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         ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 1/2012

ΘΕΜΑ:  Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 3 και  αντικατάσταση  της   παρ.  4   του 
άρθρου  82  της  Αγορανομικής  Διάταξης  7/2009  (ΦΕΚ  1388/Β/09),  όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10).

Έχοντας υπόψη :

1.  Τον  Ν.1558/85  «  Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά  Όργανα  »  (ΦΕΚ137/Α΄1985)  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.  Τo  ΠΔ  63/05  «  Κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά 
Όργανα » (ΦΕΚ 98/Α/2005).

3.  Το   ΠΔ  397/88 « Οργανισμός   του  Υπουργείου Εμπορίου » (ΦΕΚ 185/Α/88) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4.  Το Ν.Δ 136/46 « Περί Αγορανομικού Κώδικος » (ΦΕΚ298/Α/46), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5.  Το  Π.Δ.  65/11  (ΦΕΚ  147/Α/11)  «Συγχώνευση  των  Υπουργείων  Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και  Θαλάσσιων  Υποθέσεων,  Νήσων  και  Αλιείας  στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

6.  Του Π.Δ.  109/11 « Διορισμός  του Λουκά Παπαδήμου του Δημητρίου ως Πρωθυπουργού  » 
(ΦΕΚ 243/Α/11-11-11).

7.  Το  Π.Δ.  110/11  «  Διορισμός  Αντιπροέδρων  της  Κυβέρνησης,  Υπουργών,  Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών…» (ΦΕΚ 243/Α/11-11-11) 

8.  Το ν. 3557/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110Α) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο 
ν.  489/1976  “  Περί  υποχρεωτικής  ασφαλίσεων  της  εξ  ατυχημάτων  αυτοκινήτων  αστικής 
ευθύνης” (ΦΕΚ 331Α’) και άλλες διατάξεις» (Α’ 100) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 15 
παρ. 1.
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9. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’  230) 
και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 3,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του 
ν.  4062/2012   «Αξιοποίηση  του  πρώην  Αεροδρομίου  Ελληνικού  –  Πρόγραμμα  ΗΛΙΟΣ  –  
Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) –  
Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30ΕΚ).» (Α’ 70) 
και του άρθρου 4 παρ.8.

10.  Την με  αριθμό ΚΥΑ 316/2010/29-02-2012,  «Προσαρμογή της  ελληνικής  νομοθεσίας,  στον 
τομέα  της  ποιότητας  καυσίμων  βενζίνης  και  ντίζελ  προς  την  οδηγία  2009/30/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΦΕΚ 501/Β/12).

11. Την με αριθμόΥ13/24-11-11 Απόφαση του Πρωθυπουργού « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  Σωκράτη Ξυνίδη  » 
(ΦΕΚ 2740/Β/25-11-11). 

12. Την ΑΔ 7/09 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών  Διατάξεων,  εκδοθείσες 
μέχρι και την 14-5-09 » (ΦΕΚ 1388/Β/09 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων στο πλαίσιο της καλύτερης παρακολούθησης 
των  τιμών  προϊόντων  και  υπηρεσιών  ,που  διαμορφώνονται  στην  εσωτερική  αγορά  και 
επηρεάζουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, πέραν αυτών που θεσπίσθηκαν με την Α.Δ 
7/2009 καθώς και την ανάγκη πληροφόρησης και προστασίας του καταναλωτικού κοινού. 

14.  Το  γεγονός  ότι  από  τις  ρυθμίσεις  της  παρούσας  δεν  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1

Στο τέλος της παραγράφου 3 του   άρθρου 82 της  Αγορανομικής Διάταξης  7/2009 (ΦΕΚ 
1388/Β/09),  όπως  τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε  με  την Α.Δ.  5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10), 
προστίθενται περιπτώσεις γ) και δ) ως εξής :
γ)  Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα 

αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ’ όγκο,  υποχρεούνται 
όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να 
προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής ως εξής :

1.  Σε  περίπτωση  πετρελαίου  κίνησης  αναμεμειγμένου  με  βιοντίζελ,  την  ένδειξη  ‘Β’, 
ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου 
σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ’ όγκο.

2. Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη ‘Ε’, ακολουθούμενη 
από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, 
π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ’ όγκο.

