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Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα 
ππαηήπια καςζίμων 

 
 
Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ 
θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε 
θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ 
ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α΄) θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
 
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 
Έρνληαο ππφςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 8α ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α΄) 
«Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 
2. Τηο δηαηάμεηο ηεο Γ2/16570/2005 ΥΑ (ΦΔΚ 1306 Β΄) «Καλνληζκφο αδεηψλ», 
φπσο ηζρχεη. 
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1959/1991 (ΦΔΚ 123 Α΄) «Γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ηηο 
επηθνηλσλίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 
4. Τε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε 
θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ 
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 63/2005, φπσο ηζρχεη. 
5. Τν Π.Γ 85/2012 (ΦΔΚ 141 Α΄) θαη ΠΓ 86/2012 (ΦΔΚ 141 Α΄) κε ζέκα: 
«Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Υπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» 
θαη «Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ» 
αληίζηνηρα. 
6. Τν π.δ. 381/1989 “Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 
Τερλνινγίαο” (ΦΔΚ Α΄ 16) φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 27/1996 
“Σπγρψλεπζε ησλ Υπνπξγείσλ Τνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 
Τερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο” (ΦΔΚ Α΄ 19) φπσο 
ηζρχεη, κε ην π.δ. 185/2009 “Αλαζχζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 
ζπγρψλεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Υπνπξγεία 
Αλάπηπμεο, θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη 
κεηνλνκαζία ηνπ ζε “Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο” κεηαηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο–Θξάθεο ζε Γεληθή 
Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο–Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο–Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο” (ΦΔΚ Α΄213) θαη κε ην π.δ. 189/2009 
“Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ” (ΦΔΚ Α΄221), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην π.δ. 24/2010 “Αλαθαζνξηζκφο ησλ 
αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 189/2009” (ΦΔΚ 
Α΄56). 
7. Τελ ππ’ αξηζ. 34240/06.07.2012 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 
Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καζνξηζκφο 
αξκνδηνηήησλ ηνπ Υθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο Αζεκάθε Παπαγεσξγίνπ» (ΦΔΚ Β΄ 2101) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ ππ’ αξηζ. 15378/19.07.2012 φκνηα απφθαζε (ΦΔΚ Β΄ 2166). 
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8. Τελ ππ’ αξηζκ. Α8/63771/6239/2011 (675 Β΄) απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 
θαη Γηθηχσλ «Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ 
ηδησηηθήο ρξήζεο». 
9. Τελ αλάγθε επαλαθαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο 
αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε 
θαηφρνπο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ 
Ν. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α΄) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
10. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε 
ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 
Καζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη νη φξνη γηα ηελ 
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ εθ ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ 
απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαηφρσλ άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ 
άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α΄) φπσο 
ηζρχεη, σο εμήο: 
 
