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ΝΟΜΟ 3982 /2011
ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΑΔΔΙΟΔΟΣΗΗ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
ΚΔΥΑΛΑΙΟ Α'
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
ΆΡΘΡΟ 17. ΟΡΙΜΟΙ

Για ςξ ρκξπϊ ςηπ αδειξδϊςηρηπ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ςχμ ρσματόμ ποξπ ασςέπ δοαρςηοιξςήςχμ, εταομϊζξμςαι ξι παοακάςχ ξοιρμξί:
1. Βιξμηυαμία - Βιξςευμία είμαι η ςευμξξικξμξμική μξμάδα πξσ με μηυαμικά, υημικά ή άλλα
μέρα διατξοξπξιεί ςη μξοτή ή ςημ ιδιϊςηςα ποόςχμ σλόμ ή ποξψϊμςχμ, ποξκειμέμξσ ασςά μα
καςαρςξϋμ καςάλληλα για ςη υοήρη για ςημ ξπξία ποξξοίζξμςαι.
2. Δπαγγελμαςικό εογαρςήοιξ είμαι η ςευμξξικξμξμική μξμάδα ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ,
η ξπξία πληοξί ϊλεπ ςιπ παοακάςχ ποξωπξθέρειπ:
α) Διαθέςει μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ, ςχμ ξπξίχμ η εγκαςερςημέμη κιμηςήοια ιρυϋπ δεμ
σπεοβαίμει ςα 22 kW ή η θεομική ςα 50 kW. Σςα ϊοια ασςά δεμ πεοιλαμβάμεςαι η ιρυϋπ η
ξπξία δεμ ρυεςίζεςαι άμερα με ςημ παοαγχγική διαδικαρία, καθόπ και η ιρυϋπ μηυαμξλξγικήπ
εγκαςάρςαρηπ ποξξοιρμέμηπ απξκλειρςικά μα ποξρςαςεϋει ςξ πεοιβάλλξμ απϊ ςημ αρκξϋμεμη
δοαρςηοιϊςηςα.
β) Καςαςάρρεςαι ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ υαμηλήπ όυληρηπ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ
13737/724/2003 (Β' 1087) απϊταρηπ ςχμ Υπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Πεοιβάλλξμςξπ, Χχοξςανίαπ και Δημϊριχμ Έογχμ.
γ) Δεμ ατξοά επενεογαρία ξσριώμ ή μειγμάςχμ εύτλεκςχμ, εκοηκςικώμ, διαβοχςικώμ,
ξνειδχςικώμ, ςξνικώμ ή επικίμδσμχμ για ςξ πεοιβάλλξμ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Καμξμιρμξϋ 1272/2008/EC (L 353/ 31.12.2008) και ςηπ 265/2002 (Β' 1214) απϊταρηπ ςξσ Υπξσογξϋ και Υτσπξσογξϋ Οικξμξμίαπ και Οικξμξμικόμ, καθόπ και αεοίχμ σπϊ πίερη, αμεναοςήςχπ
ςηπ επενεογαζϊμεμηπ πξρϊςηςαπ.
3. Μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ παοξυήπ σπηοεριώμ είμαι ξι ηλεκςοξμηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ πξσ παοέυξσμ σπηοερίεπ ποξπ ςοίςξσπ υχοίπ μεςαπξίηρη ποξψϊμςχμ.
4. Απξθήκεπ είμαι απξθηκεσςικξί υόοξι, ρςεγαρμέμξι ή μη, πξσ βοίρκξμςαι εκςϊπ εογξρςαριακόμ υόοχμ και διαθέςξσμ μϊμιμα εγκαςερςημέμξ μηυαμξλξγικϊ ενξπλιρμϊ για ςη λειςξσογία
ςξσπ, καθόπ και ξι εγκαςαρςάρειπ πξσ ατξοξϋμ μία απϊ ςιπ πιξ κάςχ υοήρειπ:
α) Απξθήκεσρη και ρσρκεσαρία ή αμαρσρκεσαρία σλικώμ με υοήρη καςάλληλξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ, υχοίπ παοαγχγή μέξσ ποξψϊμςξπ.
β) Απξθήκεσρη εϋτλεκςχμ, διαβοχςικόμ, ξνειδχςικόμ ή ςξνικόμ ξσριόμ.
γ) Καςάφσνη ή ρσμςήοηρη εσπαθόμ ποξψϊμςχμ.
δ) Απξθήκεσρη σγοώμ ή αεοίχμ κασρίμχμ και βιξμηυαμικόμ ή ιαςοικόμ αεοίχμ.
ε) Απξθήκεσρη, διαλξγή και μηυαμική επενεογαρία για αμακύκλχρη άυοηρςχμ σλικώμ ρε
σπαίθοιξσπ ή ρςεγαρμέμξσπ υόοξσπ.
5. Κςιοιακέπ Δγκαςαρςάρειπ:
α) Κάθε δξμική καςαρκεσή πξσ ποξξοίζεςαι για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ πάρηπ τϋρεχπ αμαγκόμ ςχμ ποξαματεοϊμεμχμ δοαρςηοιξςήςχμ σπϊ ρςξιυεία 1, 2, 3 και 4.
β) Βιξμηυαμικό - Βιξςευμικό Κςίοιξ: Κάθε κςίοιξ για ςξ ξπξίξ έυει εκδξθεί άδεια ξικξδξμήπ
για βιξμηυαμική βιξςευμική υοήρη.
γ) Αμενάοςηςξ κςίοιξ: Τξ πεοιμεςοικά ελεϋθεοξ κςίρμα πξσ υοηριμξπξιείςαι απξκλειρςικά
και μϊμξ χπ επαγγελμαςικϊπ υόοξπ.
6. Φξοέαπ: Τξ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ ρςξ ϊμξμα ςξσ ξπξίξσ έυξσμ εκδξθεί ξι άδειεπ ή
σπξβάλλξμςαι ξι Υπεϋθσμεπ Δηλόρειπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 19 και ςξ ξπξίξ είμαι σπϊυοεξ
και σπεϋθσμξ για ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςξσ παοϊμςξπ.
7. Δγκαςάρςαρη (Ίδοσρη) είμαι η ςξπξθέςηρη για ποώςη τξοά ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ ρε ρσγκεκοιμέμη θέρη για άρκηρη ρσγκεκοιμέμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
8. Λειςξσογία είμαι η εμεογξπξίηρη ςξσ εγκαςαρςαθέμςξπ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ.
9. Δπέκςαρη δοαρςηοιϊςηςαπ πξσ εμπίπςει ρςιπ διαςάνειπ ςξσ παοϊμςξπ μϊμξσ μξείςαι κάθε
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επαϋνηρη, μεςά ςημ αουική εγκαςάρςαρη και λειςξσογία ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ςηπ εγκαςερςημέμηπ ιρυϋξπ ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ ή ποξρθήκη κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ή αλλαγή
ή ρσμπλήοχρη ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, πξσ ποαγμαςξπξιείςαι μέρα ρςξ γήπεδξ ϊπξσ λειςξσογεί
η εγκαςάρςαρη ή ρε ϊμξοϊ ςξσ. Όςαμ ποϊκειςαι για απξθήκεπ ςξσ άοθοξσ 17 παο. 4, επέκςαρη θεχοείςαι η αϋνηρη ςηπ απξθηκεσςικήπ ςξσπ ικαμϊςηςαπ με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ.
10. Δκρσγυοξμιρμόπ δοαρςηοιϊςηςαπ μξείςαι η αμςικαςάρςαρη ή ρσμπλήοχρη ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ, ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ και η αλλαγή ή ρσμπλήοχρη ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
11. Δοαρςηοιόςηςεπ σφηλήπ, μέρηπ ή υαμηλήπ όυληρηπ είμαι ασςέπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ
σπ' αοιθμ. 13727/724/2003 (Β'1087) κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Πεοιβάλλξμςξπ, Χχοξςανίαπ και Δημϊριχμ Έογχμ.
12. Τφηλό μηυάμημα: Τξ μηυάμημα, ςξ ξπξίξ, λϊγχ ςξσ εκ καςαρκεσήπ ϋφξσπ ςξσ, απαιςεί
ϋφξπ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ αμόςεοξ απϊ ασςϊ πξσ επιςοέπεςαι απϊ ςιπ κείμεμεπ πξλεξδξμικέπ διαςάνειπ.
13. Τφηλή εγκαςάρςαρη: Τξ ρϋμξλξ ςχμ μηυαμημάςχμ, ρσρκεσόμ, ξογάμχμ ή και ςχμ λξιπόμ μηυαμξλξγικόμ ρςξιυείχμ πξσ μπξοξϋμ, απϊ ςευμξλξγική άπξφη, μα εγκαςαρςαθξϋμ και
μα λειςξσογήρξσμ μϊμξ καςακξοϋτχπ, με απξςέλερμα ςξ ρσμξλικϊ ϋφξπ μα σπεοβαίμει ςξ
αμόςαςξ επιςοεπϊμεμξ ϋφξπ ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ, ϊπχπ ασςϊ ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ
ιρυϋξσρεπ πξλεξδξμικέπ διαςάνειπ.
14. Αδειξδξςξύρα Αουή: Η Διεϋθσμρη Αμάπςσνηπ ςηπ ξικείαπ Πεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ ρϋμτχμα με ςξ μ. 3852/2010 (Α' 87) και ςξ π.δ. 78/2006 (Α' 80), η Διεϋθσμρη Αμάπςσνηπ και Σσμςξμιρμξϋ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ ρϋμτχμα με ςξ μ.δ.
96/1973 (Α' 172), ςα καςά ςϊπξμ αομϊδια για ςιπ μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ δοαρςηοιϊςηςεπ
Δπιμεληςήοια και ξι εμόρειπ ςξσπ ρϋμτχμα με ςξ μ. 2081/1992 (Α' 154), καθόπ και ςξ Τευμικϊ
Δπιμεληςήοιξ Δλλάδαπ ρϋμτχμα με ςξ ποξεδοικϊ διάςαγμα ςηπ 27.11/14.12.1926 (Α' 430).
ΆΡΘΡΟ 18. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

1. Σςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17- 40 σπάγξμςαι ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αρκξϋμςαι ρςιπ εγκαςαρςάρειπ, ξι ξπξίεπ πεοιγοάτξμςαι ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 17 με ρςξιυεία 1, 2, 3, 4 και 5.
2. Με κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ και Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ, πξσ θα εκδξθεί εμςϊπ ςοιόμ μημόμ απϊ ςη δημξρίεσρη ςξσ παοϊμςξπ, ενειδικεϋξμςαι ξι μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ παοξυήπ σπηοεριόμ.
Κοιςήοια για ςημ έμςανη ή μη μιαπ μηυαμξλξγικήπ εγκαςάρςαρηπ παοξυήπ σπηοεριόμ ρςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17- 40 είμαι ξ βαθμϊπ επικιμδσμϊςηςαπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ και ςξσπ πεοιξίκξσπ, καθόπ και η βαοϋςηςα ςχμ επιπςόρεχμ απϊ ςη λειςξσογία ςηπ
εγκαςάρςαρηπ ρςξ πεοιβάλλξμ.
3. Δεμ σπάγξμςαι ρςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ ασςόμ:
α) Οι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αμήκξσμ ή ςημ εκμεςάλλεσρή ςξσπ έυξσμ ξι Έμξπλεπ Δσμάμειπ, η
Δλλημική Αρςσμξμία, ςξ Πσοξρβερςικό ώμα και ςξ Λιμεμικό ώμα - Δλλημική Ακςξτσλακή.
β) Τα ποαςήοια σγοώμ και αεοίχμ κασρίμχμ πξσ ποξξοίζξμςαι για ετξδιαρμϊ κάθε μεςατξοικξϋ μέρξσ.
γ) Τα ρσμεογεία επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ, ςα ταμξπξιία και ςα λιπαμςήοια ασςξκιμήςχμ
και αγοξςικόμ μηυαμημάςχμ.
δ) Οι απξθήκεπ κασρίμχμ κεμςοικόμ θεομάμρεχμ.
ε) Οι μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ ενσπηοέςηρηπ κςιοίχμ.
ρς) Οι μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ πξσ ενσπηοεςξϋμ απξκλειρςικόπ μξρξκξμεία, νεμξδξυεία, εγκαςαρςάρειπ διαρκέδαρηπ και φσυαγχγίαπ, ερςιαςϊοια και πξλσκαςαρςήμαςα, ετϊρξμ
είμαι εγκαςερςημέμεπ και λειςξσογξϋμ ρςξ υόοξ ςχμ επιυειοήρεχμ ασςόμ και ενσπηοεςξϋμ ςιπ
λειςξσογικέπ αμάγκεπ ςξσπ.
ζ) Οι κιμηςέπ ή ρςαθεοέπ μξμάδεπ πξσ ενσπηοεςξϋμ απξκλειρςικά και μϊμξ ρσγκεκοιμέμξ καςαρκεσαρςικϊ δημϊριξ ή ιδιχςικϊ έογξ και βοίρκξμςαι ρςξμ ςϊπξ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ για
υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ έςξπ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ρςημ αμςίρςξιυη Δγκεκοιμέμη Μελέςη Πεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ ρσμπεοιλαμβάμεςαι και η λειςξσογία ςχμ εμ
λϊγχ μξμάδχμ.
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η) Οι ρςαθμξί ηλεκςοξπαοαγχγήπ πξσ σπάγξμςαι ρςιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 2244/1994 (Α' 168).
θ) Οι μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ για ςημ ενόοσνη, επενεογαρία μεςαλλεσςικώμ και λαςξμικώμ ποξψϊμςχμ, ϊςαμ η επενεογαρία γίμεςαι εμςϊπ ςξσ μεςαλλεσςικξϋ ή λαςξμικξϋ υόοξσ
και η άδεια λειςξσογίαπ υξοηγείςαι ρϋμτχμα με ςξ μ.δ. 210/1973 (Α' 277) και ςξ μ. 1428/1984
(Α' 43), ϊπχπ ιρυϋει.
ι) Παοαρκεσαρςήοια καςαρςημάςχμ σγειξμξμικξύ εμδιατέοξμςξπ, ςα ξπξία αδειξδξςξϋμςαι
ρϋμτχμα με ςα άοθοα 39, 43 και 45 ςηπ Υγειξμξμικήπ Διάςανηπ Αιβ8577/1983 (Β' 526) και ςχμ
ξπξίχμ ςα παοαγϊμεμα ποξψϊμςα διαςίθεμςαι απϊ ςα καςαρςήμαςα ασςά απξκλειρςικά μέρχ
λιαμικήπ πώληρηπ.
ια) Οι μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ ενσπηοέςηρηπ λιμέμχμ.
ιβ) Οι μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ παοξυήπ σπηοεριώμ υαμηλήπ όυληρηπ, πλημ ασςόμ
πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη ςηπ παοαγοάτξσ 2.
4. Δεμ θίγξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17 έχπ 40 ειδικέπ διαςάνειπ και καμξμιρμξί ςηπ
κείμεμηπ μξμξθερίαπ πξσ οσθμίζξσμ παοάλληλα θέμαςα εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ ςχμ
μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ.
ΆΡΘΡΟ 19. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

1. Απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ σπξυοέχρη ετξδιαρμξϋ με άδεια εγκαςάρςαρηπ και άδεια λειςξσογίαπ ςα επαγγελμαςικά εογαρςήοια, ξι μηυαμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ υαμηλήπ ϊυληρηπ
και ξι απξθήκεπ υαμηλήπ ϊυληρηπ, ετϊρξμ η κιμηςήοια ή η θεομική ιρυϋπ ςξϋ μηυαμξλξγικξϋ
ενξπλιρμξϋ ςξσπ δεμ σπεοβαίμει ςα όοια πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ ρςξιυείξ α' ςηπ παοαγοάτξσ
2 ςξϋ άοθοξσ 17. Για ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςξσπ, σπξβάλλεςαι ρςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή
Τπεύθσμη Δήλχρη, η ξπξία ρσμξδεύεςαι από ςιπ απαοαίςηςεπ εγκοίρειπ και δικαιξλξγηςικά. Η καςάθερη ςηπ δήλχρηπ βεβαιόμεςαι ρε αμςίγοατϊ ςηπ απϊ ςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή, ςξ
ξπξίξ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ξ τξοέαπ. Η Αδειξδξςξϋρα Αουή διεμεογεί εκ ςχμ σρςέοχμ καςά
πεοίπςχρη επιςϊπιξ έλεγυξ ςηπ ξοθϊςηςαπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ χπ άμχ Υπεϋθσμηπ Δήλχρηπ.
Ο εμ λϊγχ έλεγυξπ ατξοά ςη θέρη, ςη δοαρςηοιϊςηςα, ςημ ιρυϋ ςηπ εγκαςάρςαρηπ και ςημ ςήοηρη ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ.
2. Απϊ ςημ απαλλαγή ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ εναιοξύμςαι:
α) ξι μξμάδεπ επενεογαρίαπ εύτλεκςχμ, εκοηκςικώμ, διαβοχςικώμ, ξνειδχςικώμ, ςξνικώμ
ή άλλχμ επικίμδσμχμ ξσριώμ και αεοίχμ σπό πίερη, αμεναοςήςχπ ςηπ επενεογαζϊμεμηπ πξρϊςηςαπ,
β) ξι απξθήκεπ ϊπξσ τσλάρρεςαι πξρϊςηςα αμόςεοη ςχμ 100 κιλώμ εύτλεκςχμ, διαβοχςικώμ, ξνειδχςικώμ, ςξνικώμ ή άλλχμ επικίμδσμχμ ξσριόμ,
γ) ξι απξθήκεπ εκοηκςικώμ πξσ σπεοβαίμξσμ ςα ϊοια ςηπ παο. 2δ ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ
3329/15.2.89 κξιμήπ απϊταρηπ ςχμ Υπξσογόμ Δθμικήπ Άμσμαπ, Δημξρίαπ Τάνηπ και Μεςατξοόμ και Δπικξιμχμιόμ και ςχμ Αμαπληοχςόμ Υπξσογόμ Πεοιβάλλξμςξπ, Χχοξςανίαπ και Δημξρίχμ Έογχμ και Βιξμηυαμίαπ, Δμέογειαπ και Τευμξλξγίαπ (Β' 132), και
δ) ξι απξθήκεπ, ϊπξσ τσλάρρεςαι πξρϊςηςα αεοίχμ σπϊ πίερη αμόςεοη ςχμ 200 κιλόμ.
3. Με ςημ επιτϋλανη ςχμ παοαγοάτχμ 1 και 2, για ςημ εγκαςάρςαρη ή ςημ επέκςαρη ή ςξμ
εκρσγυοξμιρμό ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ υαμηλήπ όυληρηπ η Αδειξδξςξϋρα Αουή υξοηγεί άδεια
εγκαςάρςαρηπ με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ απαοαίςηςχμ δικαιξλξγηςικόμ και εγκοίρεχμ. Μεςά ςημ
υξοήγηρη ςηπ άδειαπ και μέρα ρε 15 ημέοεπ η Αδειξδξςξϋρα Αουή διεμεογεί επιθεόοηρη. Για
ςη λειςξσογία ςξσπ σπξβάλλεςαι ρςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή Υπεϋθσμη Δήλχρη, ρσμξδεσϊμεμη
απϊ ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά, με ςημ ξπξία δηλόμεςαι η έμαονη ςηπ λειςξσογίαπ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ. Η καςάθερη ςηπ δήλχρηπ βεβαιόμεςαι ρε αμςίγοατϊ ςηπ απϊ ςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή, ςξ ξπξίξ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ξ τξοέαπ αμςί αδείαπ. Η λειςξσογία ςηπ μξμάδαπ επιςοέπεςαι απϊ ςηπ σπξβξλήπ ςηπ δηλόρεχπ. Η Αδειξδξςξϋρα Αουή σπξυοεξϋςαι, μέρα ρε 15 ημέοεπ απϊ ςημ καςάθερη ςηπ δήλχρηπ, μα εμεογήρει
επιθεόοηρη, για ςη διαπίρςχρη ςηπ ςήοηρηπ ή μη ςχμ ϊοχμ ςηπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ ή ςηπ
βεβαίχρηπ ρσμβαςϊςηςαπ. Η έκθερη επιθεόοηρηπ κξιμξπξιείςαι με εσθϋμη ςηπ ρςξμ τξοέα.
4. Για ςημ εγκαςάρςαρη ή ςημ επέκςαρη ή ςξμ εκρσγυοξμιρμό ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ μέρηπ
όυληρηπ η Αδειξδξςξϋρα Αουή υξοηγεί άδεια εγκαςάρςαρηπ ύρςεοα από επιθεώοηρη. Για
ςημ λειςξσογία ςξσπ ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ, με ςημ ποξωπϊθερη
σπξβξλήπ απϊ ςξ τξοέα με ςημ Υπεϋθσμη Δήλχρη εγγσηςικήπ επιρςξλήπ, η ξπξία επιρςοέτεΘεόδωρος Αθ. Κατής
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ςαι με ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ επιθεόοηρηπ, ετϊρξμ ποξκϋπςει η ρατήπ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ
άδειαπ εγκαςάρςαρηπ. Αμ ξ τξοέαπ δεμ επιθσμεί ςημ σπξβξλή εγγσηςικήπ επιρςξλήπ, σπξβάλλει ρςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή αμςί ςηπ Υπεϋθσμηπ Δήλχρηπ, αίςηρη έκδξρηπ άδειαπ λειςξσογίαπ ρσμξδεσϊμεμη απϊ ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά. Η Αδειξδξςξϋρα Αουή εμεογεί επιθεόοηρη μέρα δύξ μήμεπ και υξοηγεί άδεια λειςξσογίαπ αξοίρςξσ υοϊμξσ, ετϊρξμ διαπιρςχθεί ϊςι έυξσμ ςηοηθεί ξι ϊοξι και πεοιξοιρμξί πξσ αμαγοάτξμςαι ρςημ άδεια εγκαςάρςαρηπ.
5. Για ςημ εγκαςάρςαρη ή ςημ επέκςαρη ή ςξμ εκρσγυοξμιρμό ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ σφηλήπ
όυληρηπ η Αδειξδξςξϋρα Αουή υξοηγεί άδεια εγκαςάρςαρηπ ύρςεοα από επιθεώοηρη. Για ςη
λειςξσογία ςξσπ, ξ τξοέαπ σπξβάλλει ρςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή αίςηρη έκδξρηπ άδειαπ λειςξσογίαπ ρσμξδεσϊμεμη απϊ ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά. Η Αδειξδξςξϋρα Αουή εμεογεί
επιθεώοηρη μέρα ςοειπ μήμεπ και υξοηγεί άδεια λειςξσογίαπ αξοίρςξσ υοόμξσ, ετϊρξμ διαπιρςχθεί ϊςι έυξσμ ςηοηθεί ξι ϊοξι και πεοιξοιρμξί πξσ αμαγοάτξμςαι ρςημ άδεια εγκαςάρςαρηπ.
6. Σκξπϊπ ςηπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ και ςηπ άδειαπ λειςξσογίαπ είμαι η ενέςαρη ςχμ ρσμθηκόμ
εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ και η καςάοςιρη αμςίρςξιυχμ ςευμικόμ ϊοχμ, ξι ξπξίξι ποέπει μα ςηοξϋμςαι, για ςημ ποξρςαρία ςχμ εογαζξμέμχμ, ςχμ πεοιξίκχμ, ςξσ
κξιμξϋ και ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, απϊ κάθε κίμδσμξ βλάβηπ ςηπ σγείαπ ή εμϊυληρηπ ή οϋπαμρηπ,
πξσ μπξοεί μα ποξκληθεί απϊ ςη λειςξσογία ςηπ εμ λϊγχ εγκαςάρςαρηπ ή απϊ ςη διάθερη
ρςημ αγξοά ςχμ ποξψϊμςχμ πξσ εμδευξμέμχπ παοάγξμςαι ρε ασςήμ.
7. Διδικά για ςημ πεοίπςχρη ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ μ. 3325/2005 (Α' 68), η ιρυϋπ ςηπ
άδειαπ λειςξσογίαπ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ υοϊμξ πξσ απαιςείςαι για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςξσ έογξσ.
8. Με απϊταρη ςξσ Υπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ, η ξπξία θα εκδξθεί μέρα ρε ςοειπ μήμεπ απϊ ςη δημξρίεσρη ςξσ παοϊμςξπ, καθξοίζεςαι ξ ςϋπξπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ Υπεϋθσμχμ Δηλόρεχμ ςχμ παοαγοάτχμ 1 και 3, ξ ςϋπξπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ
άδειαπ εγκαςάρςαρηπ, ςηπ άδειαπ λειςξσογίαπ, ςηπ απϊταρηπ υξοήγηρηπ ποξθερμίαπ για μεςατξοά ή για ςευμική αμαρσγκοϊςηρη, ξ ςϋπξπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ ςοξπξπξιήρεχμ και
αμαμεόρεχμ ςχμ απξτάρεχμ ασςόμ, καθόπ και ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ςιπ ρσμξδεϋξσμ και η
διαδικαρία πξσ ποέπει μα ςηοείςαι. Με ςημ ίδια απϊταρη καθξοίζξμςαι ςξ ϋφξπ ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ, πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ παοάγοατξ 3 και ξι πεοιπςόρειπ καςάπςχρήπ ςηπ, καθόπ και ςα κοιςήοια, η διαδικαρία και η ρσυμϊςηςα διεμέογειαπ επιθεχοήρεχμ ςχμ ϊοχμ εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ απϊ ςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή.
ΆΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

1. Δεμ απαιςείςαι άδεια για ςημ εγκαςάρςαρη δοαρςηοιξςήςχμ ςχμ παοαγοάτχμ 1, 2, 3, 4
και 5 ςξσ άοθοξσ 17 ρε ΒΙΠΔ πξσ έυξσμ ξογαμχθεί ρϋμτχμα με ςξ μ. 4458/1965, ρε Βιξμηυαμικέπ και Δπιυειοημαςικέπ Πεοιξυέπ, πξσ έυξσμ ξογαμχθεί ρϋμτχμα με ςξ μ. 2545/1997,
καθόπ και ρε Δπιυειοημαςικά Πάοκα, πξσ ξογαμόμξμςαι ρϋμτχμα με ςα άοθοα 41 έχπ 64.
2. Απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ σπξυοέχρη ετξδιαρμξϋ με άδεια εγκαςάρςαρηπ για επέκςαρη ή
εκρσγυοξμιρμό ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ ξι τξοείπ πξσ έυξσμ ετξδιαρθεί με άδεια λειςξσογίαπ, ετϊρξμ απϊ ςημ επέκςαρη ή ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ:
α) Δεμ μεςαβάλλεςαι ξ βαθμόπ όυληρηπ, ποξκειμέμξσ για επαγγελμαςικά εογαρςήοια, απξθήκεπ και μξμάδεπ υαμηλήπ ϊυληρηπ εκςϊπ αμ απαιςείςαι ςοξπξπξίηρη ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ
ϊοχμ.
β) Δεμ επέουεςαι αύνηρη ςηπ εγκαςερςημέμηπ ιρυύξπ, πξσ αματέοεςαι ρςημ άδεια λειςξσογίαπ ςχμ μξμάδχμ μέρηπ και σφηλήπ όυληρηπ, ρε πξρξρςϊ μεγαλύςεοξ ςξσ 20% αμά ςοιεςία
απϊ ςημ έμαονη ςηπ λειςξσογίαπ ή ςημ ποξηγξϋμεμη επέκςαρη ή εκρσγυοξμιρμϊ. Η αϋνηρη ασςή, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι δεμ επέουεςαι μεςαβξλή ςξσ βαθμξϋ ϊυληρηπ ςηπ μξμάδαπ, δεμ
μπξοεί, ρε κάθε πεοίπςχρη, μα σπεοβεί ςα 600 kW κιμηςήοιαπ και θεομικήπ ιρυϋξπ.
Οι διαςάνειπ ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ δεμ εταομϊζξμςαι για:
α) ςιπ μξμάδεπ επενεογαρίαπ εϋτλεκςχμ, εκοηκςικόμ, διαβοχςικόμ, ξνειδχςικόμ και ςξνικόμ ξσριόμ και αεοίχμ σπϊ πίερη, αμεναοςήςχπ ςηπ επενεογαζϊμεμηπ πξρϊςηςαπ,
β) ςιπ απξθήκεπ ϊπξσ τσλάρρεςαι πξρϊςηςα αμόςεοη ςχμ 100 Kg εϋτλεκςχμ, διαβοχςικόμ,
ξνειδχςικόμ και ςξνικόμ ξσριόμ,
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γ) ςιπ απξθήκεπ εκοηκςικόμ πξσ σπεοβαίμξσμ ςα ϊοια ςηπ παο. 2δ' ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ κ.σ.α.
3329/15.2.1989 (Β'132 ), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει και
δ) ςιπ απξθήκεπ ϊπξσ τσλάρρεςαι πξρϊςηςα αεοίχμ σπϊ πίερη αμόςεοη ςχμ 200 Kg.
Ποιμ ςημ έμαονη ςηπ επέκςαρηπ ή ςξσ εκρσγυοξμιρμξϋ εμημεοόμεςαι ρυεςικά η Αδειξδξςξϋρα
Αουή και σπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη απϊ ςξ τξοέα ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ϊςι ςηοξϋμςαι ξι
ποξωπξθέρειπ ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ.
3. Απαγξοεύεςαι η εγκαςάρςαρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ σπάγξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 1,
2, 3, 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 17 ρε υώοξσπ κςιοίχμ, ξι ξπξίξι υαοακςηοίζξμςαι ρςημ ξικξδξμική
ςξσπ άδεια χπ βξηθηςικξί ή κξιμόυοηρςξι υώοξι.
4. ε πξλσώοξτα κςίοια ρςα ξπξία έυξσμ ρσρςαθεί ιδιξκςηρίεπ κας' ξοϊτξσπ, επιςοέπεςαι η
υξοήγηρη άδειαπ εγκαςάρςαρηπ μόμξ για δοαρςηοιόςηςεπ πξσ δεμ απαγξοεύξμςαι οηςά από
ςξμ καμξμιρμό ρσμιδιξκςηρίαπ. Έλλειφη καμξμιρμξϋ ρσμιδιξκςηρίαπ δε ρσμιρςά κόλσμα για
ςημ εγκαςάρςαρη.
5. Οι ϊοξι δϊμηρηπ για ςα επαγγελμαςικά εογαρςήοια είμαι ξι ίδιξι με ασςξϋπ πξσ ιρυϋξσμ για
ςα βιξμηυαμικά κςίοια.
6. Η άδεια εγκαςάρςαρηπ ιρυύει για ςοία υοόμια και μπξοεί μα παοαςαθεί μέυοι ςη ρσμπλήοχρη μίαπ εναεςίαπ. Τξ αίςημα για ςημ παοάςαρη ςηπ άδειαπ ενεςάζεςαι με βάρη ςα ίδια δεδξμέμα και ςιπ ρσμθήκεπ πξσ ίρυσαμ καςά ςη υξοήγηρή ςηπ, ετϊρξμ ρσμςοέυξσμ ρχοεσςικά ξι
ενήπ ποξωπξθέρειπ:
α. Τξ αίςημα μα έυει σπξβληθεί καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ άδειαπ.
β. Να έυει γίμει έμαονη σλξπξίηρηπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ άδειαπ.
Σε κάθε άλλη πεοίπςχρη, ςξ αίςημα για παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ή ςοξπξπξίηρη ςηπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ ενεςάζεςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πξσ ιρυϋξσμ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςξσ.
7. Οι απξτάρειπ με ςιπ ξπξίεπ υξοηγξϋμςαι ξι άδειεπ εγκαςάρςαρηπ μπξοεί μα πεοιέυξσμ ϊοξσπ ή και πεοιξοιρμξϋπ και μα επιβάλλξσμ ρςξ τξοέα ςημ εκςέλερη ειδικόμ έογχμ, ϊπξσ
απαιςείςαι, για ςημ επίςεσνη, ρςξ μέγιρςξ δσμαςϊ βαθμϊ, ςξσ ρσγκεοαρμξϋ ςηπ παοαγχγικήπ
δοαρςηοιϊςηςαπ με ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, ςχμ πεοιξίκχμ και ςχμ εογαζξμέμχμ
ρϋμτχμα και με ςιπ σπξδείνειπ και εγκοίρειπ ςχμ ρσμαομϊδιχμ σπηοεριόμ καςά ςιπ ξικείεπ διαςάνειπ. Οι τξοείπ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ σπξυοεξϋμςαι μα ςηοξϋμ ςξσπ πιξ πάμχ ϊοξσπ και πεοιξοιρμξϋπ.
8. Με κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ και Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ, η ξπξία θα εκδξθεί μέρα ρε ςοειπ μήμεπ απϊ ςη
δημξρίεσρη ςξσ παοϊμςξπ, καθξοίζεςαι ξ ςοϊπξπ δημιξσογίαπ και εμημέοχρηπ βάρηπ δεδξμέμχμ με ςη μξοτή γεχγοατικξϋ ρσρςήμαςξπ πληοξτξοιόμ (GIS) ςχμ υοήρεχμ γηπ και ϊοχμ
δϊμηρηπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ϊλη ςημ επικοάςεια,
η ξπξία θα είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςξσ διαδικςϋξσ.
9. Με κξιμή απόταρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ και Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ, πξσ εκδίδεςαι μέρα ρε ςοείπ μήμεπ απϊ ςημ
δημξρίεσρη ςξσ παοϊμςξπ, ξι μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ δοαρςηοιόςηςεπ καςαςάρρξμςαι
ρε καςηγξοίεπ, αμάλξγα με ςξμ βαθμό όυληρηπ, με βάρη ςα κοιςήοια και ςιπ καςεσθϋμρειπ
ςηπ απϊταρηπ 11508/2009 ςξσ Υπξσογξϋ Πεοιβάλλξμςξπ, Χχοξςανίαπ και Δημξρίχμ Έογχμ
(Α.Π.Π. 151/2009).
ΆΡΘΡΟ 21. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

