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ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

 
ΠΡΟΣ: Γεν. ∆ιευθυντές Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Περιφερειών της 
Χώρας. 

 
KOIN: Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων 
α) Γραφείο Υπουργού 
β) Γραφείο Υφυπουργού 
γ) Γραφείο Γενικής Γραµµατέως 

Υπουργείου 
δ)  ΣΕΕΥΜΕ  

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την ακολουθητέα διαδικασία περί 

υποχρεωτικού ορισµού φυσικού προσώπου ως Υπεύθυνου λειτουργίας µικτού ή 
αµιγούς πρατηρίου υγραερίου σε σχέση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αυτού, είτε σε σχέση µε τα δικαιολογητικά 
για τη τροποποίηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, µέσω 
της διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραµµάτων και τη µετατροπή του σε µικτό 
πρατήριο. 

 
 
ΣΧΕΤ.: α. Το υπ’ αριθµ. 595/1984 Π.∆., όπως ισχύει. 

β.  Η υπ’ αριθµ. Οικ.42292/3881/12-09-2011 εγκύκλιος (Α∆Α: 45Ψ61-ΨΝΦ) 
γ.  Η υπ’ αριθµ. 38072/2700/12-09-2012 εγκύκλιος (Α∆Α: B4Θ91-Π32)  

 
1. Σε συνέχεια των (β) και (γ) σχετικών σας ενηµερώνουµε τα εξής:  

• Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να ζητούνται από τις οικείες περιφερειακές 

υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών της χώρας, για την χορήγηση της άδειας 

λειτουργίας ενός µικτού (υγρών καυσίµων και υγραερίου) πρατηρίου (είτε εξαρχής µικτού, 

είτε έπειτα από τη µετατροπή του από πρατήριο υγρών καυσίµων σε µικτό), ή για την 

χορήγηση της άδειας λειτουργίας ενός αµιγώς υγραερίου πρατηρίου, αναφέρονται στο 

άρθρο 26 του υπ’ αριθµ. π.δ. 595/1984, όπως ισχύει. Πέραν των ανωτέρω για την έκδοση 

άδειας λειτουργίας µικτού ή αµιγώς υγραερίου πρατηρίου, δεν θα πρέπει να υποβάλλεται 

άλλο πρόσθετο δικαιολογητικό. 

• Σύµφωνα µε τη παράγραφο 11 του άρθρου 22 του υπ’ αριθµ. 595/84 Π.∆., όπως ισχύει, 

που αναφέρεται στα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας ενός νοµίµως λειτουργούντος µικτού 
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(υγρών καυσίµων και υγραερίου) ή αµιγώς υγραερίου πρατηρίου, ορίζεται φυσικό 

πρόσωπο ως υπεύθυνος λειτουργίας αυτού. ∆εν νοείται ένα νοµίµως λειτουργούν πρατήριο 

αµιγώς υγραερίου ή µικτό (υγρών καυσίµων και υγραερίου) πρατήριο (είτε εξαρχής µικτό, 

είτε έπειτα από τη µετατροπή του από πρατήριο υγρών καυσίµων σε µικτό), να µην 

διαθέτει κατά τη λειτουργία του για να θεωρείται αυτή ως σύννοµη, υπεύθυνο λειτουργίας, 

µιας και η άσκηση των καθηκόντων του υπόψη φυσικού προσώπου, εξασφαλίζει στο 

µέτρο των αρµοδιοτήτων του τα θέµατα ασφαλούς λειτουργίας του πρατηρίου. 

• Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στη παράγραφο 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, οι δυνατές επιλογές ορισμού Υπευθύνου Λειτουργίας  ενός 

πρατηρίου αµιγώς υγραερίου ή µικτού (υγρών καυσίµων και υγραερίου) πρατηρίου (είτε 

εξαρχής µικτού, είτε έπειτα από τη µετατροπή του από πρατήριο υγρών καυσίµων σε 

µικτό), σύµφωνα µε το β’ εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 22 του υπ’ αριθµ. π.δ. 595/1984, 

όπως ισχύει, είναι οι εξής: 

�  εξουσιοδοτηµένος τεχνίτης συσκευών υγραερίου του άρθρου 6 του π.δ. 219/1981 

(Α’ 64), ή  

� ο πτυχιούχος τεχνίτης συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων ή  

� ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του πρατηρίου λειτουργούντος υπό την διεύθυνση 

του ιδίου για χρονικό διάστηµα άνω των έξι (6) ετών.  

 

2. Κατά συνέπεια και σε συνδυασµό των αναφεροµένων παραπάνω, επειδή η ύπαρξη φυσικού 

προσώπου ως υπευθύνου λειτουργίας ενός νοµίµως λειτουργούντος πρατηρίου αµιγώς 

υγραερίου ή µικτού (υγρών καυσίµων και υγραερίου) πρατηρίου (είτε εξαρχής µικτού, είτε 

έπειτα από τη µετατροπή του από πρατήριο υγρών καυσίµων σε µικτό), είναι υποχρεωτική για 

τη σύννοµη λειτουργία του,  θα πρέπει στον φάκελο, που τηρείτε στο αρχείο των Υπηρεσιών 

σας, πριν την έναρξη λειτουργίας του πρατηρίου, να υπάρχει σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση (του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986) υπογεγραµµένη από τον εκµεταλλευτή του πρατηρίου, στην οποία 

να ορίζεται το ονοµατεπώνυµο του Υπεύθυνου Λειτουργίας αυτού, καθώς και τα τυπικά 

προσόντα αυτού είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παράγραφο 11 του άρθρου 22 του υπ’ 

αριθµ. π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, µε συνηµµένα σε αυτή τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που 

πιστοποιούν τα αναγραφόµενα και προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις. Τέλος, στη 

περίπτωση που σε έναν φάκελο υποβληθέντων δικαιολογητικών ενός αδειοδοτηµένου 

πρατηρίου αµιγώς υγραερίου ή µικτού, που τηρείτε στο αρχείο της Υπηρεσίας σας, δεν 

περιέχεται η ανωτέρω Υπεύθυνη ∆ήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) και τα, κατά 

περίπτωση, συνηµµένα σε αυτή νοµιµοποιητικά έγγραφα που πιστοποιούν τα αναγραφόµενά 
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της, αυτή θα πρέπει να υποβληθεί άµεσα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειµένου 

να ενηµερωθεί και να επικαιροποιηθεί αντιστοίχως ο παραπάνω φάκελος του αδειοδοτηµένου 

πρατηρίου που τηρείτε στο αρχείο της Υπηρεσίας σας. 

3. Στη περίπτωση που ως υπεύθυνος λειτουργίας µικτού πρατηρίου οριστεί o εκμεταλλευτής 

αυτού θα πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά η νόμιμη εκμετάλλευση του πρατηρίου 

για έξι τουλάχιστον χρόνια (Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου). 

4. Στη περίπτωση που ως υπεύθυνος λειτουργίας του εν θέµατι νοµίµως λειτουργούντος 

πρατηρίου οριστεί ένας εξουσιοδοτηµένος τεχνίτης συσκευών υγραερίου του άρθρου 6 του π.δ. 

219/1981 (Α’ 64), ή ο πτυχιούχος τεχνίτης συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, πρέπει να 

επισυναφθεί στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα πρέπει να υποβληθεί η άδειας άσκησης του 

επαγγέλµατός του ή η βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3919/11 όπως 

ισχύει. 

5. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται Υπεύθυνος Λειτουργίας στον φάκελο του πρατηρίου, δεν 

προκύπτει η σύννομη λειτουργία του πρατηρίου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις 

διατάξεις του π.δ. 595/84 όπως ισχύει και συνεπώς αφαιρείται προσωρινά η άδεια 

λειτουργίας. 

 
Ο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

Ι. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 
 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Ε. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆/νση Ελέγχου Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων (3) 
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