Άπθπο 1  
Οπιζμοί 
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο νξίδνληαη σο: 
1. «Πξαηεξηνχρνη πγξψλ θαπζίκσλ», ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 
έρνπλ απνθηήζεη άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 εδάθην α 
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, γηα πψιεζε πγξψλ θαπζίκσλ. 
Οη πξαηεξηνχρνη πγξψλ θαπζίκσλ δηαθξίλνληαη ζε:  
α) απηνχο πνπ πξνκεζεχνληαη πγξά θαχζηκα απφ θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο 
θαηεγνξίαο Α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002, φπσο ηζρχεη κε βάζε ζχκβαζε 
απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα 
απηνχ, 
β) απηνχο πνπ δελ πξνκεζεχνληαη πγξά θαχζηκα απφ θάηνρν άδεηαο 
Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη κε βάζε 
ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη δελ θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην 
εκπνξηθφ ζήκα απηνχ, ήηνη «Αλεμάξηεηα Πξαηήξηα». 
2. «Πξαηεξηνχρνη πψιεζεο πγξαεξίσλ», ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 
έρνπλ απνθηήζεη άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 εδάθην β 
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, γηα πψιεζε πγξαεξίσλ 
απνθιεηζηηθά γηα θίλεζε νρεκάησλ κέζσ αληιηψλ. 
Οη πξαηεξηνχρνη πψιεζεο πγξαεξίσλ δηαθξίλνληαη ζε: α) απηνχο πνπ 
πξνκεζεχνληαη πγξαέξηα απφ θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Γ ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002, φπσο ηζρχεη κε βάζε απνθιεηζηηθή ζχκβαζε θαη 
θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα απηνχ, 
β) απηνχο πνπ δελ πξνκεζεχνληαη πγξαέξηα απφ θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο 
θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη κε βάζε 
απνθιεηζηηθή ζχκβαζε θαη δελ θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα 
απηνχ, ήηνη «Αλεμάξηεηα Πξαηήξηα». 
3. «Πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο», ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 
έρνπλ απνθηήζεη άδεηα Ληαληθήο Δκπνξίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 εδάθην γ 
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3054 /2002 θαη ην άξζξν 21 ηεο Γ2/16570/2005 
ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηζρχνπλ, γηα πψιεζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 
θαη θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ. 
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Οη πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο δηαθξίλνληαη ζε: α) θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο – δεμακελέο (ππφγεηεο ή 
ππέξγεηεο) κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 80Μ3, νη νπνίνη 
δχλαληαη λα πσινχλ ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο (πσιεηέο ρνλδξηθήο – ιηαληθήο), 
β) θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ δελ έρνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (ή 
δηαζέηνπλ ρψξνπο κηθξφηεξεο ησλ 80Μ3 ρσξεηηθφηεηαο) θαη δχλαληαη λα 
πσινχλ κφλν ιηαληθψο (πσιεηέο ιηαληθήο). 
4. «Βπηηνθφξα θνξηεγά απηνθίλεηά ηδησηηθήο ρξήζεο (ΒΦΑ-ΙΦ) κεηαθνξάο 
πγξψλ θαπζίκσλ», ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ησλ νπνίσλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο 
εθδίδνληαη ζην φλνκα ησλ πσιεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ησλ 
πξαηεξηνχρσλ πγξψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 
5. «Βπηηνθφξα θνξηεγά απηνθίλεηά ηδησηηθήο ρξήζεο (ΒΦΑ-ΙΦ) κεηαθνξάο 
πγξαεξίσλ», ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ησλ νπνίσλ νη άδεηεο θπθινθνξίαο 
εθδίδνληαη ζην φλνκα ησλ πξαηεξηνχρσλ πψιεζεο πγξαεξίσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ παξνχζα απφθαζε. 
 