1. Δάμ, καςά ςημ επιθεόοηρη, πξσ διεμεογείςαι, διαπιρςχθξϋμ παοεκκλίρειπ απϊ ςημ άδεια
εγκαςάρςαρηπ, ξι ξπξίεπ ϊμχπ δεμ καθιρςξϋμ ςημ μξμάδα μη ρσμβαςή με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17-40 και ςχμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ξι ξπξίεπ εκδίδξμςαι βάρει ασςόμ, υξοηγείςαι
ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ μέρηπ και σφηλήπ όυληρηπ άδεια λειςξσογίαπ εμςόπ δεκαπέμςε (15)
ημεοώμ απϊ ςημ σπξβξλή ςχμ απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ.
2. Δάμ διαπιρςχθξϋμ παοεκκλίρειπ απϊ ςημ άδεια εγκαςάρςαρηπ ςέςξιαπ τϋρηπ ή έκςαρηπ πξσ
καθιρςξϋμ ςη μξμάδα αρϋμβαςη με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17-40 και ςχμ καμξμιρςικόμ
ποάνεχμ πξσ εκδίδξμςαι κας' ενξσριξδϊςηρη ασςόμ, η Αδειξδξςξϋρα Αουή μπξοεί είςε μα εταομϊζει ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 29 για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ παοαγοάτχμ 1,
2, 3, 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 17 αμεναοςήςχπ βαθμξϋ ϊυληρηπ ϊςαμ κοίμει ϊςι δεμ είμαι δσμαςή η
άορη ςχμ παοεκκλίρεχμ είςε μα υξοηγεί για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ μέρηπ και σφηλήπ όυληρηπ
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ποξρχοιμή άδεια λειςξσογίαπ διάοκειαπ μέυοι δώδεκα μημώμ, με ρκξπϊ ςημ άορη ςχμ παοεκκλίρεχμ ϊςαμ κοίμει ϊςι είμαι δσμαςή η άορη ασςόμ. Μεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ
ασςήπ, αμ έυξσμ αοθεί ξι παοεκκλίρειπ, η Αδειξδξςξϋρα Αουή υξοηγεί ξοιρςική άδεια λειςξσογίαπ, άλλχπ εταομϊζει ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 29.
3. Δάμ η εγκαςάρςαρη έυει απξδεδειγμέμα καςαρκεσαρςεί, επεκςαθεί ή εκρσγυοξμιρςεί και
λειςξσογήρει μέρα ρςξ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ ρυεςικήπ άδειαπ, αλλά η σπεϋθσμη δήλχρη ή η αίςηρη για υξοήγηρη άδειαπ λειςξσογίαπ σπξβλήθηκε μεςά ςη λήνη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ, εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςχμ παοαγοάτχμ 3, 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 19 και ςχμ παοαγοάτχμ 1 και 2 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ. Σςημ πεοίπςχρη ασςή, ετϊρξμ ςελικά υξοηγηθεί άδεια
λειςξσογίαπ, επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ ςηπ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 29.
ΆΡΘΡΟ 22. ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ, ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ

1. Για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ παοαγοάτχμ 1, 2, 3, 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 17, πξσ ςξ ρϋμξλξ ή
μέοξπ ςχμ εγκαςαρςάρεόμ ςξσπ δεμ είμαι ρσμβαςϊ με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17-40 και ςχμ
καμξμιρςικόμ ποάνεχμ πξσ εκδίδξμςαι κας' ενξσριξδϊςηρη ασςόμ, μπξοεί, με ασςξςελή απϊταρη ςηπ Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ, μα υξοηγείςαι ποξθερμία για ςη μεςατξοά ςξσπ ρε άλλη καςάλληλη θέρη ή για ςημ ςευμική ςξσπ αμαρσγκοϊςηρη, ετϊρξμ απϊ ςη ρσμέυιρη ςηπ λειςξσογίαπ ςξσπ δεμ ποξκϋπςει άμερξπ κίμδσμξπ για:
α) ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ,
β) ςημ αρτάλεια ςχμ εγκαςαρςάρεχμ και ςχμ εογαζξμέμχμ,
γ) ςημ αρτάλεια ςχμ πεοιξίκχμ και
δ) ςημ σγεία ή ςημ αρτάλεια ςχμ καςαμαλχςόμ.
2. Καςά ςη διάοκεια ςηπ ποξθερμίαπ για ςη μεςατξοά ή ςημ ςευμική αμαρσγκοϊςηρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ πιξ πάμχ δοαρςηοιξςήςχμ επιςοέπεςαι η λειςξσογία ςξσπ με ϊοξσπ και πεοιξοιρμξϋπ πξσ θέςει η Αδειξδξςξϋρα Αουή για:
α) ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ,
β) ςημ αρτάλεια ςχμ εγκαςαρςάρεχμ και ςχμ εογαζξμέμχμ και
γ) ςημ αρτάλεια ςχμ πεοιξίκχμ και ςχμ καςαμαλχςόμ.
3. Η παοαπάμχ ποξθερμία ξοίζεςαι μέυοι δεκαξκςό μήμεπ απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ διαπιρςόμεςαι, με ρυεςική ποάνη ςηπ Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ, η μη ρσμβαςϊςηςα ςξσ ρσμϊλξσ ή μέοξσπ
ςχμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ πιξ πάμχ δοαρςηοιξςήςχμ με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17-40 και
ςχμ κας' ενξσριξδϊςηρη ασςόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ.
4. Η ποξθερμία για ςη μεςατξοά, μπξοεί μα παοαςαθεί για έμα ακϊμη έςξπ απϊ ςη λήνη ςηπ,
σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ τξοέαπ ςηπ επιυείοηρηπ έυει ετξδιαρςεί με άδεια εγκαςάρςαρηπ για
ςη μέα θέρη και για έμα ακϊμα έςξπ, ετϊρξμ η άδεια εγκαςάρςαρηπ για ςη μέα θέρη πεοιλαμβάμει ςημ αμέγεορη μέχμ κςιοίχμ και ξ τξοέαπ ςηπ επιυείοηρηπ έυει ετξδιαρςεί με ξικξδξμική
άδεια.
5. Μεςά ςημ άποακςη παοέλεσρη ςχμ πιξ πάμχ ποξθερμιόμ, δεμ επιςοέπεςαι η ρσμέυιρη λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ρςημ ίδια θέρη, αμ δεμ έυει αοθεί η μη ρσμβαςϊςηςά ςηπ με ςιπ
διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17-40 και ςχμ κας' ενξσριξδϊςηρη ασςόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ και
εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 29.
ΆΡΘΡΟ 23. ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

1. Οι άδειεπ εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ ή ξι Υπεϋθσμεπ Δηλόρειπ πξσ σπξβάλλξμςαι αμςί
ασςόμ ςοξπξπξιξϋμςαι ρςιπ ενήπ πεοιπςόρειπ:
α) Δάμ επέλθει αλλαγή ρςημ επχμσμία ςξσ τξοέα.
β) Δάμ πεοιέλθει, με ξπξιξμδήπξςε μϊμιμξ ςοϊπξ, η κσοιϊςηςα ή ςξ δικαίχμα εκμεςάλλεσρηπ
ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ και ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ ρε μέξ τξοέα.
Η ςοξπξπξίηρη ρςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ ατξοά μϊμξ ςα ρςξιυεία ςξσ τξοέα. Πιρςξπξιηςικά ή
εγκοίρειπ πξσ έυξσμ εκδξθεί ρςξ ϊμξμα ςξσ παλαιξϋ τξοέα, ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ μέυοι
ςη λήνη ςξσπ.
Αμ έυει λήνει ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ άδειαπ λειςξσογίαπ, ασςή μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ ποξηγξϋμεμξ εδάτιξ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι δεμ έυει διακξπεί η παοαγχγική και ξικξμξμική λειςξσογία ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ μέρχ ςηπ διακξπήπ ςχμ εογαριόμ
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ςηπ ρςημ ξικεία ΔΟΥ ή ϊςι η αλλαγή ςξσ τξοέα ξτείλεςαι ρε πςόυεσρη ςξσ τξοέα ρςξ ϊμξμα
ςξσ ξπξίξσ είυε εκδξθεί η άδεια λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
2. Τϊρξ ξ παλαιϊπ ϊρξ και μέξπ τξοέαπ σπξυοεξϋμςαι, μέρα ρε δϋξ μήμεπ απϊ ςημ επέλεσρη
ςηπ πιξ πάμχ μεςαβξλήπ, μα εμημεοόμξσμ με ϊπξια παοαρςαςικά πιρςξπξιξϋμ ςη μεςαβξλή
ασςή ςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή. Σε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςηπ σπξυοέχρηπ ασςήπ επιβάλλεςαι
ρςξμ καθέμαμ απϊ ςξσπ τξοείπ ποϊρςιμξ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 29.
3. Ο μέξπ τξοέαπ εσθϋμεςαι παοάλληλα με ςξμ παλαιϊ, για ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςξσ
παοϊμςξπ απϊ ςξ υοϊμξ πεοιέλεσρηπ ρε ασςϊμ ςηπ κσοιϊςηςαπ ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ
ή ςξσ δικαιόμαςξπ εκμεςάλλεσρηπ μέοξσπ ή ϊληπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ μέυοι ςημ, καςά ςημ
ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ, ειδξπξίηρη.
ΚΔΥΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΣΑΞΔΙ ΓΔΝΙΚΗ ΔΥΑΡΜΟΓΗ
ΆΡΘΡΟ 24. ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ - ΔΝΗΜΔΡΩΗ

1. Ο εμδιατεοϊμεμξπ μπξοεί μα απεσθϋμεςαι ρςη Διεύθσμρη Αμάπςσνηπ ςηπ ξικείαπ Πεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ και, μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ πιρςξπξίηρήπ ςξσπ, ρςα καςά
ςϊπξμ αομϊδια Δπιμεληςήοια και ρςξ Τευμικϊ Δπιμεληςήοιξ Δλλάδαπ, καθόπ και ρε επιλεγμέμα
Κέμςοα Δνσπηοέςηρηπ Πξλιςόμ, ποξκειμέμξσ μα πληοξτξοείςαι ρυεςικά με ςη διαδικαρία, ςα
δικαιξλξγηςικά, ςξ υοϊμξ πξσ απαιςείςαι και κάθε άλλξ ρυεςικϊ θέμα πξσ ατξοά ςημ αδειξδϊςηρη ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ πξσ ςξμ εμδιατέοει και μα σπξβάλλει ςη ρυεςική αίςηρη και ςξ τάκελξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ. Σε πεοίπςχρη σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ και ςξσ τακέλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρςα Κέμςοα Δνσπηοέςηρηπ Πξλιςόμ, ασςά, ατξϋ διεμεογήρξσμ ςξμ αουικϊ έλεγυξ
πληοϊςηςαπ ςξσ τακέλξσ, ποξχθξϋμ ασςϊμ ρςημ σπηοερία ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμεςαι.
2. Τα κέμςοα σπξδξυήπ ςηπ αίςηρηπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 1 ξτείλξσμ μα παοέυξσμ ςιπ
πληοξτξοίεπ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ και ρε έμςσπη μξοτή, καθόπ και μα θέςξσμ ρςη
διάθερη ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ σπξδείγμαςα ϊλχμ ςχμ αιςήρεχμ και άλλχμ εγγοάτχμ πξσ διέπξσμ ςη διαδικαρία ςηπ αδειξδϊςηρηπ.
3. Η Διεϋθσμρη Αμάπςσνηπ και σμςξμιρμξύ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Βιξμηυαμίαπ, η Διεύθσμρη Αμάπςσνηπ ςηπ Πεοιτέοειαπ, ςα Δπιμεληςήοια και ςξ Σευμικό Δπιμεληςήοιξ Δλλάδαπ
σπξυοεξϋμςαι ρε ηλεκςοξμική διαρϋμδερη και ρε σπξυοεχςική λειςξσογία ξλξκληοχμέμξσ
πληοξτξοιακξϋ ρσρςήμαςξπ, ρςξ πλαίριξ ςξσ ξπξίξσ θα γίμεςαι και ρε ηλεκςοξμική μξοτή η
σπξβξλή ςχμ αιςήρεχμ, η ηλεκςοξμική διακίμηρη ςξσπ μεςανϋ ςχμ ρσμαομϊδιχμ σπηοεριόμ
και η ςελική ςξσπ διεκπεοαίχρη και θα ςηοείςαι ρσμξλικϊ αουείξ αδειόμ.
4. Η Γεμική Γοαμμαςεία Βιξμηυαμίαπ και ϊλα ςα κέμςοα σπξδξυήπ ςηπ αίςηρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 σπξυοεξϋμςαι ρε λειςξσογία δικςσακξϋ ςϊπξσ, με ρκξπϊ ςη λεπςξμεοή εμημέοχρη ςχμ
επιυειοημαςιόμ ρυεςικά με ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ, ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά και ςιπ διξικηςικέπ ποάνειπ και γμχμξδξςήρειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ αδειξδϊςηρη ςχμ μεςαπξιηςικόμ
και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ.
5. Με κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Δρχςεοικόμ, Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ και Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ καθξοίζξμςαι ξι ποξδιαγοατέπ
πξσ ποέπει μα ικαμξπξιξϋμ ςα επιλεγμέμα Κέμςοα Δνσπηοέςηρηπ Πξλιςόμ, ξ ςοϊπξπ λειςξσογίαπ ςξσπ, ξ ςοϊπξπ λειςξσογίαπ ςξσ ξλξκληοχμέμξσ πληοξτξοιακξϋ ρσρςήμαςξπ ρςξ ξπξίξ
θα ρσμδέξμςαι ηλεκςοξμικά η Διεϋθσμρη Αμάπςσνηπ και Σσμςξμιρμξϋ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ
Βιξμηυαμίαπ, ξι Διεσθϋμρειπ Αμάπςσνηπ ςχμ Πεοιτεοειακόμ Δμξςήςχμ, ςα Δπιμεληςήοια και ςξ
Τευμικϊ Δπιμεληςήοιξ Δλλάδαπ και ξ ςοϊπξπ διεκπεοαίχρηπ ςχμ αιςήρεχμ μέρα ρε ασςϊ.
ΆΡΘΡΟ 25. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ

1. Ποξκειμέμξσ μα εκδξθεί ή ςοξπξπξιηθεί άδεια εγκαςάρςαρηπ ή άδεια λειςξσογίαπ ή μα υξοηγηθεί ποξθερμία για ςευμική αμαρσγκοϊςηρη ή μεςατξοά, για ςιπ μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ξ εμδιατεοϊμεμξπ σπξβάλλει αίςηρη ρσμξδεσϊμεμη με ςα απαοαίςηςα
δικαιξλξγηςικά ρε μία, κας' επιλξγήμ ςηπ, Αδειξδξςξϋρα Αουή, εκ ςχμ ξοιζξμέμχμ ρςημ παο.
14 ςξσ άοθοξσ 17. Η ρυεςική διξικηςική ποάνη ξλξκληοόμεςαι σπξυοεχςικά εμςϊπ ςηπ ίδιαπ
Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ και δεμ είμαι δσμαςή η καςάθερη ίδιαπ αίςηρηπ ρε άλλη Αδειξδξςξϋρα
Αουή.
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2. Η Αδειξδξςξύρα Αουή, με ςημ επιτϋλανη ςχμ παοαγοάτχμ 1 και 3 ςξσ άοθοξσ 19, ελέγυει μέρα ρε ποξθερμία δέκα ημεοώμ ςημ πληοϊςηςα ςξσ τακέλξσ και, ϊπξσ απαιςείςαι, διαβιβάζει αμςίγοατα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρςιπ ρσμαομϊδιεπ σπηοερίεπ και ρςξσπ ξικείξσπ
Ο.Τ.Α..
3. Οι ρσμαομόδιεπ σπηοερίεπ ξτείλξσμ μα εκδίδξσμ ςιπ απαιςξύμεμεπ εγκοίρειπ για ςημ εγκαςάρςαρη και λειςξσογία ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςχμ παοαγοάτχμ 1, 2, 3, 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 17 μέρα ρε ποξθερμία ςοιάμςα ημεοώμ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι είμαι διαθέριμα ςα απαιςξϋμεμα για ςιπ εγκοίρειπ δικαιξλξγηςικά. Οι σπηοερίεπ και τξοείπ, ςχμ ξπξίχμ ζηςείςαι η
γμόμη για ςη υξοήγηρη ςχμ παοαπάμχ εγκοίρεχμ, ξτείλξσμ μα διαςσπόμξσμ ςεκμηοιχμέμη
απάμςηρη ποξπ ςημ αομϊδια Υπηοερία, ςξ αογόςεοξ εμςόπ ςοιάμςα ημεοώμ απϊ ςη λήφη ςξσ
ρυεςικξϋ εοχςήμαςξπ, άλλχπ ςεκμαίοεςαι χπ θεςική η ρυεςική γμχμξδόςηρή ςξσπ και σπξυοεξϋςαι η αομϊδια Υπηοερία μα ενεςάρει ςξ αίςημα για ςη υξοήγηρη ςηπ ρυεςικήπ έγκοιρηπ.
4. Σε ϊλεπ ςιπ ρσμαομϊδιεπ Υπηοερίεπ για ςιπ μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηοείςαι ειδικϊ ποχςϊκξλλξ.
5. Με ςημ επιτϋλανη ςηπ μξμξθερίαπ πεοί πεοιβαλλξμςικήπ αδειξδϊςηρηπ, ειδικά για ςημ απόταρη έγκοιρηπ πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ, μεςά ςημ παοέλεσρη ποξθερμίαπ ενήμςα ημεοώμ υχοίπ αιςιξλξγημέμη απάμςηρη, ςεκμαίοεςαι όςι η έγκοιρη πξσ έυει ζηςηθεί έυει δξθεί
ρϋμτχμα με ςη ρυεςική αίςηρη.
6. Η Αδειξδξςξϋρα Αουή παοακξλξσθεί ςημ ποξόθηρη ςχμ ρυεςικόμ διαδικαριόμ, μεοιμμά για
ςημ έγκαιοη λήφη γμόμηπ ή έγκοιρηπ ςχμ ρσμαομϊδιχμ σπηοεριόμ, και εμημεοόμει αμαλϊγχπ ςξμ αιςξϋμςα. Σε κάθε πεοίπςχρη, η Αδειξδξςξϋρα Αουή, με ςημ ξσριαρςική ρσμπλήοχρη
ςξσ τακέλξσ, δηλαδή μεςά ςη λήφη γμόμηπ ή έγκοιρηπ ςχμ ρσμαομϊδιχμ σπηοεριόμ ή Ο.Τ.Α.
ή μεςά ςημ άποακςη παοέλεσρη ςχμ ποξθερμιόμ ςηπ παοαγοάτξσ 3, ξτείλει μέρα ρε ποξθερμία δεκαπέμςε ημεοώμ μα ξλξκληοόρει ςη διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ αίςηρηπ εγκαςάρςαρηπ ή
λειςξσογίαπ, είςε υξοηγόμςαπ ςημ αιςηθείρα άδεια ή ποξθερμία για ςευμική αμαρσγκοϊςηρη ή
μεςατξοά είςε απξοοίπςξμςαπ αιςιξλξγημέμα ςη ρυεςική αίςηρη.
7. Αμ παοέλθξσμ άποακςεπ ξι ποξθερμίεπ πξσ ςίθεμςαι ρςιπ ποξηγξϋμεμεπ παοαγοάτξσπ επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξμ Κόδικα Καςάρςαρηπ Δημξρίχμ Πξλιςικόμ Διξικηςικόμ Υπαλλήλχμ και Υπαλλήλχμ Ν.Π.Δ.Δ., πξσ κσοόθηκε με ςξ άοθοξ ποόςξ ςξσ
μ.3528/2007 (Α' 26).
ΆΡΘΡΟ 26. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΔΙΟΓΟΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

1. Η διεμέογεια ςχμ επιθεχοήρεχμ, ποξκειμέμξσ μα εγκαςαρςαθεί ή μα λειςξσογήρει μια δοαρςηοιϊςηςα, εκςελείςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 19 απϊ ςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή,
η ξπξία ρσμςάρρει ςιπ ρυεςικέπ εκθέρειπ και απξρκξπεί:
α) Καςά ςημ επιθεόοηρη για ςημ εγκαςάρςαρη, ρςξμ έλεγυξ ςηπ καςαλληλϊςηςαπ ςξσ υόοξσ,
ϊπξσ ασςϊπ ποξωπάουει, καθόπ και ςχμ ρσμθηκόμ πξσ επικοαςξϋμ ρςημ πεοιξυή ςηπ σπϊ εγκαςάρςαρη μξμάδαπ.
β) Καςά ςημ επιθεόοηρη για ςη λειςξσογία, ρςξμ έλεγυξ ςήοηρηπ ή μη ςχμ ϊοχμ και ςχμ πεοιξοιρμόμ ςηπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ.
Αμ παοέλθει άποακςη η ποξθερμία, πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 19, για ςη διεμέογεια ςχμ επιθεχοήρεχμ, εταομϊζεςαι η παοάγοατξπ 7 ςξσ ποξηγξϋμεμξσ άοθοξσ και ξ Ποξψρςάμεμξπ
ςηπ σπηοερίαπ μεοιμμά για ςημ άμερη διεμέογεια ή ξλξκλήοχρη ςηπ εμςελλϊμεμηπ επιθεόοηρηπ.
2. Η Αδειξδξςξϋρα Αουή διεμεογεί επίρηπ επιθεχοήρειπ δειγμαςξληπςικέπ βάρει εςήριξσ ποξγοάμμαςξπ ή ϋρςεοα απϊ καςαγγελία και ρσμςάρρει ρυεςικέπ εκθέρειπ για ςη διαπίρςχρη ςηπ
ςήοηρηπ ςχμ ϊοχμ λειςξσογίαπ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ.
ΆΡΘΡΟ 27. ΜΗΣΡΩΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

1. Η διεμέογεια πεοιξδικόμ επιθεχοήρεχμ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα με
Υπεϋθσμη Δήλχρη ή με άδεια λειςξσογίαπ αξοίρςξσ υοϊμξσ για ςη διαπίρςχρη ςηπ ςήοηρηπ ή
μη ςχμ ϊοχμ και ςχμ πεοιξοιρμόμ πξσ ποξβλέπξσμ ςα άοθοα 17 έχπ 40 και η λξιπή ιρυϋξσρα
μξμξθερία για ςημ εγκαςάρςαρη και λειςξσογία μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ
και η ρϋμςανη ρυεςικόμ εκθέρεχμ ποξπ ςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή, πξσ έυει υξοηγήρει ςημ άδεια
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ή έυει σπξδευςεί ςη ρυεςική Δήλχρη, γίμεςαι απϊ Πιρςξπξιημέμξσπ Δπιθεχοηςέπ, εγγοατϊμεμξσπ ρε ειδικϊ μηςοόξ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ ποξεδοικϊ διάςαγμα ςηπ παοαγοάτξσ
4.
2. Οι Πιρςξπξιημέμξι Δπιθεχοηςέπ ποαγμαςξπξιξϋμ επιθεχοήρειπ και ρε πεοίπςχρη έγγοατηπ, επόμσμηπ καςαγγελίαπ απϊ τξοείπ ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ ή πεοιξίκξσπ ή άλλξσπ
κξιμχμικξϋπ τξοείπ ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ παοαγοάτχμ 1, 2, 3, 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 17.
3. Τξ Μηςοόξ Πιρςξπξιημέμχμ Δπιθεχοηςόμ είμαι δημϊριξ βιβλίξ, ςξ ξπξίξ είμαι εμιαίξ για
ϊλη ςη υόοα και ςηοείςαι ρςη Διεϋθσμρη Αμάπςσνηπ και Σσμςξμιρμξϋ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ, σπϊ ςη μξοτή ηλεκςοξμικήπ βάρηπ δεδξμέμχμ.
4. Με ποξεδοικϊ διάςαγμα, πξσ εκδίδεςαι με ποϊςαρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμικόμ, Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ και Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ
καθξοίζξμςαι:
α) ςα ποξρϊμςα ςχμ Πιρςξπξιημέμχμ Δπιθεχοηςόμ, ξι καμϊμεπ πξσ διέπξσμ ςημ εκςέλερη ςξσ
έογξσ ςξσπ, και ςα ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη διαδικαρία πιρςξπξίηρήπ ςξσπ για ςημ εγγοατή
ςξσπ ρςξ μηςοόξ,
β) η ρσγκοϊςηρη επιςοξπήπ πξσ γμχμξδξςεί για ςη υξοήγηρη ή ςημ αταίοερη άδειαπ Δπιθεχοηςή και ειρηγείςαι ρςξμ Υπξσογϊ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ κάθε οϋθμιρη ρυεςική με ςξσπ Πιρςξπξιημέμξσπ Δπιθεχοηςέπ και ςξ αμςικείμεμξ ςχμ επιθεχοήρεχμ,
γ) η διαδικαρία αμάθερηπ εμςξλήπ ποξπ επιθεόοηρη, η πεοιξδικϊςηςα ςχμ επιθεχοήρεχμ αμά
καςηγξοία, η αμξιβή ςχμ Δπιθεχοηςόμ, ξι ιδιϊςηςεπ πξσ είμαι αρσμβίβαρςεπ με ςξ έογξ ςξσπ
και η διαδικαρία ςήοηρηπ ρε ηλεκςοξμική μξοτή Αουείξσ Δκθέρεχμ Δπιθεχοήρεχμ.
Η αμξιβή ςχμ Δπιθεχοηςόμ αμαποξραομϊζεςαι με κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμικόμ και Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ,
δ) ςξ ϊογαμξ και η διαδικαρία ελέγυξσ και παοακξλξϋθηρηπ ςξσ έογξσ ςχμ Δπιθεχοηςόμ, ξι
διξικηςικέπ κσοόρειπ και ςα υοημαςικά ποϊρςιμα πξσ επιβάλλξμςαι ρε ασςξϋπ, ςα ϊογαμα, η
διαδικαρία και ξι ποξωπξθέρειπ επιβξλήπ ςχμ κσοόρεχμ και ςχμ ποξρςίμχμ, ςξ ϋφξπ και η
διαβάθμιρή ςξσπ και ςα κοιςήοια επιμέςοηρήπ ςξσπ, ξι διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςχμ κσοόρεχμ, ξι ποξθερμίεπ άρκηρήπ ςξσπ και κάθε άλλξ ρυεςικϊ θέμα.
ΆΡΘΡΟ 28. ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1. Για ςημ εγκαςάρςαρη ή λειςξσογία, ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ ή ςημ επέκςαρη, καθόπ και για ςημ
έκδξρη απϊταρηπ υξοήγηρηπ ποξθερμίαπ για ςη μεςατξοά ή ςημ ςευμική αμαρσγκοϊςηρη ςχμ
εγκαςαρςάρεχμ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ καςαβάλλεςαι απϊ ςξσπ
τξοείπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ασςόμ παοάβξλξ, ςξ ξπξίξ διπλαριάζεςαι αμ η άδεια υξοηγείςαι
μεςά απϊ απϊταρη διακξπήπ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
2. Για ςημ σπξβξλή καςαγγελίαπ πξσ ατξοά μεςαπξιηςική δοαρςηοιϊςηςα, καςαβάλλεςαι απϊ
ςξμ καςαγγέλλξμςα παοάβξλξ, ςξ ξπξίξ ςξσ επιρςοέτεςαι ρε πεοίπςχρη πξσ η καςαγγελία
απξδειυθεί ϊςι εσρςαθεί.
3. Τα παοάβξλα απξςελξϋμ πϊοξ για ςημ εκάρςξςε Αδειξδξςξϋρα Αουή και ςημ απξζημίχρη
ςχμ Δπιθεχοηςόμ για ςξσπ διεμεογξϋμεμξσπ απϊ ασςξϋπ ελέγυξσπ.
4. Με κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμικόμ και Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και
Νασςιλίαπ καθξοίζξμςαι:
α) ςξ ϋφξπ ςχμ παοαβϊλχμ πξσ καςαβάλλξμςαι για ςημ εγκαςάρςαρη και λειςξσογία, για ςημ
έκδξρη απϊταρηπ υξοήγηρηπ ποξθερμίαπ για μεςατξοά ή για ςευμική αμαρσγκοϊςηρη ςχμ
εγκαςαρςάρεχμ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ, ςξ ξπξίξ είμαι αμάλξγξ με
ςημ εγκαςερςημέμη ιρυϋ και ςημ ανία ςξσ παοαγχγικξϋ ενξπλιρμξϋ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ή ςημ
απξθηκεσςική ικαμϊςηςα, ϊςαμ ποϊκειςαι για απξθήκεπ και ξ ςοϊπξπ καςαβξλήπ ςξσπ,
β) ξ ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ και ςξ ϋφξπ ςξσ πξρξϋ πξσ θα καςαβάλλεςαι με ςη μξοτή απξζημίχρηπ ρςξσπ Δπιθεχοηςέπ, καθόπ και ξ ςοϊπξπ καςαβξλήπ ςηπ και
γ) ξ ςοϊπξπ κάλσφηπ ςηπ δαπάμηπ απξμάκοσμρηπ επικίμδσμχμ ξσριόμ.
Ομξίχπ, με κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμικόμ και Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ
και Νασςιλίαπ μπξοεί μα αμαποξραομϊζεςαι ςξ ϋφξπ ςχμ χπ άμχ παοαβϊλχμ.
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ΆΡΘΡΟ 29. ΚΤΡΩΔΙ

