
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 261164  
   Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 33180/351/23-04-2019 

(Β’ 1454) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-

σμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λει-

τουργίας πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) 

υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, 

εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς 

λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθε-

ση των καυσίμων σε σκάφη» για εγκαταστάσεις 

που διαθέτουν άδεια εγκατάστασης αποθήκευ-

σης καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 3982/2011 (Α’ 143) ή του ν. 3325/2005 (Α’ 68). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1.
α) Την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 «Ρυθμί-

σεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την 
ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλο-
ποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις 
πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 222).

β) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκη-
σης» (Α’ 133).

γ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),  
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ε) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ζ) Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).

η) Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 165).

θ) Την υπ’ αρ. 317/22-9-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

ι) Τον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις 
θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματεί-
ας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενι-
κών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 145).

ια) Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστη-
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ριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 143) .

ιβ) Τον ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομη-
χανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 68).

ιγ) Τον ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 285).

ιδ) Τον ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαί-
δευση κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυ-
τιλίας» (Α’ 153).

ιε) Τον ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

ιστ) Το άρθρο 31 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 21).

ιζ) Τον ν. 4504/2017 «Διά βίου εκπαίδευση προσωπι-
κού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εν-
δυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην 
ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρω-
ση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184). 

ιη) Την παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), 
καθώς και την υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 (Β’ 1980) ΠΟΛ 
1009/2012 (Β’  72) και Φ2-1871/2013 (Β’  2173) κοινή 
υπουργική απόφαση.

ιθ) Τον ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

κ) Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151). 

κα) Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

κβ) Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157). 

κγ) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

κδ) Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

κε) Το π.δ. 175/2002 «Οργάνωση Διάρθρωσης και 
Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής» (Α’ 158).

κστ) Τα β.δ. 465/1970 (Α’  150) και π.δ. 1224/1981 
(Α’ 303).

κζ) Το π.δ. 293/1986 «Θέση σε εφαρμογή Κανονισμού 
για την ασφαλή πετρέλευση των πλοίων» (Α’ 129).

κη) Την υπό στοιχεία 34897/Φ.700.1/2002 (Β’  844) 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση Πυροσβεστικής Διά-
ταξης 10/2002. Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε του-
ριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής».

κθ) Την υπό στοιχεία Τ/9803/2003 (Β’ 1323) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας 
Τουριστικών Λιμένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αρ. 2123/01/2004 (Β΄ 631) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση Γενικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας Τουριστικών Λιμένων».

λ) Την υπ’ αρ. 33180/351/23-04-2019 (Β’ 1454) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋπο-

θέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων (σημείων 
ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού 
αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς 
λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση των καυ-
σίμων σε σκάφη».

λα) Την υπ’ αρ. 46537/2013 (Β’ 2036) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β 
της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με 
αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα 
«μεταφορά - διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών».

2. Την υπ’ αρ. 251757/08-08-2022 έκθεση δημοσιονο-
μικών επιπτώσεων του προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Και επειδή:
Κατά τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 33180/351/23-04-2019 

(Β’ 1454) κοινής υπουργικής απόφασης υπήρχαν «εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων» σε περιοχή λιμένα, 
οι οποίες διέθεταν άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143) ή του ν. 3325/2005 
(Α’ 68), χωρίς όμως να διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια 
λειτουργίας, αποφασίζουμε:

Προκειμένου μία «εγκατάσταση αποθήκευσης καυ-
σίμων» που διέθετε άδεια εγκατάστασης αποθήκευσης 
καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 
(Α’ 143) ή του ν. 3325/2005 (Α’ 68), κατά τη δημοσίευ-
ση της υπ’ αρ. 33180/351/23-04-2019 (Β’ 1454) κοινής 
υπουργικής απόφασης να αποκτήσει άδεια λειτουργίας 
«πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από την Αδειοδοτούσα 
Αρχή, ακολουθούνται χρονικά τα εξής βήματα:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου στην Αδειοδοτούσα 
Αρχή για έκδοση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσί-
μων λιμένα», στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της 
άδειας εγκατάστασης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143) ή του ν. 3325/2005 (Α’ 68), 
μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 10 της 
υπ΄ αρ. 33180/351/23-04-2019 (Β’ 1454) κοινής υπουργι-
κής απόφασης, πλην των δικαιολογητικών γ, θ, ια και ιστ. 
Επίσης, υποβάλλεται και η υπεύθυνη, κατά περίπτωση, 
δήλωση είτε της παρ. γ) (αα) ii), είτε της περ. γ) (ββ) ii) της 
παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 33180/351/23-04-2019 
(Β’ 1454) κοινής υπουργικής απόφασης. Η Αδειοδοτούσα 
Αρχή διαβιβάζει την ως άνω αίτηση στην οικεία περιφε-
ρειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης.

Τα δικαιολογητικά γ, θ, ια και ιστ της παρ. 1 του άρθρου 
10 της υπ’ αρ. 33180/351/23-04-2019 (Β’ 1454) κοινής 
υπουργικής απόφασης υποβάλλονται εντός διαστήμα-
τος τριών (3) ετών από την έκδοση της άδειας λειτουρ-
γίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», διαφορετικά αυτή 
ανακαλείται προσωρινά μέχρι την προσκόμιση τους. Τα 
μέσα αποθήκευσης (δεξαμενές, κ.λπ.) της εγκατάστασης 
αποθήκευσης καυσίμων, υποχρεούνται να συμμορφω-
θούν με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 4 
και 5 της υπ’ αρ. 33180/351/23-04-2019 (Β’ 1454) κοινής 
υπουργικής απόφασης εντός διαστήματος πέντε (5) 
ετών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας «πρατη-
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ρίου καυσίμων λιμένα», διαφορετικά αυτή ανακαλείται 
προσωρινά μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
συμμόρφωσης.

β) Έκδοση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων 
λιμένα» από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία χορηγεί-
ται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 33180/351/23-04-2019 
(Β’ 1454) κοινής υπουργικής απόφασης, και κοινοποι-
είται αυθημερόν στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία 
Ανάπτυξης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για 
άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», η Αδει-
οδοτούσα Αρχή ενημερώνει και την οικεία περιφερειακή 
Υπηρεσία Ανάπτυξης.

γ) Σε κάθε περίπτωση, η άδεια εγκατάστασης αποθή-
κευσης καυσίμων δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται, 
κατά περίπτωση, μέχρι και την υποβολή σχετικής ειδοποί-
ησης, προς την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυ-
ξης, από την Αδειοδοτούσα Αρχή, στην οποία κοινοποι-
είται η άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα».

δ) Η αίτηση του ενδιαφερομένου για την υπαγωγή της 
εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων στις διατάξεις 

της παρούσας απόφασης υποβάλλεται εντός διαστήμα-
τος τριών (3) ετών από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 22 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

 Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών  Ναυτιλίας και
και Μεταφορών Νησιωτικής Πολιτικής

ΜΙΧΑΗΛ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τουρισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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*02045122608220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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