Άπθπο 2 
Γενικοί Όποι για ηην κςκλοθοπία και ηη διενέπγεια μεηαθοπών με ΒΦΑ-
ΙΥ μεηαθοπάρ ςγπών καςζίμων ή ςγπαεπίων 
1. Η δηελέξγεηα νδηθψλ κεηαθνξψλ κε βπηηνθφξα θνξηεγά απηνθίλεηά 
ηδησηηθήο ρξήζεο (ΒΦΑ-ΙΦ) κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, 
επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ πιεξνχληαη αζξνηζηηθά νη παξαθάησ φξνη: 
α) Τα ΒΦΑ-ΙΦ είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα θπθινθνξίαο. 
β) Σθνπφο ηεο θπθινθνξίαο ηνπο είλαη ε κεηαθνξά πγξψλ θαπζίκσλ ή 
πγξαεξίσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
γ) Γελ κεηαθέξνπλ άιια πξντφληα πέξαλ απηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο. 
δ) Τα κεηαθεξφκελα πγξά θαχζηκα ή πγξαέξηα έρνπλ πσιεζεί ή αγνξαζζεί 
απφ ηνλ θάηνρν άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο, ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε 
άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ΒΦΑ-ΙΦ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηεο θάζε κεηαθνξάο, ηα νπνία ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά 
πάληα εληφο ησλ ελ ιφγσ ΒΦΑ-ΙΦ πξνο επίδεημή ηνπο ζε θάζε αξκνδίσο 
δηελεξγνχκελν έιεγρν θαη ηα νπνία θέξνπλ ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ 
θαηφρνπ ηεο άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ θαηφρνπ 
ηεο άδεηαο Δκπνξίαο ή Γηχιηζεο θαηά πεξίπησζε. 
ε) Τα ΒΦΑ-ΙΦ θέξνπλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ζε εκθαλέο ζεκείν ην εκπνξηθφ 
ζήκα ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 7 λ. 3054/2002, φπσο ηζρχεη. 
ζη) Τα ΒΦΑ-ΙΦ είλαη εθνδηαζκέλα κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ 
εληνπηζκνχ (GPS). 
2. Τα ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, νδεγνχληαη απφ 
νδεγνχο πνπ έρνπλ ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ΒΦΑ-ΙΦ, πνπ 
απνδεηθλχεηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηελ 
αληίζηνηρε άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ θαη ηα απαηηνχκελα ζχκθσλα κε ηελ 
Σπκθσλία ADR έγγξαθα. 
3. Τα ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ επηηξέπεηαη λα 
δηελεξγνχλ θαη δηεζλείο κεηαθνξέο κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο 
θαλνληζηηθήο απφθαζεο Φ205/68/1/27.4.1983 «πεξί φξσλ πξνυπνζέζεσλ γηα 
ηελ δηελέξγεηα δηεζλψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ». 
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Άπθπο 3  
Πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ και κςκλοθοπίαρ ηων ΒΦΑ-ΙΥ μεηαθοπάρ 
ςγπών καςζίμων ή ςγπαεπίων, σπόνορ διάπκειαρ και απαπαίηηηα 
ζηοισεία επί ηων αδειών κςκλοθοπίαρ 
1. Άδεηεο θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο 
(ΒΦΑ-ΙΦ) κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ ρνξεγνχληαη ζε θαηφρνπο 
Αδεηψλ Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 
3054/2002 φπσο ηζρχεη, πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ηνπο ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ βπηηνθφξσλ θαη 
ζηε ρσξεηηθφηεηα θάζε βπηηνθφξνπ. 
Οη άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ ΒΦΑ-ΙΦ ηζρχνπλ κέρξη ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο άδεηαο 
Ληαληθήο Δκπνξίαο βάζεη ηεο νπνίαο έρνπλ εθδνζεί θαη αλαλεψλνληαη ζε θάζε 
πεξίπησζε αλαλέσζεο απηήο. Η ηζρχο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο αλαγξάθεηαη 
επί ηνπ εληχπνπ ηεο αδείαο. 
Δπί ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ ΒΦΑ-ΙΦ ζεκεηψλνληαη ηα κεηαθεξφκελα 
είδε: α) πεηξέιαην θίλεζεο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, θσηηζηηθφ πεηξέιαην θαη 
βελδίλεο, εάλ πξφθεηηαη γηα πξαηεξηνχρν πγξψλ θαπζίκσλ. 
β) πγξαέξηα απνθιεηζηηθά γηα θίλεζε νρεκάησλ κέζσ αληιηψλ, εάλ πξφθεηηαη 
γηα πξαηεξηνχρν πψιεζεο πγξαεξίσλ, 
γ) πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θσηηζηηθφ πεηξέιαην, εάλ πξφθεηηαη γηα πσιεηή 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 
2. Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ θαηφρσλ Αδεηψλ Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 
εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη σο 
αθνινχζσο: 
Α) Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ πξαηεξηνχρσλ πγξψλ θαπζίκσλ ή πψιεζεο πγξαεξίσλ 
πνπ πξνκεζεχνληαη πγξά θαχζηκα ή πγξαέξηα, αληίζηνηρα, απφ θάηνρν άδεηαο 
Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002, κε 
βάζε ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θέξνπλ ζην πξαηήξηφ ηνπο ην 
εκπνξηθφ ζήκα απηνχ, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη: 
α) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηφρσλ άδεηα 
εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, κε ηηο 
νπνίεο έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο, θαη αληίζηξνθα, 
β) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη 
αληίζηξνθα. 
Β) Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ Αλεμάξηεησλ Πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ ή πψιεζεο 
πγξαεξίσλ, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη: 
α) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηφρσλ άδεηαο 
Γηχιηζεο ή άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, γηα ηελ πξνκήζεηα 
πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, αληίζηνηρα, απνθιεηζηηθά γηα ηα πξαηήξηά 
ηνπο, θαη αληίζηξνθα, 
β) απφ ζεκείν εηζαγσγήο θαηά ην λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη πξνο ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ 
απνθιεηζηηθά γηα ηα πξαηή-ξηά ηνπο, θαη αληίζηξνθα, 
γ) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη 
αληίζηξνθα. 
Γ) Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ πσιεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ θαηέρνπλ 
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη: 
α) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηφρσλ άδεηαο 
Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α θαηά ην λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, θαη αληίζηξνθα, 
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β) απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη 
αληίζηξνθα. 
Γ) Τα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ πσιεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ δελ έρνπλ 
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη: απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
πσιεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ θαηέρνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, κε 
ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο, πξνο ηνπο ηειηθνχο 
θαηαλαισηέο θαη αληίζηξνθα. 
3. Σηελ άδεηα θπθινθνξίαο ησλ ΒΦΑ-ΙΦ, αλαγξάθεηαη ν ηφπνο θφξησζεο θαη 
εθθφξησζεο ησλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξ. 2. 
4. Σε πεξίπησζε πξαηεξηνχρνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη πψιεζεο πγξαεξίσλ, 
ήηνη «κηθηνχ πξαηεξίνπ», γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ΒΦΑ-ΙΦ 
κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ πξέπεη λα πιεξνχληαη ρσξηζηά γηα 
θάζε είδνο κεηαθεξφκελνπ πεηξειαηνεηδνχο πξντφληνο (πγξψλ θαπζίκσλ ή 
πγξαεξίσλ), νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 
5. Τα ΒΦΑ-ΙΦ απηνθίλεηα πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο, θαζψο θαη απηά πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ππ’ αξ. Α8/63771/6239/2011 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο πξέπεη λα είλαη 
θαηεγνξίαο EURO ΙV ή λεψηεξεο θαη απηφ αλαγξάθεηαη επί ηνπ εληχπνπ ηεο 
άδεηαο θπθινθνξίαο. 
 
