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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26/VΙI/2012 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1
ου

 ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων 

της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 17
η
 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

12:00, µε την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος:      ∆ηµήτριος Κυριτσάκης.  

Αντιπρόεδρος:  ∆ηµήτριος Λουκάς. 

Μέλη:             Ιωάννης Μπιτούνης, 

                       Εµµανουέλα Τρούλη, 

                        Βικτωρία Μερτικοπούλου, 

                        ∆ηµήτριος ∆ανηλάτος και 

                       Ιωάννης Αυγερινός. 

Γραµµατέας: Ευαγγελία Ρουµπή 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος όρισε Γραµµατέα της υπόθεσης την 

Ευαγγελία Ρουµπή, µε αναπληρώτρια αυτής την Παρασκευή Ζαχαριά. 

Θέµα της συνεδρίασης: «Γνωµοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισµού βάσει ν. 

3959/2011 επί του αιτήµατος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή 

της Επαγγελµατικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισµών στην 

πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» των επαγγελµάτων σχετικά µε την παραγωγή, 

εµπορία και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων, των εταιρειών παροχής αερίου και 

της ειδικότητας του γοµωτή-πυροδοτή, αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.» 

Με τις υπ’ αρ. πρ. 5561/07.9.2011 και 6347/07.10.2011 επιστολές του Υπουργείου 

Οικονοµικών, η Επιτροπή Ανταγωνισµού κλήθηκε να γνωµοδοτήσει για τα αιτήµατα 

εξαίρεσης (είτε για διατήρηση περιορισµών στην άσκηση του επαγγέλµατος είτε για 

τη διατήρηση έκδοσης προηγούµενης διοικητικής άδειας) των φορέων από την 

εφαρµογή του ν. 3919/2011 για συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Στα εν λόγω έγγραφα, 

συµπεριλαµβανόταν και το µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 21397/14.9.2011 έγγραφο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (εφεξής «ΥΠΕΚΑ») 

µε θέµα «∆ιατήρηση Περιορισµών ή ∆ιοικητικής Άδειας στο πλαίσιο του ν. 

3919/2011», µε το οποίο το ΥΠΕΚΑ ενηµέρωνε το Υπουργείο Οικονοµικών για µια 

σειρά προϋποθέσεων, απαιτήσεων και λοιπών θεµάτων που αφορούσαν στο 

καθεστώς της προηγούµενης διοικητικής άδειας για τα επαγγέλµατα του κλάδου 

εµπορίας πετρελαιοειδών, καθώς και στην άσκηση ειδικότητας του γοµωτή-

πυροδότη. Στο συγκεκριµένο υπηρεσιακό έγγραφο, δεν γινόταν σαφής µνεία στη 

θέση του ΥΠΕΚΑ ως προς τη διατήρηση των εν λόγω απαιτήσεων, τους οποίους 
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χαρακτήριζε ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών, και όχι ως επιµέρους 

περιοριστικούς όρους κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3919/2011. Επιπλέον, 

δεν υπήρχαν συνηµµένα σχέδια προεδρικών διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών 

ρυθµίσεων, ενώ δεν ήταν σαφές ποιές ρυθµίσεις θεωρούσε το Υπουργείο ότι θα 

έπρεπε να διατηρηθούν σε ισχύ. Για το λόγο αυτό, η Γενική ∆ιεύθυνση 

Ανταγωνισµού (εφεξής και Γ∆Α) ζήτησε, µε την υπ’αριθ. πρωτ. οικ. 6960/4.11.11 

επιστολή της προς το ΥΠΕΚΑ και µε την υπ’αριθ. πρωτ. οικ. 7415/22.11.11 επιστολή 

προς το Υπουργείο Οικονοµικών, να της αποσταλούν περαιτέρω στοιχεία που να 

αποσαφηνίζουν τη θέση του ΥΠΕΚΑ ως προς συγκεκριµένα σχέδια κανονιστικών 

ρυθµίσεων, προκειµένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση τυχόν αιτηµάτων εξαίρεσης 

υπό το πρίσµα του ν. 3919/2011. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ 7851/5.4.2012 απαντητική 

του επιστολή, το ΥΠΕΚΑ διατύπωνε αίτηµα µόνο για την διατήρηση προηγούµενης 

διοικητικής άδειας για µια σειρά επαγγελµάτων, χωρίς να κάνει ειδικότερη µνεία σε 

τυχόν περιορισµούς που διέπουν την άσκηση των εν λόγω επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων. Ακολούθησε η υπ’ αριθµ. πρωτ. 3919/27.4.2012 επιστολή του 

Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, προκειµένου να αποσαφηνιστεί έτι περαιτέρω η 

θέση του Υπουργείου ως προς την συµβατότητα των απαιτήσεων προηγούµενης 

διοικητικής άδειας που διέπουν την άσκηση των εν λόγω επαγγελµάτων, όπως 

περιγράφονται στην παρ. 2 του αρ. 2 του ν. 3919/2011, η οποία απαντήθηκε 

αρµοδίως στις 14.9.2012 (ηµετ. αριθµ. πρωτ. 7025/17.9.2012), οπότε και η υπηρεσία 

προχώρησε στην άµεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης του σχετικού αιτήµατος 

εξαίρεσης, και τούτο µόνο ως προς το καθεστώς διατήρησης της προηγούµενης 

διοικητικής άδειας για την άσκηση των σχετικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, 

κατόπιν του αιτήµατος του ΥΠΕΚΑ.  

Με βάση τα ανωτέρω, το υπό εξέταση αίτηµα εξαίρεσης αφορά, εν τέλει, στις 

ακόλουθες διοικητικές άδειες: 

1. Άδεια διύλισης. 

2. Άδεια διάθεσης βιοκαυσίµων. 

3. Άδεια εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. 

4. Άδεια λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια 

για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισµούς. 

5. Άδεια µεταφοράς µε αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων. 

6. Άδεια εµφιάλωσης υγραερίων. 

7. Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. 

8. Άδεια µεµονωµένης λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων µε προµήθεια 

απευθείας από τα διυλιστήρια. 

9. Άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου. 
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10. Άδεια απευθείας προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων από εισαγωγή µόνο για 

τις περιπτώσεις λιανικής εµπορίας µεµονωµένων πρατηρίων, κοινοπραξιών και 

συνεταιρισµών. 

11. Άδειες λειτουργίας για τις τρεις (3) νέες ΕΠΑ, ήτοι για την ΕΠΑ Στερεάς 

Ελλάδας, την ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας και τέλος την ΕΠΑ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

12. Άδεια άσκησης ειδικότητας του γοµωτή-πυροδότη. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη της τα ως άνω έγγραφα του ΥΠΕΚΑ, 

το αίτηµα του Υπουργείου Οικονοµικών, το ισχύον νοµικό πλαίσιο, καθώς και την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 6975/14.9.2012 εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού,   

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

1. Η παρούσα γνωµοδότηση περιορίζεται στην εξέταση του ως άνω αιτήµατος 

εξαίρεσης, µε γνώµονα τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τον ελεύθερο 

ανταγωνισµό, όπως εξάλλου προβλέπεται και στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

3919/2011, καθώς και στην αξιολόγηση του δικαιολογηµένου, εύλογου και 

αναλογικού χαρακτήρα των προς διατήρηση απαιτήσεων προηγούµενης 

διοικητικής άδειας. Εποµένως, δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένες συµπεριφορές, 

οι οποίες κρίνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 

και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(εφεξής  και ΣΛΕΕ), ενώ δεν δεσµεύουν την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε 

εκκρεµείς ή µέλλουσες διαδικασίες, υποθέσεις ή/και γνωµοδοτήσεις. Εξάλλου, 

αφορά σε ζητήµατα ουσίας, και όχι σε ζητήµατα διαδικασίας και τύπου θέσπισης 

των υπό εξέταση εξαιρέσεων.  

2. Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα γνωµοδότηση αφορά – κατόπιν του 

αιτήµατος του ΥΠΕΚΑ – µόνο στο καθεστώς διατήρησης της προηγούµενης 

διοικητικής άδειας για τις σχετικές επαγγελµατικές δραστηριότητες, και όχι τυχόν 

άλλες προϋποθέσεις ή/και απαιτήσεις για την πρόσβαση και άσκηση των 

επαγγελµατικών αυτών δραστηριοτήτων, οι οποίες και ενδέχεται να εισαγάγουν 

ρυθµιστικά εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού.    

3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιφυλάσσεται, στο πλαίσιο της εξέτασης των 

συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο των πετρελαιοειδών, και µε βάση τις 

γενικές διατάξεις του ν. 3959/2011 περί των γνωµοδοτικών της αρµοδιοτήτων,  να 

τοποθετηθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα, για επιµέρους ρυθµίσεις – 

περιορισµούς (προϋποθέσεις, απαιτήσεις και λοιπές διατυπώσεις) που µπορούν να 

εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού. 
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4. Με το ν. 3919/2011, προωθείται η αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας και η 

κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισµών στην άσκηση των επαγγελµάτων. 

Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011 καταργεί την απαίτηση προηγούµενης 

διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος µετά την πάροδο 4 µηνών από 

τη δηµοσίευση του νόµου, ήτοι στις 2 Ιουλίου 2011. Συγκεκριµένα, ο νόµος 

προβλέπει ότι κάθε επάγγελµα θα ασκείται πλέον ελεύθερα µετά την πάροδο 

τριµήνου από την αναγγελία της ενάρξης άσκησής του, συνοδευόµενη από τα 

νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδροµής των νόµιµων 

προϋποθέσεων, στην αρµόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Παράλληλα, 

δίνεται στην αρµόδια αρχή το δικαίωµα να λειτουργήσει κατασταλτικά και εντός 

τριών (3) µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του 

επαγγέλµατος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες 

προϋποθέσεις. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προβλέπεται η θέσπιση εξαιρέσεως µε 

Προεδρικό ∆ιάταγµα εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 

3919/2011, για τη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της προηγούµενης 

διοικητικής άδειας αν αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος και µε την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας.  

ΙΙ.  ΤΥΠΟΙ Α∆ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   

5. Το ΥΠΕΚΑ ελέγχει τις άδειες που σχετίζονται µε την παραγωγή, εµπορία και 

διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων, φυσικού αερίου, καθώς και την άδεια της 

ειδικότητας του γοµωτή-πυροδότη, κυρίως για λόγους προστασίας της δηµόσιας 

υγείας, του περιβάλλοντος, της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, της εθνικής 

άµυνας, της δηµόσιας ασφάλειας.  

6. Στις ακόλουθες παραγράφους καταγράφεται το νοµικό πλαίσιο των εν λόγω 

αδειών ανά επάγγελµα/επαγγελµατική δραστηριότητα και κατηγορία άδειας.  

ΙΙ.1 Α∆ΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ   

7. Το υπό εξέταση αίτηµα εξαίρεσης αφορά, µεταξύ άλλων, στην παραγωγή, 

εµπορία και διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων, τα οποία σύµφωνα µε την παρ. 

1 του αρ. 3 του ν. 3054/2002, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το αρ. 1 του ν. 

3423/2005, προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

«[…] τα πάσης φύσεως προϊόντα της διύλισης του αργού πετρελαίου, στα 

οποία περιλαµβάνονται και τα ηµικατεργασµένα προϊόντα, όπως αυτά 

κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Κατηγορία Ι (Ελαφρά κλάσµατα): Βενζίνες Αυτοκινήτων, Καύσιµα 

Αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιµο αεριωθούµενων τύπου 

βενζίνης) 

Κατηγορία ΙΙ (Μεσαία κλάσµατα): Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ 

(gas-oil, diesel-οil), που χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων 

(πετρέλαιο κίνησης), Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, 

diesel-oil), που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης (πετρέλαιο 
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θέρµανσης) και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων, 

Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που 

χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από καύσιµο κινητήρων ή 

θέρµανσης, Φωτιστικό Πετρέλαιο, Καύσιµο Αεριωθούµενων τύπου 

κηροζίνης. 

Κατηγορία ΙΙΙ (Βαρέα κλάσµατα): Πετρέλαιο Εξωτερικής Καύσης Μαζούτ 

(fuel-oil-οil), Απασφαλτωµένο Μαζούτ (vacuum gas-oil). 

Κατηγορία IV:Ασφαλτος. 

     Κατηγορία V (Υγραέρια-LPG): Βουτάνιο, Προπάνιο και µίγµα των δύο. 

     Κατηγορία VI: Νάφθα, πετρελαικό κωκ. 

 Για την εφαρµογή του νόµου αυτού θεωρούνται επίσης πετρελαιοειδή  

προϊόντα και τα υγρά και αέρια Βιοκαύσιµα και τα άλλα Ανανεώσιµα 

Καύσιµα που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου στις 

αντίστοιχες κατηγορίες και χρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω είτε 

αυτούσια είτε σε µίγµα µε προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου». 

8. Περαιτέρω, στο ν. 3054/2002 (άρθρο 3), διακρίνονται και ορίζονται οι ακόλουθες 

επιµέρους δραστηριότητες στον τοµέα πετρελαιοειδών προϊόντων:   

α) Η διύλιση, η οποία ορίζεται ως η «κατεργασία αργού πετρελαίου ή 

ηµικατεργασµένων προϊόντων που πραγµατοποιείται σε ειδικές 

εγκαταστάσεις για την παραγωγή πετρελαιοειδών προϊόντων».   

β) Η εµπορία, η οποία ορίζεται ως η αποθήκευση και διακίνηση, µε σκοπό το 

κέρδος, αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, τα οποία 

προέρχονται από ∆ιυλιστήριο  ή εγκατάσταση κατόχου Άδειας ∆ιάθεσης 

Βιοκαυσίµων ή σηµείο Εισαγωγής και προορίζονται για σηµείο Εξαγωγής ή 

άλλο ∆ιυλιστήριο, άλλη εγκατάσταση Εµπορίας ή εγκατάσταση Λιανικής 

Εµπορίας ή εγκατάσταση Τελικού Καταναλωτή µε ίδιους αποθηκευτικούς 

χώρους
1
. 

γ) Η λιανική εµπορία ορίζεται ως η διάθεση µε σκοπό το κέρδος προϊόντων 

αποκλειστικά  σε τελικούς καταναλωτές. 

δ) Η εµφιάλωση, η οποία ορίζεται ως η τοποθέτηση υγραερίων εντός ειδικών 

φιαλών. 

ε) Η παραγωγή βιοκαυσίµων, η οποία ορίζεται ως η κατεργασία κατάλληλων 

πρώτων υλών που  πραγµατοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις εντός της 

                                                 
1
 Βλ. άρ. 1 παρ. 9 του ν. 3423/2005 ο οποίος τροποποιώντας τον 3054/2002 ορίζει, ότι «Εµπορία: Η 

αποθήκευση και διακίνηση, µε σκοπό το κέρδος, αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, τα 

οποία προέρχονται από ∆ιυλιστήριο ή εγκατάσταση κατόχου Άδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων ή σηµείο 

Εισαγωγής και προορίζονται για σηµείο Εξαγωγής ή άλλο ∆ιυλιστήριο, άλλη εγκατάσταση Εµπορίας ή 

εγκατάσταση Λιανικής Εµπορίας ή εγκατάσταση Τελικού Καταναλωτή µε ίδιους αποθηκευτικούς 

χώρους». 
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Ελληνικής Επικράτειας, για την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Άλλων 

Ανανεώσιµων Καυσίµων. Ως βιοκαύσιµα νοούνται τα υγρά ή αέρια καύσιµα 

κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται από βιοµάζα
2
. Με το 

ν.3423/2005 (άρθρο 1 παρ. 20), η δραστηριότητα της διάθεσης βιοκαυσίµων, 

ορίζεται ως «παραγωγή ή εισαγωγή ή η εµπορία εντός της ελληνικής 

επικράτειας, αυτούσιων βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων». 

