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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Οικ. 4905/463 (1)
    Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 

χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 52 του υπ’ αριθμ. Ν. 4313/2014 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 261). 

β. Του άρθρου 10 του Ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέμα−
τα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄216), όπως ισχύει, 

γ. Του Β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων 
εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ 
πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περι−
οχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστά−
σεων μετά των οδών» (Α΄150), όπως ισχύει.

δ. Του Π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων 
ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων 
κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών 
ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περι−
οχών» (Α΄ 303), όπως ισχύει, 

ε. Του Π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατά−
στασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου 
GPL (LPG)» (Α΄ 218), όπως ισχύει, 

στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98), όπως ισχύει, 

ζ. Του Π.δ. 109/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄176).

η. Του Π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης Υπουργείων 
(Α΄114). 

θ. Του Π.δ. 75/2015 (Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουργών».
ι. Της υπ’ αριθμ. οικ. 68225/1135/9−11−2015 Απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων (Β΄ 2405) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Πα−
ναγιώτη Σγουρίδη».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου 
υγρών καυσίμων, κειμένου είτε εντός είτε εκτός σχε−
δίου πόλεως, ή κώμης, ή εγκεκριμένου οικισμού, αντί 
της προβλεπόμενης στη παρ. 1ιδ του άρθρου 17 του υπ’ 
αριθμ. 1224/1981 Προεδρικού Διατάγματος (Α΄ 303), και 
του υπ’ αριθμ. 465/1970 (Α΄ 150) Βασιλικού Διατάγμα−
τος, όπως ισχύουν, έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης 
(για τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), ή 
έγκρισης απότμησης — υποβιβασμού της στάθμης του 
πεζοδρομίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμε−
να πρατήρια), απαιτείται πλέον Υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του κατά νόμο υπεύθυνου 
Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε., στην οποία βεβαιώνεται ότι, έχει 
υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση 
της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του υπό ίδρυση πρα−
τηρίου, η με αριθμό πρωτοκόλλου ......................... αίτηση για 
χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα 
εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), ή έγκρισης 
απότμησης— υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομί−
ου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια.

Άρθρο 2

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών 
καυσίμων κειμένου εντός σχεδίου πόλεως, ή κώμης, ή 
εγκεκριμένου οικισμού, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυ−
σης ή της παράτασης αυτής, υποβάλλεται στην αρ−
μόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και 
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Επικοινωνιών, πλέον της Βεβαίωσης της αρμόδιας (κατά 
περίπτωση), για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) 
έμπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας ότι, η κυκλοφο−
ριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό (ή τις οδούς) 
εκτελέσθηκε καλώς, όπως αυτή αναφέρεται στη παρ. 1γ 
του άρθρου 18 του υπ’ αρ. 1224/1981 Π.δ., όπως ισχύει και 
αντίστοιχη έγκριση απότμησης−υποβιβασμού στάθμης 
πεζοδρομίου, που εκδίδεται από την ίδια Υπηρεσία, η 
οποία την συνοδεύει.

Άρθρο 3

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών 
καυσίμων κειμένου εκτός σχεδίου πόλεως, ή κώμης, ή 
εγκεκριμένου οικισμού, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυ−
σης ή της παράτασης αυτής, υποβάλλεται στην αρ−
μόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, πλέον της Βεβαίωσης της αρμόδιας (κατά 
περίπτωση) για την συντήρηση της οδού έμπροσθεν 
του πρατηρίου Υπηρεσίας ότι, η κυκλοφοριακή σύνδεση 
του πρατηρίου με την οδό εκτελέσθηκε καλώς, όπως 
αυτή αναφέρεται στη παρ. 1γ του άρθρου 18 του υπ’ 
αρ. 465/1970 Β.δ. και αντίστοιχη έγκριση κυκλοφορια−
κής σύνδεσης, που εκδίδεται από την ίδια Υπηρεσία, η 
οποία τη συνοδεύει.

Άρθρο 4

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου αμιγώς 
υγραερίου ή μικτού (υγρών καυσίμων και υγραερίου) 
πρατηρίου, παραμένουν σε ισχύ τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 25 του Π.δ. 595/1984, όπως ισχύει. Ένα εξ’ αυ−
τών είναι, είτε η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (για 
τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), είτε η 
έγκριση απότμησης — υποβιβασμού της στάθμης του 
πεζοδρομίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα 
πρατήρια). Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί αντί αυ−
τών, Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
του κατά νόμο υπεύθυνου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε., στην 
οποία βεβαιώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια 
Υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) 
έμπροσθεν του υπό ίδρυση πρατηρίου, η με αριθμό 
πρωτοκόλλου ....................... αίτηση για χορήγηση έγκρισης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως 
ιδρυόμενα πρατήρια), ή έγκρισης απότμησης — υποβι−
βασμού της στάθμης του πεζοδρομίου (για τα εντός 
σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια).

Άρθρο 5

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου αμι−
γώς υγραερίου ή μικτού (υγρών καυσίμων και υγραερί−
ου) πρατηρίου, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της 
παράτασης αυτής, υποβάλλεται στην αρμόδια οικεία 
περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
αντί της προβλεπόμενης στο άρθρο 26 παρ. 1γ του υπ’ 
αρ. 595/1984 Π.δ., όπως ισχύει, έγγραφης συναίνεσης της 
αρμόδιας (κατά περίπτωση) Υπηρεσίας για την οδό (ή 
τις οδούς) έμπροσθεν του πρατηρίου, για την χορήγηση 
της ζητούμενης άδειας λειτουργίας του, Βεβαίωση από 
την ανωτέρω Υπηρεσία ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση 
του πρατηρίου με την οδό (ή τις οδούς) εκτελέστηκε 
καλώς, συνοδευόμενη και από την αντίστοιχη έγκριση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως 
ιδρυόμενα πρατήρια), ή έγκριση απότμησης — υποβι−
βασμού της στάθμης του πεζοδρομίου (για τα εντός 

σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), που εκδίδεται 
από την ίδια Υπηρεσία.

Άρθρο 6
 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 4151.12− 05/01/216 (2)
   Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι−
κής Πολιτικής για το α΄ εξάμηνο του 2016 και έως 
30−6−2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικο−

ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα».

β) Του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο− βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

γ) Του Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170 Α΄/28−8−2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

δ) Του Π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουρ−
γείου Αιγαίου» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με το Π.δ. 326/2000.

ε) Του Π.δ. 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α΄/25−10−2007) «Σύσταση 
Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής».

στ) Του άρθρου 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015) «Ανασυ−
γκρότηση Υπουργείων».

ζ) Την αριθ. 1000.0/35289/2015 (ΦΕΚ 2582/Β/1−12−2015) 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και Δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» ....

2. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16−12−2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο−
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. α) Την άμεση αντιμετώπιση από τη Δ/νση Περιβάλ−
λοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής υποθέσεων που σχετίζονται με τη διενέργεια 
εκτάκτων αυτοψιών στην αυξημένη οικοδομική δρα−
στηριότητα των παραδοσιακών οικισμών και διατηρη−
τέων κτιρίων, β) Την προετοιμασία για την οργάνωση 
των Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης «AEGEAN REGATTA 
2014», της «Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου 
2014» και των «Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου 2014», 
γ) Την μέριμνα για την ομαλή υδροδότηση των νησιών 




