ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ B΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις»

Η Επιτροπή έκανε δεκτές τροποποιήσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που πρότειναν ο παριστάµενος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, κ. Σωκράτης Ξυνίδης, καθώς και Βουλευτές µέλη της Επιτροπής.
Η ανωτέρω Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και
των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό
του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως
διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον παριστάµενο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου συνήλθε στις 10, 11, 12 και 24 Μαΐου 2011, σε πέντε συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Ιωάννη Δριβελέγκα, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και
άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κ. Σωκράτης Ξυνίδης, ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Παναγιώτης Ρήγας, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Αθανάσιος Χαντάβας, ο Εισηγητής της Μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Λέγκας, ο Ειδικός
Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Απόστολος Νάνος, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος,
η Ειδική Αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρία Ευαγγελία Αµµανατίδου- Πασχαλίδου, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Οικονόµου, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Αικατερίνη Φαρµάκη- Γκέκη,
Αικατερίνη Μπατζελή, Θωµάς Ροµπόπουλος, Αθανάσιος
Παπαγεωργίου, Δηµήτριος Τσιρώνης, Σταύρος Καλογιάννης, Νικόλαος Τσούκαλης, Ελευθέριος Αυγενάκης,
Παρασκευάς (Πάρις) Κουκουλόπουλος, Σταύρος Καλαφάτης και Ιωάννης Δριβελέγκας.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Διονύσιος Νικολάου, µέλος
του Δ.Σ. και γενικός διευθυντής του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Φωκίων Δεληγιάννης,
συντονιστής Υποδοµών και Ανάπτυξης του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Δηµήτριος Ασηµακόπουλος, πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Στέφανος Χρήστου, αντιπεριφερειάρχης
Πειραιά και Χρήστος Σπίρτζης, πρόεδρος του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας και ο Εισηγητής της
Μειοψηφίας εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και η Ειδική Αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς το καταψήφισαν, ενώ ο
Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
επιφυλάχθηκε για την τελική τοποθέτησή του κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου στην Ολοµέλεια της Βουλής.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός των άρθρων 1 έως και 16 είναι η καθιέρωση
των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση
συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:
1. «Νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα»: η επαγγελµατική δραστηριότητα ή το σύνολο των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων, των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας τουλάχιστον από τους όρους άσκησης απαιτεί την
κατοχή καθορισµένων επαγγελµατικών προσόντων και
τη λήψη σχετικής άδειας ή την αναγγελία, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 1 ή, αντίστοιχα στο άρθρο 5 παρ. 10.
2. «Επαγγελµατικό προσόν»: το σύνολο των γενικών
και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας.
3. «Επαγγελµατικές Δραστηριότητες»: είναι οι εργασίες για την υλοποίηση της µελέτης µηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, για την κατασκευή της
εν λόγω εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας της και το χειρισµό του εξοπλισµού της, η παροχή τεχνικής υπηρεσίας, η εκτέλεση τεχνικού έργου, καθώς και οι συναφείς προς αυτές εργασίες.
4. «Αδειοδότηση»: η επίσηµη πράξη της αρµόδιας αρχής, µε την οποία παρέχεται το δικαίωµα σε φυσικό ή σε
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νοµικό πρόσωπο να ασκεί συγκεκριµένη επαγγελµατική
δραστηριότητα ή σύνολο επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρµογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 16 εφαρµόζονται σε
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει επαγγελµατικές δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις, το µέγεθος και το είδος των οποίων θα
καθοριστεί, κατά περίπτωση, µε Προεδρικό Διάταγµα
που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4. Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες ανάλογα µε τη φύση τους
και το είδος της εγκατάστασης στην οποία ασκούνται,
διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της µελέτης ηλεκτρολογικών ή µηχανολογικών εγκαταστάσεων,
την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και επισκευή αυτών, την επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς και τον χειρισµό του εξοπλισµού τους.
Οι ως άνω εγκαταστάσεις αφορούν: αα) εγκαταστάσεις
σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, αβ) εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και µεταλλευµάτων, αγ) εγκαταστάσεις
άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αδ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και ατµού, αε) ηλεκτρολογικές ή
µηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις
καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και πάσης
φύσεως λέβητες, αστ) λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αζ) µη σταθερά µηχανήµατα και εξοπλισµός,
αη) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού, αθ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων,
αι) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών
και ακ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης
ευπαθών προϊόντων.
β) Κατηγορίες, σχετικές µε την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας, που αφορούν ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισµό µηχανηµάτων έργου, γόµωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε
έργα, καθώς και καύση πυροτεχνηµάτων.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται, όπου αυτό απαιτείται, για τις ως
άνω κατηγορίες επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, επί
µέρους ειδικότητες, οµάδες και αντίστοιχες βαθµίδες επαγγελµατικών προσόντων, ως και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελµατικής
δραστηριότητας
1. Για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 3, απαιτείται, µε επιφύλαξη
των προβλέψεων της παρ. 10 του άρθρου 5, η λήψη αντίστοιχης άδειας, η οποία εκδίδεται, σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 5, εφόσον
ο ενδιαφερόµενος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις,
που αποδεικνύονται από αντίστοιχους τίτλους σπουδών,
επαγγελµατική εµπειρία και, εφόσον προβλέπεται, εξεταστεί επιτυχώς.
Η επαγγελµατική εµπειρία δύναται να αντικαθίσταται
µε την παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, τα οποία παρέχονται από ειδικά εγκεκριµένους για το σκοπό αυτό φορείς.
2. Με Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις: α) έγκρισης των φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης, το περιεχόµενο και η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, οµάδα και βαθµίδα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια και β) αντικατάστασης της επαγγελµατικής
εµπειρίας µε παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής (θεωρητικής και πρακτικής) κατάρτισης από εγκεκριµένους, για το σκοπό αυτό, φορείς.
3. Για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 3, από νοµικά πρόσωπα απαιτείται, η λήψη αντίστοιχης άδειας, η οποία εκδίδεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6.
4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται, µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται:
α) Τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας, κατά ειδικότητα , οµάδα και βαθµίδα.
β) Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες, που µπορούν
να ασκούνται από τον κάτοχο κάθε επαγγελµατικής άδειας.
γ) Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις ανανέωσης
των αδειών ή των αναφεροµένων στην παράγραφο 11
του άρθρου 5 καταχωρήσεων αναγγελίας.
δ) Η αντιστοίχηση των αδειών που υφίστανται κατά
την έκδοση του παρόντος νόµου, µε τις επαγγελµατικές
άδειες, που εκδίδονται µε τον παρόντα νόµο, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα έργου, για τα οποία η ως άνω αντιστοίχηση θα γίνει µε την Υπουργική Απόφαση, η οποία
προβλέπεται στην κατωτέρω παράγραφο 5.
ε) Οι αντικειµενικά διαπιστούµενες προϋποθέσεις, οι
οποίες αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 5, καθώς
και η κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευσή τους.
στ) Το µέγεθος και η σηµασία των εγκαταστάσεων που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3.
ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελµάτων του άρθρου 10 του παρόντος, κατατάσσονται τα µηχανήµατα έργου σε ειδικότητες και οµάδες όπως αυτές καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα, για το χειρισµό µηχανηµάτων έργου, το
οποίο εκδίδεται δυνάµει της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθιερώνονται µε
το εν λόγω προεδρικό διάταγµα. Με την ίδια απόφαση
γίνεται η αντιστοίχηση των αδειών που υφίστανται κατά
την έκδοση του ως άνω Προεδρικού Διατάγµατος, µε τις
άδειες που εκδίδονται κατ΄ εφαρµογή του Προεδρικού
αυτού Διατάγµατος.
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Άρθρο 5
Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας
1. Αρµόδιες για την έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 1, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι άδειες, που αφορούν άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων, είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειών του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης του ενδιαφερόµενου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελµατική εγκατάσταση, του τόπου µόνιµης διαµονής
του. Οι άδειες που εκδίδονται αναρτώνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
2. Για την έκδοση των ως άνω αδειών ο ενδιαφερόµενος υποβάλει δικαιολογητικά, σχετικά µε τεκµηρίωση
της γνώσης και της εµπειρίας του και υποβάλλεται σε εξετάσεις, όπως αυτά ρυθµίζονται στα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 4 του άρθρου 4.
3. Οι άδειες εκδίδονται µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης η οποία πρέπει να συνοδεύεται από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν για την χορήγηση της
άδειας απαιτείται εξέταση, η ως άνω προθεσµία είναι
δύο µήνες.
4. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας από φυσικό πρόσωπο διενεργούνται, µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, από µια ή περισσότερες τριµελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, στην έδρα της Περιφέρειας. Κατ’
εξαίρεση, για την εξυπηρέτηση των νήσων, επιτρέπεται
η σύσταση εξεταστικών επιτροπών και εκτός της έδρας
της οικείας Περιφέρειας.
Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται από ένα υπάλληλο της αρµόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας που
αναφέρεται στη παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων, και έναν εκπρόσωπο της οικείας οµοσπονδίας,
που προτείνονται από τον Πρόεδρο τους, καθώς και τους
αναπληρωτές τους. Το έργο της Επιτροπής υποστηρίζεται χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, από έναν εµπειρογνώµονα που προτείνεται από το
Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος.
5. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας που ασκούν τις προβλεπόµενες από την παράγραφο 1 αρµοδιότητες και οι
εξεταστικές επιτροπές οφείλουν να διαθέτουν ανεξαρτησία, αµεροληψία, ικανό προσωπικό, τις κατά περίπτωση αναγκαίες υποδοµές για τη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτά
θα ρυθµιστούν µε την απόφαση που θα εκδοθεί δυνάµει
της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας και ο εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων που µετέχουν στην εξεταστική επιτροπή πρέπει
να κατέχουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφή προς το
αντικείµενο της εξέτασης και επιµόρφωση κατά τους όρους τής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 7 του
παρόντος άρθρου.
6. Η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισµό
Πιστοποίησης Προσόντων.
7. Με αποφάσεις, των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθορίζονται, οι ειδι-

κότερες απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αµεροληψία και ικανότητα των µελών των εξεταστικών επιτροπών, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των αναφερόµενων στην ανωτέρω παρ. 1 υπηρεσιών και των εξεταστικών επιτροπών, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδοµές για τη διενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια, ο τρόπος και το περιεχόµενο της επιµόρφωσης των µελών
των εξεταστικών επιτροπών, ο τύπος και το περιεχόµενο
των εκδιδόµενων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος
άρθρου αδειών και, σύµφωνα µε την παρ. 11 του παρόντος άρθρου βεβαιώσεων, ο τρόπος παρακολούθησης
και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
8. Αν σε µια Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει σε αντίστοιχες εξετάσεις, που διενεργεί επιτροπή,
η οποία ορίζεται σύµφωνα µε της προβλέψεις της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 9
του παρόντος άρθρου.
9. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να ορίζεται εξεταστική επιτροπή µιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.
10. Αν ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει µία ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 3, εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 6422/1934 ή οι προϋποθέσεις για την άσκηση
των εν λόγω δραστηριοτήτων µπορεί να διαπιστωθούν
αντικειµενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί µε την
προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω
παρ. 11.
Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισµό µηχανηµάτων έργου ή για την καύση πυροτεχνηµάτων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια , η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου.
11. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στην αρµόδια αρχή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου την έναρξη άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 1 του ν. 6422/1934 διπλώµατα ή πτυχία, µαζί
µε τη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, άδεια άσκηση
επαγγέλµατος ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδροµή των αντικειµενικά διαπιστούµενων προϋποθέσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν µε
τα προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται δυνάµει της
παρ. 4 του άρθρου 4.
Με την αναγγελία έναρξης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόµενος ασκεί ελευθέρως τις αναγγελθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Η εν λόγω αρχή εξετάζει εντός µηνός τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν
οι νόµιµες προϋποθέσεις, καταχωρεί εντός της ίδιας
προθεσµίας τον ενδιαφερόµενο στο Μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 9 και εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.
Στη βεβαίωση αναγγελίας προσδιορίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες οι οποίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4, επιτρέπεται να ασκούνται.
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Εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν
οι νόµιµες προϋποθέσεις, µε απόφασή της απαγορεύει
στον ενδιαφερόµενο την άσκηση της ως άνω επαγγελµατικής δραστηριότητας.
12. Οι ως άνω υπηρεσίες καταχωρούν τις άδειες και
τις αναγγελίες στο Ενιαίο Μητρώο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9.
13. Ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει ανταποδοτικό παράβολο: α) για την έκδοση της άδειας ή της βεβαίωσης
αναγγελίας , που κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασµό της Περιφέρειας που εκδίδει την άδεια ή τη
βεβαίωση αναγγελίας και β) µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, για τη συµµετοχή του στις εξετάσεις,
όπου αυτές απαιτούνται, που κατατίθεται στον Ειδικό
Λογαριασµό της Περιφέρειας διενέργειας των εξετάσεων.
14. Στα µέλη των επιτροπών και στους εµπειρογνώµονες που υποστηρίζουν το έργο τους καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 3833/2010
(Α΄ 40), η οποία βαρύνει τον ως άνω Ειδικό Τραπεζικό
Λογαριασµό της Περιφέρειας.
15. Το ύψος του παράβολου και ο τρόπος υπολογισµού
της αποζηµίωσης των µελών των εξεταστικών επιτροπών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 6
Χορήγηση άδειας σε νοµικά πρόσωπα
1. Οι άδειες για την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα χορηγούνται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών που αναφέρονται στην παρ. 1
του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 5
της 158/25/ΦΓ9.1/10.1.2011 (B΄ 49) κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή εκάστοτε
ισχύει.
2. Τα αδειοδοτηµένα Νοµικά Πρόσωπα καταχωρούνται
ως ιδιαίτερη κατηγορία στο Ενιαίο Μητρώο του άρθρου
9.
Άρθρο 7
Εξετάσεις από Αδειοδοτηµένους Φορείς
1. Οι προβλεπόµενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις µπορεί να διενεργούνται κατ’ επιλογή του ενδιαφεροµένου και από ικανούς φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων.
2. Για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπουργικής
απόφασης, που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 7 του άρθρου
5.
3. Οι ως άνω φορείς εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερόµενου, η οποία προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες ειδικότητες, οµάδες και
βαθµίδες, τις οποίες καλύπτει.
Ο τύπος και το περιεχόµενο των βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση
που προβλέπεται να εκδοθεί δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 8.
4. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει την ως άνω βεβαίωση

εξέτασης στην αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας που
αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1, η οποία εκδίδει την αιτούµενη άδεια µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή των
προβλεποµένων δικαιολογητικών.
5. Στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων
συνιστάται και τηρείται Μητρώο Αδειοδοτηµένων Φορέων υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. Σκοπός του µητρώου είναι: α) η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και β) η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των αδειοδοτηµένων φορέων.
6. Οι αποφάσεις αδειοδότησης των ως άνω φορέων αναρτώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010
(Α΄ 112).
Άρθρο 8
Έλεγχος των αδειοδοτηµένων φορέων
1. Για την αδειοδότηση των φορέων, που αναφέρονται
στο προηγούµενο άρθρο, ο φορέας οφείλει να διαθέτει
ανεξαρτησία, αµεροληψία, ικανό προσωπικό, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα µέσα, καθώς και σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Η συµµόρφωση προς τις εφαρµόσιµες απαιτήσεις των
διεθνών προτύπων διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης
προσώπων θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
προηγούµενου εδαφίου και βεβαιώνεται όπως ορίζεται
στην κατωτέρω παρ. 3.
2. Πέραν των ως άνω απαιτήσεων, ο φορέας οφείλει:
α) Να διαθέτει προσωπικό µε αποδεδειγµένη εµπειρία
στη διενέργεια εξετάσεων στην αντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα ή στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
β) Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα για τη
διενέργεια της πρακτικής εξέτασης, όπου αυτή απαιτείται.
γ) Να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί την εξέταση
του ενδιαφεροµένου µέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης και να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση
µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της αίτησης.
δ) Η ανεξαρτησία και η αµεροληψία του φορέα να ελέγχονται από συλλογικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από το φορέα και στο οποίο συµµετέχουν και εκπρόσωποι των αρµόδιων Κρατικών αρχών, καθώς και των οικείων επαγγελµατικών οργανώσεων εργαζοµένων και
εργοδοτών.
3. Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης φορέα µε τις απαιτήσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να γίνεται από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης ή από φορέα
Διαπίστευσης άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπως τα σχετικά θέµατα εξειδικεύονται µε την
Υπουργική Απόφαση η οποία εκδίδεται δυνάµει της παρ.