9. Με το ν. 3054/2002 επιχειρήθηκε η ρύθµιση θεµάτων πετρελαϊκής πολιτικής της 

χώρας και η αναδιοργάνωση του µέχρι τότε ισχύοντος θεσµικού πλαισίου (ν. 

1571/1985 ΦΕΚ Α΄ 192), ενώ ως βασικοί άξονες του σχετικού σχεδίου νόµου 

θεωρήθηκαν: α) η ενίσχυση του ανταγωνισµού, καλύτερες υπηρεσίες και 

χαµηλότερες τιµές για τον πολίτη, β) η ορθολογικοποίηση του τρόπου τήρησης 

των αποθεµάτων ασφαλείας και γ) η συγκρότηση µηχανισµού ελέγχου της 

διακίνησης καυσίµων για την αντιµετώπιση φαινοµένων λαθρεµπορίου και 

νοθείας
3
. Τα µέτρα που υιοθετήθηκαν για το σκοπό αυτό περιλαµβάνουν την 

αναµόρφωση του συστήµατος αδειοδότησης για την άσκηση δραστηριότητας 

στον τοµέα των πετρελαιοειδών προϊόντων
4
, τη διασφάλιση της δυνατότητας 

συγχώνευσης επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις εταιρειών 

εµπορίας, καθώς και την παροχή κινήτρων για τη δηµιουργία νέων 

αποθηκευτικών χώρων για πετρελαιοειδή προϊόντα, την ενίσχυση των 

µηχανισµών εποπτείας της αγοράς, τη διαµόρφωση του κατάλληλου θεσµικού 

πλαισίου για την αντιµετώπιση κρίσεων στην αγορά και τη διασφάλιση της 

διαφάνειας σχετικά ιδίως µε τον τρόπο διαχείρισης των αποθηκευτικών χώρων 

υπό το πρίσµα του δικαιώµατος πρόσβασης τρίτων
5
.  

                                                 
2
 Βλ. παρ. 15 όπου ορίζεται ότι Βιοµάζα: το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και 

υπολειµµάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένων των φυτικών 

και των ζωικών  ουσιών), τη δασοκοµία και τους συναφείς κλάδους βιοµηχανικών δραστηριοτήτων 

(related  industries), συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το 

βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών και των αστικών αποβλήτων και απορριµµάτων 

(industrial and municipal waste). 
3
 Ειδικότερα η θέσπιση του ν. 3054/2002 κατέστη νοµική και πραγµατική αναγκαιότητα µετά την 

απόφαση του ∆ΕΚ της 25/10/2001 Επιτροπή κατά Ελλάδας C-398/98, Συλλ. Νοµολ. Ι-7915, µε την 

οποία εκρίθη, ότι: «…σύµφωνα µε τον προηγούµενο n. 1571/1985, την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων 

ασφαλείας είχαν οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών.Σύµφωνα µε αυτό, η πρόσβαση τρίτων στους 

αποθηκευτικούς χώρους ήταν δυνατή µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποκλειστικής σύµβασης 

προµήθειας µε τον κάτοχο αυτών (εταιρίες διύλισης, εταιρίες εµπορίας). Το σύστηµα αυτό νόθευε τον 

ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριας παραγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων και απευθείας εισαγωγών και 

θεωρήθηκε από το ∆ΕΕ ως µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος περιορισµού των εισαγωγών». Στις 

διατάξεις του ν. 3054/2002, αφενός µεν αποτυπώνεται η οργάνωση της αγοράς µε βάση τις αρχές του 

ελεύθερου ανταγωνισµού, επιφυλάσσοντας στο Κράτος ρόλο κατ΄ εξοχήν εποπτείας και διασφάλισης 

του γενικού συµφέροντος (ιδίως για θέµατα εθνικής άµυνας και ασφάλειας), αφετέρου δε δίδεται 

έµφαση στην αρχή της µη διάκρισης που επιβάλλεται σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο. 
4
 Ειδικότερα, καθιερώθηκε ένα νέο σύστηµα αδειοδότησης και απαγορεύθηκε, από της ισχύος του, η 

χωρίς άδεια σύµφωνα µε το νόµο αυτό διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων (βλ. άρθρο 15 παρ. 8). 
5
 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του νόµου ο.π. Και τούτο, διότι οι επιµέρους τοµείς που αφορούν στους 

χώρους αποθήκευσης και τους αγωγούς προσοµοιάζουν σε φυσικά µονοπώλια ή/και φέρουν 

χαρακτηριστικά ουσιώδους υποδοµής (essential facility). Ως εκ τούτου, δικαιολογείται η θέσπιση ενός 

αυστηρότερου πλαισίου που να ρυθµίζει θέµατα τιµολόγησης και ς πρόσβαση τρίτων.  
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10. Περαιτέρω, η πάταξη των φαινοµένων λαθρεµπορίας και νοθείας αποτέλεσε το 

κύριο µέληµα του σχεδίου, οι δε προβλεπόµενες σ' αυτό αυστηρές ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις υπηρετούν τον εν λόγω σκοπό
6
, δηλαδή αποβλέπουν στη 

θεραπεία του δηµόσιου σκοπού της προστασίας του καταναλωτή πετρελαίου και 

πετρελαιοειδών προϊόντων (άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του ν. 3054/2002)
7
. 

Τυχόν ποινική καταδίκη αδειούχου κατά το χρόνο ισχύος της άδειας ενδέχεται να 

οδηγεί, ανάλογα µε τη φύση του αδικήµατος σε προσωρινή ή οριστική αφαίρεση 

όλων των αδειών αυτού και σε σφράγιση του καταστήµατός του µε τους όρους 

και προϋποθέσεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002.  

11. Ο ν. 3054/2002 τροποποιήθηκε µε το ν. 3335/2005 «Ελεγχος της διακίνησης και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων», µε τον οποίο, µεταξύ άλλων, 

τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις άσκησης δραστηριότητας στη χονδρική 

εµπορία καυσίµων µε στόχο τη διευκόλυνση της εισόδου νέων επιχειρήσεων. Με 

το νόµο αυτό χορηγήθηκε στους κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας δυνατότητα 

προµήθειας πετρελαιοειδών απευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή. 

Τροποποιήσεις του ν. 3054/2002 περιλαµβάνονται επίσης στο ν. 3423/2005 για τα 

βιοκαύσιµα, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης των κανόνων της 

Οδηγίας 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 123/42) για την εισαγωγή βιοκαυσίµων στο 

ενεργειακό µίγµα των κρατών µελών 

12. Όσον αφορά στις άδειες, σύµφωνα µε τα κριτήρια που θεσπίζονται κατά το 

ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο (παρ. 4 του άρθρο 4 του ν. 3054/2002), οι άδειες του 

τοµέα πετρελαιοειδών προϊόντων εκδίδονται κατά διακριτική ευχέρεια της 

∆ιοίκησης, µε συνεκτίµηση κριτηρίων που ανάγονται στην προστασία του 

γενικού συµφέροντος, όπως είναι ιδίως η προστασία της εθνικής ασφάλειας, η 

διασφάλιση της τροφοδοσίας, η ασφαλής λειτουργία της δραστηριότητας που 

αδειοδοτείται, η προστασία του περιβάλλοντος, η παροχή υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας, η υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού, η 

διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς χάριν της προστασίας των 

συµφερόντων των καταναλωτών
8
. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

καταπολέµησης των αυξηµένων προβληµάτων λαθρεµπορίας, νοθείας και 

φοροδιαφυγής, ο νόµος προβλέπει ότι κατά την χορήγηση των αδειών 

συνεκτιµώνται και κριτήρια που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

αιτούντος, όπως είναι οι τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές 

δυνατότητές του, καθώς και το ποινικό µητρώο ή τυχόν εκκρεµής ποινική δίωξη 

(άρθρο 14 του ν. 3054/2002)
9
. Εφόσον διαπιστώνεται τέτοια καταδίκη µπορεί να 

µη χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια. Η ανωτέρω προϋπόθεση υπαγορεύεται για 

                                                 
6
 Βλ. Εισηγητική Έκθεση του νόµου, Κωδ. Νοµ. Βήµ. 2002, σελ. 2025. 

7
 Πρβλ. και ΣτΕ 3525/2001. 

8
 Βλ. ενδεικτικά Θ. Π. Φορτσάκης (µε συµµετοχή Αικ. Ηλιάδου) (2009), ∆ίκαιο της Ενέργειας, εκδ. 

Σάκκουλας, σελ. 256 επ. 
9
 Bλ. ΝΣΚ 309/2006, ιδίως το σηµείο ΙΙΙ. 
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λόγους δηµοσίου συµφέροντος, δηλαδή για την πάταξη των φαινοµένων 

λαθρεµπορίας και νοθείας και την προστασία του καταναλωτή, που συνιστούν 

σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση κύριο µέληµα του ν. 3054/2002. Κατά ρητή 

δε πρόβλεψη του ν. 3054/2002 (παρ. 6 του άρθρου 4) δεν απαγορεύεται η 

χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από µίας αδειών για άσκηση 

διαφορετικών δραστηριοτήτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται 

από το νόµο και τον Κανονισµό Αδειών. Ειδικότερα, η λήψη περισσότερων 

αδειών από το ίδιο πρόσωπο, η οποία εξυπηρετεί την συγχώνευση και 

καθετοποίηση, επιτρέπεται υπό τον όρο τήρησης υποχρεώσεων λογιστικού 

διαχωρισµού κατά το άρθρο 11 του ν. 3054/2002, για λόγους διασφάλισης του 

ανταγωνισµού και αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων 

13. Η διαδικασία, και ειδικότερα οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 

για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών στον τοµέα των πετρελαιοειδών, 

ρυθµίζονται λεπτοµερώς µε τον Κανονισµό Αδειών, ο οποίος θεσπίζεται κατ' 

εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν. 3054/2002, µε απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Ο εν λόγω Κανονισµός 

εγκρίθηκε µε την υπουργική απόφαση ∆2/1657017-9- 2005 (ΦΕΚ Β' 1306), ενώ 

τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις ∆2/Α/Φ.8/11287/29-5-2006 (ΦΕΚ Β' 771) και 

∆2/Α/Φ.8/257501 28-12-2007 (ΦΕΚ Β' 2512), ειδικότερα όσον αφορά θέµατα 

αδειών πώλησης πετρελαίου θέρµανσης.  

14. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3054/2002,  η άσκηση των δραστηριοτήτων 

∆ιύλισης, ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας, Μεταφοράς µε 

Αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων και Εµφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται µόνον 

εφόσον έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια. Στην παρ. 2 και στην παρ. 3 ορίζεται 

ότι, µε εξαίρεση τις άδειες λιανικής εµπορίας και εµφιάλωσης υγραερίων, οι 

οποίες χορηγούνταν από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων και νυν Περιφερειών, οι άδειες διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίµων, 

εµπορίας και µεταφοράς µε αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών 

προϊόντων χορηγούνται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και νυν Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής. 

15. Κάθε αδειοδοτούσα αρχή τηρεί µητρώο αδειών, οι λεπτοµέρειες του οποίου 

περιγράφονται στην παρ. 9 του αρ. 4 του ν. 3054/2002. Ο αριθµός των αδειών που 

ισχύουν ανά κατηγορία άδειας τον Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους 

παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι, ενώ στο Παράρτηµα ΙΙ παρουσιάζεται η εικόνα 

της αγοράς µε βάση τα στοιχεία του Συνδέσµου Εταιρειών Εµπορίας 

Πετρελαιοειδών Ελλάδος (εφεξής και ΣΕΠΠΕ).   

Κανονιστικές παρεµβάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού στον κλάδο των 

πετρελαιοειδών 

16. Παρά την αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου µε το ν. 3054/2002, τα  

προβλήµατα που παρατηρήθηκαν σε σχέση µε τον ανταγωνισµό στην αγορά 

πετρελαιοειδών προϊόντων, ιδίως σε σχέση µε θέµατα διαµόρφωσης των τιµών, 
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οδήγησαν τον Υπουργό Ανάπτυξης να ζητήσει τον Αύγουστο 2006 από την 

Επιτροπή Ανταγωνισµού να εξετάσει τον κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών 

προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 703/1977 και, εάν συντρέχουν οι 

σχετικές προϋποθέσεις, να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για τη δηµιουργία 

συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, χάριν της προστασίας του δηµοσίου 

συµφέροντος και των καταναλωτών.  

17. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού διεξήγαγε κατόπιν δηµόσια διαβούλευση και εξέδωσε 

βάσει των σχετικών αποτελεσµάτων την Απόφαση 334/V/2007, µε την οποία 

πρότεινε µέτρα για την επίλυση των προβληµάτων που παρατηρήθηκαν. Τα 

µέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή αφορούσαν, ιδίως, στη γνωστοποίηση 

του τρόπου τιµολόγησης και στην ολοκλήρωση του ρυθµιστικού πλαισίου µε τη 

θέσπιση της δευτερογενούς νοµοθεσίας. Η παρέµβαση της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού οδήγησε στην υιοθέτηση του δεύτερου µέρους του Κανονισµού 

Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας το 2007, µε το οποίο ρυθµίζονται τα ουσιώδη 

θέµατα της πρόσβασης τρίτων σε αποθηκευτικούς χώρους.  

18. Στη συνέχεια, κατά την από 13-3-2008 συνεδρίασή της, η Επιτροπή 

Ανταγωνισµού αποφάσισε να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία εφαρµογής του 

άρθρου 5 του ν. 703/1977, µε σκοπό να αξιολογήσει, σε συνέχεια των µέτρων και 

προτάσεων που εισηγήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 334/V/2007 απόφασή της, κατά 

πόσον έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στον 

κλάδο αγοράς και εµπορίας πετρελαιοειδών ή είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν 

τα εν λόγω µέτρα στις τρεις επιµέρους αγορές πετρελαιοειδών, δηλαδή τη 

διύλιση, τη χονδρική εµπορία και τη λιανική διάθεση. Ακολούθησε διαδικασία 

διαβούλευσης (28-8-2008), τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύθηκαν  στις 13-

10-2008. Αφού µελέτησε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των αρµόδιων ή/και 

εµπλεκόµενων φορέων, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέδωσε την υπ' αριθµ. 

418/V/2008 απόφασή της (12-11-2008) σχετικά µε την κανονιστική παρέµβαση 

στον κλάδο των πετρελαιοειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 

703/77. Οι βασικές προτάσεις της εν λόγω κανονιστικής παρέµβασης 

συνοψίζονται ως εξής:  

α) ∆ηµιουργία ανεξάρτητου κεντρικού φορέα τήρησης των αποθεµάτων 

ασφαλείας στο πρότυπο πολλών ευρωπαϊκών κρατών.     

β) Θέσπιση υποχρεώσεων των εταιρειών διύλισης να γνωστοποιούν στοιχεία 

κόστους σχετικά µε την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας και τις προσαυξήσεις 

που χρεώνουν στις εταιρείες εµπορίας και τους µεγάλους καταναλωτές, 

καθώς και να µην παρεµποδίζουν την απευθείας πρόσβαση σε ανεξάρτητα 

πρατήρια.  

γ) Θέσπιση υποχρεώσεων των εταιρειών εµπορίας για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης σχετικά µε τις εκπτώσεις που χορηγούν 

στις επιχειρήσεις τις οποίες προµηθεύουν.  
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δ) Πρόταση δηµιουργίας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος 

∆ιύλισης και Εµπορίας Πετρελαιοειδών και ενίσχυση των εποπτικών 

αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ.  

