
   

 
 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 101737/18-11-2020 (Β΄ 5191/2020) απόφασης του 
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με ΑΔΑ:ΨΚ50465ΧΘΞ-1Χ0.  

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. 11347/139/10-2-2020 (ΑΔΑ:Ψ21Ε465ΧΘΞ-5Η2) εγκύκλιος. 
 β) Η με αριθμ. πρωτ. 24124/244/22-3-2019 (ΑΔΑ:Ω9Ψ3465ΧΘΞ-ΣΑΜ) 

εγκύκλιος. 
 γ) Η με αριθμ. πρωτ. 18463/180/5-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΝΒ465ΧΘΞ-750) εγκύκλιος. 
 δ) Η με αριθμ. πρωτ. 14872/1046/1-3-2017 (ΑΔΑ:ΨΥΧΗ465ΧΘΞ-0Θ0) 

εγκύκλιος. 
 ε) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 89851/1165/9-12-2019 (Β΄ 4929/2019) απόφαση του 

Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με ΑΔΑ:ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5. 
   στ) Η με αριθμ. πρωτ. οικ.7135/81/29-1-2019 (Β΄ 714/2019) απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.  
 

1.   Στο ΦΕΚ Β΄ 5191/2020 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 101737/18-11-2020 απόφαση του 

Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 

7135/81/29-1-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με 

θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και 

συντήρηση 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΄΄» (Β΄ 714) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» 

 

2.  Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στη (στ) σχετική με την (ε) σχετική απόφαση και την 

απόφαση που αναφέρεται στο θέμα, είναι οι εξής: 

      α)    Παρ.3 του άρθρου 1 (Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός) 
            «3. Οι εκμεταλλευτές των «πρατηρίων» υποχρεούνται να:  

               α) αποστείλουν τα στοιχεία από 1 έως και 3, 11 έως και 11στ, 13α, 13β, 19, 21 έως και 

29β (εκτός των 26δβ και 26δδ), 34, 39, 41 έως και 44 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 
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της παρούσας στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 

Ενότητας, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021. 

             β) ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του Πίνακα 2 του 

Παραρτήματος της παρούσας. » 
      β)    Παρ.2 του άρθρου 5 (Μεταβατικές Διατάξεις) 

«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, μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021.» 
      γ)    Άρθρο 9  
            «Η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου ολοκληρώνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 

2021.» 
      δ)    Παρ.8 του άρθρου 3 (Επιχειρησιακές λειτουργίες 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 32 έως και 39 

του Πίνακα 2Γ του Παραρτήματος της παρούσας.»|  
      ε)     Παρ. 1 του άρθρου 7 (Κυρώσεις)  

«1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι 

ενημερωμένα, µε υπαιτιότητα των εκμεταλλευτών των «πρατηρίων», η άδεια λειτουργίας 

των «πρατηρίων» ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται 

στο ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.» 

στ)   Οι Πίνακες 2 και 3 του άρθρου 8 είναι αναρτημένοι στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με   
ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5.  

 
3. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας 

εξακολουθούν να καταχωρούν τα στοιχεία των πρατηρίων παροχής καυσίμων και 
ενέργειας και στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίμων που 
χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων της αρμοδιότητάς τους, στο ψηφιακό 
μητρώο πρατηρίων καυσίμων της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.4439/2016 (Α΄ 222) 
(http://web.yme.gov.gr/private/pratiria/login.html), μέχρι την έναρξη λειτουργίας του 
Ψηφιακού Μητρώου της με αριθμ. πρωτ. 7135/81/29-1-2019 (Β΄ 714/2019) υ.α. 
    

4. α)  Η αποστολή των στοιχείων του Πίνακα 2 (ΑΔΑ:ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5) από τους      
εκμεταλλευτές των ήδη λειτουργούντων «πρατηρίων» της παρ. 1 του άρθρου 1 της 
με αριθμ. πρωτ. 7135/81/29-1-2019 (Β΄ 714/2019) υ.α προς την οικεία Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πραγματοποιείται με 
κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Υπηρεσία. 

       β)   Αναφορικά με τη συμπλήρωση των πεδίων του Πίνακα 2 (ΑΔΑ:ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5) 
από τους εκμεταλλευτές των «πρατηρίων», διευκρινίζονται τα εξής: 

             
             αα) Στα πεδία 2 (Περιγραφή: Κατηγορία «πρατηρίου») και 2α (Περιγραφή: Σε 

περίπτωση επιλογής Ε (Μικτό), επιλέγονται οι κατηγορίες), στη στήλη 
«Επιλογές» μπορεί να επισημανθεί το Γ1) Μητρικό CNG  και το  Γ2) Θυγατρικό 
CNG, σε περίπτωση που το πρατήριο είναι Μητρικό CNG και Θυγατρικό CNG. 
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      ββ) Κάτω από το πεδίο 22 (Περιγραφή: Αν ΝΑΙ, αναγραφή της συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύς kVA), στη στήλη «Επιλογές» αναγράφεται η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς σε KVA ή KW. 

            γγ)  Στα πεδία από  26 (εκτός των 26δβ και 26δδ) έως και 29β, αναγράφονται ή 
επισημαίνονται στη στήλη «Επιλογές» τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε κάθε 
δεξαμενή, αντλία αναρρόφησης ή διανομέα καυσίμου και ογκομετρητή.  

                     δδ)  Στο πεδίο 26στ (Περιγραφή: Υπέργεια ή Υπόγεια δεξαμενή), στη στήλη 
«Επιλογές» επισημαίνεται «Υπέργεια» ή «Υπόγεια». Η επιχωματωμένη 
δεξαμενή υγραερίου (LPG) επισημαίνεται ως «Υπέργεια» δεξαμενή. 

             
5. Τέλος, παρακαλούμε για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης. 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας  (αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

      α) Γενικές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών 

      β) Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών  

 

Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙHΣΗ 

1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

α) Γραφείο Υπουργού  

    β) Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) 

  γ) Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 

    δ) Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας/ 

Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

2. Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας (Σ.Ε.Ε.ΜΕ) (email: seeyme@yme.gov.gr και info@aead.gr) 

3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων 

     (email: popek@popek.gr και partners@popek.gr) 

4.   Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (email: seepe@seepe.gr) 

5. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (email: info@obe.gr) 

6. Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης  (email: evethax@otenet.gr) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

α)   Γραφείο Υφυπουργού 

β)   Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών 

γ)   Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων 

δ)   Δ.Τ.Ε.Ε.Ε.Ο.  

ε)   Τμήμα Β΄  

στ)   Εισηγητής  

  ζ)   Χ.Α. 
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