4 εδάφιο α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται:
α) Το αναφερόµενο στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου
διεθνές πρότυπο διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης
προσώπων και οι εφαρµόσιµες απαιτήσεις του.
β) Η σύνθεση του συλλογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας του φορέα, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσµάτων των
εξετάσεων που διενεργεί ο φορέας, καθώς και τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την αδειοδότηση του φορέα.
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γ) Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου
των αδειοδοτηµένων φορέων, καθώς και οι υπηρεσίες επιβολής κυρώσεων σε αυτούς.
δ) Η εξειδίκευση των παραβάσεων, τα κριτήρια για την
κλιµάκωση των προβλεπόµενων κυρώσεων στους αδειοδοτηµένους φορείς, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους.
ε) Ο τύπος και το περιεχόµενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης.
στ) Ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου
Αδειοδοτηµένων Φορέων, καθώς και ο τρόπος δηµοσιοποίησής του.
ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
5. Οι αδειοδοτηµένοι φορείς ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Ο εν λόγω έλεγχος
συµπεριλαµβάνει και την χωρίς προειδοποίηση παρουσία
εκπροσώπων του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων στις εξετάσεις που διενεργεί ο φορέας, καθώς και επιθεώρηση, τουλάχιστον ετησίως, των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των αρχείων του φορέα,
όπως τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται µε την Υπουργική
Απόφαση η οποία εκδίδεται δυνάµει της παρ. 4 εδάφιο
γ΄ του παρόντος άρθρου.
6. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι αδειοδοτηµένος φορέας δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται κυρώσεις και ειδικότερα η προσωρινή ή η οριστική
ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας, η επιβολή προστίµου, το ύψος του οποίου κυµαίνεται από 5.000 ευρώ έως
100.000 ευρώ και καταβάλλεται υπέρ του Δηµοσίου. Τα
κριτήρια και η διακασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 4 εδάφιο δ΄ του παρόντος άρθρου και αναρτώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3861/2010 (112 Α΄).
7. Για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των φορέων, οι
φορείς καταβάλουν στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων ανταποδοτικά τέλη, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
8. Οι αδειοδοτηµένοι φορείς οφείλουν:
α) Να τηρούν τους όρους έγκρισής τους.
β) Να γνωστοποιούν εκ των προτέρων εγγράφως στις
αρµόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων τα προγράµµατα εξετάσεων.
γ) Να υποβάλλουν στις ως άνω Υπηρεσίες τις βεβαιώσεις εξέτασης που εκδίδουν όταν τούτο ζητηθεί.
δ) Να παρέχουν στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 τις απαραίτητες πληροφορίες, για τη διεξαγωγή των αναφεροµένων
στο άρθρο 11 ελέγχων.
Άρθρο 9
Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, τα οποία ασκούν Τεχνικά
Επαγγέλµατα
1. Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά Ενιαίο Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται
σε ιδιαίτερες κατηγορίες τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που ασκούν, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου
4, τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 3.
2. Το Ενιαίο Μητρώο ενηµερώνεται από τις αρµόδιες

υπηρεσίες των Περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ.1 µε τα πληροφοριακά στοιχεία, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της µε αριθµό οικ. 12570/1106/Φ9.1/
10.11.2010 (Β΄ 1830) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και αντικαθιστά το προβλεπόµενο σε αυτή Μητρώο.
3. Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι η υποστήριξη
των ελέγχων που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο
11, η παρακολούθηση της τήρησης εκ µέρους των εγγεγραµµένων σε αυτό προσώπων των υποχρεώσεων, που
απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 3844/2010 (Α΄ 63),
καθώς και ο έλεγχος της εξέλιξης των αντίστοιχων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του προβλεπόµενου στην παρ. 1 Ενιαίου Μητρώου, ο χρόνος έναρξης
της λειτουργίας του, ο τρόπος της δηµοσιοποίησής του,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 10
Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων
1. Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων µε αρµοδιότητα
να εισηγείται στον Υπουργό σχετικά για την επίλυση σηµαντικών θεµάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή
του παρόντος νόµου.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ως
Πρόεδρο, µε αναπληρωτή το Γενικό Διευθυντή Στήριξης
Βιοµηχανίας, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιοµηχανιών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, έναν
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έναν εκπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, έναν εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Αττικής και από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, της Ένωσης Επιστηµόνων Τεχνολόγων Μηχανικών, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΓΣΕΕ, ως µέλη. Στην Επιτροπή συµµετέχουν,
επίσης, ως µέλη, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και εκπρόσωποι
των οικείων επαγγελµατικών οµοσπονδιών ή ενώσεων.
Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων,
µε τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το
χρόνο, προκειµένου να ασκήσει τις προβλεπόµενες από
τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες και να ανασκοπήσει την
πρόοδο εφαρµογής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Έλεγχος ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών
1. Για την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών
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που παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελµατική
δραστηριότητα του άρθρου 3, οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται
είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατά την εξέταση καταγγελιών
από αποδέκτες υπηρεσιών, είτε ύστερα από ατύχηµα.
2. Στους ανωτέρω ελέγχους συµπεριλαµβάνονται και
οι προβλεπόµενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118
), όπως αυτός ισχύει. Για την υποστήριξη διενέργειας
των εν λόγω ελέγχων συνιστάται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο
οποίο θα καταχωρούνται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 2
παρ. 1 του ν. 4483/1965 υπεύθυνες δηλώσεις, όπως τα
θέµατα αυτά ρυθµίζονται µε την Υπουργική Απόφαση
που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διµελή όργανα που συγκροτεί η αρµόδια υπηρεσία που αναφέρεται
στο άρθρο 5 παρ. 1 της Περιφέρειας στην οποία παρασχέθηκε η ελεγχόµενη υπηρεσία. Τα προσόντα των µελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια µε αυτά
των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα µε
τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει τα µέλη του οργάνου
ελέγχου να κατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή
ΤΕΙ ειδικότητας συναφή µε την προς εξέταση δραστηριότητα και το έργο τους να επικουρείται από την παρουσία εµπειρογνώµονα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο
Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ή της οκείας επαγγελµατικής
οµοσπονδίας.
4. Για τη διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία,
απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παράβολου ύψους 100 ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον Ειδικό
Τραπεζικό Λογαριασµό της Περιφέρειας της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιµη, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται
οι προβλεπόµενες στο άρθρο 12 κυρώσεις.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο
τρόπος συγκρότησης και τήρησης του προβλεπόµενου
στην ανωτέρω παρ. 2 Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 12
Κυρώσεις
1. Η άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3, κατά παράβαση του
άρθρου 4 παρ. 1 και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται µετά από έλεγχο, που
διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίµου ύψους από
1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν
µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει της
παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

2. Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις,
όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της άδειας
λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίµου ύψους από
5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν
µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει της
παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
3. Τα ως άνω πρόστιµα κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασµό της Περιφέρειας της παρ. 3 του ως
άνω άρθρου και αποτελούν πόρο για τη διενέργεια των
προβλεπόµενων στο άρθρο 11 ελέγχων.
4. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αναρτώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια για
την κλιµάκωση των προβλεποµένων στις ως άνω παραγράφους κυρώσεων, τα όργανα, η διαδικασία επιβολής
τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 13
Άλλες Διατάξεις
1. Επιχειρήσεις που απασχολούν πρόσωπα που πρόκειται να ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα του
άρθρου 3, πριν την ανάθεση σε αυτούς οποιασδήποτε
τεχνικής εργασίας, οφείλουν να τους εκπαιδεύουν κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του µηχανολογικού,
του ηλεκτρολογικού και του λοιπού εξοπλισµού της εγκατάστασης στην οποία εργάζονται.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελµάτων, καθορίζεται ο τρόπος
ελέγχου της τήρησης της αναφερόµενης στην παρ. 1
του παρόντος υποχρέωσης των επιχειρήσεων για εκπαίδευση των απασχολούµενων σε αυτές προσώπων.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι απαιτήσεις για το χειρισµό και την επιτήρηση των ατµολεβήτων, καθώς και τα
προσόντα των προσώπων, που αναλαµβάνουν το χειρισµό και την επιτήρησή τους.
Άρθρο 14
Τροποποιούµενες Διατάξεις
1. Η παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Για την ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθµών υποβάλλεται
στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνη Δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη µε την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
ασφαλείας και παρέχεται εγγύηση για την επί διετία απρόσκοπτη λειτουργία της.
