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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 158
3 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15
Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για
την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών
δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τρο−
ποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προ−
θεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 8 του άρθρου 19 Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποι−
ητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α).
2. Του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών−
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του Ν. 3982/2011 και
το άρθρο 19 παρ. 5 του Νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α).
3. Του Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α) «Περί ασκήσεως του
επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου
κ.λπ.», όπως ισχύει.
4. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Δι−
οικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα
το άρθρο 13 αυτού.
5. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α) «Διορισμός Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
6. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
7. Toυ Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.Δ. 122/2004
(ΦΕΚ 85Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
8. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213Α) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
– Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

9. Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221Α) «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
10. Του Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ 170Α) «Σύσταση Υπουργείου Θα−
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων».
11. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε−
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
12. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄96) «Σύσταση και οργάνωση της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του ΠΔ 396/1989
(Α΄172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανί−
ας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
342/1990 (Α΄135) και το ΠΔ 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση
και τροποποίηση του ΠΔ 396/89 «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/95
(Α΄261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες δια−
τάξεις» και του Π.Δ 182/2005 (Α΄230) «Διάρθρωση και αρ−
μοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης».
13. Της υπ’ αριθμ. Υ13/24−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2740) Απόφασης
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ αρ. 19 παρ. 1 Ν. 3982/2011
Άρθρο 1
Δικαιολογητικά για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλω−
σης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2011
1. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα I).
β. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη) (Παράρτημα IIΙ).
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γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον
δεν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ) για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
δ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική
Αρχή.
2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμε−
να):
α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβε−
στικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006), εφόσον απαιτείται.
Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών
(υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανά−
γκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28−
6−1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της ΥΑ
Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993) αντίστοιχα.
β. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από
την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.
12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.
γ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτι−
κής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χη−
μείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
δ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηρι−
ότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού,
εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο
κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση
του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης
(όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστά−
μενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκ−
δοσης νέας.
στ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργί−
ας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α΄4) «Περί
της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως
Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστα−
σης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός
και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δρα−
στηριότητας.
ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμο−
λέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς
και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Από−
φασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.
3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90).
η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου
σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο
3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η
μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφό−
σον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε
εθνική οδό.
Άρθρο 2
Διαδικασία για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης
του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2011
1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει συμπληρωμένο το Ερω−
τηματολόγιο που προμηθεύεται από την Αδειοδοτούσα
Αρχή, η οποία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών χορηγεί
σε αυτόν άπαξ απάντηση (Παράρτημα ΙΙA), στην οποία
αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιη−
τικά, εγκρίσεις κ.λπ.).
2. Ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση της Αδει−
οδοτούσας Αρχής επί του Ερωτηματολογίου, είτε αυτοτε−
λώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά
και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) στην Αδει−
οδοτούσα Αρχή, η οποία, εντός δέκα (10) ημερών, ελέγχει
την τυπική πληρότητά τους και τα μεν δικαιολογητικά τα

διατηρεί στο φάκελο του ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες
κ.λπ. διαβιβάζει στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό
αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να
χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, βεβαιώσεις κ.λπ,
εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Σε περίπτωση
έκδοσης οικοδομικής άδειας μία σειρά θεωρημένων σχε−
διαγραμμάτων κοινοποιείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή
στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Σε περίπτωση που
τα επιμέρους δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί εντός
των προβλεπομένων στο άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 3982/11
προθεσμιών δύναται, με εξαίρεση τη βεβαίωση χρήσης γης,
να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα
ότι τηρούνται οι προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για
καθένα από αυτά.