ε) Πρόταση µέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και 

την άρση των στρεβλώσεων και περιορισµών που παρατηρούνται στις 

επιµέρους αγορές του τοµέα πετρελαιοειδών προϊόντων.  

Άδεια διύλισης 

19. Σύµφωνα µε το αρ. 5 του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε µε  το άρθρο 5 

ν.3335/2005, (ΦΕΚ Α΄ 95/20.4.2005): «1. Άδεια ∆ιύλισης χορηγείται µόνο σε 

νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή ανώνυµης  εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης µορφής, 

εφόσoν το νοµικό πρόσωπο εδρεύει  σε κράτος -µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης µπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην  

εγχώρια αγορά µόνο σε κατόχους Άδειας Εµπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς  

Καταναλωτές, στις Ένοπλες ∆υνάµεις, σε Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς ή  

Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και σε κατόχους Άδειας Λιανικής  

Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 

3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης δεν µπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή 

προϊόντα στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας ή στους Προµηθευτικούς 

Συνεταιρισµούς ή στις Κοινοπραξίες του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίοι ή τα 

µέλη των οποίων είτε προµηθεύονται αποκλειστικά, µε σχετική σύµβαση, 

πετρελαιοειδή προϊόντα από έναν κάτοχο Άδειας Εµπορίας είτε φέρουν το Σήµα 

κατόχου Άδειας Εµπορίας. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµπορίας, ο οποίος 

προµηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κάτοχο Άδειας ∆ιύλισης, 

είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Προµηθευτικού Συνεταιρισµού ή Κοινοπραξίας 

της παρ. 10 του άρθρου 7, οφείλει να υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) ότι δεν έχει συνάψει σύµβαση 

αποκλειστικής προµήθειας από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ούτε φέρει το Σήµα του 

κατόχου αυτού. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης υποχρεούται να κοινοποιεί την πιο 

πάνω δήλωση στη «∆ιεύθυνση», µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) 

ηµερών από την ηµεροµηνία της, κατά τα ανωτέρω, υποβολής της. Αν δεν 

υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί δήλωση µε ψευδές περιεχόµενο, πέραν των 

άλλων προβλεπόµενων κυρώσεων, ανακαλείται η Άδεια Λιανικής Εµπορίας.» 3. 

Το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα οποία περιλαµβάνονται 

και τα ηµικατεργασµένα και τα υποπροϊόντα, µπορεί να διακινούνται ή να 

αποτελούν αντικείµενο εµπορίας µεταξύ κατόχων Άδειας  ∆ιύλισης. 4. Ο κάτοχος 

Άδειας ∆ιύλισης πρέπει να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους 

Πετρελαίου και Προϊόντων». 

Άδεια διάθεσης βιοκαυσίµων 

20. Σύµφωνα µε το άρθρο 5α του ν. 3054/2002: «1. Για την άσκηση της 

δραστηριότητας της ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων απαιτείται Άδεια ∆ιάθεσης 

Βιοκαυσίµων. Η άδεια αυτή χορηγείται σε ανώνυµες εταιρείες ή εταιρείες 
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περιορισµένης ευθύνης που εδρεύουν σε Κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 

«καθώς και σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις κατά το v. 4015/2011 (ΦΕΚ Α` 

210)»
10

.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι η 

κατοχή άδειας λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίµων, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α΄ 68) ή η ύπαρξη 

ενεργών συµβάσεων αγοράς αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Άλλων Ανανεώσιµων 

Καυσίµων από µονάδες παραγωγής τους, εντός ή εκτός της Ελληνικής 

Επικράτειας. 2. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων µπορεί να παράγει ή να 

εισάγει αυτούσια Βιοκαύσιµα και Άλλα Ανανεώσιµα Καύσιµα και να διαθέτει 

αυτά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους Άδειας ∆ιύλισης, Άδειας 

Εµπορίας κατηγορίας Α και σε Τελικούς Καταναλωτές. Τα υγρά Βιοκαύσιµα που 

προορίζονται για ανάµιξη µε προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου διατίθενται 

µόνο σε κατόχους Άδειας ∆ιύλισης ή Άδειας Εµπορίας κατηγορίας Α.3. Ο 

κάτοχος Άδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλους 

αποθηκευτικούς χώρους µε όγκο τουλάχιστον 100 κυβικά µέτρα για την 

αποθήκευση αυτούσιων Βιοκαυσίµων και Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων. 

Άδειες εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων 

21. Σύµφωνα µε τον ν. 3054/2002, οι άδειες εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων 

ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. 

• Άδεια εµπορίας πετρελαιοειδών «Α» 

  Εµπορία Βενζινών, Πετρελαίου Κίνησης, Πετρελαίου Θέρµανσης, Μαζούτ 

1. Απευθείας σε τελικούς καταναλωτές: 

· τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρίες 

· εµπορικούς και βιοµηχανικούς πελάτες (βιοµηχανίες – βιοτεχνίες – 

ξενοδοχεία – θερµοκήπια -κρατικούς φορείς - κλπ) 

· πελάτες θέρµανσης 

2. Σε κατόχους άδειας λιανικής πώλησης: 

· Πρατήρια λειτουργούντα σε χώρους ελεγχόµενους από Εταιρίες  

Εµπορίας ή από Πρατηριούχους 

· Ανεξάρτητα πρατήρια – χωρίς σήµα Εταιρίας Εµπορίας 

· Πωλητές Πετρελαίου Θέρµανσης 

• Αδεία εµπορίας αφορολογήτων ναυτιλιακών καυσίµων «Β1» 

Εµπορία ναυτιλιακών προϊόντων (πετρελαίου και µαζούτ): 

                                                 
10

 Η µέσα σε " " του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 34 παρ.2 

Ν.4062/2012,  ΦΕΚ Α 70/30.3.2012. Το άρθρο 5α προστέθηκε µε το άρθρο 3 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 

304/13.12.2005 
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Απευθείας ή µέσω traders σε ποντοπόρα πλοία και σε πλοία ακτοπλοΐας. 

Για τις παραδόσεις χρησιµοποιούνται ιδιόκτητα ή συµβεβληµένα σλέπια ή 

βυτιοφόρα αυτοκίνητα. Οι παραδόσεις γίνονται µε παραστατικά της εταιρίας. 

• Άδεια εµπορίας αφορολογήτων αεροπορικών καυσίµων «Β2» 

Εµπορία jet fuels (κηροζίνη) σε ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρίες. 

Για τις παραδόσεις χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις και ειδικά αυτοκίνητα 

(µε ειδικά φίλτρα) ανεφοδιασµού αεροσκαφών, στα διάφορα αεροδρόµια. 

• Άδεια εµπορίας υγραερίων «Γ»  

Εµπορία Υγραερίου Χύµα 

Απευθείας σε: 

· βιοµηχανικούς και εµπορικούς πελάτες (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, 

θερµοκήπια, αγροτικά ξηραντήρια) 

· νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, κατοικίες για θέρµανση, µαγείρεµα, 

παραγωγή ζεστού νερού  

· πρατήρια auto gas για την κίνηση οχηµάτων 

Εµπορία Εµφιαλωµένου Υγραερίου σε: 

διανοµείς Εµφιαλωµένου Υγραερίου 

καταστήµατα λιανικής πώλησης.  

• Άδεια εµπορίας ασφάλτου «∆»  

Εµπορία και ∆ιανοµή Ασφάλτου. 

α. Χονδρική εµπορία 

22. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3054/2002, «1. Άδεια Εµπορίας αργού Πετρελαίου 

και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή 

ανώνυµης εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης µορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε 

κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Ο κάτοχος Άδειας Εµπορίας µπορεί να 

διαθέτει Πετρελαιοειδή Προϊόντα απευθείας σε κατόχους Άδειας Εµπορίας ή 

Λιανικής Εµπορίας ή σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές ή σε Τελικούς 

Καταναλωτές που διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς διακρίσεις, µε 

απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζoντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια 

των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των 

τιµολογήσεων. 3. Η Άδεια Εµπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια. 4. Για τις 

κατωτέρω κατηγορίες προϊόντων χορηγείται χωριστή άδεια κατά κατηγορία ως 

εξής: Α. Άδεια εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Στην άδεια αυτή δεν 

περιλαµβάνεται η εµπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίµων, υγραερίων 

και ασφάλτου. Β1. Άδεια Εµπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίµων. Β2. 

Άδεια Εµπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίµων. Γ. Άδεια Εµπορίας 

υγραερίων. ∆. Άδεια Εµπορίας ασφάλτου».  
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23. Στις επόµενες παραγράφους του άρ. 6 του ν. 3054/2002 αναλύονται οι 

προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας εµπορίας ως προς α. το ελάχιστο εταιρικό 

κεφάλαιο
11

, β. τη διαθεσιµότητα των αποθηκευτικών χώρων, γ. τη διαθεσιµότητα 

των µεταφορικών µέσων.  

β. Λιανική εµπορία 

24. Σύµφωνα µε το άρ.7 του ν. 3054/2002: 1. Άδεια Λιανικής Εµπορίας χορηγείται σε 

φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες µε οποιαδήποτε εταιρική µoρφή. Ειδικά για τα 

πρατήρια υγρών καυσίµων και υγραερίων ως Άδεια Λιανικής Εµπορίας νοείται η 

άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες µεταφορών και 

επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις κείµενες περί 

αυτών διατάξεις .2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας προµηθεύονται 

πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας Εµπορίας. Οι κάτοχοι Άδειας 

Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 3 

µπορούν να προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους Άδειας 

∆ιύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, εφόσον δεν προµηθεύονται, µε βάση 

αποκλειστική σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ή 

δεν φέρουν το Σήµα του κατόχου αυτού. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας 

του προηγούµενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισµό των 

πετρελαιοειδών προϊόντων. Ο εκάστοτε κύριος των προϊόντων φέρει την 

αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί 

και διαθέτει στους Τελικούς Καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

17. Η µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που προµηθεύονται οι κάτοχοι 

Άδειας Λιανικής Εµπορίας, κατά τα ανωτέρω, πραγµατοποιείται, αποκλειστικά, 

από τις εγκαταστάσεις των κατόχων Άδειας ∆ιύλισης ή Εµπορίας, προς τους 

κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ 

της επόµενης παραγράφου 3, µε βυτιοφόρα δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που 

ανήκουν στους κατόχους Άδειας Εµπορίας. 3. Η Λιανική Εµπορία περιλαµβάνει 

τις κατωτέρω κατηγορίες για τις οποίες χορηγείται χωριστή άδεια: α. Άδεια 

Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων. β. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου 

πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση  οχηµάτων µέσω αντλιών. γ. Άδεια 

Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, που προορίζεται για καταναλωτές οι  οποίοι 

διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους
12

. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή 

                                                 
11

 Ελάχιστο κεφάλαιο. Το νοµικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια Εµπορίας πρέπει να έχει 

τουλάχιστον εταιρικό κεφάλαιο: 

Για την άδεια κατηγορίας Α 2.000.000 ΕΥΡΩ 

Για την άδεια κατηγορίας Β1 1800.000 ΕΥΡΩ 

Για την άδεια κατηγορίας Β2 2800.000 ΕΥΡΩ 

Για την άδεια κατηγορίας Γ 800.000 ΕΥΡΩ 

Για την άδεια κατηγορίας ∆ 800.000 ΕΥΡΩ. 
12

 Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 7, «Ο κάτοχος άδειας λιανικής εµπορίας πωλητή πετρελαίου  θέρµανσης 

υποχρεούται σε οµαλή και συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα µε την άδειά του. Επίσης φέρει την 

ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων που εµπορεύεται και 

προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισµού και 
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πετρελαίου θέρµανσης επιτρέπεται να διαθέτουν και φωτιστικό πετρέλαιο. Το 

φωτιστικό πετρέλαιο µπορεί να διατίθεται και συσκευασµένο σε δοχεία στους 

τελικούς καταναλωτές µέσω και άλλων καταστηµάτων λιανικής πώλησης. δ. 

Άδεια ∆ιανοµής εµφιαλωµένoυ υγραερίου, το οποίο µπορεί να διατίθεται  και 

µέσω άλλων καταστηµάτων λιανικής πώλησης. 

Άδεια λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια 

για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισµούς 

25. Σύµφωνα µε το ν. 3335/2005 Κεφάλαιο Β' άρθρο 5 (ΦΕΚ Α' 95) το οποίο 

αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3054/2002, ορίζεται ότι «2. Ο 

κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης µπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην 

εγχώρια αγορά µόνο σε κατόχους Άδειας Εµπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς 

Καταναλωτές, στις Ένοπλες ∆υνάµεις, σε Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς ή 

Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και σε κατόχους Άδειας Λιανικής 

Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 

3054/2002
13

. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης δεν µπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή 

προϊόντα στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας ή στους Προµηθευτικούς 

Συνεταιρισµούς ή στις Κοινοπραξίες του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίοι ή τα 

µέλη των οποίων είτε προµηθεύονται αποκλειστικά, µε σχετική σύµβαση, 

πετρελαιοειδή προϊόντα από έναν κάτοχο Άδειας Εµπορίας είτε φέρουν το Σήµα 

κατόχου Άδειας Εµπορίας. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµπορίας, ο οποίος 

προµηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κάτοχο Άδειας ∆ιύλισης, 

είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Προµηθευτικού Συνεταιρισµού ή Κοινοπραξίας 

της παρ. 10 του άρθρου 7, οφείλει να υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄) ότι δεν έχει συνάψει σύµβαση 

αποκλειστικής προµήθειας από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ούτε φέρει το Σήµα του 

κατόχου αυτού. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης υποχρεούται να κοινοποιεί την πιο 

πάνω δήλωση στη «∆ιεύθυνση», µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) 

ηµερών από την ηµεροµηνία της, κατά τα ανωτέρω, υποβολής της. Αν δεν 

                                                                                                                                            
µεταφορικών µέσων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής 

Εµπορίας από τον Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης δεν 

διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας 

που διαθέτουν τέτοιους χώρους και οι οποίοι ευθύνονται µαζί µε τον µη διαθέτοντα αποθηκευτικούς χώρους, για 

την ποιότητα, τη διακίνηση και παράδοση στους τελικούς καταναλωτές». 

13 «Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας µπορούν να ιδρύουν, κατά τις  κείµενες διατάξεις, Προµηθευτικούς 

Συνεταιρισµούς ή Κοινοπραξίες, οι οποίοι  θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τα οποία παρέχει ο 

παρών  νόµος στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας. Στους Προµηθευτικούς  Συνεταιρισµούς ή στις 

Κοινοπραξίες χορηγείται άδεια από τον Υπουργό  Ανάπτυξης  για την προµήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων 

απευθείας από τα ∆ιυλιστήρια της  χώρας ή από Εισαγωγή, εφόσον τα Προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά 

για  την τροφοδοσία των µελών τους και εφόσον κανένα από τα µέλη τους δεν  προµηθεύεται, µε βάση 

αποκλειστική σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από  κάτοχο Άδειας Εµπορίας ή δεν φέρει το Σήµα του κατόχου 

αυτού. Οι Προµηθευτικοί  αυτοί  Συνεταιρισµοί ή οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να  

χρησιµοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από  τις Άδειες Λειτουργίας των 

πρατηρίων που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της  Κοινοπραξίας. Οι Συνεταιρισµοί αυτοί ή οι Κοινοπραξίες δεν 

µπορούν να  διαθέτουν βυτιοφόρα οχήµατα πέραν αυτών που διαθέτουν τα πρατήρια που είναι  µέλη του 

Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας». 
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υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί δήλωση µε ψευδές περιεχόµενο, πέραν των 

άλλων προβλεπόµενων κυρώσεων, ανακαλείται η Άδεια Λιανικής Εµπορίας». 

