποβάλλονται και στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής ανακοι-
νώνεται η έκδοση της απόφασης χορήγησης με αναγραφή 
του σχετικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) και 
παρέχεται ενημέρωση για τη δυνατότητα, τη διαδικασία και 
την προθεσμία άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της 
πράξης χορήγησης της άδειας.

3. Η άδεια ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της από 
την Αδειοδοτούσα Αρχή».

Γ . Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 12 - Τροποποίηση Αδειών
1. Οι άδειες Διύλισης, Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό και 

Διάθεσης Βιοκαυσίμων τροποποιούνται με απόφαση της 
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Αδειοδοτούσας Αρχής κατόπιν αιτήσεως του κατόχου της 
Άδειας και μόνο για τις περιπτώσεις τροποποίησης (α) της 
επωνυμίας ή (β) της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 
βάσει των οποίων του έχει χορηγηθεί η Άδεια.

2. Περίληψη της αίτησης τροποποίησης δημοσιοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού αυτού.

3. Ενστάσεις κατά της αίτησης τροποποίησης υποβάλλο-
νται κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού αυτού.

4. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπο-
βολή της αίτησης τροποποίησης, η Αδειοδοτούσα Αρχή 
αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 και αποφα-
σίζει επί αυτών.

5. Πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων βάσει 
των οποίων χορηγήθηκε η άδεια, ο κάτοχος της άδειας οφεί-
λει να τη γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία της Αδειοδο-
τούσας Αρχής. Μετά από ακρόαση του κατόχου της άδειας, 
η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη 
τροποποίηση άδειας, όταν διαπιστώνεται ότι έχουν επέλθει 
σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα στοιχεία με βάση τα 
οποία χορηγήθηκε η άδεια και ιδίως σε περίπτωση σημαντι-
κής τροποποίησης μετοχικής σύνθεσης εταιρείας ή αλλαγής 
της σύνθεσης κοινοπραξίας ή συνεταιρισμού.

6. Οι άδειες πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και διανο-
μής εμφιαλωμένου υγραερίου, τροποποιούνται με τη δια-
δικασία των ανωτέρω παραγράφων, μόνο σε περιπτώσεις 
τροποποίησης των στοιχείων που αφορούν σε αποθηκευ-
τικούς χώρους, ενώ αλλαγή επωνυμίας δε συνιστά λόγο 
τροποποίησης της σχετικής άδειας. Ο κάτοχος της άδειας 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει την αλλαγή επωνυμίας 
σύμφωνα με το πρότυπο ειδοποιητήριο σημείωμα του πα-
ραρτήματος 10.

7. Το ειδοποιητήριο υποβάλλεται στην αρμόδια Αδειο-
δοτούσα Αρχή συνοδευόμενο από τα στοιχεία που τεκ-
μηριώνουν τη μεταβολή και από υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο είναι αληθή.
Η Αδειοδοτούσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της 
ακρίβειας και ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων».

Δ . Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 13 - Ανανέωση αδειών
1. Ανανέωση άδειας χορηγείται από την Αδειοδοτούσα 

Αρχή κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τον κάτοχο της άδειας.
2. Για τις ακόλουθες κατηγορίες αδειών, η αίτηση για ανα-

νέωση υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την 
λήξη ισχύος της άδειας, συνοδευόμενη από τα παρακάτω 
έγγραφα και στοιχεία:

(α) Άδεια διύλισης: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1, 2, 3, 
8 και 9 του παραρτήματος 2.

(β) Άδεια εμπορίας: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1, 2, 
3, 4, 5 και 9 του παραρτήματος 3.

(γ) Άδεια για την απευθείας προμήθεια πετρελαιοειδών 
από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή: έγγραφα και στοιχεία 
του παραρτήματος 6, εξαιρουμένου του στοιχείου της παρ. 7.

(δ) Άδεια μεταφοράς με αγωγό: έγγραφα και στοιχεία των 
παρ. 1, 2, 7 και 8 του παραρτήματος 7.

(ε) Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων: έγγραφα και στοιχεία 
του παραρτήματος 8, εξαιρουμένου του στοιχείου της παρ. 6.