δ)  Οι  κάτοχοι  άδειας  διάθεσης  βιοκαυσίμων  που  διαθέτουν  αυτούσια  βιοκαύσιμα  σε  τελικούς 
καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν 
δίπλα σε  αυτό  με  ενιαίο  τρόπο αναγραφής,  την  ένδειξη  ‘Β100’,  στην περίπτωση πώλησης 
αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη ‘Ε100’, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.
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Άρθρο 2

Η   παράγραφος 4   του   άρθρου    82  της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10),  αντικαθίσταται 
ως εξής :
« 4. Γνωστοποίηση των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου 

κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου θέρμανσης.
  4.1. Οι κάτοχοι άδειας :

α)   λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,
β)  λειτουργίας  πρατηρίου  πώλησης  υγραερίου  αποκλειστικά  για  κίνηση  οχημάτων 

(  AUTOGAS  )  μέσω     αντλιών και  
γ)  πωλητή  πετρελαίου  θέρμανσης  (για  κατ’  οίκον  παραδόσεις)  προς  καταναλωτές, 

υποχρεούνται: 

      Α. Να γνωστοποιούν  χωριστά,  κατά  μονάδα μέτρησης  (ανά λίτρο),  την  τιμή  λιανικής 
πώλησης   των   προϊόντων   που   διαθέτουν   βάσει  της   άδειάς  τους,   στη  Δ/νση 
Παρατηρητηρίου  Τιμών  -  Τιμοληψιών  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου,  του 
Υπουργείου Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ειδικά για τις κατ’ οίκον  πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης, οι κάτοχοι άδειας, των 
περιπτώσεων   α  και  γ,   υποχρεούνται  να  γνωστοποιούν  χωριστά  τις  τιμές  λιανικής 
πώλησης:

για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα
για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα
για παραδόσεις από 1000 λίτρα  και άνω. 

Β.  Να  γνωστοποιούν  κάθε  αλλαγή  των  τιμών  λιανικής  πώλησης  των   προϊόντων   που 
διαθέτουν , ταυτόχρονα  με την ισχύ τους. 

Γ.  Να επαναγνωστοποιούν εντός επτά (7) ημερών, από την τελευταία ενημέρωση, τις τιμές 
τους ακόμη κι αν αυτές δεν έχουν αλλάξει.

Δ. Να  γνωστοποιούν  τις  λιανικές  τιμές  πώλησης,  μέσω  διαδικτύου  στον  ιστιακό  τόπο 
www.fuelprices.gr επιλέγοντας εναλλακτικά μια από τις ακόλουθες διαδικασίες :

4.2.   Μέσω διαδικτύου
Ο υπόχρεος  συνδέεται  μέσω του  διαδικτύου  με  τον  ιστιακό  τόπο  www.fuelprices.gr της 
Δ/νσης  Παρατηρητηρίου  Τιμών  –  Τιμοληψίων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

         α) Ο υπόχρεος  χωρίς  κωδικό πρόσβασης,  υποβάλλει  αίτημα «δημιουργίας  κωδικού 
πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο παράθυρο 
που  ανοίγεται  συμπληρώνει  όλα  τα  πεδία  της  σχετικής  φόρμας  και  συγκεκριμένα  το 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ(φορέα),  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ, 
ΑΦΜ,  E-mail,  ΚΙΝΗΤΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  -FAX,  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και  κατόπιν  επιλέγει 
«καταχώρηση αιτήματος». 

       Το αίτημα έχει καταχωρηθεί στο σύστημα  και εντός δύο εργάσιμων ημερών θα του 
γνωστοποιηθεί προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στο e-mail που έχει δηλώσει στη φόρμα,. 
Εναλλακτικά αν στο αίτημα δεν δηλώθηκε  e-  mail, ο προσωρινός Κωδικός πρόσβασης 
μπορεί να αποσταλεί μέσω δηλωθέντος στο αίτημα κινητού τηλεφώνου.  Ο πρατηριούχος 
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υποβάλει  φωτοαντίγραφο  της  άδειας,  στο  οποίο  σημειώνεται  και  ο  χορηγηθείς 
προσωρινός  κωδικός  πρόσβασης,  στη  Δ/νση  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΙΜΩΝ  – 
ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ  με  fax στο  210  3815317 ή  με  συστημένη  επιστολή  στο  τηρούμενο 
πρωτόκολλο  της  υπηρεσίας  με  τις  ενδείξεις  «ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  ΤΙΜΩΝ  – 
ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ,  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ,  ταχ.  Δ/νση   ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΚ 101 81 ΑΘΗΝΑ».

 Ο  κωδικός  πρόσβασης  οριστικοποιείται  εντός  10  Δέκα  εργάσιμων  ημερών,  μετά  την 
ταυτοποίηση  των  στοιχείων  του  αιτήματος  με  τα  αντίστοιχα  στοιχεία  της  άδειας 
λειτουργίας.