3. Μετά τη συγκέντρωση των εγκρίσεων κ.λπ. που δί−
νονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την
άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων προθεσμιών,
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή
ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει την Υπεύθυ−
νη Δήλωση του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2011, μαζί
με το σχετικό παράβολο. Η κατάθεση της ως άνω Υπεύ−
θυνης Δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την
Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο
φορέας. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης εφόσον
έχουν συγκεντρωθεί τα δικαιολογητικά ή έχουν παρέλθει
άπρακτες οι σχετικές προθεσμίες, γίνεται και χωρίς την
προηγούμενη ειδοποίηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, με
ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά
περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του περιεχομέ−
νου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. Ο εν λόγω έλεγχος
αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα, την ισχύ της εγκατά−
στασης και την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλί−
σεις από το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς
τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29. Η προθε−
σμία που χορηγείται για την άρση των παρεκκλίσεων δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Κατά τη διάρκεια
της προθεσμίας αυτής είναι δυνατή η λειτουργία της μο−
νάδας με όρους και περιορισμούς που περιλαμβάνονται
στην απόφαση με την οποία χορηγείται η προθεσμία. Σε
περίπτωση που δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις ή διαπιστωθεί
ότι δεν τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που έχουν τεθεί
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο παύει η ισχύς της
θεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης και εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29.
5. Ο κατά περίπτωση επιτόπιος έλεγχος, που διενεργεί−
ται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αφορά του−
λάχιστον ποσοστό 20% των επιχειρήσεων που κατέθεσαν
την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3982/2011
κατά το προηγούμενο δίμηνο. Η επιλογή τους γίνεται με
τυχαία κλήρωση μία μέρα πριν την ημερομηνία ελέγχου,
η οποία έχει καθοριστεί μετά από σχετικό διμηνιαίο προ−
γραμματισμό της υπηρεσίας, στον οποίο προσδιορίζεται
το πλήθος των ελέγχων και οι ημερομηνίες ελέγχων. Η
κλήρωση γίνεται ως εξής.
α) Οι υπεύθυνες δηλώσεις καταχωρούνται με αύξοντα
αριθμό σε Ειδικό Κατάλογο που ετοιμάζει η Αδειοδοτούσα
Αρχή με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου.
β) Στο τέλος κάθε διμήνου το οποίο αρχίζει να προ−
σμετράται από τον επόμενο μήνα έκδοσης της παρούσης
με τη βοήθεια της κατάλληλης συνάρτησης του υπολο−
γιστικού φύλου, επιλέγεται με τυχαίο τρόπο το πλήθος
των δηλώσεων στις οποίες θα διενεργηθεί ο επιτόπου
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έλεγχος την επόμενη μέρα, με ελάχιστο αριθμό τη μια
επιχείρηση.
γ) Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή,
η οποία συγκροτείται με απόφαση της αδειοδοτούσας
αρχής και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.
δ) Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο δήλωση που
ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται.
Στο Παράρτημα VI της παρούσης παρατίθεται παρά−
δειγμα εφαρμογής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ άρ. 19 παρ. 3−5 Ν.
3982/2011
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης
1. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα Ι).
β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον
δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ) για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική
Αρχή.
δ. Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της
15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α΄), στην περίπτωση κατά την οποία
η εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς είναι μεγαλύτερη των
22 KW (κινητήρια) ή των 50 KW (θερμική).
2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμε−
να):
α. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διά−
γραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης
οικοδομικής άδειας.
β. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού,
εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο
κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική−βι−
οτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανο−
λογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό
ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής
αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας
γ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας
της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α΄4) «Περί
της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως
Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστα−
σης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός
και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δρα−
στηριότητας.
δ. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δρα−
στηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEΖO, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β) κοινή υπουρ−
γική απόφαση.
ε. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9)
του Ερωτηματολογίου, εφόσον απαιτείται.
Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός της Πε−
ριφέρειας Αττικής υποβάλλονται επιπλέον και στοιχεία
τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των
δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 3
του Ν. 3982/2011
1. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας εγκα−
τάστασης, εφόσον επιθυμεί να λάβει τεκμηριωμένα τις
σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδει−
ας εγκατάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή συνοδευόμενη
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από συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι) της
παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί σε αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών απάντηση (Παράρτημα IIB),
στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
(πιστοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.).
2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογη−
τικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) στην
Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει τη πληρότητά τους
και τα μεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του
ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει εντός δέκα
(10) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό απο−
δεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να χορη−
γήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, γνώμες, βεβαιώσεις
κ.λπ., εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των δι−
καιολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειοδοτού−
σα Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων κ.λπ. που
δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την
άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων για την χορήγη−
σή τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει εντός
δεκαπέντε (15) ημερών απόφαση ικανοποίησης ή απόρρι−
ψης του αιτήματος.