1. Σε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ διαςάνεχμ ςχμ άοθοχμ 17 έχπ 40 και ςχμ καμξμιρςικόμ
ποάνεχμ πξσ εκδίδξμςαι κας' ενξσριξδϊςηρή ςξσπ, καθόπ και ρε πεοίπςχρη μη ςήοηρηπ ςχμ
ϊοχμ ή πεοιξοιρμόμ πξσ ςίθεμςαι με απξτάρειπ ςηπ Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ, μπξοεί μα επιβληθεί, με απόταρη ςξσ Πεοιτεοειάουη, πλημ ςχμ κσοόρεχμ ςηπ παοαγοάτξσ 3, η ξλική ή
μεοική, ποξρχοιμή ή ξοιρςική, διακξπή ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ. Η διακξπή
λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςα ϊογαμα ςηπ Πεοιτέοειαπ, με ςη
ρσμδοξμή ςχμ αρςσμξμικόμ αουόμ, με ςη ρτοάγιρη ςξσ παοαγχγικξϋ ςηπ ενξπλιρμξϋ ή ρε
πεοίπςχρη απξθήκηπ ή άλλχμ επικιμδϋμχμ εγκαςαρςάρεχμ με ςη ρτοάγιρη ασςόμ. Ο Πεοιτεοειάουηπ, μεςά απϊ εμημέοχρη ςξσ τξοέα ςηπ επιυείοηρηπ, μπξοεί μα ζηςήρει ςη διακξπή
παοξυήπ ηλεκςοικξύ οεύμαςξπ ρςη ρσγκεκοιμέμη εγκαςάρςαρη απϊ ςξ Διαυειοιρςή ςξσ Δικςϋξσ ή ςξσ Σσρςήμαςξπ Ηλεκςοξδϊςηρηπ, ξι ξπξίξι σπξυοεξϋμςαι μα ποξβξϋμ ρςη ζηςξϋμεμη
διακξπή εμςϊπ ποξθερμίαπ δϋξ μημόμ απϊ ςη ρυεςική ειδξπξίηρή ςξσπ. Σε ειδικέπ πεοιπςόρειπ
και ετϊρξμ επιβάλλεςαι ρε εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ παοϊμςξπ μϊμξσ η διακξπή λειςξσογίαπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ, ξ Πεοιτεοειάουηπ επιςοέπει για ρσγκεκοιμέμξ υοξμικϊ διάρςημα,
πξσ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξσπ ένι μήμεπ, με απϊταρή ςξσ πξσ εκδίδεςαι, ετάπαν, ςη δσμαςϊςηςα ρσμέυιρηπ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσπ για ςη βιξμηυαμξπξίηρη απξθεμάςχμ ποόςχμ σλόμ,
πξσ είμαι επικίμδσμεπ για ςξ πεοιβάλλξμ ή ςημ αρτάλεια ςηπ πεοιξυήπ. Όςαμ η Αδειξδξςξϋρα
Αουή είμαι η Διεϋθσμρη Αμάπςσνηπ και Σσμςξμιρμξϋ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ, ξι ποάνειπ ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ αμήκξσμ ρςημ αομξδιϊςηςα ςξσ Υπξσογξϋ.
2. Διακξπή ςηπ λειςξσογίαπ μιαπ δοαρςηοιϊςηςαπ επιβάλλεςαι μϊμξ ϊςαμ απϊ ςη λειςξσογία ςηπ
ποξκαλείςαι άμερξπ κίμδσμξπ για:
α) ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ,
β) ςημ αρτάλεια ςχμ εγκαςαρςάρεχμ και ςχμ εογαζξμέμχμ,
γ) ςημ αρτάλεια ςχμ πεοιξίκχμ και
δ) ςημ σγεία ή ςημ αρτάλεια ςχμ καςαμαλχςόμ ή ϊςαμ έυξσμ παοέλθει άποακςεπ ξι ποξβλεπϊμεμεπ ρςξ άοθοξ 22 ποξθερμίεπ.
3. Σε ϊρξσπ παοαβαίμξσμ ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17 έχπ 40 και ςχμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ
πξσ εκδίδξμςαι κας' ενξσριξδϊςηρη ασςόμ ή δεμ ςηοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ και πεοιξοιρμξϋπ πξσ καθξοίζξμςαι με ςιπ απξτάρειπ ςηπ Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ, ετϊρξμ δεμ επιβάλλεςαι μεοική ή ξλική, ποξρχοιμή ή ξοιρςική διακξπή λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, επιβάλλεςαι, με απϊταρη ςξσ Πεοιτεοειάουη, ποϊρςιμξ πξσ κσμαίμεςαι απϊ υίλια (1.000) εσοό μέυοι εβδξμήμςα πέμςε υιλιάδεπ (75.000) εσοό. Σςημ ίδια απϊταρη αματέοξμςαι η ποξθερμία και ξι εμέογειεπ
ρςιπ ξπξίεπ ποέπει μα ποξβεί ξ τξοέαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ για μα καςαρςεί ασςή ρσμβαςή με
ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17έχπ 40 και ςχμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ πξσ εκδίδξμςαι κας' ενξσριξδϊςηρη ασςόμ ή μα ρσμμξοτχθεί με ςξσπ ϊοξσπ και πεοιξοιρμξϋπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςιπ
άδειεπ εγκαςάρςαρηπ ή λειςξσογίαπ. Σςημ πεοίπςχρη μη ρσμμϊοτχρηπ εμςϊπ ςηπ υξοηγηθείραπ ποξθερμίαπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ παοϊμςξπ και επιβάλλεςαι
ποξρχοιμή ή ξοιρςική, διακξπή ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
4. Με απϊταρη ςξσ Πεοιτεοειάουη επιβάλλεςαι ρςξσπ μηυαμικξύπ πξσ σπξγοάτξσμ ςιπ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ ςξσ μ.1599/1986 (Α' 75) ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ξι ξπξίεπ σπξβάλλξμςαι
ρϋμτχμα με ςιπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ πξσ εκδίδξμςαι και ενξσριξδϊςηρη ςχμ άοθοχμ 17 έχπ
40, ποϊρςιμξ πξσ κσμαίμεςαι απϊ υίλια (1.000) εσοώ μέυοι δεκαπέμςε υιλιάδεπ (15.000) εσοώ, εάμ, ϋρςεοα απϊ επιθεόοηρη ςχμ αομϊδιχμ ξογάμχμ, απξδεικμϋεςαι ϊςι ξι σπξβαλλϊμεμπ δηλόρειπ είμαι αμαληθείπ. Τξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι πέοαμ ςχμ κσοόρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 22 ςξσ μ. 1599/1986. Η πιξ πάμχ απϊταρη κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικόπ και
ρςξ Τευμικϊ Δπιμεληςήοιξ Δλλάδαπ.
5. Οι κσοόρειπ ςχμ ποξηγξϋμεμχμ παοαγοάτχμ επιβάλλξμςαι, πέοαμ ασςόμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 22 ςξσ μ.1599/1986, ϊπχπ ιρυϋει, και ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςόμεςαι ϊςι δεμ
ςηοξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμεπ ποξωπξθέρειπ πξσ έυξσμ ςεθεί ρςιπ Υπεϋθσμεπ Δηλόρειπ ςχμ παοαγοάτχμ 1, 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 19.
6. Οι πιξ πάμχ κσοόρειπ επιβάλλξμςαι πέοαμ ςχμ ξπξιχμδήπξςε πξιμικώμ, αρςικώμ ή άλλχμ διξικηςικώμ κσοώρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ άλλεπ διαςάνειπ.
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7. Τα πιξ πάμχ ποϊρςιμα απξςελξϋμ πϊοξ ςηπ ξικείαπ Πεοιτέοειαπ ή ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ, καςά πεοίπςχρη, και ειρποάςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ
διαςάνειπ ςξσ Κόδικα Διρποάνεχπ Δημξρίχμ Δρϊδχμ (Κ.Δ.Δ.Δ.).
8. Με απϊταρη ςξσ Υπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ ενειδικεϋξμςαι
ςα κοιςήοια και καθξοίζεςαι η διαδικαρία επιβξλήπ ςχμ κσοόρεχμ, καθόπ και ξ ςοϊπξπ κλιμάκχρηπ ςχμ ποξρςίμχμ ςχμ παοαγοάτχμ 3 και 4. Με ϊμξια απϊταρη μπξοεί μα αμαποξραομϊζεςαι ςξ ϋφξπ ςχμ ποξρςίμχμ.
ΆΡΘΡΟ 30. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ

1. Καςά ςχμ απξτάρεχμ ςηπ Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ με ςιπ ξπξίεπ υξοηγξϋμςαι άδειεπ εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ ρςιπ μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ δοαρςηοιϊςηςεπ, καθόπ επίρηπ και
καςά ςχμ απξτάρεχμ με ςιπ ξπξίεπ επιβάλλξμςαι διξικηςικέπ κσοόρειπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ άοθοξσ, υχοεί ποξρτσγή για παοάβαρη μϊμξσ ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ.
2. Διδικόπ αμ η ανία ςξσ μηυαμξλξγικξύ ενξπλιρμξύ σπεοβαίμει ςξ πξρό ςξσ 1.000.000
εσοώ ή η απξθηκεσςική ικαμϊςηςα ςηπ απξθήκηπ σπεοβαίμει ςα 20.000 κσβικά μέςοα, ξι
απξτάρειπ ςηπ Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ, με ςιπ ξπξίεπ απξοοίπςξμςαι αιςήμαςα για υξοήγηρη άδειαπ εγκαςάρςαρηπ σπϊκειμςαι ρε εμδικξταμή ποξρτσγή εμώπιξμ ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ άοθοξσ 31, πξσ αρκείςαι μέρα ρε ποξθερμία ςοιάμςα ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ςηπ απξοοιπςικήπ απϊταρηπ. Η άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ απξςελεί ποξωπϊθερη για
ςημ άρκηρη εμδίκχμ βξηθημάςχμ εμόπιξμ ςχμ αομϊδιχμ δικαρςηοίχμ.
3. Για ςημ εταομξγή ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ η ανία ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ ή
η απξθηκεσςική ικαμϊςηςα ςηπ απξθήκηπ καθξοίζεςαι με βάρη ςα ρςξιυεία πξσ σπξβάλλξμςαι
απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ για ςη υξοήγηρη ςηπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ.
4. Για ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 2 καςαβάλλεςαι, με πξιμή απαοαδέκςξσ,
παοάβξλξ ίρξ ποξπ ςξ 0,5 %ξ ςηπ ανίαπ ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ή
ςξ 2,5% ςηπ απξθηκεσςικήπ ικαμϊςηςαπ ςηπ απξθήκηπ και μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ 1.500 εσοό. Τα
πξρά ςχμ παοαβϊλχμ απξςελξϋμ πϊοξ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Βιξμηυαμίαπ ςξσ Υπξσογείξσ
Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ και καλϋπςξσμ ςημ απξζημίχρη ςχμ μελόμ ςηπ
Δπιςοξπήπ ςξσ άοθοξσ 31.
5. Με απϊταρη ςξσ Υπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ επιςοέπεςαι η
αμαποξραομξγή ςξσ πξρξϋ ςηπ ανίαπ ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ ή ςηπ απξθηκεσςικήπ ικαμϊςηςαπ ςηπ απξθήκηπ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παοάγοατξ 2.
ΆΡΘΡΟ 31. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΔΣΑΗ ΔΝΓΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ

1. Σσρςήμεςαι ρςη Γεμική Γοαμμαςεία Βιξμηυαμίαπ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ Δπιςοξπή με αομξδιϊςηςα ςημ ενέςαρη ςχμ εμδικξταμώμ ποξρτσγώμ
ςξσ άοθοξσ 30.
2. Η Δπιςοξπή ρσγκοξςείςαι με απϊταρη ςξσ Υπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και
Νασςιλίαπ και απξςελείςαι απϊ ςα ενήπ μέλη:
α) Τξμ Γεμικϊ Γοαμμαςέα Βιξμηυαμίαπ, χπ Ποϊεδοξ.
β) Τξμ Νξμικϊ Σϋμβξσλξ ρςξ γοατείξ Νξμικξϋ Σσμβξϋλξσ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ.
γ) Τξμ Γεμικϊ Διεσθσμςή Σςήοινηπ ςηπ Βιξμηυαμίαπ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ.
δ) Τξμ Γεμικϊ Διεσθσμςή Πεοιβάλλξμςξπ ςξσ Υπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ.
ε) Έμαμ εκποϊρχπξ ςηπ Κεμςοικήπ Έμχρηπ Δπιμεληςηοίχμ.
ρς) Έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ Σσμδέρμξσ Δλλήμχμ Βιξμηυάμχμ (Σ.Δ.Β).
ζ) Έμαμ εκποϊρχπξ ςηπ Έμχρηπ Πεοιτεοειόμ.
η) Έμαμ εκποϊρχπξ ςηπ Κεμςοικήπ Έμχρηπ Δήμχμ Δλλάδαπ.
θ) Έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ Τευμικξϋ Δπιμεληςηοίξσ Δλλάδαπ (Τ.Δ.Δ.).
ι) Έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ ξικείξσ επιμεληςηοίξσ ρςξ ξπξίξ η επιυείοηρη είμαι εγγεγοαμμέμη.
Αμ η εμδικξταμήπ ποξρτσγή αρκείςαι καςά απϊοοιφηπ αιςήμαςξπ έκδξρηπ άδειαπ εγκαςάρςαΘεόδωρος Αθ. Κατής
Λόντοσ 107 26224 ΠΑΤΡΑ
Τηλ: 2610339754
Κινητό: 6972406124 6946336882 Fax: 2610 327092