Άδεια µεταφοράς µε αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων 

26. Σύµφωνα µε το αρ. 8 του ν.3054/2002: «1. Mεταφορά αργού Πετρελαίου ή 

Προϊόντων µε αγωγό, εκτός των αγωγών που  αποτελούν λειτουργικό µέρος 

εγκαταστάσεων ∆ιύλισης ή εγκαταστάσεων Εµπορίας, στους οποίους 

περιλαµβάνονται και οι διασυνδέσεις εγκαταστάσεων ∆ιύλισης µε εγκαταστάσεις 

Εµπορίας, επιτρέπεται µόνο σε νοµικά πρόσωπα που τους έχει χορηγηθεί Άδεια 

Μεταφοράς µε Αγωγό. 2. Για την κατασκευή και λειτουργία αγωγών µεταφοράς 

αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων απαιτούνται Άδειες 

εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ν. 2516/1997 (ΦΕΚ Α΄ 159). 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας των 

αγωγών µεταφοράς αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Μέχρι τη 

θέση σε ισχύ των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων εφαρµόζονται οι ισχύουσες 

προδιαγραφές και κανονισµοί». 

Άδεια µεµονωµένης λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων µε προµήθεια 

απευθείας από τα διυλιστήρια. 

27. Το αρ. 7 του ν. 3335/2007 αντικατέστησε την  παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 

3054/2002, κατά τρόπο που να δίνει και στα ανεξάρτητα πρατήρια άδεια 

µεµονωµένης λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων µε προµήθεια 

απευθείας από τα διυλιστήρια. Συγκεκριµένα: «2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής 

Εµπορίας προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας 

Εµπορίας. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία 

α΄ και β΄ της παραγράφου 3 µπορούν να προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα 

και από κατόχους Άδειας ∆ιύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, εφόσον δεν 

προµηθεύονται, µε βάση αποκλειστική σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από 

κάτοχο Άδειας Εµπορίας ή δεν φέρουν το Σήµα του κατόχου αυτού.  

Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας του προηγούµενου εδαφίου υποχρεούνται 

να προβαίνουν στον εκτελωνισµό των πετρελαιοειδών προϊόντων. Ο εκάστοτε 

κύριος των προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και 

ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους Τελικούς Καταναλωτές, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17. 

Η µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που προµηθεύονται οι κάτοχοι 

Άδειας Λιανικής Εµπορίας, κατά τα ανωτέρω, πραγµατοποιείται, αποκλειστικά, 

από τις εγκαταστάσεις των κατόχων Άδειας ∆ιύλισης ή Εµπορίας, προς τους 

κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ 

της επόµενης παραγράφου 3, µε βυτιοφόρα δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που 

ανήκουν στους κατόχους Άδειας Εµπορίας». 
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Άδεια εµφιάλωσης υγραερίων 

28. Σύµφωνα µε το αρ. 9 του ν. 3054/2002: «1. Η εµφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται 

µόνον σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Εµφιάλωσης. 2. Οι κάτοχοι Άδειας 

Εµφιάλωσης Υγραερίων επιτρέπεται να διενεργούν εµφιαλώσεις µόνο για τους 

κατόχους Άδειας Εµπορίας υγραερίων και να γεµίζουν επαναπληρούµενες φιάλες 

αποκλειστικά και µόνο ιδιοκτησίας των κατόχων Άδειας Εµπορίας υγραερίων µε 

τους οποίους συµβάλλονται. Για το σκοπό της εµφιάλωσης οι κάτοχοι Άδειας 

Εµπορίας υγραερίων εφοδιάζουν µε υγραέριο και φιάλες ιδιοκτησίας τους 

κατόχους Άδειας Εµφιάλωσης Υγραερίων µε τους οποίους συµβάλλονται και 

έχουν αποκλειστικά το δικαίωµα και την ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης προς 

τους τελικούς πωλητές. Οι κάτοχοι Άδειας Εµφιάλωσης Υγραερίων απαγορεύεται 

να εµφιαλώvoυν ή να διαθέτουν υγραέριο χύµα (µη συσκευασµένο) ή σε φιάλες 

για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό τρίτων, οι οποίοι δεν έχουν Άδεια  

Εµπορίας υγραερίων. 3. Οι κάτοχοι Άδειας Πρατηρίου Υγραερίου Κίνησης δεν 

επιτρέπεται να εµφιαλώνουν υγραέριο σε φιάλες οικιακής ή εµπορικής χρήσης.» 

Άδεια απευθείας προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων από εισαγωγή µόνο για τις 

περιπτώσεις λιανικής εµπορίας µεµονωµένων πρατηρίων, κοινοπραξιών και 

συνεταιρισµών 

29. Σύµφωνα µε το αρ. 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002: «Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής 

Εµπορίας µπορούν να ιδρύουν, κατά τις κείµενες διατάξεις, Προµηθευτικούς 

Συνεταιρισµούς ή Κοινοπραξίες, οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις τα οποία παρέχει ο παρών νόµος στους κατόχους Άδειας Λιανικής 

Εµπορίας. Στους Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς ή στις Κοινοπραξίες 

χορηγείται άδεια από τον Υπουργό Ανάπτυξης για την προµήθεια πετρελαιοειδών 

προϊόντων απευθείας από τα ∆ιυλιστήρια της χώρας ή από Εισαγωγή, εφόσον τα 

Προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των µελών τους 

και εφόσον κανένα από τα µέλη τους δεν προµηθεύεται, µε βάση αποκλειστική 

σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ή δεν φέρει το 

Σήµα του κατόχου αυτού. Οι Προµηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισµοί ή οι 

Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν ίδιους 

αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες 

Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της 

Κοινοπραξίας. Οι Συνεταιρισµοί αυτοί ή οι Κοινοπραξίες δεν µπορούν να 

διαθέτουν βυτιοφόρα οχήµατα πέραν αυτών που διαθέτουν τα πρατήρια που είναι 

µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας». 

∆ιάρκεια και Ανανέωση Αδειών 

30. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού των Αδειών Πετρελαιοειδών
14

 η 

διάρκεια των ως άνω αδειών είναι: 

                                                 
14

 Α ∆2///2005 (ΥΑ ∆2/16570 ΦΕΚ Β 1306 2005): Χορήγηση άδειας άσκησης δραστηριότητας  

πετρελαιοειδών προϊόντων-Εξαιρέσεις (373389). 
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 1. Άδεια ∆ιύλισης: σαράντα (40) έτη. 

 2. Άδεια Εµπορίας: δέκα (10) έτη. 

 3. Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης: τέσσερα (4) έτη. 

 4. Άδεια ∆ιανοµής Εµφιαλωµένου Υγραερίου: τέσσερα (4) έτη. 

 5. Άδεια Προµήθειας Πετρελαιοειδών Απευθείας από τα ∆ιυλιστήρια ή από  

     εισαγωγή: τέσσερα (4) έτη. 

 6. Άδεια Μεταφοράς Με Αγωγό: σαράντα (40) έτη. 

7. Άδεια Εµφιάλωσης Υγραερίων: οκτώ (8) έτη. 

31. Στο άρθρο 13 του ως άνω Κανονισµού ορίζονται και οι διατάξεις για την 

ανανέωση:  

«Ανανέωση άδειας χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή κατόπιν υποβολής 

αιτήσεως από τον κάτοχο της άδειας. Η αίτηση για ανανέωση υποβάλλεται 

τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την λήξη ισχύος της Άδειας, συνοδευόµενη 

από τα ακόλουθα έντυπα και στοιχεία: 

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

Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού. 

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

Παραρτήµατος 3 του Κανονισµού. 

(γ) Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης: έγγραφα και στοιχεία του 

Παραρτήµατος 4, εξαιρουµένου του στοιχείου της παρ. 7 του Κανονισµού. 

(δ) Άδεια ∆ιανοµής Εµφιαλωµένου Υγραερίου: έγγραφα και στοιχεία του 

Παραρτήµατος 5, εξαιρουµένου του στοιχείου της παρ. 6 του Κανονισµού. 

(ε) Άδεια για την απευθείας Προµήθεια Πετρελαιοειδών από τα ∆ιυλιστήρια 

ή από Εισαγωγή: έγγραφα και στοιχεία του Παραρτήµατος 6, εξαιρουµένου 

του στοιχείου της παρ. 7 του Κανονισµού. 

(στ) Άδειο Μεταφοράς µε Αγωγό: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1, 2, 7 και 

8του Παραρτήµατος 7 του Κανονισµού. 

(ζ) Άδεια Εµφιάλωσης Υγραερίων: έγγραφα και στοιχεία του Παραρτήµατος 

8,εξαιρουµένου του στοιχείου της παρ. 6» του Κανονισµού. 

ΙΙ.2 Α∆ΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ)   

Ορισµός 

32. ∆ιανοµή φυσικού αερίου είναι η διοχέτευση φυσικού αερίου µέσω αγωγών, εκτός 

των αγωγών πίεσης σχεδιασµού άνω των 19 barg µε σκοπό την τροφοδότηση 

πελατών, µη συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας (άρθρο 2 του ν. 3428/2005). 

Ένα δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου περιλαµβάνει τους αγωγούς, τις 

εγκαταστάσεις αποσυµπίεσης και µετρήσεων, τον εξοπλισµό και τις 
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εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που προορίζονται για διανοµή ή που 

απαιτούνται για τη διοχέτευση του φυσικού αερίου από σύστηµα µεταφοράς προς 

τις εγκαταστάσεις καταναλωτών. Το φυσικό αέριο εισάγεται στην Ελλάδα µέσω 

αγωγών υψηλής πίεσης, από τους οποίους µεταφέρεται στις εισόδους των 

πόλεων. Από εκεί διανέµεται µέσα από δίκτυα µέσης και χαµηλής πίεσης σε 

βιοµηχανικούς, εµπορικούς και οικιακούς καταναλωτές. ∆ίκτυα µέσης πίεσης 

έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην Αττική, Θεσσαλονίκη, 

Λάρισα, Βόλο, Οινόφυτα, Θήβα, την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, Λαµία, 

Πλατύ Ηµαθίας, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, ∆ράµα, Ξάνθη, Καβάλα, 

Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή. ∆ίκτυα χαµηλής πίεσης έχουν αναπτυχθεί και 

συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, 

Οινόφυτα, Κιλκίς, Ξάνθη, Κοµοτηνή
15

.  

Οι εταιρείες διανοµής αερίου  

33. Το φυσικό αέριο διανέµεται στην Ελληνική Επικράτεια από την ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Αερίου (εφεξής και ∆ΕΠΑ), σύµφωνα µε τους ν. 2364/1995, ν. 

3428/2005 και ν. 4001/2011, ο οποίος ενσωµάτωσε στο εθνικό δίκαιο την 

Κοινοτική Οδηγία 2009/73/ΕΚ (τρίτο στάδιο απελευθέρωσης).  

34. Το 1995, η ∆ΕΠΑ ίδρυσε τρεις θυγατρικές εταιρείες, τις Εταιρείες ∆ιανοµής 

Αερίου (εφεξής «Ε∆Α») στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 

αντίστοιχα. Η ∆ΕΠΑ κατέχει το σύνολο του µετοχικού τους κεφαλαίου. Οι Ε∆Α 

µπορεί να προκηρύσσουν δηµόσιους διεθνείς διαγωνισµούς, χωρίς χρονικό 

προσδιορισµό, µε αντικείµενο την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι θα 

συνάψουν σύµβαση µαζί τους για την εκµετάλλευση δικτύου διανοµής φυσικού 

αερίου και θα συµµετάσχουν στη σύσταση Εταιρειών Παροχής Αερίου (εφεξής 

και ΕΠΑ) µε αποκηρυσσόµενο ποσοστό συµµετοχής σε κάθε περίπτωση µέχρι 

49% επί του µετοχικού κεφαλαίου. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν 

επιχειρήσεις ή οµάδες επιχειρήσεων συµβατικά συνδεδεµένες, µε πείρα στην 

ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστηµάτων διανοµής φυσικού αερίου. Οι 

ΕΠΑ που συστήνονται έχουν τη µορφή ανωνύµων εταιρειών και αποκλειστικό 

σκοπό τον προγραµµατισµό, τη µελέτη, τον σχεδιασµό, την κατασκευή και 

εκµετάλλευση συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου. Τα γεωγραφικά όρια της 

δραστηριότητάς τους πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς στο καταστατικό τους 

σχέδιο στο οποίο περιέχει η Προκήρυξη. Τα γεωγραφικά αυτά όρια µπορούν να 

επεκταθούν µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και σχετική 

τροποποίηση του καταστατικού τους. Η άδεια διανοµής χορηγείται απευθείας 

στις ΕΠΑ. Στις ΕΠΑ επίσης µπορεί να εισφερθεί από τη ∆ΕΠΑ, εντός των 

γεωγραφικών ορίων δραστηριότητάς τους, κάθε εµπράγµατο δικαίωµα επί του 

συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου.  

 

                                                 
15

 Bλ. Φορτσάκη, ∆ίκαιο Ενέργειας, 2009. 
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35. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ήδη Ενέργειας Κλιµατικής Αλλαγής, 

καθορίζονται για κάθε διαγωνισµό: α) η διαδικασία πρόσκλησης των υποψηφίων 

επενδυτών και ο τρόπος γνωστοποίησης, β) οι ελάχιστες προϋποθέσεις και οι όροι 

για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, γ) η διαδικασία, ο τρόπος διενέργειας του 

διαγωνισµού σε µία ή περισσότερες φάσεις, τα κριτήρια επιλογής του ιδιώτη 

επενδυτή και τα όργανα αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισµού, δ) οι 

υποχρεωτικοί ελάχιστοι όροι της σύµβασης και του καταστατικού που θα 

καταρτισθεί, οι οποίοι θα αναφέρονται ιδίως στις προϋποθέσεις συµµετοχής του 

ιδιώτη επενδυτή στη διαχείριση της εταιρείας, στη διάρκεια της εταιρείας, στον 

τρόπο εξόδου ή αποχώρησης του ιδιώτη επενδυτή και στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του κατά τη λήξη της εταιρείας ή την κατά οποιονδήποτε τρόπο 

αποχώρησή του, καθώς και στην υποχρέωση ανάπτυξης των δικτύων διανοµής σε 

ορισµένο χρονικό διάστηµα και ε) κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε τα ως άνω 

θέµατα.  

36. Οι Ε∆Α Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας διεξήγαγαν κατά τα έτη 2000-

2001 τρεις διεθνείς διαγωνισµούς για την εξεύρεση ιδιωτών επενδυτών, 

προκειµένου να συστήσουν από κοινού τις αντίστοιχες ΕΠΑ, µε αντικείµενο την 

ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του συστήµατος διανοµής 

φυσικού αερίου που εντάσσεται στις περιοχές τους, για τα επόµενα τριάντα έτη 

(monopoly concession). Μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισµών, που ανέδειξαν 

ως πλειοδότες επενδυτές τις εταιρείες Attiki Denmark ApS, στην οποία 

συµµετέχει η Shell Gas Power BV για την περιοχή της Αττικής και την εταιρεία 

ITALGAS για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, συστάθηκαν οι 

ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας µε συµµετοχή των αντίστοιχων 

Ε∆Α κατά 51 % και των Attiki Denmark ApS και ΙΤ ALGAS κατά 49% 

αντίστοιχα, οι οποίες και ασκούν τον έλεγχο των τριών εταιρειών. Την 1η 

Ιανουαρίου 2007 δηµιουργήθηκε η Ε∆Α ΑΕ από τη συγχώνευση των τριών Ε∆Α 

(Αττικής, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης), το σύνολο των µετοχών της οποίας κατέχει 

η ∆ΕΠΑ. Σήµερα προωθείται η ίδρυση τριών νέων ΕΠΑ. Στη Στερεά Ελλάδα, 

που θα δραστηριοποιηθεί, σε πρώτη φάση, στις πόλεις Χαλκίδα, Λαµία, Λειβαδιά 

και Θήβα, στην Κεντρική Μακεδονία, που θα δραστηριοποιηθεί, σε πρώτη φάση, 

στις πόλεις Κατερίνη, Σέρρες και Κιλκίς και σε µεταγενέστερο στάδιο στις πόλεις 

Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα και Γιαννιτσά και στην Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη, που θα δραστηριοποιηθεί σε πρώτη φάση στις πόλεις Κοµοτηνή, Ξάνθη, 

Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και ∆ράµα.  

