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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 38072/2700
ΠΡΟΣ:

Όλες τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της
Χώρας

KOIN:

Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
α) Πολιτικό γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
γ) ΣΕΕΥΜΕ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
της άδειας λειτουργίας µικτού ή αµιγώς πρατηρίου υγραερίου.
ΣΧΕΤ: α) Η υπ’ αριθµ. Οικ. 37658/2660/30-8-2012 (Α∆Α: Β4Γ51-ΩΨΑ) εγκύκλιός µας.
β) Το υπ’ αριθµ. 7095/3-9-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, που αναφέρονται στο αντικείµενο
του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι η πιο πάνω (α) σχετική εγκύκλιός µας συµπληρώνεται ως
εξής:
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να ζητούνται από τις οικείες περιφερειακές
υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών της χώρας, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
ενός µικτού ή αµιγώς πρατηρίου υγραερίου αναφέρονται στο άρθρο 26 του υπ’ αριθµ. π.δ.
595/1984, όπως ισχύει, ή εναλλακτικά, στην υπ’ αριθµ. οικ. 52424/8501 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Κ.Υ.Α.), η οποία αναφέρεται στη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας µικτού ή αµιγώς πρατηρίου υγραερίου, από τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών. Πέραν των ανωτέρω για την έκδοση άδειας λειτουργίας µικτού ή αµιγώς υγραερίου
πρατηρίου, δεν θα πρέπει να υποβάλλεται άλλο πρόσθετο δικαιολογητικό.
Πιο συγκεκριµένα, µέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών, της παρ. 11 του άρθρου 22 του υπ’ αριθµ. π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, οπότε
θα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης της σχετικής εκπαίδευσης και της απόκτησης
του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Κατάρτισης, το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν θα είναι απαιτητό
για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ενός µικτού ή αµιγώς υγραερίου πρατηρίου.
Επιπλέον, το αναφερόµενο στο β’ εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 22 του υπ’ αριθµ. π.δ.
595/1984, όπως ισχύει ότι, ως υπεύθυνος λειτουργίας ενός µικτού ή αµιγώς υγραερίου
πρατηρίου µπορεί να είναι και εξουσιοδοτηµένος τεχνίτης συσκευών υγραερίου του άρθρου 6
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του π.δ. 219/1981 (Α’ 64), ή πτυχιούχος τεχνίτης συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων ή άλλως
ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του πρατηρίου λειτουργούντος υπό την διεύθυνση του ιδίου για
χρονικό διάστηµα άνω των έξι (6) ετών, είναι δυνητικό (δηλαδή θα γίνεται δεκτό εφόσον
υπάρχει) και δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
του πρατηρίου.
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