Η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) ή
άλλη Επιχείρηση Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ενηµερώνεται για την ως άνω υποβολή και αναλόγως ηλεκτροδοτεί την εγκατάσταση ή τον υποσταθµό, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις».
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2. Η παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων
του παρόντος διενεργείται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών, που είναι αρµόδιες για την έκδοση των αδειών
για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
που αφορούν τις ελεγχόµενες υπηρεσίες.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 6422/1934 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η διαδικασία της απονοµής αδειών εξασκήσεως των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των ανωτέρω κατηγοριών, καθώς και η διαδικασία εφαρµογής των προβλέψεων του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) για τους ασκούντες τις εν λόγω επαγγελµατικές δραστηριότητες,
καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε
προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται, µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. Τα
θέµατα της συνθέσεως των τυχόν αναγκαίων εξεταστικών επιτροπών και καταβολής ανταποδοτικών παραβόλων ρυθµίζονται µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις που
καθιερώνουν τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις
για την άσκηση των σχετικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.»
4. Το άρθρο 5 του ν. 6422/1934 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται, µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται: α) Η κατά ειδικότητες και κατηγορίες
αναλόγως της σηµασίας και του µεγέθους αυτών διαίρεση των µηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. β) Ο τρόπος της συστηµατικής διεξαγωγής του ελέγχου ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως, ως και τα της επιβλέψεως της κανονικής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθοριζοµένων λεπτοµερώς και των σχετικών προς τις υποβαλλόµενες µελέτες σχεδίων, υπολογισµών, υποµνηµάτων και περιγραφών. γ) Ο τρόπος της αποκτήσεως πτυχίου εργολάβου
για ηλεκτοµηχανολογικά εν γένει έργα.»
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων των οποίων οι ειδικότητες, µε βάση τα προεδρικά διατάγµατα της παρ. 4 του άρθρου 4, µεταβάλλονται.
2. Μέχρι την έκδοση, των προεδρικών διαταγµάτων
που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 και της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στην παρ. 7 του
άρθρου 5, η άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του άρθρου 3 και, αντίστοιχα, η διενέργεια εξετάσεων, από τις υπηρεσίες των Περιφερειών, για την χορήγηση των επαγγελµατικών αδειών, γίνονται σύµφωνα µε
τις υφιστάµενες κατά την έκδοση του παρόντος νόµου
διατάξεις.
3. Μέχρι τη σύσταση του προβλεπόµενου της παρ. 1
του άρθρου 9 Ενιαίου Μητρώου, οι αρµόδιες Υπηρεσίες
της παρ.1 του άρθρου 5 καταχωρούν τα πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου
3, στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 3 της µε α-

ριθµό οικ. 12570/1106/Φ9.1/10.11.2010 (Β΄ 1830) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4. Μέχρι τη σύσταση του προβλεπόµενου της παρ. 2
του άρθρου 11 Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων η
ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθµών γίνεται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κατά την έκδοση του παρόντος νόµου διατάξεις.
Άρθρο 16
Καταργούµενες διατάξεις
Με την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 και στην παρ. 3 του
άρθρου 13 καταργούνται τα προεδρικά διατάγµατα και οι
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 6422/1934 ή άλλου νόµου, τα οποία ρυθµίζουν τα θέµατα αδειοδότησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του παρόντος ή θέµατα σχετικά µε την καθιέρωση απαιτήσεων για το χειρισµό και την επιτήρηση
ατµολεβήτων, αντίστοιχα.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
«ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 17
Ορισµοί
Για το σκοπό της αδειοδότησης των µεταποιητικών και
των συναφών προς αυτές δραστηριοτήτων, εφαρµόζονται οι παρακάτω ορισµοί:
1. Βιοµηχανία - Βιοτεχνία είναι η τεχνοοικονοµική µονάδα που µε µηχανικά, χηµικά ή άλλα µέσα διαφοροποιεί τη µορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων,
προκειµένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
2. Επαγγελµατικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονοµική
µονάδα του προηγούµενου εδαφίου, η οποία πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Διαθέτει µηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα
22 kW ή η θερµική τα 50 kW. Στα όρια αυτά δεν περιλαµβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς µηχανολογικής
εγκατάστασης προορισµένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούµενη δραστηριότητα.
β) Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της 13737/724/2003 (Β΄
1087) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.
γ) Δεν αφορά επεξεργασία ουσιών ή µειγµάτων εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή επικίνδυνων για το περιβάλλον σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού 1272/2008/EC (L 353/
31.12.2008) και της 265/2002 (Β΄ 1214) απόφασης του
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών,
καθώς και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόµενης ποσότητας.
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3. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών
είναι οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους χωρίς µεταποίηση προϊόντων.
4. Αποθήκες είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασµένοι ή
µη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν µόνιµα εγκατεστηµένο µηχανολογικό εξοπλισµό
για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που
αφορούν µια από τις πιο κάτω χρήσεις:
α) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών µε χρήση κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού,
χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.
β) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών
ή τοξικών ουσιών.
γ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.
δ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίµων και βιοµηχανικών ή ιατρικών αερίων.
ε) Αποθήκευση, διαλογή και µηχανική επεξεργασία για
ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασµένους χώρους.
5. Κτιριακές Εγκαταστάσεις:
α) Κάθε δοµική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των προαναφερόµενων δραστηριοτήτων υπό στοιχεία 1, 2, 3 και 4.
β) Βιοµηχανικό – Βιοτεχνικό Κτίριο: Κάθε κτίριο για το
οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής για βιοµηχανική βιοτεχνική χρήση.
γ) Ανεξάρτητο κτίριο: Το περιµετρικά ελεύθερο κτίσµα
που χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο ως επαγγελµατικός χώρος.
6. Φορέας: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο όνοµα
του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες, ή υποβάλλονται οι
Υπεύθυνες Δηλώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 19 και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος.
7. Εγκατάσταση (Ίδρυση) είναι η τοποθέτηση για πρώτη φορά του µηχανολογικού εξοπλισµού σε συγκεκριµένη θέση για άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας.
8. Λειτουργία είναι η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος µηχανολογικού εξοπλισµού.
9. Επέκταση δραστηριότητας που εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος νόµου νοείται κάθε επαύξηση, µετά
την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστηµένης ισχύος του µηχανολογικού
εξοπλισµού ή προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων ή αλλαγή ή συµπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγµατοποιείται µέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όµορό του. Όταν πρόκειται για αποθήκες του
άρθρου 17 παρ. 4, επέκταση θεωρείται η αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας µε οποιονδήποτε τρόπο.
10. Εκσυγχρονισµός δραστηριότητας νοείται η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού, των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συµπλήρωση της δραστηριότητας.
11. Δραστηριότητες υψηλής, µέσης ή χαµηλής όχλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ.
13727/724/2003 (Β΄1087) κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.
12. Υψηλό µηχάνηµα: Το µηχάνηµα, το οποίο, λόγω
του εκ κατασκευής ύψους του, απαιτεί ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερο από αυτό που επιτρέπεται από
τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις.
13. Υψηλή εγκατάσταση: Το σύνολο των µηχανηµά-

των, συσκευών, οργάνων ή και των λοιπών µηχανολογικών στοιχείων που µπορούν, από τεχνολογική άποψη, να
εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν µόνο κατακορύφως, µε αποτέλεσµα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το
ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις.
14. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας σύµφωνα µε το ν.
3852/ 2010 (Α΄ 87) και το π.δ. 78/2006 (Α΄ 80), η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύµφωνα
µε το ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), τα κατά τόπον αρµόδια για
τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιµελητήρια και οι ενώσεις τους σύµφωνα µε το ν. 2081/1992
(Α΄ 154), καθώς και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
σύµφωνα µε το π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α΄ 430).
Άρθρο 18
Πεδίο Εφαρµογής
1. Στις διατάξεις των άρθρων 17- 40 υπάγονται οι δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, οι οποίες περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 17 µε στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που θα εκδοθεί εντός
τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, εξειδικεύονται οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών. Κριτήρια για την ένταξη ή µη µιας µηχανολογικής εγκατάστασης παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις
των άρθρων 17- 40 είναι ο βαθµός επικινδυνότητας της
εγκατάστασης για τους εργαζόµενους και τους περιοίκους, καθώς και η βαρύτητα των επιπτώσεων από τη λειτουργία της εγκατάστασης στο περιβάλλον.