(στ) Άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων: έγγραφα και στοιχεία 
των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 του παραρτήματος 9.

3. Για τις ακόλουθες κατηγορίες αδειών, η αίτηση για ανα-
νέωση υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη 
λήξη ισχύος της άδειας, συνοδευόμενη από τα παρακάτω 
έγγραφα και στοιχεία:

(α) Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης: έγγραφα και 
στοιχεία

i. της παρ. 1 του παραρτήματος 4, μόνο σε περίπτωση 
που υπάρχει μεταβολή,

ii. της παρ. 2 του παραρτήματος 4,
iii. των παρ. 3 ή και 4 του παραρτήματος 4, μόνο σε περί-

πτωση που υπάρχει μεταβολή, οπότε η ανανέωση λαμβάνει 
χώρα ταυτόχρονα με την τροποποίηση της άδειας. Σε περί-
πτωση που τα εν λόγω στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα, 
αρκεί η υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας ότι 
οι σχετικές άδειες λειτουργίας παραμένουν σε ισχύ,

iv. της παρ. 5 του παραρτήματος 4, μόνο σε περίπτωση 
που υπάρχει μεταβολή. Σε περίπτωση που τα εν λόγω στοι-
χεία παραμένουν αμετάβλητα, αρκεί η υποβολή ισχύοντος 
Πιστοποιητικού Έγκρισης Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυ-
νων Εμπορευμάτων (ADR) για κάθε βυτιοφόρο,

ν. της παρ. 6 του παραρτήματος 4. Σε περίπτωση που 
στοιχεία εκ των ανωτέρω αναφερομένων παραμένουν 
αμετάβλητα και επομένως δεν έχουν υποβληθεί τα σχε-
τικά δικαιολογητικά, ο αιτών, στην υπεύθυνη δήλωση του 
1599/1986, πέραν του αληθούς των στοιχείων που περιλαμ-
βάνονται στην αίτηση, βεβαιώνει και ότι τα στοιχεία των 
παρ. 1, 3, 4, 5 του παραρτήματος 4 της υπουργικής από-
φασης Δ2/Α/Φ.8/16570/07.09.2005 «Κανονισμός Αδειών», 
όπως ισχύει, για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί τα σχετικά 
δικαιολογητικά, παραμένουν αμετάβλητα.

(β) Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου: έγγραφα 
και στοιχεία

i. της παρ. 1 του παραρτήματος 5, μόνο σε περίπτωση 
που υπάρχει μεταβολή,

ii. της παρ. 2 του παραρτήματος 5,
iii. των παρ. 3 του παραρτήματος 5, μόνο σε περίπτωση 

που υπάρχει μεταβολή, οπότε η ανανέωση λαμβάνει χώρα 
ταυτόχρονα με την τροποποίηση της άδειας. Σε περίπτωση 
που τα εν λόγω στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα, αρκεί η 
υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι σχετι-
κές άδειες λειτουργίας παραμένουν σε ισχύ,

iv. της παρ. 4 του παραρτήματος 5, μόνο σε περίπτωση 
που υπάρχει μεταβολή,

ν. της παρ. 5 του παραρτήματος 5. Σε περίπτωση που 
στοιχεία εκ των ανωτέρω αναφερομένων παραμένουν 
αμετάβλητα και επομένως δεν έχουν υποβληθεί τα σχε-
τικά δικαιολογητικά, ο αιτών, στην υπεύθυνη δήλωση του 
1599/1986, πέραν του αληθούς των στοιχείων που περι-
λαμβάνονται στην αίτηση, βεβαιώνει και ότι τα στοιχεία 
των παρ. 1, 3, 4 του παραρτήματος 5 της υπουργικής από-
φασης Δ2/Α/Φ.8/16570/07.09.2005 «Κανονισμός Αδειών», 
όπως ισχύει, για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί τα σχετικά 
δικαιολογητικά, παραμένουν αμετάβλητα.

Άρθρο 2
Μετά το παράρτημα 9, προστίθεται το συνημμένο στην πα-

ρούσα παράρτημα 10 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026842908160004*
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