37. Άδεια διανοµής φυσικού αερίου χορηγήθηκε µε το ν. 3428/2005 και στη ∆ΕΠΑ, 

στο νοµό Κορινθίας, καθώς και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, 

Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύµφωνα µε το 

νόµο, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, και ήδη Ενέργειας Κλιµατικής 

Αλλαγής µετά από γνώµη της ΡΑΕ, καθορίζονται οι όροι, οι περιορισµοί και οι 

προϋποθέσεις των αδειών διανοµής φυσικού αερίου που χορηγούνται στη ∆ΕΠΑ. 

Οι ΕΠΑ που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν έχουν µορφή ανώνυµης 
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εταιρείας, διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και λειτουργούν σύµφωνα µε τις 

αρχές της ιδιωτικής οικονοµίας.  

38. Σύµφωνα µε το άρθρο άρθρο 82 του ν. 4001/2011, ορίζονται ως Επιλέγοντες 

Πελάτες οι ακόλουθοι: 

(α) Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι χρησιµοποιούν 

Φυσικό Αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

(β) Οι µη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστηµένοι εκτός των γεωγραφικών 

περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ και των περιοχών για τις 

οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 

και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και οι µη Οικιακοί Πελάτες 

που είναι εγκατεστηµένοι στις ανωτέρω περιοχές, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες 

ή προµηθεύονται Φυσικό Αέριο µε σκοπό τη συµπίεσή του για τελική χρήση από 

κινητήρες οχηµάτων. 

(γ) Οι Οικιακοί Πελάτες που δεν βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει 

στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ και σε περιοχές για τις οποίες έχει χορηγηθεί 

παρέκκλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 

της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ. 

(δ) Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών που έχουν χορηγηθεί στις ΕΠΑ, οι 

οποίες ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, οι λοιποί πελάτες 

των ΕΠΑ αυτών. 

(ε) Από τη λήξη του χρόνου ισχύος της παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί σε 

περιοχές της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του 

άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, οι λοιποί πελάτες που είναι εγκατεστηµένοι 

στις περιοχές αυτές. 

(στ) Οι ΕΠΑ που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 για την 

προµήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συµβατικής 

ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την 

έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005, σύµβαση, καθεµιάς ΕΠΑ µε τη ∆ΕΠΑ ΑΕ, και 

έως τη λήξη κάθε σύµβασης. Από τη λήξη των συµβάσεων αυτών, οι ΕΠΑ που 

ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, καθίστανται Επιλέγοντες 

Πελάτες, για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου. 

(ζ) Οι ΕΠΑ που συνιστώνται µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, από την 

ίδρυσή τους κατά τους όρους και περιορισµούς που τυχόν ορίζονται µε την 

υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 

3428/2005 και την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995
16

.  

                                                 
16

Στον ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α΄ 252) «Σύσταση του Σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασµού. 

Εισαγωγή, µεταφορά, εµπορία και διανοµή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» ορίζεται στο άρθρο 4 

παρ. 7 και 8, άρθρο 5 παρ. 2 και άρθρο 7 παρ. 5 ότι:  «Εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης της παραγράφου 8 προκειµένου 

για τις τρεις Ε.∆.Α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε κάθε άλλη περίπτωση εντός έξι (6) 
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39. Αναλυτική παρουσίαση του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής του φυσικού 

αερίου παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.  

Αδειοδότηση 

40. Στο άρθρο 179 του ν. 4001/2011, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 4 του ν. 

2364/1995, ορίζεται ότι: «Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων από τις ΕΠΑ 

επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενη άδεια διανοµής φυσικού αερίου, 

χρονικής ισχύος από είκοσι πέντε (25) µέχρι τριάντα πέντε (35) έτη, η οποία 

µπορεί να παρατείνεται ανά πενταετία µε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη χορήγηση της άδειας διανοµής λαµβάνεται 

υπόψη η παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 

παραγράφους 4 και 5 (σε συνδυασµό µε την παράγραφο 8) του άρθρου 28 της 

Οδηγίας 2003/55/ΕΚ προς την οποία εναρµονίστηκε η εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

3428/ 2005 (Α΄ 313)». 

41. Επιπλέον, στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2364/ 1995 προστέθηκε η ακόλουθη 

παράγραφος: «10. Το αργότερο µέχρι την παρέλευση ενός (1) έτους από την 

έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής 

πίεσης που θα διέρχονται από τις γεωγραφικές περιοχές των Περιφερειών 

Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. οφείλει να 

προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 για τη δηµιουργία και 

λειτουργία µε τη µορφή ανωνύµων εταιρειών δύο (2) νέων Ε.Π.Α. ήτοι της 

Ε.Π.Α. Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας και της Ε.Π.Α. Πελοποννήσου µε 

γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες Περιφέρειες.»  

42. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313), όπως 

ισχύει, αντικαταστάθηκε ως εξής: «Ειδικότερα για την Ε.Π.Α. Ηπείρου και 

∆υτικής Μακεδονίας και την Ε.Π.Α. Πελοποννήσου (που θα περιλαµβάνει και το 

νοµό Κορινθίας) η ∆ΕΠΑ οφείλει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες πριν την 

παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας αγωγών µεταφοράς 

φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις αντίστοιχες 

γεωγραφικές περιοχές των ΕΠΑ Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας και 

Πελοποννήσου. 13. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν.3428/2005, όπως 

ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 5. Στις Ε.Π.Α. που συνιστώνται σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο, χορηγείται άδεια διανοµής φυσικού αερίου κατά τις 

                                                                                                                                            
µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του καταστατικού κάθε Ε.∆.Α. υποχρεούται 

να προκηρύξει δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό». Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη ιδιώτη 

επενδυτή, ο οποίος θα συνάψει σύµβαση για την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων του «πρώτου εδαφίου» 

της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και θα συµµετάσχει στη σύσταση ανώνυµης εταιρείας µε 

προκηρυσσόµενο ποσοστό συµµετοχής σε κάθε περίπτωση µέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) επί του 

µετοχικού κεφαλαίου και η οποία θα έχει ως αποκλειστικά της σκοπό τον αναφερόµενο στο «πρώτο 

εδάφιο» της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν 

επιχειρήσεις ή συµβατικώς συνδεδεµένες οµάδες επιχειρήσεων, µε απαραίτητο στοιχείο την πείρα στην 

ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστηµάτων διανοµής φυσικού αερίου». 
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διατάξεις του ν. 2364/1995, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται 

στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ». 

 ΙΙ.3  Α∆ΕΙΕΣ ΓΟΜΩΤΗ – ΠΥΡΟ∆ΟΤΗ   

43. Το νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αδειοδότηση του επαγγέλµατος του 

γοµωτή-πυροδότη, περιλαµβάνει τα ακόλουθα κύρια νοµοθετήµατα:  

α) Το ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011) Απλοποίηση της Αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελµάτων  & µεταποιητικών δραστηριοτήτων. 

β) Το ν. 2168/1993 ( ΦΕΚ 147/Α/3-9-1993) « Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν 

όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες 

διατάξεις». 

γ) Την ΚΥΑ 2254/230/1995( ΦΕΚ 73/Β/3-2-1995), όπως έχει τροποποιηθεί και 

συµπληρωθεί µε τις ΚΥΑ Φ.6.9/13370/1560/1995( ΦΕΚ 677/Β/31-7-1995) και 

ΚΥΑ Φ6.9/25068/1183/1996 (ΦΕΚ 1035/Β/15-11 -1996), καθώς και 

δ) Tα άρθρα 108 έως 110 του νέου Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών 

Εργασιών ΥΑ ∆7/Α/ΟΙΚ. 12050/2223/23-5-2011 (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011).  

Περιγραφή επαγγέλµατος  

44. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ' αριθµ. 2254/230/Φ.6.9/21.12.1994 (ΦΕΚ 

73/Β/3.2.1995), γοµωτής-πυροδότης είναι το φυσικό πρόσωπο που κατέχει και 

χρησιµοποιεί εκρηκτικές ύλες για τη γόµωση των διατρηµάτων και την 

πυροδότηση αυτών. Βάσει του άρθρου 4 της ως άνω κοινής υπουργικής 

απόφασης, το έργο που εκτελείται εντός µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων 

απαιτεί άδεια πρώτης (εφεξής και 1
ης

) κατηγορίας, ενώ αντιθέτως, αυτό που 

εκτελείται εκτός µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων απαιτεί άδεια δεύτερης 

(εφεξής και 2
ης

) κατηγορίας.   

45. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 7, ο αδειούχος γοµωτής-πυροδότης έργων 1ης 

και 2ης κατηγορίας υποχρεούται να καθορίζει τη θέση, τον αριθµό και το µέγεθος 

των διατρηµάτων για κάθε περίπτωση, να επιλέγει την κατάλληλη εκρηκτική ύλη 

που θα χρησιµοποιηθεί και να επιλέγει τον τρόπο πυροδότησης. Οι παραπάνω 

εργασίες γίνονται σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα το έργο µηχανικό. 

Επιπροσθέτως, ο γοµωτής-πυροδότης υποχρεούται να λαµβάνει µέτρα για την 

ασφάλεια και την προστασία της ζωής άλλων εργαζοµένων στο ίδιο έργο, να 

χρησιµοποιεί ως βοηθητικό προσωπικό στην εκτέλεση εργασιών γόµωσης-

πυροδότησης διατρηµάτων, άτοµα υγιή που έχουν συµπληρώσει το 17
ο
 έτος της 

ηλικίας τους και να παρέχει σε αυτά τη γνώση του επαγγέλµατος, να τηρεί τις 

ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την µεταφορά, αποθήκευση, φύλαξη των 

εκρηκτικών υλών και τις ειδικές και γενικές διατάξεις του ν. 2168/1993 και να 

τηρεί τις διατάξεις του Κανονισµού µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών. Οι 

υπόλοιπες διατάξεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης αφορούν τα τυπικά 
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προσόντα και τα δικαιολογητικά για την απόκτηση της άδειας γοµωτή-

πυροδότη
17

.  

Τυπικά Προσόντα 

46. Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την απόκτηση των ειδικών αδειών 

γοµωτή-πυροδότη καθορίζονται στο άρθρο 109 της ΥΑ ∆7///2011 (ΥΑ 

∆7/Α/οικ.12050/2223, ΦΕΚ Β΄ 1227/2011) Κανονισµός Μεταλλευτικών και 

Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.). Ειδικότερα, ορίζεται ότι: «1. Στο άρθρο αυτό, 

καθορίζονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την απόκτηση των ειδικών 

αδειών γοµωτή-πυροδότη. 2. Όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση των παραπάνω 

αδειών, πρέπει να έχουν ηλικία µεταξύ 18-65 ετών. 3. Οι υποψήφιοι για την 

απόκτηση αδείας γοµωτή-πυροδότη πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία βοηθού 

στην αντίστοιχη θέση και είδος εργασίας, 400 ηµεροµισθίων και σε περίπτωση 

κατοχής ή απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή πτυχίου 

κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, προϋπηρεσία όπως παραπάνω 200 

ηµεροµισθίων, ενώ σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πτυχίου µέσης τεχνικής 

σχολής, σχετικής ειδικότητας, προϋπηρεσία 100 ηµεροµισθίων. Οι 

προαναφερόµενες προϋποθέσεις µειώνονται στο ήµισυ προκειµένου για 

υποψήφιους προς απόκτηση αδείας γοµωτή-πυροδότη, οι οποίοι κατέχουν ήδη 

άδεια, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 108 παρ. 4. Τα παραπάνω τυπικά 

προσόντα, αποδεικνύονται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή στοιχεία: α) Η 

ηλικία, µε τα σχετικά στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας ή µε το πιστοποιητικό 

γέννησης. β) Οι γραµµατικές γνώσεις ή η επαγγελµατική κατάρτιση, µε το 

αντίστοιχο απολυτήριο ή πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών ή την τυχόν 

απαιτούµενη άδεια. γ) Η προϋπηρεσία, µε τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας των 

εργοδοτών, που είναι θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής και την ακρίβεια 

του περιεχόµενου, από τον επόπτη εργασίας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από 

την επιτόπια Αστυνοµική Αρχή. Στα πιστοποιητικά αυτά, πρέπει να αναφέρονται 

η ειδικότητα της εργασίας και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης, σε κάθε 

ειδικότητα, µε αναγραφή των αντίστοιχων ηµεροµηνιών. Σε περίπτωση 

αδυναµίας θεώρησης των ως άνω πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, η αποδοχή τους 

ή µη αποφασίζεται από την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 110 παρ. 3». (βλ. 

αναλυτικότερα Παράρτηµα V).  

∆ιαδικασία απόκτησης αδειών γοµωτή -πυροδότη 

47. Σύµφωνα µε το αρ. 110 της ως άνω Υ.Α, «1. Η απόκτηση άδειας για τις εργασίες 

του άρθρου 108, γίνεται µετά από ειδική εξέταση που διενεργείται από την 

αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Όσοι ενδιαφέρονται σχετικά, πρέπει να 

υποβάλλουν αίτηση εξέτασης στην αρµόδια Περιφέρεια (άρθρο 186, παράγραφος 

Γ.β.7. του ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010), που ανήκει το έργο που τους 

απασχολεί ή, εφόσον δεν εργάζονται, ο τόπος της µόνιµης κατοικίας τους. Για την 

                                                 
17 Βλ. σχετικά Μονοµελές Πρωτοδικείο Τρικάλων υπ’ αριθ. 313/2003, ∆ΕΕ 2004/1 σελ. 84. 
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απόκτηση της αδείας εφαρµόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 

οικ. 2254/230/Φ6.9/1995 "Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γοµωτή πυροδότη διατρηµάτων µε 

εκρηκτικές ύλες" (ΦΕΚ 73/Β/3.2.1995), όπως ισχύει. Οι διαδικασίες για την 

έκδοση της αδείας γοµωτή - πυροδότη 2ης κατηγορίας εφαρµόζονται και στην 

περίπτωση της αντίστοιχης αδείας 1ης κατηγορίας, όπως οι κατηγορίες αυτές 

ορίζονται στην πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης. Μαζί µε την αίτηση, 

πρέπει να συνυποβάλλονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 109 δικαιολογητικά, 

2 φωτογραφίες και παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου. 2.Οι υποψήφιοι που κατέχουν 

τα προβλεπόµενα από το άρθρο 109 τυπικά προσόντα καλούνται για εξέταση, σε 

καθορισµένη ηµεροµηνία, από την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Η σχετική 

ειδοποίηση γίνεται έγγραφα, το λιγότερο, 20 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

εξέτασης. 3. Σε κάθε Επιθεώρηση Μεταλλείων, µε απόφαση του Επιθεωρητή 

µεταλλείων, συγκροτείται τριµελής επιτροπή χορήγησης αδειών γοµωτών - 

πυροδοτών, αποτελούµενη από δύο τουλάχιστον µηχανικούς µεταλλείων. 4. Η 

επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρίµηνο, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις για εξέταση ή και 

συχνότερα, εφόσον έχουν υποβληθεί πάνω από 10 νέες αιτήσεις. Βρίσκεται σε 

απαρτία µε πλήρη σύνθεση και οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία. 5. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ανάλογα µε την κρίση της 

επιτροπής και µε βάση το είδος της άδειας που ζητάει, στην αίτηση του, ο 

υποψήφιος. Τα θέµατα της εξέτασης, αναφέρονται στο αντικείµενο της εργασίας 

για την οποία ζητείται η άδεια και στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού που 

σχετίζονται µε το πιο πάνω αντικείµενο, αλλά και µε τα γενικότερα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας. 6.Η επιτροπή, εφόσον ο υποψήφιος αντεπεξέλθει µε 

επιτυχία στις εξετάσεις, εγκρίνει τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας µε σχετικό 

πρακτικό, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στην αρµόδια Περιφέρεια. Η 

χορήγηση της άδειας, εφόσον ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός, γίνεται µε ειδικό 

βιβλιάριο που εκδίδεται από την αρµόδια Περιφέρεια, όπου αναγράφεται µε 

σαφήνεια το είδος της εργασίας, για την οποία χορηγήθηκε η άδεια, σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα από το άρθρο 108 παρ.4. και το άρθρο 5 της κοινής υπουργικής 

απόφασης οικ. 2254/230/Φ6.9/1995. Η άδεια αυτή, έχει ισχύ για ολόκληρη την 

επικράτεια. 7.Αν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει δικαίωµα 

επανεξέτασης, εφόσον υποβάλει ξανά νέα αίτηση µε τα τυχόν συµπληρωµατικά 

σχετικά δικαιολογητικά και το παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου. Η πρώτη 

επανεξέταση µπορεί να γίνει µετά ένα δίµηνο, η δεύτερη µετά 2 δίµηνα, η τρίτη 

µετά 4 δίµηνα η τέταρτη µετά 8 δίµηνα και η πέµπτη µετά 12 δίµηνα, από το 

δίµηνο της αρχικής εξέτασης και από κει και πέρα µετά ένα δίµηνο από την 

προηγούµενη επανεξέταση». 