3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων αυτών:
α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκµετάλλευσή τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις, η Ελληνική Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα και το Λιµενικό Σώµα –
Ελληνική Ακτοφυλακή.
β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίµων που προορίζονται για εφοδιασµό κάθε µεταφορικού µέσου.
γ) Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης, τα φανοποιία και τα λιπαντήρια αυτοκινήτων και αγροτικών µηχανηµάτων.
δ) Οι αποθήκες καυσίµων κεντρικών θερµάνσεων.
ε) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
κτιρίων.
στ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικώς νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εστιατόρια και
πολυκαταστήµατα, εφόσον είναι εγκατεστηµένες και
λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους.
ζ) Οι κινητές ή σταθερές µονάδες που εξυπηρετούν αποκλειστικά και µόνο συγκεκριµένο κατασκευαστικό δηµόσιο ή ιδιωτικό έργο και βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης του έργου για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
το έτος, µε την προϋπόθεση ότι στην αντίστοιχη Εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συµπεριλαµβάνεται και η λειτουργία των εν λόγω µονάδων.
η) Οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις
διατάξεις του ν. 2244/1994 (Α΄ 168).
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θ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη,
επεξεργασία µεταλλευτικών και λατοµικών προϊόντων,
όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του µεταλλευτικού ή
λατοµικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται
σύµφωνα µε το ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277) και το ν.
1428/1984 (Α΄ 43), όπως ισχύει.
ι) Παρασκευαστήρια καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τα οποία αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τα
άρθρα 39, 43 και 45 της Υγειονοµικής Διάταξης
Αιβ8577/1983 (Β΄ 526) και των οποίων τα παραγόµενα
προϊόντα διατίθενται από τα καταστήµατα αυτά αποκλειστικά µέσω λιανικής πώλησης.
ια) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λιµένων.
ιβ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης, πλην αυτών που περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2.
4. Δε θίγονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40
ειδικές διατάξεις και κανονισµοί της κείµενης νοµοθεσίας που ρυθµίζουν παράλληλα θέµατα εγκατάστασης
και λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 19
Εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων
1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε
άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας τα επαγγελµατικά εργαστήρια, οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις
χαµηλής όχλησης και οι αποθήκες χαµηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερµική ισχύς τού µηχανολογικού
εξοπλισµού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 2 τού άρθρου 17.
Για την έναρξη λειτουργίας τους, υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η
κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να
τηρεί ο φορέας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των
υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του περιεχοµένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης.
Ο εν λόγω έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα,
την ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
2. Από την απαλλαγή της προηγούµενης παραγράφου
εξαιρούνται:
α) οι µονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών,
διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων
ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόµενης ποσότητας,
β) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη
των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών,
τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών,
γ) οι αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια
της παρ. 2δ του άρθρου 1 της 3329/15.2.89 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Δηµοσίας Τάξης
και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄
132), και
δ) οι αποθήκες, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, για την
εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό των

δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης µε την προσκόµιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Μετά την
χορήγηση της άδειας και µέσα σε 15 ηµέρες η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση. Για τη λειτουργία
τους υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη
Δήλωση, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύµφωνα µε τους όρους της άδειας εγκατάστασης.
Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της
από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να
τηρεί ο φορέας αντί αδείας. Η λειτουργία της µονάδας επιτρέπεται από της υποβολής της δηλώσεως. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται, µέσα σε 15 ηµέρες από την
κατάθεση της δήλωσης, να ενεργήσει επιθεώρηση, για
τη διαπίστωση της τήρησης ή µη των όρων της άδειας εγκατάστασης ή της βεβαίωσης συµβατότητας. Η έκθεση
επιθεώρησης κοινοποιείται µε ευθύνη της στον φορέα.
4. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων µέσης όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από
επιθεώρηση. Για την λειτουργία τους ισχύουν οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µε την προϋπόθεση υποβολής από το φορέα µε την Υπεύθυνη Δήλωση
εγγυητικής επιστολής, η οποία επιστρέφεται µε την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εφόσον προκύπτει η σαφής
τήρηση των όρων της άδειας εγκατάστασης. Αν ο φορέας δεν επιθυµεί την υποβολή εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αντί της Υπεύθυνης
Δήλωσης, αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση µέσα δύο µήνες και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισµοί που
αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης.
5. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από επιθεώρηση. Για τη λειτουργία τους, ο φορέας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας
λειτουργίας συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση
µέσα τρεις µήνες και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι
όροι και περιορισµοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης.
6. Σκοπός της άδειας εγκατάστασης και της άδειας
λειτουργίας είναι η εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας και η κατάρτιση
αντίστοιχων τεχνικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, για την προστασία των εργαζοµένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που
µπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που ενδεχοµένως παράγονται σε αυτήν.
7. Ειδικά για την περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 4
του ν. 3325/2005 (Α΄ 68), η ισχύς της άδειας λειτουργίας
δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για
την πραγµατοποίηση του έργου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία θα εκδοθεί µέσα σε
τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των Υπεύθυνων Δηλώσε-
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ων των παραγράφων 1 και 3, ο τύπος και το περιεχόµενο
της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, της
απόφασης χορήγησης προθεσµίας για µεταφορά ή για
τεχνική ανασυγκρότηση, ο τύπος και το περιεχόµενο
των τροποποιήσεων και ανανεώσεων των αποφάσεων
αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν
και η διαδικασία που πρέπει να τηρείται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος της εγγυητικής επιστολής,
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και οι περιπτώσεις
κατάπτωσής της, καθώς και τα κριτήρια, η διαδικασία και
η συχνότητα διενέργειας επιθεωρήσεων των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων από την Αδειοδοτούσα Αρχή.
Άρθρο 20
Προϋποθέσεις και κριτήρια για την εγκατάσταση των
δραστηριοτήτων
1. Δεν απαιτείται άδεια για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17
σε ΒΙΠΕ που έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε το ν.
4458/1965, σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές, που έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε το ν. 2545/1997,
καθώς και σε Επιχειρηµατικά Πάρκα, που οργανώνονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 41 έως 64.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε
άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισµό του
µηχανολογικού εξοπλισµού οι φορείς που έχουν εφοδιασθεί µε άδεια λειτουργίας, εφόσον από την επέκταση
ή τον εκσυγχρονισµό:
α) Δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης, προκειµένου
για επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και µονάδες
χαµηλής όχλησης εκτός αν απαιτείται τροποποίηση των
περιβαλλοντικών όρων.
β) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος,
που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των µονάδων
µέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό µεγαλύτερο
του 20% ανά τριετία από την έναρξη της λειτουργίας ή
την προηγούµενη επέκταση ή εκσυγχρονισµό. Η αύξηση
αυτή, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται µεταβολή
του βαθµού όχλησης της µονάδας, δεν µπορεί, σε κάθε
περίπτωση, να υπερβεί τα 600 kW κινητήριας και θερµικής ισχύος.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται για: α) τις µονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και
αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόµενης
ποσότητας, β) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα
ανώτερη των 100 Kg εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών, γ) τις αποθήκες εκρηκτικών που
υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ΄του άρθρου 1 της
κ.υ.α. 3329/15.2.1989 (Β΄132 ), όπως εκάστοτε ισχύει
και δ) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων
υπό πίεση ανώτερη των 200 Kg.
Πριν την έναρξη της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού
ενηµερώνεται σχετικά η Αδειοδοτούσα Αρχή και υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φορέα της δραστηριότητας ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.
3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων
που υπάγονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται
στην οικοδοµική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι.

4. Σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ’ ορόφους, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης µόνο για δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται ρητά από τον κανονισµό συνιδιοκτησίας.
Έλλειψη κανονισµού συνιδιοκτησίας δε συνιστά κώλυµα
για την εγκατάσταση.
5. Οι όροι δόµησης για τα επαγγελµατικά εργαστήρια
είναι οι ίδιοι µε αυτούς που ισχύουν για τα βιοµηχανικά
κτίρια.
6. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και
µπορεί να παραταθεί µέχρι τη συµπλήρωση µίας εξαετίας. Το αίτηµα για την παράταση της άδειας εξετάζεται
µε βάση τα ίδια δεδοµένα και τις συνθήκες που ίσχυαν
κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά
οι εξής προϋποθέσεις:
α. Το αίτηµα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης
κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτηµα για παράταση της
ισχύος ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά το
χρόνο υποβολής του.