Άπθπο 4  
Απμοδιόηηηα και διαδικαζία σοπήγηζηρ αδειών κςκλοθοπίαρ ΒΦΑ-ΙΥ 
μεηαθοπάρ ςγπών καςζίμων ή ςγπαεπίων. 
1. Αξκφδηα Υπεξεζία γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θπθινθνξίαο ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο 
πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ είλαη ε αξκφδηα Υπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ππάγεηαη 
ζπγθνηλσληαθά ν ηφπνο πνπ έρεη έδξα ν θάηνρνο ηεο Άδεηαο Ληαληθήο 
Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο 
ηζρχεη. 
2. Η έθδνζε ησλ αδεηψλ απηψλ δηελεξγείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη θαηά πεξίπησζε φξνη 
θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη θαηαβιεζεί ε 
πξνβιεπφκελε απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο εθάπαμ εηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 
3. Τα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο 
ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ ζηνπο θαηφρνπο Άδεηαο 
Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 
φπσο ηζρχεη, πέξαλ απηψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 
νρήκαηνο, είλαη ηα αθφινπζα: 
α) Αίηεζε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ αηηνχκελσλ αδεηψλ 
θπθινθνξίαο ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ. 
β) Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο εηαηξείαο αλ ν αηηψλ ηελ ρνξήγεζε άδεηα 
θπθινθνξίαο έρεη εηαηξηθή κνξθή. 
γ) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο θαηά πεξίπησζε άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο 
ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη. 
δ) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη βεβαίσζε 
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζρεηηθά κε ηελ ηζρχ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ 
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο, γηα ηελ πεξίπησζε αίηεζεο 
πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ θαηέρεη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 
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ε) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ 
θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, γηα ηελ πεξίπησζε αίηεζεο πξαηεξηνχρνπ πγξψλ 
θαπζίκσλ ή πψιεζεο πγξαεξίσλ, αληίζηνηρα. 
ζη) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ 
πξαηεξηνχρνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή πψιεζεο πγξαεξίσλ κε θάηνρν άδεηαο 
Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο 
ηζρχεη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηέηνηα, ή ζε πεξίπησζε Αλεμάξηεηνπ 
Πξαηεξίνπ ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο 
ζπλεξγαζίαο ηνπ πξαηεξηνχρνπ πγξψλ θαπζίκσλ ή πψιεζεο πγξαεξίσλ κε 
θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή Γ, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 
3054/2002 φπσο ηζρχεη 
 