4. Στην άδεια εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή,
πέραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν αυτή θέτει,
αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παρά−
βολα που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για
τη λειτουργία της δραστηριότητας.
5. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη χορήγηση της
άδειας εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επι−
θεώρηση, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της ορθότητας
του Ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του χώρου,
όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που
επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την επιθεώρηση
παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου
ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συν−
θηκών που επικρατούν στην περιοχή, μέσα σε δέκα (10)
ημέρες ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσμία
προς άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων, εφόσον
αυτή είναι εφικτή, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτω−
ση μη άρσης αυτών. Εφόσον δεν είναι εφικτή η άρση των
παρεκκλίσεων ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης.
Άρθρο 5
Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των
δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 4 και 5
του Ν. 3982/2011
1. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας εγκα−
τάστασης υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας εγκα−
τάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή συνοδευόμενη από
συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι). Η Αδειο−
δοτούσα Αρχή χορηγεί σε αυτόν εντός τριών (3) εργάσι−
μων ημερών απάντηση (Παράρτημα IIB), στην οποία ανα−
φέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά,
εγκρίσεις κ.λπ.)
2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογη−
τικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) στην
Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει τη πληρότητά τους
και τα μεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του
ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει εντός δέκα
(10) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό απο−
δεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να χορη−
γήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, γνώμες, βεβαιώσεις
κλπ, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
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3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των δικαι−
ολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειοδοτούσα
Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων κ.λπ. που δίνο−
νται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την άπρα−
κτη παρέλευση των προβλεπόμενων για την χορήγησή
τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εντός
δεκαπέντε (15) ημερών επιθεώρηση, η οποία αποσκοπεί
στον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός
προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν
στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας και εκδίδει
την άδεια. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την επι−
θεώρηση παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του Ερωτημα−
τολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα
των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, μέσα σε
δέκα (10) ημέρες ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγρά−
φως ή/και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την
προθεσμία προς άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων,
εφόσον αυτή είναι εφικτή, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια
εγκατάστασης, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση
μη άρσης των παρεκκλίσεων. Εφόσον δεν είναι εφικτή η
άρση των παρεκκλίσεων απορρίπτεται το αίτημα περί
άδειας εγκατάστασης.
4. Στην άδεια εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, πέ−
ραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν αυτή θέτει, ανα−
φέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παράβολα
που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος αναφορικά
με την νόμιμη έναρξη λειτουργίας.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων
των διατάξεων του άρ. 19 παρ. 3−5 Ν. 3982/2011
1. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται
η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της
άδειας εγκατάστασης (Παράρτημα IV).
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται i) στην περί−
πτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ. 3 και ii)
στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του άρθρου 19 παρ.
4 εφόσον όμως υποβληθεί εγγυητική επιστολή, το ύψος
της οποίας ορίζεται στο άρθρο 8.
Σε κάθε άλλη περίπτωση για την λειτουργία της μονά−
δας υποβάλλεται αίτημα από τον φορέα για την έκδοση
άδειας λειτουργίας.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει
λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα
χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης
ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφω−
να με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα
προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκρι−
θείσες μελέτες.
2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμε−
να):
α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβε−
στικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006), εφόσον απαιτείται.
Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών
(υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανά−
γκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28−
6−1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της ΥΑ
Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993) αντίστοιχα.
β. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης−ανάληψης της επίβλεψης,
λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον
κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοι−
χα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW
(80 HP).

γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από
την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.
12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.
δ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτι−
κής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χη−
μείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής..
ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριό−
τητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο.
στ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμο−
λέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς
και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Από−
φασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.
3 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90).
ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου
σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο
3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η
μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
η. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφό−
σον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε
εθνική οδό.
θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού
από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.
ι. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού
και παραλίας.
ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση
ύπαρξης ή/και χρήσης του.