Πριν από κάθε εκτύπωση σκέψου το περιβάλλον

www.anelixi.eu
email: info@anelixi.eu

ρηπ ςηπ πεοίπςχρηπ 29 ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ π.δ. 78/2006 (Α' 80), ςηπ Δπιςοξπήπ ποξεδοεϋει αμςί
ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Βιξμηυαμίαπ, ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Δμέογειαπ ςξσ Υπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ και ρσμμεςέυει με δικαίχμα φήτξσ αμςί ςξσ Γεμικξϋ Διεσθσμςή Σςήοινηπ ςηπ Βιξμηυαμίαπ ξ Ποξψρςάμεμξπ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δμέογειαπ
ςξσ Υπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ.
3. Διρηγηςήπ για ςα θέμαςα πξσ ενεςάζξμςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή ξοίζεςαι σπάλληλξπ ςηπ αομϊδιαπ κάθε τξοά σπηοερίαπ για θέμαςα βιξμηυαμίαπ ή εμέογειαπ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ,
Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ ή ςξσ Υπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ
Αλλαγήπ αμςίρςξιυα.
4. Δμόπιξμ ςηπ Δπιςοξπήπ καλείςαι πάμςξςε για ςημ σπξρςήοινη ςηπ ποξρτσγήπ ςξσ ξ εμδιατεοϊμεμξπ.
5. Η Δπιςοξπή ρσμεδοιάζει και απξταρίζει μέρα ρε ςοιάμςα ημέοεπ απϊ ςημ καςάθερη ςηπ
ποξρτσγήπ. Οι απξτάρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ λαμβάμξμςαι καςά ςημ απϊλσςη πλειξφητία ςχμ παοϊμςχμ μελόμ, ςα ξπξία δεμ μπξοεί μα είμαι λιγϊςεοα ςχμ πέμςε. Η απϊταρη ςηπ Δπιςοξπήπ
διαβιβάζεςαι ρςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή και γμχρςξπξιείςαι ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ. Αμ η απϊταρη
ςηπ Δπιςοξπήπ κάμει δεκςϊ ςξ αίςημα ςηπ ποξρτσγήπ, η Αδειξδξςξϋρα Αουή σπξυοεξϋςαι μα
εκδόρει ςημ άδεια μέρα ρε δεκαπέμςε ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρε ασςήμ ςηπ απϊταρηπ
ςηπ Δπιςοξπήπ.
6. Η γοαμμαςειακή σπξρςήοινη ςηπ Δπιςοξπήπ παοέυεςαι απϊ ςη Διεϋθσμρη Αμάπςσνηπ και Σσμςξμιρμξϋ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Βιξμηυαμίαπ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ.
ΆΡΘΡΟ 32. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ

1. Σσρςήμεςαι ρςη Διεϋθσμρη Αμάπςσνηπ και Σσμςξμιρμξϋ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Βιξμηυαμίαπ
Κεμςοική Σσμςξμιρςική Ομάδα Διξίκηρηπ Αδειξδϊςηρηπ, η ξπξία έυει χπ έογξ ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ εταομξγήπ ςξσ παοϊμςξπ μϊμξσ και ςη διαςϋπχρη ποξςάρεχμ ποξπ ςξμ Υπξσογϊ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ για ςη βελςίχρη ςχμ διαδικαριόμ, ςημ αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ και ςημ εμ γέμει απξςελερμαςική εταομξγή ςξσ.
2. Η Ομάδα απξςελείςαι απϊ ςα ενήπ μέλη:
- ςξμ Γεμικϊ Διεσθσμςή Σςήοινηπ ςηπ Βιξμηυαμίαπ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Βιξμηυαμίαπ
- ςξμ Ποξψρςάμεμξ ςηπ Διεϋθσμρηπ Αμάπςσνηπ και Σσμςξμιρμξϋ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Βιξμηυαμίαπ
- έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ Υπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ
- έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ Υπξσογείξσ Δρχςεοικόμ, Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ
- έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ και Κξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ
- έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ Υπξσογείξσ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ και Τοξτίμχμ
- έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ Υπξσογείξσ Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη
Η ρϋμθερη ςηπ Ομάδαπ μπξοεί μα διεσοϋμεςαι με απϊταρη ςξσ Υπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ και θα ρσμμεςέυξσμ ξι εκποϊρχπξι αμάλξγα.
3. Έογξ ςηπ Ομάδαπ είμαι ιδίχπ:
α) Η παοξυή σπξρςήοινηπ ςηπ Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ για θέμαςα εταομξγήπ ςχμ διαςάνεχμ 17
έχπ 40 και ςχμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ πξσ εκδίδξμςαι κας' ενξσριξδϊςηρή ασςόμ και η παοακξλξϋθηρη ςξσ έογξσ ςηπ.
β) Η παοέμβαρη, ετϊρξμ απαιςείςαι, με ςημ έκδξρη εγκσκλίχμ ή ξδηγιόμ ή με ποϊςαρη μξμξθεςικόμ παοεμβάρεχμ ποξκειμέμξσ μα επιςσγυάμεςαι η ρσμευήπ βελςίχρη ςξσ ρσρςήμαςξπ
αδειξδϊςηρηπ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ, καθόπ και η βελςίχρη ςξσ
επιυειοημαςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, με παοάλληλη μέςοηρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςηπ διαδικαρίαπ ϊρξμ ατξοά ςξ υοϊμξ, ςξ κϊρςξπ και ςη ρϋγκοιρη ρςξιυείχμ με άλλεπ εσοχπαψκέπ υόοεπ ρε εςήρια βάρη.
γ) Η εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ αμά ςημ επικοάςεια μέρχ εςηρίχμ ποξγοαμμάςχμ.
δ) Η αμαζήςηρη, επενεογαρία, αμάλσρη και παοξυή πληοξτξοιακόμ και ρςαςιρςικόμ ρςξιυείχμ αδειξδξςήρεχμ μέρχ ςξσ κεμςοικξϋ πληοξτξοιακξϋ ρσρςήμαςξπ.
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4. Η Κεμςοική Σσμςξμιρςική Ομάδα Διξίκηρηπ Αδειξδϊςηρηπ ςξμ Ιαμξσάοιξ κάθε έςξσπ σπξβάλλει ποξπ ςξμ Υπξσογϊ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ απξλξγιρςική έκθερη
ρυεςικά με ςξ έογξ πξσ σλξπξίηρε ςξ ποξηγξϋμεμξ έςξπ βάρει ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ.
5. Με απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Δρχςεοικόμ, Απξκέμςοχρηπ και Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ
και Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ ρσγκοξςείςαι η Κεμςοική Σσμςξμιρςική Ομάδα Διξίκηρηπ Αδειξδϊςηρηπ και καθξοίζξμςαι ξι αομξδιϊςηςέπ ςηπ και ειδικϊςεοα θέμαςα ςηπ
λειςξσογίαπ ςηπ.
ΆΡΘΡΟ 33. ΔΝΙΥΤΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ

Η Αδειξδξςξύρα Αουή ξτείλει μα αμαοςά ρςξ διαδικςσακό ςηπ ςόπξ ςιπ Τπεύθσμεπ Δηλώρειπ ςχμ παοαγοάτχμ 1, 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 19 ςξσ παοϊμςξπ, ςιπ άδειεπ εγκαςάρςαρηπ και
λειςξσογίαπ, πξσ εκδίδξμςαι ρςξ πλαίριξ ςχμ άοθοχμ 17-40 απϊ ςημ Αδειξδξςξϋρα Αουή, καθόπ και ϊλεπ ςιπ απξτάρειπ, εγκοίρειπ και ςα απξςελέρμαςα ελέγυχμ πξσ παοεμβάλλξμςαι
ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ αδειξδϊςηρηπ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ.
Για ςημ εταομξγή ςηπ διάςανηπ και για κάθε ρυεςικϊ θέμα εταομϊζξμςαι ρσμπληοχμαςικά ξι
διαςάνειπ ςξσ μ. 3861/2010 (A' 112).
ΚΔΥΑΛΑΙΟ Γ'
ΛΟΙΠΔ, ΔΞΟΤΙΟΔΟΣΙΚΔ, ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΔΙΑΣΑΞΔΙ
ΆΡΘΡΟ 34. ΤΣΑΗ ΑΤΣΟΣΔΛΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

1. Ο Πεοιτεοειάουηπ μπξοεί με απϊταρή ςξσ μα ρσγκοξςεί Ομάδεπ Διξίκηρηπ Έογξσ (Ο.Δ.Δ.)
ρςελευχμέμεπ απϊ σπαλλήλξσπ ςηπ Πεοιτέοειαπ, με έογξ ςξμ έλεγυξ ςηπ ρσμδοξμήπ ϊλχμ ςχμ
ςσπικόμ και ξσριαρςικόμ ποξωπξθέρεχμ για ςη υξοήγηρη άδειαπ εγκαςάρςαρηπ, επέκςαρηπ,
εκρσγυοξμιρμξϋ και λειςξσογίαπ, ϊλχμ ή ξοιρμέμχμ ή ξοιρμέμηπ καςηγξοίαπ ϊυληρηπ, μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ. Με ςημ απϊταρη ρσγκοϊςηρηπ ςχμ Ο.Δ.Δ. ξοίζξμςαι
ξ σπεϋθσμξπ και ςα μέλη ςχμ Ομάδχμ και ποξρδιξοίζεςαι αμαλσςικά ςξ έογξ και ξ υοϊμξπ πεοαίχρήπ ςξσ.
2. Οι Ο.Δ.Δ. ρσγκοξςξϋμςαι και λειςξσογξϋμ εμςϊπ ασςξςελξϋπ ςμήμαςξπ Αδειξδϊςηρηπ, πξσ
ρσρςήμεςαι ρςημ Πεοιτέοεια ή ςημ Πεοιτεοειακή Δμϊςηςα, με απϊταρη ςξσ ξικείξσ πεοιτεοειακξϋ ρσμβξσλίξσ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 241 ςξσ μ. 3852/2010 (Α' 87), με ςοξπξπξίηρη ςξσ
ερχςεοικξϋ καμξμιρμξϋ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςχμ ξικείχμ Πεοιτεοειόμ.
ΆΡΘΡΟ 35. ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ

1. Σςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 2081/1992 ξι πεοιπςόρειπ η' και θ' αμαοιθμξϋμςαι ρε θ' και
ι' και ποξρςίθεςαι πεοίπςχρη η' χπ ενήπ:
«η. Χξοηγξϋμ άδειεπ εγκαςάρςαρηπ, επέκςαρηπ, εκρσγυοξμιρμξϋ και λειςξσογίαπ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρϋμτχμα με ςξμ ξικείξ μϊμξ και διεμεογξϋμ επιθεχοήρειπ για ςη διαπίρςχρη ςηπ ςήοηρηπ ςχμ ϊοχμ λειςξσογίαπ ςξσπ. Δναιοξϋμςαι αομξδιϊςηςεπ
πξσ ρυεςίζξμςαι με ςιπ πεοιβαλλξμςικέπ εγκοίρειπ και ςιπ άδειεπ υοήρηπ μεοξϋ.
Η σπηοερία υξοήγηρηπ αδειόμ ςχμ Δπιμεληςηοίχμ πιρςξπξιείςαι απϊ ςη Γεμική Γοαμμαςεία
Βιξμηυαμίαπ, μεςά απϊ ανιξλϊγηρη ςηπ ρσμδοξμήπ ςχμ εταομϊριμχμ απαιςήρεχμ ςξσ ρυεςικξϋ ποξςϋπξσ απϊ ςξ Δθμικϊ Σϋρςημα Διαπίρςεσρηπ.
Η ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ πιρςξπξίηρηπ και η ικαμϊςηςα ςξσ Δπιμεληςηοίξσ μα αρκεί ςιπ
παοαπάμχ αομξδιϊςηςεπ διαπιρςόμεςαι με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Βιξμηυαμίαπ, πξσ
αμαοςάςαι ρςξμ ξικείξ διαδικςσακϊ ςϊπξ. Δεμ μπξοεί μα μεςάρυει ρςιπ ρσμεδοιάρειπ ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ υξοήγηρηπ μιαπ άδειαπ ποϊρχπξ, ετϊρξμ ςξ ίδιξ ή ρσγγεμήπ ςξσ έχπ ςξ δεϋςεοξ βαθμϊ εν αίμαςξπ ή εν αγυιρςείαπ, έυει σλικϊ ή ηθικϊ ρσμτέοξμ.
Με ποξεδοικϊ διάςαγμα, πξσ εκδίδεςαι με ποϊςαρη ςξσ Υπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ, οσθμίζεςαι αμαλσςικά η διαδικαρία πιρςξπξίηρηπ ςηπ σπηοερίαπ υξοήγηρηπ αδειόμ ςχμ Δπιμεληςηοίχμ, ςα ρυεςικά θέμαςα με ςιπ αομξδιϊςηςεπ και ςιπ επιθεχοήρειπ για ςημ έκδξρη ςχμ αδειόμ και ςη διαπίρςχρη ςηπ ςήοηρηπ ςχμ ςιθεμέμχμ ρε ασςέπ ϊοχμ, ξι διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςχμ απξτάρεχμ και ξι ποξθερμίεπ άρκηρηπ ςξσπ καθόπ
και κάθε άλλξ ρυεςικϊ θέμα.»
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2. Σςξ άοθοξ 4 ςξσ π.δ. ςηπ 17.11/14.12.1926 «πεοί κχδικξπξιήρεχπ ςχμ πεοί ρσρςάρεχπ
ςξσ Τ.Δ.Δ. κείμεμχμ διαςάνεχμ» (Α' 430), ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 4 ςξσ
μ.1486/1984 (Α' 161), η παοάγοατξπ 4 αμαοιθμείςαι ρε 5 και ποξρςίθεςαι παοάγοατξπ 4 χπ
ενήπ:
«4. Τξ Τ.Δ.Δ. υξοηγεί άδειεπ εγκαςάρςαρηπ, επέκςαρηπ, εκρσγυοξμιρμξϋ και λειςξσογίαπ ςχμ
μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρϋμτχμα με ςξμ ξικείξ μϊμξ και διεμεογεί επιθεχοήρειπ για ςη διαπίρςχρη ςηπ ςήοηρηπ ςχμ ϊοχμ λειςξσογίαπ ςξσπ. Δναιοξϋμςαι αομξδιϊςηςεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςιπ πεοιβαλλξμςικέπ εγκοίρειπ και ςιπ άδειεπ υοήρηπ μεοξϋ.
Η σπηοερία υξοήγηρηπ αδειόμ ςξσ Τ.Δ.Δ. πιρςξπξιείςαι απϊ ςη Γεμική Γοαμμαςεία Βιξμηυαμίαπ, μεςά απϊ ανιξλϊγηρη ςηπ ρσμδοξμήπ ςχμ εταομϊριμχμ απαιςήρεχμ ςξσ ρυεςικξϋ ποξςϋπξσ απϊ ςξ Δθμικϊ Σϋρςημα Διαπίρςεσρηπ.
Η ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ πιρςξπξίηρηπ και η ικαμϊςηςα ςξσ Τ.Δ.Δ. μα αρκεί ςιπ παοαπάμχ αομξδιϊςηςεπ διαπιρςόμεςαι με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Βιξμηυαμίαπ, πξσ αμαοςάςαι ρςξμ ξικείξ διαδικςσακϊ ςϊπξ. Δεμ μπξοεί μα μεςάρυει ρςιπ ρσμεδοιάρειπ ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ υξοήγηρηπ μιαπ άδειαπ ποϊρχπξ, ετϊρξμ ςξ ίδιξ ή ρσγγεμήπ ςξσ έχπ ςξ δεϋςεοξ βαθμϊ εν αίμαςξπ ή εν αγυιρςείαπ, έυει σλικϊ ή ηθικϊ ρσμτέοξμ.
Με ποξεδοικϊ διάςαγμα, πξσ εκδίδεςαι με ποϊςαρη ςχμ Υπξσογόμ Υπξδξμόμ, Μεςατξοόμ
και Δικςϋχμ και Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ, οσθμίζεςαι αμαλσςικά η διαδικαρία πιρςξπξίηρηπ ςηπ σπηοερίαπ υξοήγηρηπ αδειόμ ςξσ Τ.Δ.Δ., ςα ρυεςικά θέμαςα με ςιπ
αομξδιϊςηςεπ και ςιπ επιθεχοήρειπ για ςημ έκδξρη ςχμ αδειόμ και ςη διαπίρςχρη ςηπ ςήοηρηπ
ςχμ ςιθεμέμχμ ρε ασςέπ ϊοχμ, ξι διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςχμ απξτάρεχμ και ξι ποξθερμίεπ άρκηρηπ ςξσπ, καθόπ και κάθε άλλξ ρυεςικϊ θέμα.»
ΆΡΘΡΟ 36. ΈΓΚΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΌΡΩΝ

1. Μέρα ρε ςοειπ μήμεπ απϊ ςη δημξρίεσρη ςξσ παοϊμςξπ θα εκδξθεί κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ και Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ, με ςημ ξπξία καθξοίζξμςαι ειδικξί ςσπξπξιημέμξι, καςά κλάδξ δοαρςηοιόςηςαπ και είδξπ ςόπξσ εγκαςάρςαρηπ, πεοιβαλλξμςικξί όοξι ή δερμεύρειπ για μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ δεύςεοηπ (Β) Καςηγξοίαπ.
2. Για ςημ αδειξδϊςηρη ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ δεϋςεοηπ (Β)
Καςηγξοίαπ, ρϋμτχμα με ςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ, δεμ απαιςείςαι σπξβξλή Πεοιβαλλξμςικήπ Έκθερηπ και έκδξρη νευχοιρςήπ Απόταρηπ Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικώμ Όοχμ, αλλά η απϊταρη ασςή ρσγυχμεύεςαι με ςημ Άδεια Δγκαςάρςαρηπ - Λειςξσογίαπ ή ςημ Τπεύθσμη Δήλχρη ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 19. Σε νευχοιρςϊ ςμήμα ςηπ άδειαπ ή ςηπ δήλχρηπ πεοιλαμβάμξμςαι ξι ςσπξπξιημέμξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι ή δερμεϋρειπ, αμάλξγα με ςξμ κλάδξ
δοαρςηοιϊςηςαπ και ςξ είδξπ ςξσ ςϊπξσ εγκαςάρςαρηπ ςηπ αδειξδξςξϋμεμηπ επιυείοηρηπ. Δπιπλέξμ, ϊπξσ απαιςείςαι, μπξοεί μα ςίθεμςαι ποϊρθεςξι ϊοξι για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ μεςά απϊ αιςιξλξγημέμη ρυεςική ποϊςαρη ςηπ Αδειξδξςξϋραπ Αουήπ.
3. Η Απόταρη Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικώμ Όοχμ έυει διάοκεια ιρυύξπ δέκα έςη, με ςημ
ποξωπϊθερη ϊςι δε θα έυει επέλθει εμ ςχ μεςανϋ μεςαβξλή ςχμ δεδξμέμχμ βάρει ςχμ ξπξίχμ
εκδίδεςαι. Μεςά ςημ πάοξδξ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ σπϊκειςαι ρε αμαθεόοηρη ή αμαμέχρη και ςηοείςαι
η διαδικαρία έκδξρήπ ςηπ, μϊμξ ετϊρξμ επέουξμςαι ξσριαρςικέπ διατξοξπξιήρειπ χπ ποξπ ςιπ
επιπςόρειπ ρςξ πεοιβάλλξμ. Η Απϊταρη Έγκοιρηπ ςχμ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ έυει ιρυύ για
δεκαςέρρεοα έςη για ςημ πεοίπςχρη μξμάδχμ πξσ διαθέςξσμ χπ Σϋρςημα Πεοιβαλλξμςικήπ
Διαυείοιρηπ ςημ Οικξλξγική Διαυείοιρη και Οικξλξγικϊ Έλεγυξ (EMAS) και για δώδεκα έςη για
ςημ πεοίπςχρη μξμάδχμ πξσ διαθέςξσμ Σϋρςημα Πεοιβαλλξμςικήπ Διαυείοιρηπ ISO 14001 ή
άλλξ αμςίρςξιυξ ρε ιρυϋ και για ϊρξ υοϊμξ ςξ Σϋρςημα ασςϊ βοίρκεςαι ρε ιρυϋ. Μη έγκαιοη
αμαμέχρη ςξσ Σσρςήμαςξπ Πεοιβαλλξμςικήπ Διαυείοιρηπ ρσμεπάγεςαι, ετϊρξμ έυξσμ παοέλθει
δέκα έςη, ασςξδίκαιη λήνη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ Απϊταρηπ Έγκοιρηπ ςχμ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ.
Δπιπλέξμ ξ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει ρε ιρυϋ ςξ Σϋρςημα Πεοιβαλλξμςικήπ Διαυείοιρηπ
για ςξσλάυιρςξμ πέμςε έςη ποιμ ςημ παοέλεσρη δέκα εςόμ απϊ ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ ςηπ
Απϊταρηπ Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ.
4. Η Απϊταρη Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ ενακξλξσθεί μα ιρυϋει ποξρχοιμά και μεςά ςη
λήνη ςηπ, μέυοι ςημ έκδξρη μέαπ αμαμεχμέμηπ ή ςοξπξπξιημέμηπ απϊταρηπ, ετϊρξμ ϊμχπ η
σπϊυοεη επιυείοηρη αιςηθεί εγκαίοχπ ςημ αμαμέχρη ή ςοξπξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ ασςήπ ςξσΘεόδωρος Αθ. Κατής
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λάυιρςξμ δϋξ μήμεπ ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, σπξβάλλξμςαπ ποξπ ςξϋςξ ςα εκάρςξςε απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά.
5. Με απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ και Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ καθξοίζξμςαι ςα θέμαςα ςηπ ρσγυόμεσρηπ ρςημ άδεια
εγκαςάρςαρηπ ςηπ Απϊταρηπ Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ
2.
ΆΡΘΡΟ 37. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Μέρα ρε ςοειπ μήμεπ απϊ ςη δημξρίεσρη ςξσ παοϊμςξπ θα ςοξπξπξιηθεί η 50910/2727/2003 (Β'
1909) κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμίαπ και Οικξμξμικόμ, Δρχςεοικόμ, Δημϊριαπ
Διξίκηρηπ και Απξκέμςοχρηπ, Πεοιβάλλξμςξπ, Χχοξςανίαπ και Δημϊριχμ Έογχμ, Υγείαπ και
Ποϊμξιαπ, Γεχογίαπ και Δμπξοικήπ Νασςιλίαπ, η 13588/725/2006 (Β' 383) κξιμή απϊταρη ςχμ
Υπξσογόμ Δρχςεοικόμ, Δημϊριαπ Διξίκηρηπ και Απξκέμςοχρηπ, Οικξμξμίαπ και Οικξμξμικόμ,
Πεοιβάλλξμςξπ, Χχοξςανίαπ και Δημϊριχμ Έογχμ, Υγείαπ και Κξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ, Μεςατξοόμ και Δπικξιμχμιόμ και Δμπξοικήπ Νασςιλίαπ και η Υγειξμξμική Διάςανη ΔΙΒ 221/1965
(Β' 138) ςχμ Υπξσογόμ Δρχςεοικόμ και Υγείαπ, πξσ ατξοξϋμ ςη διαυείοιρη απξβλήςχμ. Με
ςημ ςοξπξπξίηρη ασςή:
α) Για ςη διαυείοιρη ςχμ απξβλήςχμ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ
ποόςηπ (Α) καςηγξοίαπ:
αα) η μελέςη επενεογαρίαπ και διαυείοιρηπ σγοόμ απξβλήςχμ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι, εμρχμαςόμεςαι ρςη Μελέςη Πεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ, απξςελόμςαπ διακοιςϊ ςμήμα ασςήπ και
εγκοίμεςαι μέρχ ςηπ Απϊταρηπ Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ. Σε πεοίπςχρη διάθερηπ
ςχμ σγοόμ απξβλήςχμ ρε ρσλλξγικϊ δίκςσξ σπξδξυήπ απξβλήςχμ, για ςημ έγκοιρη ςηπ ρυεςικήπ μελέςηπ απαιςείςαι η ρϋμτχμη γμόμη ςξσ τξοέα διαυείοιρηπ ςξσ δικςϋξσ ασςξϋ. Η άδεια
διάθερηπ σγοόμ απξβλήςχμ καςαογείςαι, αμςικαθιρςάμεμη απϊ ςημ Απϊταρη Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ,
αβ) η μελέςη επενεογαρίαπ και διαυείοιρηπ επικίμδσμχμ και ρςεοεόμ μη επικίμδσμχμ απξβλήςχμ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι, εμρχμαςόμεςαι ρςη Μελέςη Πεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ, απξςελόμςαπ διακοιςϊ ςμήμα ασςήπ και εγκοίμεςαι μέρχ ςηπ Απϊταρηπ Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ. Η αμςίρςξιυη άδεια διαυείοιρηπ διάθερηπ επικίμδσμχμ και ρςεοεόμ μη επικίμδσμχμ
απξβλήςχμ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι, καςαογείςαι, αμςικαθιρςάμεμη απϊ ςημ Απϊταρη Έγκοιρηπ
Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ.
β) Για ςη διαυείοιρη ςχμ απξβλήςχμ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ
δεϋςεοηπ (Β) καςηγξοίαπ:
βα) καςαογείςαι η μελέςη επενεογαρίαπ και διαυείοιρηπ σγοόμ απξβλήςχμ, εμό η ρυεςική
άδεια επενεογαρίαπ και διάθερηπ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι. εμρχμαςόμεςαι ρςημ Άδεια Δγκαςάρςαρηπ ή ρςημ Υπεϋθσμη Δήλχρη πξσ σπξβάλλεςαι ρςη θέρη ασςήπ. Οι ϊοξι και ξι ποξωπξθέρειπ διάθερηπ ςχμ σγοόμ απξβλήςχμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ πξσ
εγκοίμξμςαι με ςημ ποξαματεοϊμεμη Άδεια, ρϋμτχμα με ςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 36,
ββ) καςαογείςαι η μελέςη επενεογαρίαπ και διαυείοιρηπ επικίμδσμχμ και ρςεοεόμ μη επικίμδσμχμ απξβλήςχμ, εμό η ρυεςική άδεια διαυείοιρηπ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι, εμρχμαςόμεςαι
ρςημ Άδεια Δγκαςάρςαρηπ ή ρςημ Υπεϋθσμη Δήλχρη πξσ σπξβάλλεςαι ρςη θέρη ασςήπ. Οι ϊοξι
και ξι ποξωπξθέρειπ διαυείοιρηπ ςχμ απξβλήςχμ ασςόμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ πξσ εγκοίμξμςαι με ςημ ποξαματεοϊμεμη Άδεια, ρϋμτχμα με ςημ παο. 2 ςξσ
άοθοξσ 36.
γ) Για ςιπ μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ξι ξπξίεπ διαυειοίζξμςαι επικίμδσμα
απϊβληςα και διαθέςξσμ χπ Σϋρςημα Πεοιβαλλξμςικήπ Διαυείοιρηπ ςημ Οικξλξγική Διαυείοιρη
και Οικξλξγικϊ Έλεγυξ (EMAS) ρε ιρυϋ, ςξ πξρϊ ςηπ αρταλιρςικήπ κάλσφηπ και ςξσ παοαβϊλξσ πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 7 παοάγοατξπ 2.3 ςηπ Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Β' 383)
μειόμεςαι ρςξ 50%.
δ) Ο τξοέαπ στιρςάμεμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει ρε ιρυϋ αρταλιρςήοιξ
ρσμβϊλαιξ ή εγγσηςική επιρςξλή για ςιπ αμςίρςξιυεπ εογαρίεπ διαυείοιρηπ επικίμδσμχμ απξβλήςχμ, ςξ ξπξίξ θα ποέπει μα ποξρκξμίζεςαι ρςημ αομϊδια σπηοερία, ρε πεοίπςχρη αμαμέχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ. Σε πεοίπςχρη μέαπ
δοαρςηοιϊςηςαπ, η έκδξρη ςξσ αρταλιρςηοίξσ (ή εγγσηςικήπ επιρςξλήπ) απξςελεί ποξωπϊθερη
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για ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
Με κξιμέπ απξτάρειπ ςχμ Υπξσογόμ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ και
Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ επιςοέπεςαι μα καθξοίζεςαι μείχρη ςξσ πξρξϋ
υοημαςξξικξμξμικήπ αρτάλειαπ, πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 14 ςξσ π.δ. 148/2009 (Α' 190)
πεοί Πεοιβαλλξμςικήπ Δσθϋμηπ, για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ διαθέςξσμ χπ Σϋρςημα Πεοιβαλλξμςικήπ Διαυείοιρηπ ςημ Οικξλξγική Διαυείοιρη και Οικξλξγικϊ Έλεγυξ (EMAS) ρε ιρυϋ.
Μέρα ρε ςοειπ μήμεπ απϊ ςη δημξρίεσρη ςξσ παοϊμςξπ θα ςοξπξπξιηθεί η 50910/2727/2003 (Β'
1909) κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμίαπ και Οικξμξμικόμ, Δρχςεοικόμ, Δημϊριαπ
Διξίκηρηπ και Απξκέμςοχρηπ, Πεοιβάλλξμςξπ, Χχοξςανίαπ και Δημϊριχμ Έογχμ, Υγείαπ και
Ποϊμξιαπ, Γεχογίαπ και Δμπξοικήπ Νασςιλίαπ, η 13588/725/2006 (Β' 383) κξιμή απϊταρη ςχμ
Υπξσογόμ Δρχςεοικόμ, Δημϊριαπ Διξίκηρηπ και Απξκέμςοχρηπ, Οικξμξμίαπ και Οικξμξμικόμ,
Πεοιβάλλξμςξπ, Χχοξςανίαπ και Δημϊριχμ Έογχμ, Υγείαπ και Κξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ, Μεςατξοόμ και Δπικξιμχμιόμ και Δμπξοικήπ Νασςιλίαπ και η Υγειξμξμική Διάςανη ΔΙΒ 221/1965
(Β' 138) ςχμ Υπξσογόμ Δρχςεοικόμ και Υγείαπ, πξσ ατξοξϋμ ςη διαυείοιρη απξβλήςχμ. Με
ςημ ςοξπξπξίηρη ασςή:
α) Για ςη διαυείοιρη ςχμ απξβλήςχμ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ
ποόςηπ (Α) καςηγξοίαπ:
αα) η μελέςη επενεογαρίαπ και διαυείοιρηπ σγοόμ απξβλήςχμ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι, εμρχμαςόμεςαι ρςη Μελέςη Πεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ, απξςελόμςαπ διακοιςϊ ςμήμα ασςήπ και
εγκοίμεςαι μέρχ ςηπ Απϊταρηπ Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ. Σε πεοίπςχρη διάθερηπ
ςχμ σγοόμ απξβλήςχμ ρε ρσλλξγικϊ δίκςσξ σπξδξυήπ απξβλήςχμ, για ςημ έγκοιρη ςηπ ρυεςικήπ μελέςηπ απαιςείςαι η ρϋμτχμη γμόμη ςξσ τξοέα διαυείοιρηπ ςξσ δικςϋξσ ασςξϋ. Η άδεια
διάθερηπ σγοόμ απξβλήςχμ καςαογείςαι, αμςικαθιρςάμεμη απϊ ςημ Απϊταρη Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ,
αβ) η μελέςη επενεογαρίαπ και διαυείοιρηπ επικίμδσμχμ και ρςεοεόμ μη επικίμδσμχμ απξβλήςχμ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι, εμρχμαςόμεςαι ρςη Μελέςη Πεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ, απξςελόμςαπ διακοιςϊ ςμήμα ασςήπ και εγκοίμεςαι μέρχ ςηπ Απϊταρηπ Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ. Η αμςίρςξιυη άδεια διαυείοιρηπ διάθερηπ επικίμδσμχμ και ρςεοεόμ μη επικίμδσμχμ
απξβλήςχμ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι, καςαογείςαι, αμςικαθιρςάμεμη απϊ ςημ Απϊταρη Έγκοιρηπ
Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ.
β) Για ςη διαυείοιρη ςχμ απξβλήςχμ ςχμ μεςαπξιηςικόμ και ρσματόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ
δεϋςεοηπ (Β) καςηγξοίαπ:
βα) καςαογείςαι η μελέςη επενεογαρίαπ και διαυείοιρηπ σγοόμ απξβλήςχμ, εμό η ρυεςική
άδεια επενεογαρίαπ και διάθερηπ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι. εμρχμαςόμεςαι ρςημ Άδεια Δγκαςάρςαρηπ ή ρςημ Υπεϋθσμη Δήλχρη πξσ σπξβάλλεςαι ρςη θέρη ασςήπ. Οι ϊοξι και ξι ποξωπξθέρειπ διάθερηπ ςχμ σγοόμ απξβλήςχμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ πξσ
εγκοίμξμςαι με ςημ ποξαματεοϊμεμη Άδεια, ρϋμτχμα με ςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 36,
ββ) καςαογείςαι η μελέςη επενεογαρίαπ και διαυείοιρηπ επικίμδσμχμ και ρςεοεόμ μη επικίμδσμχμ απξβλήςχμ, εμό η ρυεςική άδεια διαυείοιρηπ, ϊπξσ ασςή απαιςείςαι, εμρχμαςόμεςαι
ρςημ Άδεια Δγκαςάρςαρηπ ή ρςημ Υπεϋθσμη Δήλχρη πξσ σπξβάλλεςαι ρςη θέρη ασςήπ. Οι ϊοξι
και ξι ποξωπξθέρειπ διαυείοιρηπ ςχμ απξβλήςχμ ασςόμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ πξσ εγκοίμξμςαι με ςημ ποξαματεοϊμεμη Άδεια, ρϋμτχμα με ςημ παο. 2 ςξσ
άοθοξσ 36.
γ) Για ςιπ μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ξι ξπξίεπ διαυειοίζξμςαι επικίμδσμα
απϊβληςα και διαθέςξσμ χπ Σϋρςημα Πεοιβαλλξμςικήπ Διαυείοιρηπ ςημ Οικξλξγική Διαυείοιρη
και Οικξλξγικϊ Έλεγυξ (EMAS) ρε ιρυϋ, ςξ πξρϊ ςηπ αρταλιρςικήπ κάλσφηπ και ςξσ παοαβϊλξσ πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 7 παοάγοατξπ 2.3 ςηπ Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Β' 383)
μειόμεςαι ρςξ 50%.
δ) Ο τξοέαπ στιρςάμεμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει ρε ιρυϋ αρταλιρςήοιξ
ρσμβϊλαιξ ή εγγσηςική επιρςξλή για ςιπ αμςίρςξιυεπ εογαρίεπ διαυείοιρηπ επικίμδσμχμ απξβλήςχμ, ςξ ξπξίξ θα ποέπει μα ποξρκξμίζεςαι ρςημ αομϊδια σπηοερία, ρε πεοίπςχρη αμαμέχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ. Σε πεοίπςχρη μέαπ
δοαρςηοιϊςηςαπ, η έκδξρη ςξσ αρταλιρςηοίξσ (ή εγγσηςικήπ επιρςξλήπ) απξςελεί ποξωπϊθερη
για ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
Με κξιμέπ απξτάρειπ ςχμ Υπξσογόμ Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ και
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Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ επιςοέπεςαι μα καθξοίζεςαι μείχρη ςξσ πξρξϋ
υοημαςξξικξμξμικήπ αρτάλειαπ, πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 14 ςξσ π.δ. 148/2009 (Α' 190)
πεοί Πεοιβαλλξμςικήπ Δσθϋμηπ, για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ διαθέςξσμ χπ Σϋρςημα Πεοιβαλλξμςικήπ Διαυείοιρηπ ςημ Οικξλξγική Διαυείοιρη και Οικξλξγικϊ Έλεγυξ (EMAS) ρε ιρυϋ.
ΆΡΘΡΟ 38. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ Ν. 1360/1983