48. Συµπληρωµατικά της ΥΑ ∆7/2011, αναφέρεται ότι η αρµόδια Επιθεώρηση 

Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΚΑ, ενηµέρωσε τη Γ∆Α, ότι πριν την 

ψήφιση του ν. 3852/2010, οι άδειες 1
ης

 κατηγορίας (εντός λατοµείου) 

χορηγούνταν από τις δύο Επιθεωρήσεις Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, ενώ οι 

άδειες 2
ης

 κατηγορίας από τις κατά τόπους Νοµαρχίες. Μετά την ψήφιση του ν. 
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3852/2010 (Καλλικράτης), οι εν λόγω αρµοδιότητες των Νοµαρχιών (χορήγηση 

αδειών 2
ης

 κατηγορίας) µεταφέρθηκαν στις Περιφέρειες. Οι προβλεπόµενες 

εξετάσεις διεξάγονταν σε όλες τις περιπτώσεις από τις Επιθεωρήσεις.  

49. Ο ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011) «Απλοποίηση της Αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελµάτων & µεταποιητικών δραστηριοτήτων» στο άρθρο 5 παρ. 4 

προβλέπει ότι: «Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας από φυσικό πρόσωπο 

διενεργούνται, µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, από µία ή 

περισσότερες τριµελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται µε 

απόφαση του Περιφερειάρχη, στην έδρα της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση, για την 

εξυπηρέτηση των νήσων, επιτρέπεται η σύσταση εξεταστικών επιτροπών και 

εκτός της έδρας της οικείας Περιφέρειας. Οι εξεταστικές επιτροπές 

συγκροτούνται από έναν υπάλληλο της αρµόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έναν εκπρόσωπο του 

Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και έναν εκπρόσωπο 

της οικείας Οµοσπονδίας. Οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΠ και της οµοσπονδίας 

προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τους φορείς αυτούς, ύστερα από 

πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Εάν ο φορέας δεν ορίσει τον εκπρόσωπό 

του εντός τριάντα ηµερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, η επιτροπή 

συγκροτείται χωρίς τη συµµετοχή εκπροσώπου του εν λόγω φορέα, στη θέση του 

οποίου ορίζεται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας». Συναφώς, θέµατα 

διενέργειας εξετάσεων προβλέπονται και στο άρθρο 7 του ως άνω νόµου
18

. 

50. Σηµειώνεται ότι, µετά την ψήφιση του ν. 3982/2011, φέρεται να µην έχει 

αποσαφηνιστεί στη διοικητική πρακτική αν οι εξετάσεις θα διεξάγονται από τις 

Επιθεωρήσεις ή τις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις, µε αποτέλεσµα να 

παρατηρούνται καθυστερήσεις στη λήψη της σχετικής διοικητικής άδειας λόγω 

µη δυνατότητας διοργάνωσης των εξετάσεων από τις Περιφέρειες.  

51. Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας της ειδικότητας γοµωτή-πυροδότη 

περιγράφονται αναλυτικότερα στο Παράρτηµα ΙV. 

 

                                                 
18

 Άρθρο 7 ν. 3982/2011: «1. Οι προβλεπόµενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις µπορεί να 

διενεργούνται κατ’ επιλογή του ενδιαφεροµένου και από ικανούς φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, 

ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων. 2. Για τον τρόπο 

διενέργειας των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης, 

που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 7 του άρθρου 5. 3. Οι ως άνω φορείς εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς 

εξέτασης του ενδιαφερόµενου, η οποία προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες ειδικότητες, 

οµάδες και βαθµίδες, τις οποίες καλύπτει. Ο τύπος και το περιεχόµενο των βεβαιώσεων επιτυχούς 

εξέτασης καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση που προβλέπεται να εκδοθεί δυνάµει της παρ. 4 του 

άρθρου 8. 4. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει την ως άνω βεβαίωση εξέτασης στην αρµόδια Υπηρεσία της 

Περιφέρειας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1, η οποία εκδίδει την αιτούµενη άδεια µέσα σε ένα µήνα 

από την υποβολή των προβλεπόµενων δικαιολογητικών. 5. Στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης 

Προσόντων συνιστάται και τηρείται Μητρώο Αδειοδοτηµένων Φορέων υπό τη µορφή ηλεκτρονικής 

βάσης δεδοµένων. Σκοπός του µητρώου είναι: α) η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και β) η 

παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των αδειοδοτηµένων φορέων. 6. Οι αποφάσεις 

αδειοδότησης των ως άνω φορέων αναρτώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112)». 
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ΙΙΙ.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ Α∆ΕΙΑΣ  

52. Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα γνωµοδότηση περιορίζεται στην αξιολόγηση 

του αιτήµατος διατήρησης της προηγούµενης διοικητικής άδειας αναφορικά µε 

τις προαναφερθείσες υπό ΙΙ.1 – ΙΙ.3 επαγγελµατικές δραστηριότητες, και συνεπώς 

εξαίρεσης από το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (βάσει της παρ. 2. του αρ. 3 του ιδίου 

νόµου).  

ΙΙΙ.1  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 

53. Η διοικητική άδεια αποτελεί ουσιώδες στοιχείο που επηρεάζει τις συνθήκες 

πρόσβασης και άσκησης µιας οικονοµικής δραστηριότητας
19

. Οι παρεµβάσεις που 

µπορεί να ασκηθούν στην οικονοµική ελευθερία κλιµακώνονται σε ένα ευρύ 

φάσµα
20

, το οποίο αρχίζει από την χορήγηση προηγούµενης άδειας για την 

άσκηση ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων και καταλήγει σε βαθιές 

µορφές παρεµβατισµού, όπως το κρατικό µονοπώλιο
21

, ανάλογα µε τους σκοπούς 

του νοµοθέτη και την οικονοµική πολιτική που επιλέγει να ακολουθήσει.  

54. Ήδη από τους τίτλους των άρθρων 2 και 3, αλλά και του ίδιου του ν. 3919/2011 

συνάγεται ότι σκοπός τους δεν είναι να καταργηθεί κάθε περιορισµός και κάθε 

καθεστώς άδειας, παρά µόνον οι αδικαιολόγητοι περιορισµοί και απαιτήσεις 

προηγούµενης διοικητικής άδειας. Όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 2 

και την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, η σχετική αξιολόγηση τυχόν 

αιτηµάτων εξαίρεσης βασίζεται στα ακόλουθα δύο (2) κριτήρια, ένα θετικό και 

ένα αρνητικό, και συγκεκριµένα: (α) οι περιορισµοί να επιβάλλονται από 

επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος
22

, και (β) να µην αντίκεινται στην 

αρχή της αναλογικότητας. Περαιτέρω, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2, 

απαγορεύονται τυχόν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας του επαγγελµατία ή έδρας της 

επιχείρησης, απαίτηση που ήδη ισχύει κατά την κείµενη νοµοθεσία, τουλάχιστον 

όσον αφορά στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

55. Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 56 ΣΛEE (πρώην άρθρο 49 ΣΕΚ) και αποτελεί 

ειδικότερη έκφραση της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής του πολίτη στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 57 της ΣΛΕΕ (πρώην 

                                                 
19

 Βλ. Θ. Παπαθεοδώρου , 2011, Θεωρία και Πράξη ∆ιοικητικού ∆ικαίου µε περαιτέρω παραποµπές 

κυρίως από την γαλλική θεωρία και νοµολογία. 
20

 Ο Ι. Αναστόπουλος, «Αρχή της ισότητας και οικονοµικός παρεµβατισµός», σε Σύµµεικτα Φώτη 

Βεγλερή ΙΙ, 1998, σελ. 322, διακρίνει τέσσερις µορφές που µπορεί να λάβει η κρατική παρέµβαση. 

Μπορεί να συνίσταται στην θέση περιορισµών στην άσκηση των οικονοµικών ελευθεριών 

(περιοριστική), να αποβλέπει στην διαρρύθµιση και τον προσδιορισµό του συγκεκριµένου 

περιεχοµένου των ατοµικών δικαιωµάτων οικονοµικού περιεχοµένου (ρυθµιστική), να είναι 

κατευθυντήρια, είτε τέλος να αφορά την ανάπτυξη της δραστηριότητας δηµοσίων παρεµβατικών και 

επιχειρηµατικών φορέων (παροχική). 
21

 Βλ.  Γ. ∆εληγιάννη, Οικονοµική ελευθερία και κρατική παρέµβαση, ΝοΒ 1992, σελ. 1187. 
22

 Βλ. πρόσφατη απόφαση ΣτΕ 2766/2011.  
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άρθρο 50 ΣΕΚ), λογίζονται ως παροχή υπηρεσιών εκείνες, οι οποίες παρέχονται 

κανονικά έναντι αµοιβής, εφόσον δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις τις σχετικές 

µε την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων της Συνθήκης. 

Το ίδιο άρθρο διευκρινίζει ότι οι διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

υπηρεσιών καλύπτουν όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες, ιδίως τις 

βιοµηχανικές, τις εµπορικές, τις βιοτεχνικές και τις δραστηριότητες των 

ελευθέρων επαγγελµάτων. Τέλος, λαµβάνεται υπόψη ότι οι εθνικές ρυθµίσεις που 

περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία, εν ευρεία εννοία, ελέγχονται βάσει του 

συνόλου των διατάξεων της ΣΛΕΕ, που αφορούν στο δικαίωµα στην ελεύθερη 

παροχή υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣΛΛΕ – πρώην 49 ΣΕΚ), στο δικαίωµα ελεύθερης 

εγκατάστασης (άρθρο 49 ΣΛΕΕ – πρώην 43 ΣΕΚ) και στην ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζοµένων (άρθρο 45 ΣΛΕΕ – πρώην 39 ΣΕΚ), δηλαδή στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων, υπηρεσιών και των κεφαλαίων.  

ΙΙΙ.2   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3919/2011 

∆ηµόσιο συµφέρον 

56. Στην κοινοτική οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 12
ης

 ∆εκεµβρίου του 2006 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά αναγνωρίζονται ως «επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος», 

µεταξύ άλλων, η δηµόσια υγεία, η προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών, 

των καταναλωτών και των εργαζοµένων, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς 

και η δηµόσια ασφάλεια.  

57. Εν προκειµένω, τους ανωτέρω στόχους υπηρετεί ο έλεγχος αδειοδότησης των 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στον κλάδο των πετρελαιοειδών προϊόντων, 

των εταιρειών παροχής φυσικού αερίου, καθώς και του επαγγέλµατος του 

γοµωτή-πυροδότη. Ως λόγοι υπέρτατου δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι δύναται 

να εξυπηρετηθούν από τη διατήρηση του καθεστώτος προηγούµενης διοικητικής 

άδειας, νοούνται και η προστασία της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, της 

εθνικής άµυνας, κυριαρχίας και ασφάλειας.  

58. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα ΙΙ.1 ανωτέρω), τα ίδια τα κριτήρια 

που θεσπίζονται στο νόµο (παρ. 4 του άρθρο 4 του ν. 3054/2002) αναφορικά µε 

την αδειοδότηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στον κλάδο των 

πετρελαιοειδών ανάγονται, κατά ρητή µάλιστα διατύπωση, σε επιτακτικούς 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως είναι ιδίως η προστασία της εθνικής 

ασφάλειας, η διασφάλιση της τροφοδοσίας, η ασφαλής λειτουργία της 

δραστηριότητας που αδειοδοτείται, η προστασία του περιβάλλοντος, η παροχή 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού 

σχεδιασµού, η διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς χάριν της 

προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών. Επιπλέον, στο ισχύον 

ρυθµιστικό πλαίσιο λαµβάνεται ειδική µέριµνα για την καταπολέµηση των 

αυξηµένων προβληµάτων λαθρεµπορίας, νοθείας και φοροδιαφυγής κατά τα 

προεκτεθέντα. Συνεκτιµώνται, σχετικώς, και κριτήρια που αφορούν στα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά του αιτούντος, όπως είναι οι τεχνικές, οικονοµικές και 

χρηµατοοικονοµικές δυνατότητές του, καθώς και το ποινικό µητρώο ή τυχόν 

εκκρεµής ποινική δίωξη (άρθρο 14 του ν. 3054/2002)
23

. 

59. Συναφώς, το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των Εταιρειών 

Παροχής Φυσικού Αερίου αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στην εξυπηρέτηση 

επικακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος, όπως στην προστασία της 

ενεργειακής πολιτικής της χώρας, στην προστασία του περιβάλλοντος στη 

διασφάλιση της τροφοδοσίας, στην ασφαλή λειτουργία της δραστηριότητας που 

αδειοδοτείται, στην υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της 

χώρας, καθώς και στη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς εν 

γένει, χάριν της προστασίας των συµφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών 

(καταναλωτών).  

60. Τέλος, όσον αφορά στην άδεια γοµωτή – πυροδότη, το καθεστώς της 

προηγούµενης διοικητικής άδειας εξυπηρετεί προφανώς επιτακτικούς λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος που ανάγονται τόσο στην ιδιαιτερότητα του αντικειµένου 

της συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας, η οποία εµφανίζει κινδύνους 

για βασικά έννοµα αγαθά (ζωή, σωµατική ακεραιότητα), όσο και γενικότερα στην 

εξυπηρέτηση της δηµόσιας ασφάλειας. 

