Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες
: Εμμ. Κονδυλάκης
Τηλέφωνο
: 210 6508594
E-mail
: dteo@yme.gov.gr

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.04.11 12:18:02
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΚ6Ζ465ΧΘΞ-ΔΜΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
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Αρ. Πρωτ.: 109036

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (μικτού ή αμιγούς) στις
περιπτώσεις αφαίρεσης της υφιστάμενης.
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 18686/21-1-2022 έγγραφο της Δ/νσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36).
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα από Υπηρεσίες και ιδιώτες προς την Υπηρεσία μας,
υπενθυμίζονται τα εξής:
1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 17 των π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και β.δ. 465/1970 (Α΄ 150):
«6. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφόσον
υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος
μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί
πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση
των εργασιών...».
2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), «Για τη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή, πριν τη
λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή επισήμως
μεταφρασμένα σε αυτήν:
α) Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών
καυσίμων».
3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 19 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του αρ. 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150),
«Σε περίπτωση, παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στο όνομα του νέου
δικαιούχου, με την υποβολή…».
4. Η άδεια ίδρυσης ως ατομική διοικητική πράξη εκδίδεται στο όνομα συγκεκριμένου αιτούντα (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) και δεν ισχύει για άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων δεν έχει εκδοθεί.
Συνεπώς, σε περίπτωση οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (μικτού ή
αμιγούς), το εν λόγω πρατήριο πρέπει να ιδρυθεί εξαρχής με την έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και νέας άδειας
λειτουργίας, ενώ ο νέος εκμεταλλευτής δεν μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας αν δεν
έχει τύχει της χορήγησης νέας άδειας ίδρυσης στο όνομά του.
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5. Στην ανωτέρω περίπτωση, υποβάλλονται εξαρχής τα δικαιολογητικά του άρθρου 17 των π.δ. 1224/1981 (Α΄
303) και β.δ. 465/1970 (Α΄ 150).

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Μιχαήλ Παπαδόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
•

Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου)
α) Γενικές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
β) Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών

Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
•

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
δ) Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ε) Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
στ) Ε.Α.Δ. / Σ.Ε.Ε.Μ.Ε (Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου : info@aead.gr, grammateia@aead.gr )

•

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας
Τμήμα Μετρολογίας & Μετρητικών Συστημάτων (Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου: emakatsori@ggb.gr και gd@ggb.gr )

•

Σ.Ε.Ε.Π.Ε. (Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου: seepe@seepe.gr)

•

Π.Ο.Π.Ε.Κ. (Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου: popek@popek.gr)

•

O.B.E. (Αποστολή μέσω ηλ. ταχυδρομείου: info@obe.gr)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
α) Δ.Τ.Ε.Ε.Ε.Ο.
β) Τμήμα Β΄
γ) Χρ. αρχείο
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