Άπθπο 5  
Γιοικηηικέρ κςπώζειρ 
Δθηφο απφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ λφκηκε 
δηελέξγεηα κεηαθνξψλ κε ΒΦΑ-ΙΦ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίσλ, 
ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο θαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα 
θπθινθνξνχληα ΒΦΑ-ΙΦ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 1959/1991 (ΦΔΚ 123 Α΄) θαη λ. 
3446/2006 (ΦΔΚ 49 Α΄) φπσο ηζρχνπλ. 
 
Άπθπο 6  
Μεηαβαηικέρ και άλλερ διαηάξειρ 
1. Κάηνρνη άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 εδάθηα α, β θαη γ 
ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, νη νπνίνη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 
παξνχζαο έρνπλ ήδε ζέζεη ζε θπθινθνξία ΒΦΑ-ΙΦ κηθηνχ βάξνπο ζχκθσλα 
κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, δχλαληαη λα ζέζνπλ ζε θπθινθνξία ΒΦΑ-ΙΦ 
ρσξίο πεξηνξηζκφ, ζηνλ αξηζκφ βπηηνθφξσλ θαη ζηελ ρσξεηηθφηεηα θάζε 
βπηηνθφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 
2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ρνξεγνχληαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ 
αξηζκφ θαη ζηε ρσξεηηθφηεηα ΒΦΑ-ΙΦ ζηηο εηαηξείεο Δκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ 
θαηεγνξίαο Α, Β1, Β2, Γ ή Γ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ ηεο ππ’ αξηζ. Α8/63771/6239/2011 (ΦΔΚ 675 Β΄) θνηλήο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο. 
3. Τα ήδε θπθινθνξνχληα ΒΦΑ-ΙΦ ησλ θαηφρσλ αδεηψλ ιηαληθήο εκπνξίαο ηνπ 
άξζξνπ 7 παξ. 3 εδαθίσλ α, β, θαη γ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, έρνπλ 
πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηφρσλ άδεηαο εκπνξίαο θαηεγνξίαο Α ή 
Γ αληίζηνηρα ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη ή ησλ θαηφρσλ άδεηαο Γηχιηζεο 
θαηά πεξίπησζε, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο εθπνκπψλ, επί έλα εμάκελν απφ 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο ε πξφζβαζε ζε απηνχο ζα επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ηα ΒΦΑ-ΙΦ 
απηψλ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία εθπνκπψλ EURO IV ή κεηαγελέζηεξεο 
ηερλνινγίαο, θαη απηφ αλαγξάθεηαη επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 
4. Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ θεθαιαίνπ Α ηεο ππ’ αξηζκ. Α8/63771/6239/2011 
[ΦΔΚ 675Β΄] θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ΄ σο 
εμήο: «δ] Τα ΦΙΦ βπηηνθφξα απηνθίλεηα είλαη εθνδηαζκέλα κε ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ [GPS]». 
 
Άπθπο 7  
Καηαπγούμενερ διαηάξειρ – Έναπξη ιζσύορ 
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1. Απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη:  
α) Η Α8/νηθ.3895/276/2007 (ΦΔΚ 115 Β΄) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 
«Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο 
ζε πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Α8/νηθ. 
47880/4778/2009 (ΦΔΚ 1902Β΄) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 
β) Η Α8/36824/3042/2008 (ΦΔΚ 1335 Β΄) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 
«Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο 
ζε πξαηεξηνχρνπο πγξψλ θαπζίκσλ». 
γ) Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ Κεθαιαίνπ ΣΤ΄ «Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο» ηεο ππ’ 
αξηζ. Α8/63771/6239/2011 (ΦΔΚ 675 Β΄) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
«Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ 
απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο». 
2. Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβέξλεζεο. 
3. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
Αζήλα, 16 Ννεκβξίνπ 2012 