Άρθρο 7
Διαδικασία για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του
άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 3982/2011
1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα
Αρχή την ανωτέρω υπό (α) της παρ. 1 του άρθρου 6
αναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα οποία είχε ενημερωθεί
με σχετική ρητή αναφορά επί της αδείας εγκατάστασης.
Σε περίπτωση που τα επιμέρους δικαιολογητικά, εκτός
της άδειας υπό στοιχείο ι, δεν έχουν εκδοθεί εντός των
προβλεπομένων στο άρθρο 25 παρ. 3 προθεσμιών δύ−
ναται να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του
ενδιαφερόμενου ότι τηρούνται οι προβλέψεις της κείμε−
νης νομοθεσίας για καθένα από αυτά. Η Αδειοδοτούσα
Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά τους και βεβαιώνει σε
αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης την κατάθεση αυτής.
Ο ενδιαφερόμενος (φορέας) υποχρεούται να τηρεί το εν
λόγω αντίγραφο επί του οποίου βεβαιώνεται η κατάθεση
της Δήλωσης, αντί αδείας.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την κατάθεση της δήλωσης, διενεργεί επιθεώρηση για
την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας
εγκατάστασης και ενημερώνει σχετικά για τα αποτελέ−
σματά της, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, τον φορέα. Σε
περίπτωση που από την επιθεώρηση διαπιστωθούν πα−
ρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύσης
ή έκτασης που καθιστούν τη μονάδα μη συμβατή με τις
διατάξεις των άρθρων 17−40 του Ν. 3982/2001 και των κα−
νονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών, η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο για έκφραση απόψεων
επ’ αυτών, σε τακτή προθεσμία είκοσι (20) ημερών, προ−
κειμένου να ληφθούν υπόψη από την Αδειοδοτούσα Αρχή
είτε για να εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 29 όταν κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η άρση
των παρεκκλίσεων, είτε για να εφαρμόσει τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και να χορηγήσει προ−
θεσμία για την άρση τους. Η προθεσμία που χορηγείται
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για την άρση των παρεκκλίσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους δώδεκα (12) μήνες. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας
αυτής είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας με όρους
και περιορισμούς που περιλαμβάνονται στην απόφαση
με την οποία χορηγείται η προθεσμία. Σε περίπτωση που
δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρού−
νται οι όροι και περιορισμοί που έχουν τεθεί σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο παύει η ισχύς της θεωρημένης
Υπεύθυνης Δήλωσης και εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 29.
Άρθρο 8
Διαδικασία για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του
άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 σε περίπτωση υπο−
βολής εγγυητικής επιστολής
1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα
Αρχή την ανωτέρω υπό στοιχείο (α) Υπεύθυνη Δήλωση
(Παράρτημα V) συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά, για τα οποία είχε ενημερωθεί με σχετική ρητή
αναφορά επί της αδείας εγκατάστασης καθώς και την
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.
4 του Ν. 3982/2011. Η εγγυητική επιστολή είναι τρίμηνης
τουλάχιστον διάρκειας και καθορίζεται σε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) επί της αξίας του παραγωγικού μηχανο−
λογικού εξοπλισμού και εφόσον πρόκειται για αποθήκη σε
ποσό ίσο με την αποθηκευτική ικανότητα της σε κυβικά
μέτρα πολλαπλασιασμένη επί 200. Το ποσό της εγγυη−
τικής επιστολής και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να
είναι κατώτερο των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €). Η
Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητα των
δικαιολογητικών και βεβαιώνει σε αντίγραφο της Υπεύ−
θυνης Δήλωσης την κατάθεση αυτής. Ο ενδιαφερόμενος
(φορέας) υποχρεούται να τηρεί το εν λόγω αντίγραφο
επί του οποίου βεβαιώνεται η κατάθεση της Δήλωσης,
αντί αδείας.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την κατάθεση της δήλωσης, διενεργεί επιθεώρηση για
την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας
εγκατάστασης και ενημερώνει σχετικά για τα αποτελέσμα−
τά της, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, τον φορέα. Εφόσον
από την επιθεώρηση προκύψει η σαφής τήρηση των όρων
της άδειας εγκατάστασης, η εγγυητική επιστολή επιστρέ−
φεται στον φορέα με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.
Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση διαπιστωθούν
παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύ−
σης ή έκτασης που καθιστούν τη μονάδα μη συμβατή με
τις διατάξεις των άρθρων 17−40 του Ν. 3982/2011 και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών, η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο για έκφραση απόψεων επ’
αυτών, σε τακτή προθεσμία είκοσι (20) ημερών, προκειμέ−
νου να ληφθούν υπόψη από την Αδειοδοτούσα Αρχή, είτε
για να εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 29 όταν κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η άρση των
παρεκκλίσεων με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, είτε να εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 29 και να χορηγεί προθεσμία για την
άρση τους. Η προθεσμία που χορηγείται για την άρση των
παρεκκλίσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
μήνες. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής η εγγυητι−
κή επιστολή παραμένει στην κατοχή της Αδειοδοτούσας
Αρχής και ανανεώνεται, εφόσον λήξει, η διάρκεια της, είναι
δε δυνατή η λειτουργία της μονάδας με όρους και περιο−
ρισμούς που περιλαμβάνονται στην απόφαση με την οποία
χορηγείται η προθεσμία. Σε περίπτωση που δεν αρθούν

4725

οι παρεκκλίσεις παύει η ισχύς της θεωρημένης Υπεύθυνης
Δήλωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 29 και καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή.
Άρθρο 9
Διαδικασία για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων (i)
του άρθρου 19 παρ. 4 Ν. 3982/2011 (σε περίπτωση μη
υποβολής εγγυητικής επιστολής) και (ii) του άρθρου 19
παρ. 5 Ν. 3982/2011
1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή
αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα οποία είχε ενημερωθεί
με σχετική ρητή αναφορά επί της αδείας εγκατάστασης.
Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητα των
δικαιολογητικών και βεβαιώνει την κατάθεση αυτών.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, (i) εντός δύο (2) μηνών από
την υποβολή της αίτησης (στην περίπτωση δραστηριό−
τητας του άρθρου 19 παρ. 4 Ν. 3982/2011 και εφόσον δεν
υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή)
ή (ii) εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης
(στην περίπτωση δραστηριότητας του άρθρου 19 παρ. 5 Ν.
3982/2011), διενεργεί επιθεώρηση για την διαπίστωση της
τήρησης ή μη της των όρων της άδειας εγκατάστασης και
ενημερώνει σχετικά για τα αποτελέσματά της, εγγράφως
ή/και ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο. Εφόσον από την
επιθεώρηση διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και περιορι−
σμών που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης, χο−
ρηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση
που από την επιθεώρηση προκύψουν παρεκκλίσεις από
τους όρους της αδείας εγκατάστασης, ενημερώνεται ο
ενδιαφερόμενος και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ−
θρου 21 Ν. 3982/2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 10
1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις σε
κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.
3982/2011 στις εξής περιπτώσεις:
α) για να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκα−
τάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1−5 του Ν. 3982/2011
και τη διαδικασία των προηγούμενων άρθρων.
β) δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος που
συντάσσει και
γ) μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία εντός δεκα−
πέντε (15) ημερών.
Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από μονομελή ή
πολυμελή όργανα, μετά από ειδική έγγραφη εντολή της
Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία αναγράφονται τα στοι−
χεία των Επιθεωρητών, του παρέχοντος την εντολή, η
ημερομηνία του ελέγχου και η μονάδα που θα ελεγχθεί.
Ειδικά για τις περιπτώσεις β και γ η Αδειοδοτούσα Αρχή
μπορεί να προσφεύγει στους Επιθεωρητές του Μητρώου
Πιστοποιημένων Επιθεωρητών ή στη συνδρομή και άλλων
ελεγκτικών υπηρεσιών. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων
συντάσσονται σχετικές εκθέσεις για την διαπίστωση της
τήρησης ή μη των όρων που έχουν τεθεί για τη λειτουρ−
γία.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα από
την λειτουργία των μονάδων ή παρεκκλίσεις από τους
όρους λειτουργίας τους, εφαρμόζονται κατά περίπτωση,
ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας οι διατάξεις των
άρθρων 22 και 29 του Ν. 3982/2011.