Τξ άοθοξ 4 ςξσ μ.1360/1983 (Α' 65), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ παο. 21 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ.
2412/1996 (Α' 123) και ςξ άοθοξ 28 ςξσ μ. 3325/2005 (Α' 68), αμςικαθίρςαςαι χπ ενήπ:
«Με κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Οικξμξμίαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Νασςιλίαπ και Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ επιςοέπεςαι η επέκςαρη ςηπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ ιδιαίςεοα ρημαμςικόμ για ςημ Δθμική Οικξμξμία παοαγχγικόμ επεμδϋρεχμ, καςά παοέκκλιρη ςξσ μϊμξσ, ετϊρξμ απϊ ςη μελέςη πεοιβαλλξμςικόμ επιπςόρεχμ απξδεικμϋεςαι ρςξ μέςοξ πξσ είμαι δσμαςϊμ ϊςι ξ εκρσγυοξμιρμϊπ δεμ θα ποξκαλέρει ποϊρθεςη επιβάοσμρη ρςξ
πεοιβάλλξμ.
Η επέκςαρη μπξοεί μα ποαγμαςξπξιείςαι μέρα ρε γήπεδξ ϊπξσ λειςξσογεί η εγκαςάρςαρη ή
ρε ϊμξοϊ ςξσ ή ρε γήπεδξ έμαμςι ςξσ γηπέδξσ ϊπξσ λειςξσογεί η μξμάδα.
Η αμχςέοχ διάςανη δεμ έυει ιρυϋ ρε πεοιξυέπ με καθερςόπ ειδικήπ πεοιβαλλξμςικήπ ποξρςαρίαπ.»
ΆΡΘΡΟ 39. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

1. Για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ παοαγοάτχμ 1, 2, 3, 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 17, ξι ξπξίεπ καςά ςημ
έμαονη ιρυϋξπ ςξσ παοϊμςξπ δεμ είμαι ετξδιαρμέμεπ με άδεια εγκαςάρςαρηπ ή λειςξσογίαπ,
ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ασςϊ απαιςείςαι, είμαι δσμαςή η υξοήγηρη εμιαίαπ άδειαπ εγκαςάρςαρηπ
και λειςξσογίαπ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17 έχπ 40. Σςημ πεοίπςχρη ασςή επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 29 ςξσ παοϊμςξπ.
Δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ εμπίπςξσμ ρςξ αμχςέοχ εδάτιξ μπξοξϋμ μα ετξδιαρθξϋμ με άδεια λειςξσογίαπ, υχοίπ ςημ επιβξλή ποξρςίμξσ, ετϊρξμ εμςόπ εμόπ έςξσπ από ςη δημξρίεσρη ςξσ
παοόμςξπ μόμξσ σπξβάλλξσμ ρυεςική αίςηρη ρσμξδεσϊμεμη απϊ ϊλα ςα ποξβλεπϊμεμα και
απαοαίςηςα, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17 έχπ 40 δικαιξλξγηςικά και ςχμ κας' ενξσριξδϊςηρη ασςόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ. Μεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ ασςήπ, η
άδεια λειςξσογίαπ υξοηγείςαι με ςημ επιβξλή υοημαςικξϋ ποξρςίμξσ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 3
ςξσ άοθοξσ 29.
2. Οι άδειεπ λειςξσογίαπ, πξσ έυξσμ εκδξθεί για ξοιρμέμη υοξμική διάοκεια, ενακξλξσθξϋμ μα
ιρυϋξσμ μέυοι ςη λήνη ςξσπ. Καςά ςη διάοκεια ςηπ ιρυϋξπ ςξσπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ πξσ
ίρυσαμ καςά ςξ υοϊμξ ςηπ έκδξρήπ ςξσπ. Αιςήμαςα για ςημ αμαμέχρή ςξσπ ενεςάζξμςαι χπ αιςήμαςα για ςη ρσμέυιρη λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι η επιυείοηρη
διαςηοεί ξικξμξμική και παοαγχγική δοαρςηοιϊςηςα και υξοηγξϋμςαι μέεπ άδειεπ λειςξσογίαπ
με αϊοιρςη υοξμική διάοκεια ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17 έχπ 40.
3. Για ςη υξοήγηρη ςηπ άδειαπ λειςξσογίαπ δοαρςηοιϊςηςαπ, για ςημ ξπξία σπάουει ήδη ρε ιρυϋ άδεια εγκαςάρςαρηπ, η ξπξία και εκδϊθηκε ποιμ απϊ ςημ έμαονη ιρυϋξπ ςξσ παοϊμςξπ μϊμξσ, θα ενακξλξσθξϋμ μα εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ πξσ ίρυσαμ καςά ςημ έκδξρη ςηπ άδειαπ
εγκαςάρςαρηπ.
4. Δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ξπξίχμ η εγκαςάρςαρη, η λειςξσογία, ξ εκρσγυοξμιρμϊπ, η επέκςαρη,
η μεςεγκαςάρςαρη, η ρσγυόμεσρη ή ξ διαυχοιρμϊπ έγιμαμ καςά παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ ςξσ
μ. 3325/2005 (Α' 68 ), αλλά ρσμάδξσμ με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 17 έχπ 40 και ςχμ κας' ενξσριξδϊςηρη ασςόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, μπξοξϋμ πλέξμ μα ετξδιάζξμςαι με εμιαία άδεια
εγκαςάρςαρηπ και άδεια λειςξσογίαπ.
5. Για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ, για ςιπ ξπξίεπ η λειςξσογία ςξσπ δεμ είμαι ρσμβαςή με ςιπ διαςάνειπ
ςχμ άοθοχμ 17 έχπ 40, εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 29.
6. Για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ υαμηλήπ ϊυληρηπ, ξι ξπξίεπ καςά ςξ υοϊμξ ίδοσρήπ ςξσπ δεμ απαλλάρρξμςαμ απϊ ςημ σπξυοέχρη ετξδιαρμξϋ ςξσπ με άδεια εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ και
ςασςϊυοξμα η εγκαςάρςαρη και η λειςξσογία ςξσπ δεμ απαγξοεσϊςαμ απϊ ρυεςικέπ διαςάνειπ,
εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 19, ετϊρξμ δεμ έυει διακξπεί ξοιρςικά η λειςξσογία
ςξσπ.
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7. Δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ απαλλάρρξμςαμ καςά ςξ υοϊμξ ίδοσρηπ ςξσπ απϊ ςημ σπξυοέχρη ετξδιαρμξϋ ςξσπ με άδειεπ εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ και δεμ ίρυσαμ διαςάνειπ πξσ απαγϊοεσαμ ςημ εγκαςάρςαρη και ςη λειςξσογία ςξσπ, ενακξλξσθξϋμ μα απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ
σπξυοέχρη ετξδιαρμξϋ με ςιπ χπ άμχ άδειεπ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ τξοέα ςηπ εκμεςάλλεσρήπ
ςξσπ, ετϊρξμ δεμ έυει διακξπεί ξοιρςικά η λειςξσογία ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ σπϊ ςημ ξικξμξμική
ςηπ έμμξια και η εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ δεμ έυει νεπεοάρει ςα είκξρι δϋξ KW κιμηςήοιαπ ή ςα πεμήμςα KW θεομικήπ ιρυϋξπ. Δάμ ρσμςοέυξσμ ξι παοαπάμχ
ποξωπξθέρειπ, αλλά απϊ ςη λειςξσογία ςχμ μξμάδχμ ασςόμ ποξκαλξϋμςαι δσρμεμείπ επιπςόρειπ ρςξ πεοιβάλλξμ ή ξυλήρειπ ρςξσπ πεοιξίκξσπ, εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 29.
Δάμ ξι μξμάδεπ ασςέπ, λϊγχ εκρσγυοξμιρμξϋ ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ςξσπ ενξπλιρμξϋ, έυξσμ σπεοβεί ςα είκξρι δϋξ KW κιμηςήοιαπ ή ςα πεμήμςα KW θεομικήπ ιρυϋξπ, μπξοξϋμ μα ετξδιάζξμςαι με εμιαία άδεια εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ ρϋμτχμα με ςη διαδικαρία ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.
8. Δογαρςήοια ςα ξπξία καςά ςημ έκδξρη ςξσ παοϊμςξπ μϊμξσ έυξσμ ετξδιαρςεί με Διδική Δήλχρη ή άδεια λειςξσογίαπ ή απαλλάρρξμςαμ απϊ ςημ σπξυοέχρη ετξδιαρμξϋ δσμάμει ςχμ διαςάνεχμ ςξσ μ. 3325/2005, ενακξλξσθξϋμ μα υαοακςηοίζξμςαι χπ εογαρςήοια.
9. Μέυοι ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 20, εταομϊζεςαι η
13727/724/2003 (Β' 1087) κξιμή απϊταρη ςχμ Υπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Πεοιβάλλξμςξπ, Χχοξςανίαπ και Δημϊριχμ Έογχμ.
10. Τα ποξεδοικά διαςάγμαςα και ξι σπξσογικέπ απξτάρειπ, πξσ έυξσμ εκδξθεί με βάρη καςαογξϋμεμεπ με ςξμ παοϊμςα μϊμξ διαςάνειπ ςξσ μ. 3325/2005, ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ μέυοι ςημ έκδξρη ςχμ αμςίρςξιυχμ ποξεδοικόμ διαςαγμάςχμ και σπξσογικόμ απξτάρεχμ πξσ
ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ μϊμξ ασςϊμ. Διδικϊςεοα, μέυοι μα καθιεοχθξϋμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 1
ςξσ άοθοξσ 36 ξι ειδικξί, καςά κλάδξ δοαρςηοιϊςηςαπ και είδξπ ςϊπξσ εγκαςάρςαρηπ, πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι για ςα επαγγελμαςικά εογαρςήοια και ςιπ λξιπέπ μεςαπξιηςικέπ και ρσματείπ
δοαρςηοιϊςηςεπ, ξι εμ λϊγχ μξμάδεπ θα σπξβάλξσμ ςημ ποξβλεπϊμεμη απϊ ςξ μ. 3010/2002
ΜΠΔ. Δπιπλέξμ, ϊρξμ ατξοά ςα άοθοα ςξσ μ. 3325/2005 και κσοίχπ ςξ δεϋςεοξ μέοξπ ασςξϋ
πξσ δεμ καςαογξϋμςαι:
α) ϊπξσ γίμεςαι παοαπξμπή ρςημ παο. 1β και ρςημ παο. 1γ ςξσ άοθοξσ 2, εταομϊζεςαι ςξ
άοθοξ 17 παοάγοατξι 2 και 4,
β) ϊπξσ γίμεςαι παοαπξμπή ρςιπ παοαγοάτξσπ 1 και 2 ςξσ άοθοξσ 5 μξείςαι ςξ άοθοξ 19 παοάγοατξι 1 και 2 ςξσ παοϊμςξπ,
γ) ϊπξσ γίμεςαι παοαπξμπή ρςιπ παοαγοάτξσπ 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 4 εταομϊζξμςαι ξι παοάγοατξι 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 20,
δ) ϊπξσ γίμεςαι παοαπξμπή ρςξ άοθοξ 24, εταομϊζεςαι ςξ άοθοξ 29 ςξσ παοϊμςξπ και
ε) ϊπξσ γίμεςαι παοαπξμπή ρςιπ διαςάνειπ ςξσ ποόςξσ Μέοξσπ, εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ
ςχμ άοθοχμ 17 έχπ 40 ςξσ παοϊμςξπ μϊμξσ.
ΆΡΘΡΟ 40. ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Απϊ ςημ έμαονη ιρυϋξπ ςξσ παοϊμςξπ μϊμξσ καςαογξϋμςαι:
α) Τξ άοθοξ 2 πλημ ςηπ παο.2, ςξ άοθοξ 3, ςξ άοθοξ 4 πλημ ςχμ παοαγοάτχμ 6, 7, 8 πεοίπςχρη β' και 9, ςξ άοθοξ 5, ςξ άοθοξ 6 πλημ ςχμ παοαγοάτχμ 1, 2 και 7, ςξ άοθοξ 10 πλημ
ςηπ παο. 8, ςα άοθοα 11 έχπ 13 και ςα άοθοα 24 έχπ 26 ςξσ μ. 3325/2005.
β) Κάθε άλλη διάςανη πξσ αμςιβαίμει ρςιπ διαςάνειπ ςξσ παοϊμςξπ.
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