7. Οι αποφάσεις µε τις οποίες χορηγούνται οι άδειες
εγκατάστασης µπορεί να περιέχουν όρους ή και περιορισµούς και να επιβάλλουν στο φορέα την εκτέλεση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, του συγκερασµού της παραγωγικής
δραστηριότητας µε την προστασία του περιβάλλοντος,
των περιοίκων και των εργαζοµένων σύµφωνα και µε τις
υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών
κατά τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται να τηρούν τους πιο πάνω όρους και περιορισµούς.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί
µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος,
καθορίζεται ο τρόπος δηµιουργίας και ενηµέρωσης βάσης δεδοµένων µε τη µορφή γεωγραφικού συστήµατος
πληροφοριών (GIS) των χρήσεων γης και όρων δόµησης
που αφορούν τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια, η οποία θα είναι προσβάσιµη µέσω του διαδικτύου.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µέσα
σε τρείς µήνες από την δηµοσίευση του παρόντος, οι µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε τον βαθµό όχλησης, µε
βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της απόφασης
11508/2009 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων (Α.Π.Π. 151/2009).
Άρθρο 21
Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων
1. Εάν, κατά την επιθεώρηση, που διενεργείται, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης, οι
οποίες όµως δεν καθιστούν την µονάδα µη συµβατή µε
τις διατάξεις των άρθρων 17- 40 και των κανονιστικών
πράξεων, οι οποίες εκδίδονται βάσει αυτών, χορηγείται
στις δραστηριότητες µέσης και υψηλής όχλησης άδεια
λειτουργίας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπο-
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βολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
2. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν
τη µονάδα ασύµβατη µε τις διατάξεις των άρθρων 17- 40
και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, η Αδειοδοτούσα Αρχή µπορεί είτε να
εφαρµόζει τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 για τις
δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης όταν κρίνει ότι
δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων είτε να χορηγεί για τις δραστηριότητες µέσης και υψηλής όχλησης
προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας µέχρι δώδεκα
µηνών, µε σκοπό την άρση των παρεκκλίσεων όταν κρίνει ότι είναι δυνατή η άρση αυτών. Μετά την παρέλευση
της προθεσµίας αυτής, αν έχουν αρθεί οι παρεκκλίσεις,
η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί οριστική άδεια λειτουργίας, άλλως εφαρµόζει τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29.
3. Εάν η εγκατάσταση έχει αποδεδειγµένα κατασκευαστεί, επεκταθεί ή εκσυγχρονιστεί και λειτουργήσει µέσα στο χρόνο ισχύος της σχετικής άδειας, αλλά η υπεύθυνη δήλωση ή η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβλήθηκε µετά τη λήξη της ισχύος της άδειας εγκατάστασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 19 και των παραγράφων 1 και
2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον
τελικά χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 29.
Άρθρο 22
Τεχνική ανασυγκρότηση, προθεσµία προς µεταφορά
1. Για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 17, που το σύνολο ή µέρος των εγκαταστάσεών τους δεν είναι συµβατό µε τις διατάξεις των
άρθρων 17-40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, µπορεί, µε αυτοτελή
απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, να χορηγείται προθεσµία για τη µεταφορά τους σε άλλη κατάλληλη θέση ή
για την τεχνική τους ανασυγκρότηση, εφόσον από τη
συνέχιση της λειτουργίας τους δεν προκύπτει άµεσος
κίνδυνος για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β)
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή
την ασφάλεια των καταναλωτών.
2. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας για τη µεταφορά ή
την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των
πιο πάνω δραστηριοτήτων επιτρέπεται η λειτουργία τους
µε όρους και περιορισµούς που θέτει η Αδειοδοτούσα
Αρχή για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων και
γ) την ασφάλεια των περιοίκων και των καταναλωτών.
3. Η παραπάνω προθεσµία ορίζεται µέχρι δεκαοκτώ
µήνες από την ηµεροµηνία που διαπιστώνεται, µε σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η µη συµβατότητα
του συνόλου ή µέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων µε τις διατάξεις των άρθρων 17-40
και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.
4. Η προθεσµία για τη µεταφορά, µπορεί να παραταθεί
για ένα ακόµη έτος από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί µε άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ένα ακόµα έτος, εφόσον η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση πε-

ριλαµβάνει την ανέγερση νέων κτιρίων και ο φορέας της
επιχείρησης έχει εφοδιαστεί µε οικοδοµική άδεια.
5. Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσµιών, δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας στην ίδια θέση, αν δεν έχει αρθεί η µη συµβατότητα της µε τις διατάξεις των άρθρων 17-40 και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29.
Άρθρο 23
Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων
1. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που υποβάλλονται αντί αυτών τροποποιούνται στις εξής περιπτώσεις:
α) Εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυµία του φορέα.
β) Εάν περιέλθει, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η κυριότητα ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης της δραστηριότητας και του µηχανολογικού εξοπλισµού σε νέο φορέα.
Η τροποποίηση στις περιπτώσεις αυτές αφορά µόνο τα
στοιχεία του φορέα. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνοµα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους.
Αν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας,
αυτή µπορεί να τροποποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο προηγούµενο εδάφιο, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί η παραγωγική και οικονοµική λειτουργία της
δραστηριότητας µέσω της διακοπής των εργασιών της
στην οικεία ΔΟΥ ή ότι η αλλαγή του φορέα οφείλεται σε
πτώχευση του φορέα στο όνοµα του οποίου είχε εκδοθεί
η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας.
2. Τόσο ο παλαιός όσο και νέος φορέας υποχρεούνται,
µέσα σε δύο µήνες από την επέλευση της πιο πάνω µεταβολής, να ενηµερώνουν µε όποια παραστατικά πιστοποιούν τη µεταβολή αυτή την Αδειοδοτούσα Αρχή. Σε
περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιµο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 29.
3. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα µε τον παλαιό, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος από
το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας του µηχανολογικού εξοπλισµού ή του δικαιώµατος εκµετάλλευσης µέρους ή όλης της δραστηριότητας µέχρι την,
κατά την προηγούµενη παράγραφο, ειδοποίηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 24
Υποδοχή της αίτησης – Ενηµέρωση
1. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
και, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, στα κατά τόπον αρµόδια Επιµελητήρια και στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, καθώς και σε επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειµένου να πληροφορείται σχετικά µε τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά,
το χρόνο που απαιτείται και κάθε άλλο σχετικό θέµα
που αφορά την αδειοδότηση της δραστηριότητας που
τον ενδιαφέρει και να υποβάλλει τη σχετική αίτηση και
το φάκελο των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αυτά, αφού διενερ-
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γήσουν τον αρχικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου,
προωθούν αυτόν στην υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
2. Τα κέντρα υποδοχής της αίτησης σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες
της προηγούµενης παραγράφου και σε έντυπη µορφή,
καθώς και να θέτουν στη διάθεση του ενδιαφερόµενου
υποδείγµατα όλων των αιτήσεων και άλλων εγγράφων
που διέπουν τη διαδικασία της αδειοδότησης.
3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η Διεύθυνση Ανάπτυξης
της Περιφέρειας, τα Επιµελητήρια και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου θα
γίνεται και σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση τους µεταξύ των συναρµόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση και θα
τηρείται συνολικό αρχείο αδειών.
4. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και όλα τα κέντρα
υποδοχής της αίτησης της παραγράφου 1 υποχρεούνται
σε λειτουργία δικτυακού τόπου, µε σκοπό τη λεπτοµερή
ενηµέρωση των επιχειρηµατιών σχετικά µε όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµοδοτήσεις που απαιτούνται για την
αδειοδότηση των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν τα επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο τρόπος λειτουργίας του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος στο οποίο θα συνδέονται ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Επιµελητήρια και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και ο τρόπος διεκπεραίωσης των αιτήσεων µέσα σε αυτό.
Άρθρο 25
Διαδικασία και προθεσµίες έκδοσης αδειών
1. Προκειµένου να εκδοθεί ή τροποποιηθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή να χορηγηθεί προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση ή µεταφορά, για τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε µία, κατ’ επιλογήν της, Αδειοδοτούσα Αρχή, εκ των οριζοµένων στην παρ. 14 του άρθρου 17. Η σχετική διοικητική πράξη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός της ίδιας Αδειοδοτούσας Αρχής και
δεν είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 19, ελέγχει µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών την πληρότητα του φακέλου και, όπου
απαιτείται, διαβιβάζει αντίγραφα των δικαιολογητικών
στις συναρµόδιες υπηρεσίες και στους οικείους Ο.Τ.Α..