  β)   Ο υπόχρεος, με κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη 
του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του 
σελίδα.
Με  βάση  τις  οδηγίες  που  εμφανίζονται  στην  επιλογή  «ΟΔΗΓΙΕΣ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΩΝ»  ο χρήστης:

- Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη.

- Καταχωρεί τις τιμές , για κάθε προϊόν.

- Ελέγχει την ορθή καταχώρηση των τιμών

4.3. Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS)

α)  Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον ιστιακό τόπο www.fuelprices.gr της 
Δ/νσης  Παρατηρητηρίου  Τιμών  –  Τιμοληψίων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 β) Ελέγχει  αν ο αριθμός  του κινητού τηλεφώνου του είναι  ορθά καταχωρημένος  στην 
προσωπική του σελίδα και διορθώνει τυχόν λάθη.

 γ) Αποστέλλει  SMS στον αριθμό  54546,  του οποίου το περιεχόμενο περιγράφεται  στις 
οδηγίες  που  εμφανίζονται  με  χρήση  της  επιλογής  «ΟΔΗΓΙΕΣ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΩΝ».

 δ) Αναμένει, εντός μιας ώρας, τη λήψη απαντητικού SMS, στο οποίο αναφέρει ότι οι τιμές 
καταχωρήθηκαν επιτυχώς ή περιέχει μήνυμα λάθους αν οι τιμές δεν καταχωρήθηκαν. 
Στην  τελευταία   περίπτωση  ο  υπόχρεος  επαναλαμβάνει  τη  παραπάνω  διαδικασία 
ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος.

4.4.  Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας 
         Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, η σύνδεση με τον ιστιακό τόπο www.fuelprices.gr 

της  Δ/νσης  Παρατηρητηρίου  Τιμών  –  Τιμοληψιών   του  Υπουργείου  Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η γνωστοποίηση για τα προϊόντα που διαθέτουν βάση 
της άδειας τους, είναι δυνατή μέσω της οικείας περιφέρειας.

            Ο υπόχρεος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην αρμόδια σε θέματα 
Εμπορίου  Υπηρεσία  της  οικείας  Περιφέρειας,  στην  οποία  δηλώνει  «ότι  δεν  έχει 
δυνατότητα  σύνδεσης  με  τον  ιστιακό  τόπο  www.fuelprices.gr της  Δ/νσης 
Παρατηρητηρίου  Τιμών  –  Τιμοληψιών  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου  του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ότι εξουσιοδοτεί για 
λογαριασμό του, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, τον ορισθέντα ειδικά για αυτό 
το σκοπό υπάλληλό της ή υπαλλήλους της, να προβαίνει/νουν σε όλες τις απαραίτητες 
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ενέργειες γνωστοποίησης, για τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της αδείας τους, στον 
ιστιακό  τόπο  www.fuelprices.gr και  ότι  δεσμεύεται  κάθε  φορά,  να  ενημερώνει 
αμελλητί  την  αρμόδια  σε  θέματα  Εμπορίου  Υπηρεσία  για  τις  μεταβολές  αυτών, 
ταυτόχρονα με την ισχύ τους».

4.5.      Οι Αρμόδιοι υπάλληλοι, που λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 
σε  εφαρμογή  των  ρυθμίσεων  του  παρόντος  άρθρου,  στοιχείων  ή  πληροφοριών  των 
κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πρατηρίου πώλησης 
υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών και πωλητή 
πετρελαίου θέρμανσης  υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου αυτών, έναντι παντός 
τρίτου, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία.

Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία της Επωνυμίας, της περιοχής (Πόλη Διεύθυνση, οδός, 
αριθμός), του σήματος της Εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ή του ειδικού σήματος με 
την ένδειξη «Α.Π.» και των τιμών λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου ».

Άρθρο 3

1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1. του ν. 3557/07 (Α’100), όπως ορίζονται στην με αριθμ. 
Α3-1814/18-06-2010   (ΦΕΚ 975/Β/2010) Υπουργική Απόφαση. 

2 . Η παράγραφος 4 της Αγορανομικής Διάταξης 5/2010 (Β΄975)   καταργείται.

3. Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  
    Κυβερνήσεως.

4.  Η παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα από τη δημοσίευσή της, με εξαίρεση το άρθρο 2 που  
ισχύει από 01.06.2012.

                                                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
                                                                                      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
                                                                                                           & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

                                                                        ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ
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