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3. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις
του Ν.3982/2011 διενεργούνται επίσης και περιοδικές επι−
θεωρήσεις σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που εκ−
δίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 4 του
ως άνω νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Άρθρο 11
1. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του
Ν. 3982/2011 η Αδειοδοτούσα Αρχή αφού διαπιστώσει ότι
το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων μιας δραστηρι−
ότητας δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις των άρθρων
17−40 του Ν. 3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εκδίδει, εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών, σχετική διαπιστωτική πράξη στην
οποία αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις και
την κοινοποιεί με απόδειξη παραλαβής στον φορέα της
δραστηριότητας. Στην διαπιστωτική πράξη τίθεται χρο−
νικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησής της, προκειμένου να υποβάλλει ο φορέας
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της από−
φασης χορήγησης προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότη−
ση ή προθεσμίας προς μεταφορά της μονάδος, τα οποία
είναι:
α) Πλήρες τεχνικό υπόμνημα στο οποίο θα γίνεται ανα−
λυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, εντο−
πισμός και περιγραφή υφιστάμενων παραβάσεων καθώς
και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων για
την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και την ασφάλεια
των περιοίκων.
β) Τα παράβολα του άρθρου 28 του Ν. 3982/2011.
2. Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή από τον φορέα των
ανωτέρω δικαιολογητικών η Υπηρεσία εκδίδει, εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών, απόφαση χορήγησης προθεσμίας,
η διάρκεια της οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαο−
κτώ (18) μήνες για την τεχνική ανασυγκρότηση της μονά−
δας ή για τη μεταφορά της μονάδας σε άλλη κατάλληλη
θέση. Οι προθεσμίες αυτές χορηγούνται εφόσον, κατά
την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, από τη λειτουργία
των εγκαταστάσεων δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για
την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων, των εργαζομένων και των περιοίκων.
Στις αποφάσεις αυτές η Αδειοδοτούσα Αρχή θέτει όρους
και περιορισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος,
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων και
των περιοίκων. Επίσης στην περίπτωση που η απόφαση
αφορά χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση,
αναφέρονται τα δικαιολογητικά με τα οποία πρέπει να
εφοδιαστεί και να υποβάλλει ο φορέας της μονάδας στην
Υπηρεσία μετά την επιτυχή άρση της μη συμβατότητας,
προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας της
μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011.
3. Στην περίπτωση που χορηγείται προθεσμία για τη
μεταφορά της μονάδας σε άλλη κατάλληλη θέση, η προ−
θεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος,
μόνο στην περίπτωση που ο φορέας έχει εφοδιαστεί με
άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ένα ακόμα
έτος, μόνο στην περίπτωση που η άδεια εγκατάστασης για
τη νέα θέση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτηρίων και
ο φορέας έχει εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια. Η συνολική
χρονική διάρκεια των προθεσμιών που θα χορηγηθούν στις
παραπάνω περιπτώσεις υπολογίζεται από την ημερομηνία
έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης.

4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο φορέας υπο−
χρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά και παράβολα και να τηρεί τους όρους και
περιορισμούς που τίθενται στις αποφάσεις χορήγησης
προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσμίας
προς μεταφορά της μονάδας. Στην περίπτωση μη εμπρό−
θεσμης υποβολής ή μη τήρησης των όρων και περιορι−
σμών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.
3982/2011.
5. Εάν οι προθεσμίες που χορηγήθηκαν με τις παραπάνω
διαδικασίες παρέλθουν άπρακτες, δηλαδή δεν έχει αρθεί
η μη συμβατότητα των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις
του Ν. 3982/2011 ή δεν έχει μεταφερθεί η μονάδα σε άλλη
θέση, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙ−
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ν. 3982/2011
Άρθρο 12
Αλλαγή επωνυμίας φορέα
Προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνή−
σιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα
στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του φορέα και ο
τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή.
Άρθρο 13
Αλλαγή φορέα
1. Προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες
για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου
του παλαιού και του νέου φορέα στις οποίες δηλώνεται
ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα
ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και
του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα καθώς και
Υπεύθυνη Δήλωση του νέου φορέα ότι αναλαμβάνει την
ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης.
2. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο
όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι
τη λήξη τους.