Aρχή της αναλογικότητας 

61. Η αρχή της αναλογικότητας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη (βλ. άρθρο 25 

παρ. 1 του Συντάγµατος και ΕΣ∆Α) και αποτελεί ταυτόχρονα και πρωτογενή 

κανόνα του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 5 ΣΛΕΕ). Σύµφωνα µε την ανωτέρω αρχή 

ο επιβληθείς περιορισµός θα πρέπει να µην επιφέρει µεγαλύτερη δέσµευση του 

δικαιώµατος, από όση επιβάλλεται για την ικανοποίηση του δηµοσίου 

συµφέροντος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα περιγραφής της εν λόγω αρχής, 

συνιστά  η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (εφεξής και ΣτΕ) υπ’ 

αριθµ. 1249/2010, η οποία παραπέµποντας σε προγενέστερη νοµολογία
24

  

διαλαµβάνει, ότι «οι νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών 

δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια, να είναι: α) 

κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) 

αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα µέτρα που µπορεί 

να ληφθούν, επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, 

και γ) εν στενή έννοια  αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον 

επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης 

που προκαλούν». Συναφώς, κατά πάγια νοµολογία, «… κατά το άρθρο 25 παρ. 1 

του Συντάγµατος, όπως τούτο ισχύει µετά την αντικατάσταση του κατά την 

αναθεώρηση του Συντάγµατος 1975 µε το από 6/17 Απριλίου 2001 Ψήφισµα της Ζ` 

Αναθεωρητικής Βουλής, "Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους 

του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό 

                                                 
23

 Bλ. ΝΣΚ 309/2006, ιδίως το σηµείο ΙΙΙ. 
24

 Βλ. ΣτΕ 202/1974, 1700/1995, 1129/2003. 
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την προστασία του κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν 

την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκηση τους. Οι κάθε είδους περιορισµοί που 

µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να 

προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 

επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Από τη 

διάταξη αυτή προκύπτει, ότι αποδέκτης της επιταγής για σεβασµό της αρχής της 

αναλογικότητας είναι ο κοινός νοµοθέτης, που θεσπίζει περιορισµό ατοµικών 

δικαιωµάτων σύµφωνα µε συνταγµατική επιφύλαξη υπέρ του νόµου, την οποία και 

υλοποιεί, όχι δε και ο δικαστής, ο οποίος, απλώς οφείλει να ελέγχει αν η αρχή αυτή 

έχει τηρηθεί και, σε αρνητική περίπτωση, να αρνείται την εφαρµογή του νόµου ως 

αντισυνταγµατικού. Η εν λόγω δε αρχή, η οποία κατατείνει στην εκλογίκευση των 

επαχθών παρεµβάσεων της κρατικής εξουσίας στα ατοµικά και κοινωνικά 

δικαιώµατα του ανθρώπου και πολίτη, παραβιάζεται όταν η συγκεκριµένη κρατική 

παρέµβαση δεν είναι α) πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται µε 

αυτήν, β) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, µε την έννοια ότι το αυτό 

αποτέλεσµα δεν µπορεί να επιτευχθεί µε ένα ανώδυνο ή ηπιότερο µέσο, και γ) 

αναλογική εν στενή εννοία, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία προς τον 

επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην είναι ποιοτικά και 

ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται»
25

.  

62. Εποµένως, σύµφωνα µε την αρχής της αναλογικότητας, ελέγχεται α) η 

καταλληλότητα του περιορισµού να επιφέρει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, β) ο 

αναγκαίος χαρακτήρας του (εάν είναι ο λιγότερο επαχθής για τον θιγόµενο 

αποδέκτη του µέτρου), και γ) η συνάφεια και εύλογη σχέση µεταξύ του µέτρου 

και του επιδιωκόµενου σκοπού (δεν πρέπει να συνεπάγεται περισσότερα 

µειονεκτήµατα για τα δικαιώµατα του πολίτη, παρά πλεονεκτήµατα για τα 

συνταγµατικά συµφέροντα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει). Συναφώς, 

όλα τα µέσα ασκήσεως της κρατικής εξουσίας, ο νόµος, η δικαστική απόφαση και 

η διοικητική πράξη, πρέπει να πληρούν τα τρία κριτήρια της αρχής της 

αναλογικότητας
26

.  

63. Εν προκειµένω, ενόψει της σπουδαιότητας των διακυβευοµένων αγαθών, αλλά 

και συνεκτιµώντας την ένταση της κρατικής παρέµβασης, συνάγεται ότι η 

διατήρηση του καθεστώτος της προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση 

των ως άνω επαγγελµάτων/δραστηριοτήτων συνάδει, κατά τη γνώµη που 

επικράτησε στην Επιτροπή, µε την αρχή της αναλογικότητας, καθώς αποτελεί 

                                                 
25 Βλ. Ολ. ΑΠ 6/2011, καθώς και ΑΠ Ολ.6/2009, 27/2008, 43/2005, ΑΠ 71/2011 κ.α. Βλ. επίσης ΣτΕ (Ολ) 

990/2004: «12. Επειδή, η αρχή της αναλογικότητας, απορρέουσα από την έννοια και τους θεσµούς του κράτους 

δικαίου, καθιερώνεται ήδη ρητώς από το Σύνταγµα (άρθρ. 25 παρ. 1) και  συγκαταλέγεται, κατά την πάγια νοµολογία 

του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µεταξύ των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου. Σύµφωνα µε την 

αρχή αυτή, οι επιβαλλόµενοι από τον κοινό νοµοθέτη και τη διοίκηση περιορισµοί εις την άσκηση των ατοµικών 

δικαιωµάτων πρέπει να είναι µόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται προς τον υπό του νόµου επιδιωκόµενο σκοπό. 

΄Ενα µέτρο που προβλέπεται από διάταξη νόµου ως κύρωση για παράβαση διατάξεως, τότε µόνο αντίκειται στην 

αρχή της αναλογικότητος, όταν από το είδος του ή τη φύση του είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του 

επιδιωκοµένου σκοπού ή όταν οι δυσµενείς συνέπειες του µέτρου τελούν σε προφανή δυσαναλογία ή υπερακοντίζουν 

τον επιδιωκόµενο σκοπό». Βλ. επίσης ΣτΕ 105/2011, 956/2009, 4182/2005. 
26 ΑΠ 45/2005. 
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αναγκαίο και πρόσφορο µέσο για τη διασφάλιση της δηµόσιας και κρατικής 

ασφάλειας και τάξης (επιτακτικός λόγος δηµόσιου συµφέροντος). Περαιτέρω, δεν 

υφίσταται άλλος τρόπος λιγότερο παρεµβατικός και εξίσου αποτελεσµατικός για 

τον προληπτικό έλεγχο των προσώπων που ενδιαφέρονται να ασκήσουν τις ως 

άνω επαγγελµατικές δραστηριότητες. Οι υπό εξέταση απαιτήσεις τελούν σε 

εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα αυτών, εξ επόψεως εντάσεως επέµβασης 

στη σφαίρα της οικονοµικής ελευθερίας. Το ανωτέρω συµπέρασµα προκύπτει από 

τη στάθµιση µεταξύ αφενός του δηµόσιου συµφέροντος από την προωθούµενη 

απελευθέρωση των επαγγελµάτων και την επακόλουθη τόνωση του 

ανταγωνισµού, και αφετέρου της ανάγκης να πλαισιωθεί η εν λόγω 

απελευθέρωση από ορισµένες εγγυήσεις ασφαλείας, προσαρµοσµένες στη 

συγκεκριµένη, και ευαίσθητη λόγω της φύσης και επικινδυνότητάς της, 

κατηγορίας επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 

64. Συγκεκριµένα, ο επιδιωκόµενος σκοπός της δηµοσίας υγείας και ασφάλειας, 

καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, δεν µπορεί να επιτευχθεί κατά 

τρόπο αποτελεσµατικό µε ηπιότερα µέτρα, όπως π.χ. µε κατασταλτικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση αντικατάστασης της προηγούµενης διοικητικής άδειας µε την 

αναγγελία του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011, θα παρουσιάζονταν 

ενδεχοµένως ο κίνδυνος, µε την παρέλευση του τριµήνου από την αναγγελία της 

έναρξης στην αρµόδια προς αδειοδότηση αρχή, να ξεκινούσε η άσκηση των εν 

λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, ακόµη και χωρίς την προηγούµενη 

απαραίτητη αυτοψία των χώρων από τις αρµόδιες αρχές. Ωστόσο, λαµβανοµένων 

υπόψη των προαναφερόµενων επιτακτικών λόγω δηµοσίου συµφέροντος 

(δηµόσια υγεία, ασφάλεια, προστασία περιβάλλοντος), της εκ φύσεως 

επικινδυνότητας των υπό εξέταση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, αλλά και του 

ισχύοντος αυστηρού ρυθµιστικού πλαισίου σύµφωνα µε την κείµενη εθνική και 

ενωσιακή νοµοθεσία, το καθεστώς προηγούµενης αδειοδότησης δεν θα µπορούσε 

να αντικατασταθεί µε σύστηµα εκ των υστέρων (κατασταλτικού) ελέγχου, διότι οι 

προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτών είναι απαραίτητο να 

διασφαλίζονται, κατά τρόπο αποτελεσµατικό, από την πρώτη κιόλας στιγµή 

έναρξής τους. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι, οι οποίοι ενδεχοµένως θα γίνονταν από 

τη ∆ιοίκηση µε καθυστέρηση, δεν θα ήταν εξίσου αποτελεσµατικοί, καθώς η 

διαπίστωση τυχόν ελλείψεων µετά την παρέλευση του διαστήµατος της 

αναγγελίας, θα είχε ούτως ή άλλως ως επακόλουθο τη διακινδύνευση της 

δηµόσιας υγείας, ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Συναφώς, ειδικά για τον 

κλάδο των πετρελαιοειδών, η αποτελεσµατική καταπολέµηση της λαθρεµπορίας, 

νοθείας και φοροδιαφυγής προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, την εντατική 

παρακολούθηση των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο (σε 

κάθε στάδιο της αλυσίδας, ακόµη και πριν από το χρόνο έναρξη των σχετικών 

δραστηριοτήτων), καθώς και τη διασφάλιση των συνθηκών για την διενέργεια 

αυτοψιών και επιτόπιων ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές, τόσο κατά την έναρξη, 

όσο και κατά τη διάρκεια άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών (όποτε χρειαστεί, 

κατά περίπτωση). Εξάλλου, το συνακόλουθο διαχειριστικό και λειτουργικό 
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κόστος από τη διατήρηση του συστήµατος προηγούµενης διοικητικής άδειας 

αντισταθµίζεται, εν προκειµένω, από τα ως άνω προσδοκώµενα οφέλη.  

65. Ενόψει των ανωτέρω, η διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας στις 

ειδικές περιστάσεις των εξεταζόµενων υπό ΙΙ.1 περιπτώσεων τελεί, κατά την 

άποψη της πλειοψηφίας των µελών της Επιτροπής, σε εύλογη αναλογία προς τη 

σπουδαιότητα των επιδιωκόµενων επιτακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος, 

λαµβανοµένου ιδίως υπόψη ότι το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα εξασφαλίζεται µόνο 

από την άσκηση της µέγιστης δυνατής και αποτελεσµατικής κρατικής εποπτείας 

στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των πετρελαιοειδών. Κατά την άποψη ενός µέλους της Επιτροπής, 

της Εµµανουέλας Τρούλη, παρόλο που οι προαναφερόµενοι λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος είναι πράγµατι προφανείς στις υπό εξέταση περιπτώσεις, ώστε να 

δικαιολογείται η διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας κατά τα 

προεκτεθέντα, τα συγκεκριµένα κριτήρια ως προς την άσκηση της διακριτικής 

ευχέρειας της ∆ιοίκησης για την αδειοδότηση εταιριών στον κλάδο των 

πετρελαιοειδών, όπως αυτά προβλέπονται στο ισχύον γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο 

(παρ. 4 του άρθρο 4 του ν. 3054/2002), είναι ασαφή και αόριστα, ενώ η ∆ιοίκηση 

θα έπρεπε να περιορίζεται σε έλεγχο νοµιµότητας, και µόνον, σχετικά µε το εάν 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση και άσκηση στις εν 

λόγω επαγγελµατικές δραστηριότητες.  

66. Περαιτέρω, κατά την οµόφωνη κρίση των µελών της Επιτροπής, η διατήρηση της 

προηγούµενης διοικητικής άδειας στις ειδικές περιστάσεις των εξεταζόµενων υπό 

ΙΙ.2 και ΙΙ.3 περιπτώσεων τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα των 

επιδιωκόµενων επιτακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος, δεδοµένου ότι το 

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα εξασφαλίζεται µόνο από την άσκηση της µέγιστης 

δυνατής και αποτελεσµατικής κρατικής εποπτείας στη διαδικασία ίδρυσης και 

λειτουργίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή φυσικού αερίου, 

καθώς και στην πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλµατος του γοµωτή-πυροδότη. 

67. Κατά τα λοιπά, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιφυλάσσεται, στο πλαίσιο της 

εξέτασης των συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο των πετρελαιοειδών, και µε 

βάση τις γενικές διατάξεις του ν. 3959/2011 περί των γνωµοδοτικών της 

αρµοδιοτήτων, να τοποθετηθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα για επιµέρους 

ρυθµίσεις – περιορισµούς (προϋποθέσεις, απαιτήσεις και λοιπές διατυπώσεις) που 

µπορούν να εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής: 

Α.   Προτείνεται, κατά πλειοψηφία, η διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος 

προηγούµενης διοικητικής άδειας για τις ακόλουθες επαγγελµατικές δραστηριότητες 

στον κλάδο των πετρελαιοειδών: 
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1. ∆ιύλισης, 

2. Μεταφοράς µε αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων, 

3. ∆ιάθεσης βιοκαυσίµων, 

4. Εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, 

5. Εµφιάλωσης υγραερίων, 

6. Λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια 

για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισµούς, 

7. Μεµονωµένης λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων µε προµήθεια 

απευθείας από τα διυλιστήρια, 

8. Απευθείας προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων από εισαγωγή µόνο για τις 

περιπτώσεις λιανικής εµπορίας µεµονωµένων πρατηρίων, κοινοπραξιών και 

συνεταιρισµών, 

9. ∆ιανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου, και 

10. Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, 

δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και 

κυρίως η προστασία της εθνικής ασφάλειας, η διασφάλιση της ενεργειακής 

τροφοδοσίας, ασφαλούς λειτουργίας της αδειοδοτούµενης δραστηριότητας και 

αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς, εν γένει, προς όφελος των καταναλωτών, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού 

σχεδιασµού της χώρας, καθώς και η καταπολέµηση φαινοµένων λαθρεµπορίας, 

νοθείας και φοροδιαφυγής, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η 

διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί 

σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. 

Β.   Προτείνεται, οµοφώνως: 

α) η διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας αναφορικά µε τη λειτουργία 

των εταιριών παροχής αερίου (ΕΠΑ), δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι 

υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της ασφάλειας 

ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, η διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της 

αγοράς εν γένει προς όφελος των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η 

υλοποίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της χώρας, ενώ πληρούται και 

η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας 

είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόµενους 

ως άνω σκοπούς. 

β) η διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας για το επάγγελµα του γοµωτή – 

πυροδότη, δεδοµένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου δηµοσίου 

συµφέροντος, και κυρίως η προστασία της δηµόσιας ασφάλεια και υγείας, ενώ 

πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της προηγούµενης 
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διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους 

επιδιωκόµενους ως άνω σκοπούς.  

