
Σχετική Νομοθεσία (Αδειοδότηση διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου) 

Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Ά/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Την Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/2005) «Κανονισμός αδειών», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύεi. 

Η Υ.Α Δ2/Α/21366/2013 (ΦΕΚ 3070/Β΄/2013) «Τροποποίηση της Υ.Α. 
Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/2005) «Κανονισμός αδειών». 

Η Υ.Α. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269/29-08-2016 (ΦΕΚ 2684/Β’/29-08-2016) 
«Τροποποίηση της Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/2005) «Κανονισμός 
αδειών». 

 Ο ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/Α΄/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και αναπτυξης της 
ελληνικης οικονομιας στο πλαισιο εφαρμογης του ν. 4046/2012 και άλλες 
διαταξεις 
 
Την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020) 
«Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των 
αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη 
χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή 
των ετήσιων ανταποδοτικών τελών». 
 
Την Υ.Α. Α2/Φ5/9477/2003 (ΦΕΚ 709/Β΄/2003), «Καθορισμός κυρώσεων για 
παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 3054/02», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Δ2/Φ5/1794/2005 (ΦΕΚ 218/Β΄/2005). 
 
Για την Χορηγηση αδειας διανομης εμφιαλωμενου υγραεριου απαιτουνται – κατά 
περιπτωση – τα εγγραφα και στοιχεια του παραρτηματος 5 της Υ.Α. Δ2/16570/2005 
(ΦΕΚ 1306/Β΄/2005) «Κανονισμός αδειών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύεi. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας 
Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου 
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Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης 
άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής για τους ήδη επαγγελματίες από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 



Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης: 

α) Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες 
δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον 
όσον αφορά στη δραστηριότητα του εντός Ελλάδας. 

β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν 
τροποποιήσεων της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, 
ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεως τους 
στο οικεία Βιβλία Εταιρειών. 

(γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για 

τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία 

Εταιρειών. 

(δ) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των 
παραπάνω υπό (β) αναφερομένων εγγράφων. 

 

Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία: 

(α) η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες 
δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον 
όσον αφορά στη δραστηριότητα του εντός Ελλάδας. 

(β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος 
θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης κα τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 

(γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. κα εκπροσώπησης). 

(δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και 
κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το 
ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας. 

(ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων 
οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες 
εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και 
αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων. 

 

2 Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο: 

(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, εκδοθέν εντός των προηγούμενων εξήντα 
(60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

(β) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως. 



 

Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο: 

(α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, 
εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

(β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής αίτησης 
περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. 

(γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος. 

 

 

3 Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων, εφόσον 
υφίστανται: 

(α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και 
στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ασφαλούς 
λειτουργίας αυτών σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993, και του 
Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α' 68). Σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων 
κατ' αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο 
μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού 
παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ. 

 

4 Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων αναλυτική 
κατάσταση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων, εφόσον 
διαθέτει ο αιτών, στην οποία επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των 
αδειών κυκλοφορίας του. 

 

5 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχείου που 
περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή. 

 

6 Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού 

τέλους. 

 
 
Ο χρόνος ισχύος της άδειας καθορίζεται ως εξής:  τέσσερα (4) έτη. 
 
 