Άρθρο 14
1. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφό−
σον σχετικά πιστοποιητικά ή εγκρίσεις έχουν λήξει τίθεται
όρος στην άδεια λειτουργίας για την προσκόμισή τους
σε εύλογο χρονικό διάστημα κατά την κρίση της Αδει−
οδοτούσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται
βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού ότι τηρούνται οι όροι των
πιστοποιητικών ή εγκρίσεων.
2. Σε περίπτωση που έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της
άδειας λειτουργίας, για την τροποποίηση θα πρέπει να
προσκομίζεται επιπλέον βεβαίωση από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
περί μη διακοπής των εργασιών ή πιστοποιητικό πτώ−
χευσης.
Άρθρο 15
Γενικές Διατάξεις
1. Ως αποδεικτικό αλληλογραφίας των αρμόδιων αρχών
προς τον ενδιαφερόμενο (φορέα) θεωρείται η έγγραφη
παραλαβή της απάντησης της υπηρεσίας ή η παραλα−
βή του εγγράφου από ταχυμεταφορέα, το κόστος του
οποίου αναλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος, ή το αποδεικτικό
αποστολής της απάντησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου αντίγραφο του οποίου φυλάσσεται στην υπηρεσία.
Η επικοινωνία μεταξύ της αδειοδοτούσας αρχής και των
υπηρεσιών γίνεται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε εγγρά−
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φως και κάθε πράξη αποστολής ή παραλαβής υποχρεω−
τικά καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο και στο
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
2. Όπου στην παρούσα αναφέρεται υποβολή, αυτή νοεί−
ται είτε με έντυπο είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία όλων των
δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, την
τροποποίηση ή ανανέωση υφιστάμενων αδειών, καθώς και
για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη
μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστά−
σεων καταβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά παράβολο,
όπως αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28παρ.4 του Ν. 3982/2011.
4. Στην περίπτωση που ορισμένη δραστηριότητα εμπί−
πτει στο πεδίο εφαρμογής ειδικών διατάξεων ή κανονι−
σμών (π.χ. εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, εκρηκτικών,
εμφιαλωτήρια πεπιεσμένων αερίων, Κέντρα διανομής
τσιμέντου της ΚΥΑ 21720/241/17.11.2003−ΦΕΚ 1731 Β΄, όπως
ισχύει), θα πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές αυτές διατά−
ξεις και να υποβάλλονται και τυχόν άλλα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από αυτές.
5. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας
Αρχής είναι αναγκαία η επιβολή όρων ή/και περιορισμών
και η εκτέλεση ειδικών έργων κατά τα προβλεπόμενα στη
διάταξη του άρθρου 20 παρ. 7 Ν. 3982/2011, ο προσδιορι−
σμός αυτών γίνεται είτε στην απάντηση επί του Ερωτη−
ματολογίου, είτε στην άδεια εγκατάστασης.
6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η συνδρομή μηχανι−
κού και προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις νόμιμες ή
κατώτατες αμοιβές, συνυποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα
Αρχή τα αποδεικτικά πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ και καταβολής
αμοιβής μηχανικού και εργοδότη.
7. Το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι και οι Υπεύ−
θυνες Δηλώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το Ν.
3982/2011 και την παρούσα για την εγκατάσταση και τη
λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηρι−
οτήτων, υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης και κατατίθενται ενώπιον της Αδειοδοτούσας
Αρχής θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής.
8. Με κάθε αίτηση ή Υπεύθυνη Δήλωση συνυποβάλλονται
στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα αναγκαία κατά περίπτωση
έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτό−
τητας του φορέα, σύστασης, νομιμοποιητικά έγγραφα
εκπροσώπησης του φορέα κ.λπ. Νομιμοποιητικά στοιχεία
της επιχείρησης του φορέα, που τηρούνται στη βάση του
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), αναζητούνται αυτε−
παγγέλτως από την Αδειοδοτούσα Αρχή.
9. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο
ίδιας αίτησης ή Υπεύθυνης Δήλωσης των παρ. 1, 3 και 4
του άρθρου 19 του Ν.3982/2011 σε άνω της μίας Αδειοδο−
τούσες Αρχές.