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιφυλάσσεται, στο πλαίσιο της εξέτασης των συνθηκών 

που επικρατούν στον κλάδο των πετρελαιοειδών, να τοποθετηθεί στο αµέσως 

επόµενο διάστηµα για επιµέρους περιορισµούς και ρυθµίσεις που µπορούν να 

εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισµού.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α∆ΕΙΑΣ  

(µητρώο ΥΠΕΚΑ 09/2012) 

Πρατήρια υγρών καυσίµων 5.379 

Άδειες διανοµής εµφιάλωσης υγραερίου  250 

Άδειες εµφιάλωσης υγραερίου 32 

Άδειες πρατηρίων υγραερίου κίνησης 37 

Άδειες διύλισης  2 

Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου Α σύνολο 19 

Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου Β1 σύνολο 15 

Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου Β2 σύνολο 9 

Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου Γ σύνολο 20 

Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου ∆ σύνολο 19 

Άδειες µεταπωλητών πετρελαίου θέρµανσης 2125 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ  

(ΣΕΕΠΕ) 

Η Ελληνική αγορά Πετρελαιοειδών ρυθµίζεται από το ν.3054/2002 (όπως 

τροποποιήθηκε µε το ν. 3335/2005) και τον σχετικό Κανονισµό Αδειών. Στην αγορά 

δραστηριοποιούνται: 

• 2 εταιρίες διύλισης µε 4 διυλιστήρια. 

• 22 εταιρίες εµπορίας µε άδεια Α µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 

διακίνησης ανά την Ελλάδα.  

• 30 εταιρίες µε άδεια Β1 ή/και Β2 για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιµα 

µε ευκολίες ανεφοδιασµού πλοίων σε λιµάνια και µε σταθµούς ανεφοδιασµού 

αεροσκαφών σε περίπου 25 αεροδρόµια. Από αυτές τις εταιρίες, οι 13 

διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.  

• 26 εταιρίες µε άδεια Γ – δηλαδή εµπορίας Υγραερίου µε εγκαταστάσεις ή/και 

εµφιαλωτήρια υγραερίων. Από αυτές τις εταιρίες, οι 3 διαθέτουν και Άδεια 

τύπου Α. 

• 25 εταιρίες µε άδεια ∆ – δηλαδή εµπορίας Ασφάλτου. Από αυτές τις εταιρίες, 

οι 9 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.  

• 1 εταιρία µε Άδεια Μεταφοράς µε Αγωγό που δραστηριοποιείται στη 

µεταφορά Jet fuels από τα ∆ιυλιστήρια στον Αερολιµένα Ε. Βενιζέλος 

• Περίπου 7.000 πρατήρια (που η πλειοψηφία τους φέρει σήµατα εταιριών). 

Στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1 πρατήριο ανά 1.400 κατοίκους, ενώ ο µέσος όρος 

της Ε.Ε είναι 1 πρατήριο ανά 3.800 κατοίκους. 

• περίπου 1.500 Πωλητές Πετρελαίου Θέρµανσης. 

Για τη διακίνηση των καυσίµων χρησιµοποιούνται:  

• δίκτυο σωληναγωγών – pipelines. 

• περίπου 1.300 βυτιοφόρα ∆ηµόσιας Χρήσης. 

• περίπου 390 βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης των Εταιριών Εµπορίας. 

• περίπου 8.600 µικρά βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης διανοµής θέρµανσης. 

Οι Πωλήσεις το 2011 ήταν:  

- Στην Εσωτερική Αγορά: 9.131.000 τόνοι. 

- Στην ∆ιεθνή Αγορά: 4.235.000 τόνοι. 

- Στο Σύνολο της Αγοράς: 13.366.000 τόνοι
27

. 

                                                 
27

  Βλ. σχετικά www.seepe.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

Η εισαγωγή και αξιοποίηση του φυσικού αερίου προϋποθέτει την ύπαρξη της 

κατάλληλης υποδοµής, για τη µεταφορά, την αποθήκευση και τη διανοµή του. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά τµήµατα του Ελληνικού συστήµατος µεταφοράς 

και διανοµής φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί το µεγαλύτερο ενεργειακό έργο µετά 

τον εξηλεκτρισµό της Ελλάδας. Το συγκεκριµένο έργο υποδοµής ξεκίνησε τον Ιούλιο 

του 1992 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2000 (µε εξαίρεση τα δίκτυα των 

πόλεων), µε το συνολικό κόστος του να ανέρχεται περίπου στα 2,054 δις ευρώ.Το 

σύστηµα µεταφοράς της ∆ΕΠΑ αποτελείται από τα εξής βασικά τµήµατα: 

� Κεντρικός αγωγός µεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης (70 bar), ο οποίος 

επεκτείνεται από τα Ελληνικά-Βουλγαρικά σύνορα µέχρι την Αττική, συνολικού 

µήκους 512Km. Η διάµετρος του αγωγού είναι 36΄΄ για τα πρώτα 100Km από το 

Βορρά και 30΄΄ για τα υπόλοιπα χιλιόµετρα µέχρι την Αττική. 

� Κλάδοι µεταφοράς υψηλής πίεσης προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, 

τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Αττική, συνολικού µήκους 440Km. 

� Μετρητικούς και ρυθµιστικούς σταθµούς (21 σε σύνολο) για τη µέτρηση της 

παροχής αερίου και τη ρύθµιση της πίεσης. 

� Κέντρα λειτουργίας και συντήρησης στην Αττική (Πάτηµα Ελευσίνας), τη 

Θεσσαλονίκη (Νέα Μεσηµβρία), τη Θεσσαλία (Αµπελιά Φαρσάλων) και την 

Ξάνθη. 

� Συνοριακός σταθµός εισόδου (Border Station) που βρίσκεται σε απόσταση 12Km 

από τα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας, στο ∆ήµο Σιδηροκάστρου, δίπλα στο 

συνοικισµό Στρυµονοχώρι. 

� Σύστηµα τηλεχειρισµού, ελέγχου λειτουργίας και τηλεπικοινωνιών SCADA, για 

την εποπτεία και τον έλεγχο του συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου. 

� ∆ίδυµος υποθαλάσσιος αγωγός από τη νησίδα Ρεβυθούσα ως την Αγία Τριάδα. 

� Τερµατικός σταθµός υγροποιηµένου φυσικού αερίου, για την αποθήκευση και 

αεριοποίηση του υγροποιηµένου φυσικού αερίου, στη νησίδα Ρεβυθούσα. 

Το σύστηµα διανοµής αποτελείται από τα εξής βασικά τµήµατα: 

� ∆ίκτυα µέσης πίεσης (19 bar) σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Οινόφυτα, 

Πλατύ Ηµαθίας, Σέρρες, Ξάνθη, Καβάλα, Βιοµηχανική Περιοχή Κοµοτηνής. 

� ∆ίκτυα χαµηλής πίεσης (4 bar) σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και 

Κοµοτηνή. 

IOEBE (2008), Η αγορά φυσικού αερίου, 220, ΙΟΒΕ (Έρευνα: Α. ∆ελδήµου)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΟΜΩΤΗ-ΠΥΡΟ∆ΟΤΗ 

• Αίτηση µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας. 

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 575 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από 

τη Υπηρεσία).  

• ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µόνιµης κατοικίας (απαραίτητο 

έγγραφο).  

• ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν 

εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι 

δεν τυγχάνει φυγόδικος ή φυγόποινος.  

• ∆ιπλότυπα είσπραξης ∆ηµοσίου Ταµείου. 

• Θεωρηµένο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.  

• Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας ή άλλα κατά περίπτωση Βεβαιωτικά 

Προϋπηρεσίας στα οποία να αναγράφονται: -Τα στοιχεία του εργοδότη. -Τα 

στοιχεία του εργαζόµενου. -Η θέση των έργων στα οποία εργάσθηκε ο 

υποψήφιος. -Το είδος των εργασιών στο οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος ως 

και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ηµεροµίσθια.  

• Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου- ψυχιάτρου ή παθολόγου, από 

το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφεροµένου. 

Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε 

την εξέτασή του, εντός σφραγισµένου φακέλου. Η αρµόδια για την έκδοση 

της άδειας Υπηρεσία, ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν 

παραλαµβάνει το πιστοποιητικό που ο φάκελός του παραβιάστηκε.  

• Πρόσφατη φωτογραφία.  

• Τίτλους Σπουδών (ανάλογα µε την περίπτωση).  

• Τα κατά Νόµο χαρτόσηµα για την χαρτοσήµανση της Επαγγελµατικής άδειας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(ΦEK Β΄1227/14.06.2011) 

 

Άρθρο 109 : Τυπικά προσόντα για την απόκτηση αδειών γοµωτή - πυροδότη 

1. Στο άρθρο αυτό, καθορίζονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την 

απόκτηση των ειδικών αδειών γοµωτή-πυροδότη. 

2. Όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση των παραπάνω αδειών, πρέπει να έχουν 

ηλικία µεταξύ 18-65 ετών. 

3. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση αδείας γοµωτή-πυροδότη πρέπει να διαθέτουν 

προϋπηρεσία βοηθού στην αντίστοιχη θέση και είδος εργασίας, 400 ηµεροµισθίων 

και σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

ή πτυχίου κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, προϋπηρεσία όπως παραπάνω 200 

ηµεροµισθίων, ενώ σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πτυχίου µέσης τεχνικής 

σχολής, σχετικής ειδικότητας, προϋπηρεσία 100 ηµεροµισθίων. Οι προαναφερόµενες 

προϋποθέσεις µειώνονται στο ήµισυ προκειµένου για υποψήφιους προς απόκτηση 

αδείας γοµωτή-πυροδότη, οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια, από αυτές που αναφέρονται 

στο άρθρο 108 παρ. 4. 

4. Τα παραπάνω τυπικά προσόντα, αποδείκνύονται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή 

στοιχεία: 

α) Η ηλικία, µε τα σχετικά στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας ή µε το 

πιστοποιητικό γέννησης. 

β) Οι γραµµατικές γνώσεις ή η επαγγελµατική κατάρτιση, µε το αντίστοιχο 

απολυτήριο ή πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών ή την τυχόν απαιτούµενη άδεια. 

γ) Η προϋπηρεσία, µε τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας των εργοδοτών, που είναι 

θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής και την ακρίβεια του περιεχόµενου, από τον 

επόπτη εργασίας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από την επιτόπια Αστυνοµική 

Αρχή. Στα πιστοποιητικά αυτά, πρέπει να αναφέρονται η ειδικότητα της εργασίας και 

ο ακριβής χρόνος απασχόλησης, σε κάθε ειδικότητα, µε αναγραφή των αντίστοιχων 

ηµεροµηνιών. Σε περίπτωση αδυναµίας θεώρησης των ως άνω πιστοποιητικών 

προϋπηρεσίας, η αποδοχή τους ή µη αποφασίζεται από την αρµόδια Επιτροπή του 

άρθρου 110 παρ. 3. 

5. Για τους διπλωµατούχους µηχανικούς του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος 

κανονισµού, δεν απαιτείται η απόκτηση των ειδικών αδειών του άρθρου 108, για την 

εκτέλεση των αντίστοιχων, µε την ειδικότητά τους εργασιών, που όµως πρέπει να 

γίνονται αποκλειστικά για δοκιµαστικούς ή πειραµατικούς λόγους ή σε περίπτωση 

σοβαρών επικινδύνων καταστάσεων ή κινδύνων. 
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Άρθρο 110: ∆ιαδικασία απόκτησης αδειών γοµωτή - πυροδότη 

1. Η απόκτηση άδειας για τις εργασίες του άρθρου 108, γίνεται µετά από ειδική 

εξέταση που διενεργείται από την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Όσοι 

ενδιαφέρονται σχετικά, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εξέτασης στην αρµόδια 

Περιφέρεια (άρθρο 186, παράγραφος Γ.β.7. του ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010), που 

ανήκει το έργο που τους απασχολεί ή, εφόσον δεν εργάζονται, ο τόπος της µόνιµης 

κατοικίας τους. 

Για την απόκτηση της αδείας εφαρµόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ Οικ. 

2254/230/Φ6.9/1995. «Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά. για τη χορήγηση άδειας γοµωτή πυροδότη διατρηµάτων µε 

εκρηκτικές ύλες» (ΦΕΚ 73/Β/3.2.1995), όπως ισχύει. Οι διαδικασίες για την έκδοση 

της αδείας γοµωτή – πυροδότη 2ης κατηγορίας εφαρµόζονται και στην περίπτωση της 

αντίστοιχης αδείας 1ης κατηγορίας, όπως οι κατηγορίες αυτές ορίζονται στην πιο 

πάνω ΚΥΑ. Μαζί µε την αίτηση, πρέπει να συνυποβάλλονται τα προβλεπόµενα από 

το άρθρο 109 δικαιολογητικά, 2 φωτογραφίες και παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου. 2. Οι 

υποψήφιοι που κατέχουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 109 τυπικά προσόντα 

καλούνται για εξέταση, σε καθορισµένη ηµεροµηνία, από την αρµόδια Επιθεώρηση 

Μεταλλείων. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται έγγραφα, το λιγότερο, 20 ηµέρες πριν από 

την ηµεροµηνία εξέτασης. 

3. Σε κάθε Επιθεώρηση Μεταλλείων, µε απόφαση του Επιθεωρητή µεταλλείων, 

συγκροτείται τριµελής επιτροπή χορήγησης αδειών γοµωτών – πυροδοτών, 

αποτελούµενη από δύο τουλάχιστον µηχανικούς µεταλλείων. 

4. Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρίµηνο, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις για εξέταση ή 

και συχνότερα, εφόσον έχουν υποβληθεί πάνω από 10 νέες αιτήσεις. Βρίσκεται σε 

απαρτία µε πλήρη σύνθεση και οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία. 

5. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ανάλογα µε την κρίση της επιτροπής και µε 

βάση το είδος της άδειας που ζητάει, στην αίτησή του, ο υποψήφιος. Τα θέµατα της 

εξέτασης, αναφέρονται στο αντικείµενο της εργασίας για την οποία ζητείται η άδεια 

και στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού που σχετίζονται µε το πιο πάνω 

αντικείµενο, αλλά και µε τα γενικότερα µέτρα ασφάλειας και υγείας. 6. Η επιτροπή, 

εφόσον ο υποψήφιος αντεπεξέλθει µε επιτυχία στις εξετάσεις, εγκρίνει τη χορήγηση 

της αντίστοιχης άδειας µε σχετικό πρακτικό, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στην 

αρµόδια Περιφέρεια. Η χορήγηση της άδειας, εφόσον ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός, 

γίνεται µε ειδικό βιβλιάριο που εκδίδεται από την αρµόδια Περιφέρεια, όπου 

αναγράφεται µε σαφήνεια το είδος της εργασίας, για την οποία χορηγήθηκε η άδεια, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 108 παρ.4. και το άρθρο 5 της ΚΥΑ 

Οικ. 2254/230/Φ6.9/1995. Η άδεια αυτή, έχει ισχύ για ολόκληρη την επικράτεια. 
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7. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει δικαίωµα επανεξέτασης, εφόσον 

υποβάλει ξανά νέα αίτηση µε τα τυχόν συµπληρωµατικά σχετικά δικαιολογητικά και 

το παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου. Η πρώτη επανεξέταση µπορεί να γίνει µετά ένα 

δίµηνο, η δεύτερη µετά 2 δίµηνα, η τρίτη µετά 4 δίµηνα η τέταρτη µετά 8 δίµηνα και 

η πέµπτη µετά 12 δίµηνα, από το δίµηνο της αρχικής εξέτασης και από κει και πέρα 

µετά ένα δίµηνο από την προηγούµενη επανεξέταση. 

 

Η Γνωµοδότηση εκδόθηκε την 17
η
 Σεπτεµβρίου 2012. 

Η Γνωµοδότηση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το 

άρθρο 47 του ν. 3959/2011.                  
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      Ο Συντάκτης της Γνωµοδότησης 

 

                 ∆ηµήτριος Λουκάς 
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                                                  Ευαγγελία Ρουµπή 

 

 


