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Αθήνα,

ΠΡΟΣ:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Περί συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων στο
πλαίσιο τήρησης εμπορικών αποθεμάτων της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002.

Α. ΓΕΝΙΚΑ / ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Η χορήγηση, η ανανέωση και η τροποποίηση αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων διέπεται από τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230), όπως ισχύει. Σύμφωνα με
το νόμο αυτό, για τη χορήγηση και διατήρηση σε ισχύ άδειας εμπορίας απαραίτητη
προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι η διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων (παράγραφος 5β του
άρθρου 6), οι οποίοι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί, να
χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας και σε κάθε
περίπτωση, να μην υπολείπονται του αναγκαίου για την τήρηση των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 εμπορικών αποθεμάτων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Παραρτήματος 3 του Αρ. Δ2/16570/05 «Κανονισμού
Αδειών» (ΦΕΚ Β’ 1306) όπως ισχύει, η ικανοποίηση της υποχρέωσης διαθεσιμότητας
ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων, ως προϋπόθεση χορήγησης και διατήρησης σε ισχύ
άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων τεκμηριώνεται με «[….] αντίγραφο μισθωτηρίου
συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από
την οικεία ΔΟΥ».
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, προς διευκόλυνση και συνέχιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων, είναι α) η διευκρίνιση ότι, εφεξής, η
ικανοποίηση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικών αποθεμάτων σε αποθηκευτικούς χώρους,
πέραν των ανωτέρω απαιτούμενων για τη χορήγηση της άδειας, τεκμηριώνεται και με αντίγραφο
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σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης συνοδευόμενο από αποδεικτικό ηλεκτρονικής
υποβολής του στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) και β) η αναφορά
των στοιχείων που, κατ’ ελάχιστο, πρέπει να περιλαμβάνονται στο σώμα των συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης για την τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων.
Β. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης που περιλαμβάνονται μεταξύ των
δικαιολογητικών που προσκομίζονται στο πλαίσιο ανανέωσης ή τροποποίησης άδειας
εμπορίας πετρελαιοειδών, σε ό,τι αφορά την τήρηση εμπορικών αποθεμάτων, πρέπει να
περιγράφουν σαφώς τους αποθηκευτικούς χώρους. Ειδικότερα, στο σώμα των ανωτέρω
συμβάσεων πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά τουλάχιστον:
(α) της γεωγραφικής θέσης των δεξαμενών για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας,
(β) των κωδικών των δεξαμενών,
(γ) της χωρητικότητας αυτών σε κυβικά μέτρα, και
(δ) του είδους του προϊόντος για το οποίο προορίζεται έκαστη δεξαμενή.
Επιπρόσθετα, στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης πρέπει να αναφέρεται
ρητά η διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να
είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.
Τέλος, στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης πρέπει να αναφέρονται και
τυχόν άλλες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης που
έχουν συναφθεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη/εκμισθωτή και αφορούν τους περιλαμβανόμενους στη
σύμβαση αποθηκευτικούς χώρους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), Ίωνος
Δραγούμη 46, 115 28 Ιλίσια, Αθήνα (με προώθηση σε όλες τις ενδιαφερόμενες
εταιρείες)
- Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΕΝ.Ε.Ε.Ε.Π.), Φίλωνος
131, 18536, Πειραιάς (με προώθηση σε όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες)
IΙ.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Υπουργείο Οικονομικών, Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ, Τμήμα Α’, Καρ. Σερβίας 10, 101 84,
Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων
- Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
- Διεύθυνση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς
Πετρελαιοειδών (2)