10. Όλοι οι σχετικοί φάκελοι−επιμέρους δικαιολογητικά
(μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) που πρέπει να υποβλη−
θούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρμόδιες για την χο−
ρήγηση εγκρίσεων, αποφάσεων, αδειών ή γνωμοδοτήσεων
που απαιτούνται για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία
των δραστηριοτήτων, δύναται να υποβληθούν στην Αδει−
οδοτούσα Αρχή. Η τελευταία επιβλέπει την τήρηση των
προθεσμιών του άρθρου 25 παρ. 3.
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11. Στην περίπτωση που ο φάκελος είναι ελλιπής η αρμό−
δια υπηρεσία οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την παραλαβή του να ενημερώσει άπαξ, εγγράφως ή
με ηλεκτρονικό τρόπο, τον ενδιαφερόμενο και την Αδει−
οδοτούσα Αρχή για τις ελλείψεις του φακέλου. Για τις
ελλείψεις αυτές ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει
τα συμπληρωματικά στοιχεία στην Αδειοδοτούσα Αρχή σε
προθεσμία που τάσσεται από αυτή, η οποία τα αποστέλ−
λει αυθημερόν στις αρμόδιες υπηρεσίες επιβλέποντας
την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 25
του Ν. 3892/2011, οι οποίες ξεκινούν από την ημερομηνία
υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων.
12. Όλες οι διαδικασίες που περιγράφονται στην πα−
ρούσα τηρούνται υποχρεωτικά στο ολοκληρωμένο πλη−
ροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στις αδειοδοτούσες
αρχές και καταγράφονται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
κάθε υπηρεσίας. Υπεύθυνος υπάλληλος για την καταγραφή
στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και για την
επίβλεψη των προθεσμιών του άρθρου 25 του Ν. 3982/2011
είναι ο χειριστής του φακέλου και ο προϊστάμενος αυτού.
Στο πλαίσιο της επίβλεψης αυτής ο χειριστής του φακέλου
είναι επιπλέον υποχρεωμένος να ενημερώνει την κάθε
αρμόδια υπηρεσία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο,
για τις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης των προβλε−
πόμενων προθεσμιών.
13. Στις περιπτώσεις που από την επιθεώρηση μιας
δραστηριότητας προκύπτουν παρεκκλίσεις, αυτές κατα−
γράφονται και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας, εγγρά−
φως ή/και ηλεκτρονικά. Εφόσον είναι δυνατή η άρση των
παρεκκλίσεων χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή
άπαξ προθεσμία στο φορέα, η οποία δε δύναται να ξε−
περνά τους δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τη σοβαρότητα
και το πλήθος των παρεκκλίσεων. Κατά τη διάρκεια της
προθεσμίας αυτής είναι δυνατή, εφόσον έχει ξεκινήσει, η
λειτουργία της μονάδας με όρους και περιορισμούς που
θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή. Ο φορέας οφείλει να ενημε−
ρώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά την Αδειοδοτούσα Αρχή
για την άρση των παρεκκλίσεων εντός της προθεσμίας
και να καλέσει αυτήν σε νέο έλεγχο, ο οποίος πρέπει να
ολοκληρωθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός 15 ημε−
ρών. Τα αποτελέσματα του νέου ελέγχου καταγράφονται
εκ νέου και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας, εγγράφως
ή/και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν αρθούν οι πα−
ρεκκλίσεις, λόγω μη συμμόρφωσης του φορέα εντός της
ταχθείσας προθεσμίας, ανακαλείται η άδεια ή παύει η
ισχύς της θεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης και εφαρμό−
ζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του
Ν. 3982/2011.
14. Όλες οι άδειες ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των παρ. 1,
3 και 4 του Ν.3982/2011, οι αποφάσεις, οι εγκρίσεις, καθώς
και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπως κοινοποιούνται
στον φορέα, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της αδειο−
δοτούσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 16
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής οι υπ’ αριθμ.
Φ15/οικ.7815/615/14−4−2005, Φ15/οικ.7816/616/14−4−2005 και
Φ15/οικ.7817/617/14−4−2005 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ
Β΄542) παύουν να ισχύουν.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012.
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