3. Οι συναρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εκδίδουν
τις απαιτούµενες εγκρίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 17 µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών,
µε την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιµα τα απαιτούµενα

για τις εγκρίσεις δικαιολογητικά. Οι υπηρεσίες και φορείς, των οποίων ζητείται η γνώµη για τη χορήγηση των
παραπάνω εγκρίσεων, οφείλουν να διατυπώνουν τεκµηριωµένη απάντηση προς την αρµόδια Υπηρεσία, το αργότερο εντός τριάντα ηµερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήµατος, άλλως τεκµαίρεται ως θετική η σχετική γνωµοδότησή τους και υποχρεούται η αρµόδια Υπηρεσία να
εξετάσει το αίτηµα για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης.
4. Σε όλες τις συναρµόδιες Υπηρεσίες για τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τηρείται ειδικό
πρωτόκολλο.
5. Με την επιφύλαξη της νοµοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ειδικά για την απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, µετά την παρέλευση προθεσµίας
εξήντα ηµερών χωρίς αιτιολογηµένη απάντηση, τεκµαίρεται ότι η έγκριση που έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύµφωνα
µε τη σχετική αίτηση.
6. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παρακολουθεί την προώθηση
των σχετικών διαδικασιών, µεριµνά για την έγκαιρη λήψη γνώµης ή έγκρισης των συναρµόδιων υπηρεσιών, και
ενηµερώνει αναλόγως τον αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση,
η Αδειοδοτούσα Αρχή, µε την ουσιαστική συµπλήρωση
του φακέλου, δηλαδή µετά τη λήψη γνώµης ή έγκρισης
των συναρµόδιων υπηρεσιών ή Ο.Τ.Α. ή µετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών της παραγράφου 3, οφείλει µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης εγκατάστασης ή λειτουργίας, είτε χορηγώντας την αιτηθείσα άδεια ή προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση ή µεταφορά είτε απορρίπτοντας αιτιολογηµένα τη σχετική αίτηση.
7. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες που τίθενται
στις προηγούµενες παραγράφους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/
2007 (Α΄ 26).
Άρθρο 26
Διενέργεια Ελέγχων από την Αδειοδοτούσα Αρχή
1. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων, προκειµένου να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει µια δραστηριότητα, εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 από την
Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και αποσκοπεί:
α) Κατά την επιθεώρηση για την εγκατάσταση, στον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην
περιοχή της υπό εγκατάσταση µονάδας.
β) Κατά την επιθεώρηση για τη λειτουργία, στον έλεγχο τήρησης ή µη των όρων και των περιορισµών της άδειας εγκατάστασης.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, που προβλέπεται
στο άρθρο 19, για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 7 του προηγούµενου άρθρου
και ο Προϊστάµενος της υπηρεσίας µεριµνά για την άµεση διενέργεια ή ολοκλήρωση της εντελλόµενης επιθεώρησης.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επίσης δειγµατοληπτικές επιθεωρήσεις κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο ή
ύστερα από καταγγελία και συντάσσει σχετικές εκθέσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
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Άρθρο 27
Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών
1. Η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που λειτουργούν νόµιµα µε Υπεύθυνη Δήλωση ή µε άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου για τη διαπίστωση της τήρησης ή µη των όρων και των περιορισµών
που προβλέπουν τα άρθρα 17 έως 40 και η λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και η σύνταξη
σχετικών εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, που
έχει χορηγήσει την άδεια ή έχει υποδεχτεί τη σχετική
Δήλωση, γίνεται από Πιστοποιηµένους Επιθεωρητές, εγγραφόµενους σε ειδικό µητρώο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 4.
2. Οι Πιστοποιηµένοι Επιθεωρητές πραγµατοποιούν ελέγχους και σε περίπτωση έγγραφης, επώνυµης καταγγελίας από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιοίκους ή άλλους κοινωνικούς φορείς στις δραστηριότητες
των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17.
3. Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών είναι δηµόσιο βιβλίο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και
τηρείται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται:
α) τα προσόντα των Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών, οι
κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, και
τα ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης
τους για την εγγραφή τους στο µητρώο,
β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Επιθεωρητή και εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κάθε ρύθµιση σχετική µε τους Πιστοποιηµένους Επιθεωρητές και το αντικείµενο των επιθεωρήσεων,
γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η
περιοδικότητα των επιθεωρήσεων ανά κατηγορία, η αµοιβή των Επιθεωρητών, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους και η διαδικασία τήρησης σε ηλεκτρονική µορφή Αρχείου Εκθέσεων Επιθεωρήσεων.
Η αµοιβή των Επιθεωρητών αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Επιθεωρητών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος και η
διαβάθµισή τους και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσµίες
άσκησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 28
Παράβολα
1. Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, τον εκσυγχρονισµό ή την επέκταση, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσµίας για τη µεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καταβάλλεται από

τους φορείς των δραστηριοτήτων αυτών παράβολο, το
οποίο διπλασιάζεται αν η άδεια χορηγείται µετά από απόφαση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας.
2. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά µεταποιητική δραστηριότητα, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση
που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί.
3. Τα παράβολα αποτελούν πόρο για την εκάστοτε Αδειοδοτούσα Αρχή και την αποζηµίωση των Επιθεωρητών για τους διενεργούµενους από αυτούς ελέγχους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται:
α) το ύψος των παραβόλων που καταβάλλονται για την
εγκατάσταση και λειτουργία, για την έκδοση απόφασης
χορήγησης προθεσµίας για µεταφορά ή για τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των µεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων, το οποίο είναι ανάλογο µε
την εγκαταστηµένη ισχύ και την αξία του παραγωγικού
εξοπλισµού της δραστηριότητας ή την αποθηκευτική ικανότητα, όταν πρόκειται για αποθήκες και ο τρόπος καταβολής τους,
β) ο τρόπος υπολογισµού και το ύψος του ποσού που
θα καταβάλλεται µε τη µορφή αποζηµίωσης στους Επιθεωρητές, καθώς και ο τρόπος καταβολής της και
γ) ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης αποµάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών.
Οµοίως, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των ως άνω παραβόλων.
Άρθρο 29
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους, καθώς και σε περίπτωση µη τήρησης των όρων ή περιορισµών που τίθενται µε
αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, µπορεί να επιβληθεί, µε απόφαση του Περιφερειάρχη, πλην των κυρώσεων της παρ. 3, η ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική,
διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας. Η διακοπή
λειτουργίας της δραστηριότητας πραγµατοποιείται από
τα όργανα της Περιφέρειας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, µε τη σφράγιση του παραγωγικού της εξοπλισµού ή σε περίπτωση αποθήκης ή άλλων επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη σφράγιση αυτών. Ο Περιφερειάρχης, µετά από ενηµέρωση του φορέα της επιχείρησης, µπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος στη συγκεκριµένη εγκατάσταση από το Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήµατος Ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη ζητούµενη
διακοπή εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη σχετική ειδοποίησή τους. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον επιβάλλεται σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου η διακοπή λειτουργίας των δραστηριοτήτων, ο Περιφερειάρχης επιτρέπει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες, µε απόφασή του που εκδίδεται, εφάπαξ, τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους για τη βιοµηχανοποίηση αποθεµάτων πρώτων υλών, που είναι επικίνδυνες για το
περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής. Όταν η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονι-
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σµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, οι πράξεις της παραγράφου αυτής ανήκουν στην αρµοδιότητα του Υπουργού.
2. Διακοπή της λειτουργίας µιας δραστηριότητας επιβάλλεται µόνο όταν από τη λειτουργία της προκαλείται
άµεσος κίνδυνος για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών ή όταν έχουν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόµενες στο άρθρο 22 προθεσµίες.
3. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 17
έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών ή δεν τηρούν τους όρους και
περιορισµούς που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφόσον δεν επιβάλλεται µερική ή
ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της
δραστηριότητας, επιβάλλεται, µε απόφαση του Περιφερειάρχη, πρόστιµο που κυµαίνεται από εκατόν πενήντα
(150) ευρώ µέχρι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται η προθεσµία και οι
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της
δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συµβατή µε τις
διατάξεις των άρθρων 17έως 40 και των κανονιστικών
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών ή να
συµµορφωθεί µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας. Στην
περίπτωση µη συµµόρφωσης εντός της χορηγηθείσας
προθεσµίας εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου
1 του παρόντος και επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική,
διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη επιβάλλεται στους
µηχανικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις
του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 17έως 40,
πρόστιµο που κυµαίνεται από τριακόσια (300) ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εάν, ύστερα από
επιθεώρηση των αρµόδιων οργάνων, αποδεικνύεται ότι
οι υποβαλλόµενς δηλώσεις είναι αναληθείς. Το πρόστιµο
επιβάλλεται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 22 του ν. 1599/1986. Η πιο πάνω απόφαση
κοινοποιείται υποχρεωτικώς και στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
5. Οι κυρώσεις των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο
22 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, και σε περίπτωση που
διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις Υπεύθυνες Δηλώσεις
των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19.
6. Οι πιο πάνω κυρώσεις επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
7. Τα πιο πάνω πρόστιµα αποτελούν πόρο της οικείας
Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά περίπτωση, και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξειδικεύονται τα κριτήρια και
καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος κλιµάκωσης των προστίµων των παραγράφων 3 και 4. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των προστίµων.

Άρθρο 30
Διοικητικές προσφυγές
1. Οι αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής µε τις οποίες χορηγούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες,
καθώς επίσης και οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προηγούµενου άρθρου, προσβάλλονται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
2. Ειδικώς αν η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ ή η αποθηκευτική
ικανότητα της αποθήκης υπερβαίνει τα 20.000 κυβικά µέτρα, οι αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, µε τις οποίες απορρίπτονται αιτήµατα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 31, που ασκείται µέσα σε
προθεσµία τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση στον
ενδιαφερόµενο της απορριπτικής απόφασης. Η άσκηση
της προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
3. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου η
αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού ή η αποθηκευτική ικανότητα της αποθήκης καθορίζεται µε βάση τα στοιχεία
που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.
4. Για την άσκηση της προσφυγής της παραγράφου 2
καταβάλλεται, µε ποινή απαραδέκτου, παράβολο ίσο
προς το 0,5 %0 της αξίας του µηχανολογικού εξοπλισµού της δραστηριότητας ή το 2,5% της αποθηκευτικής
ικανότητας της αποθήκης και µέχρι του ποσού των 1.500
ευρώ. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν πόρο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καλύπτουν
την αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής του άρθρου
31.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιτρέπεται η αναπροσαρµογή
του ποσού της αξίας του µηχανολογικού εξοπλισµού ή
της αποθηκευτικής ικανότητα της αποθήκης που ορίζεται
στην παράγραφο 2.
Άρθρο 31
Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών
1. Συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Επιτροπή µε αρµοδιότητα την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 30.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ως Πρόεδρο.
β) Τον Νοµικό Σύµβουλο στο γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ) Τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
δ) Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων.
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στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων (Σ.Ε.Β).
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών.
η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας.
θ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
ι) Έναν εκπρόσωπο του οικείου επιµελητηρίου στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη.
Αν η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά απόρριψης
αιτήµατος έκδοσης άδειας εγκατάστασης της περίπτωσης 29 του άρθρου 3 του π.δ. 78/2006 (Α΄ 80), της Επιτροπής προεδρεύει αντί του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου αντί του Γενικού Διευθυντή Στήριξης της Βιοµηχανίας ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Εισηγητής για τα θέµατα που εξετάζονται από την
Επιτροπή ορίζεται υπάλληλος της αρµόδιας κάθε φορά
υπηρεσίας για θέµατα βιοµηχανίας ή ενέργειας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής αντίστοιχα.
4. Ενώπιον της Επιτροπής καλείται πάντοτε για την υποστήριξη της προσφυγής του ο ενδιαφερόµενος.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει µέσα σε
τριάντα ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών, τα οποία δεν µπορεί
να είναι λιγότερα των πέντε. Η απόφαση της Επιτροπής
διαβιβάζεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Αν η απόφαση της Επιτροπής
κάνει δεκτό το αίτηµα της προσφυγής, η Αδειοδοτούσα
Αρχή υποχρεούται να εκδώσει την άδεια µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτήν της απόφασης της Επιτροπής.
6. Η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η
αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών, του Εισηγητή
και των γραµµατέων της Επιτροπής του άρθρου 32, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003
(Α΄297), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 32
Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Διοίκησης
Αδειοδότησης
1. Συστήνεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Διοίκησης Αδειοδότησης, η οποία έχει
ως έργο την παρακολούθηση της εφαρµογής του παρόντος νόµου και τη διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
για τη βελτίωση των διαδικασιών, την αντιµετώπιση προβληµάτων και την εν γένει αποτελεσµατική εφαρµογή
του.

2. Η Οµάδα αποτελείται από τα εξής µέλη:
- τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιοµηχανίας της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
- τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Η σύνθεση της Οµάδας µπορεί να διευρύνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και θα συµµετέχουν οι εκπρόσωποι ανάλογα.
3. Έργο της Οµάδας είναι ιδίως:
α) Η παροχή υποστήριξης της Αδειοδοτούσας Αρχής
για θέµατα εφαρµογής των διατάξεων 17 έως 40 και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή αυτών και η παρακολούθηση του έργου της.
β) Η παρέµβαση, εφόσον απαιτείται, µε την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών ή µε πρόταση νοµοθετικών παρεµβάσεων προκειµένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του συστήµατος αδειοδότησης των µεταποιητικών
και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε παράλληλη µέτρηση
της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας όσον αφορά
το χρόνο, το κόστος και τη σύγκριση στοιχείων µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση.
γ) Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αδειοδοτούσας
Αρχής ανά την επικράτεια µέσω ετησίων προγραµµάτων.
δ) Η αναζήτηση, επεξεργασία, ανάλυση και παροχή
πληροφοριακών και στατιστικών στοιχείων αδειοδοτήσεων µέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται η
Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Διοίκησης Αδειοδότησης
και καθορίζονται οι αρµοδιότητές της και ειδικότερα θέµατα της λειτουργίας της.
Άρθρο 33
Ενίσχυση διαφάνειας
Η Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να αναρτά στον οικείο
διαδικτυακό της τόπο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος, τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, που εκδίδονται στο
πλαίσιο των άρθρων 17-40 από την Αδειοδοτούσα Αρχή,
καθώς και όλες τις αποφάσεις, εγκρίσεις και τα αποτελέσµατα ελέγχων που παρεµβάλλονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας αδειοδότησης των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Για την εφαρµογή της διάταξης
και για κάθε σχετικό θέµα εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (A΄ 112).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Σύσταση αυτοτελών Τµηµάτων Αδειοδότησης
στην Περιφέρεια
1. Ο Περιφερειάρχης µπορεί µε απόφασή του να συγκροτεί Οµάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στελεχωµένες από υπαλλήλους της Περιφέρειας, µε έργο τον έλεγχο της συνδροµής όλων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας, όλων
ή ορισµένων ή ορισµένης κατηγορίας όχλησης, µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Με την απόφαση
συγκρότησης των Ο.Δ.Ε. ορίζονται ο υπεύθυνος και τα
µέλη των Οµάδων και προσδιορίζεται αναλυτικά το έργο
και ο χρόνος περαίωσής του.
2. Οι Ο.Δ.Ε. συγκροτούνται και λειτουργούν εντός αυτοτελούς τµήµατος Αδειοδότησης, που συστήνεται στην
Περιφέρεια ή την Περιφερειακή Ενότητα, µε απόφαση
του οικείου περιφερειακού συµβουλίου, σύµφωνα µε το
άρθρο 241 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), µε τροποποίηση του
εσωτερικού κανονισµού οργάνωσης και λειτουργίας των
οικείων Περιφερειών.
Άρθρο 35
Αδειοδότηση από Επιµελητήρια
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 οι περιπτώσεις η΄ και θ΄ αναριθµούνται σε θ΄ και ι΄ και προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η. Χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας των µεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον οικείο νόµο
και διενεργούν επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους. Εξαιρούνται αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.
Η υπηρεσία χορήγησης αδειών των Επιµελητηρίων πιστοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, µετά
από αξιολόγηση της συνδροµής των εφαρµόσιµων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστηµα
Διαπίστευσης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και η ικανότητα του Επιµελητηρίου να ασκεί τις παραπάνω αρµοδιότητες διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Βιοµηχανίας, που αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. Δεν µπορεί να µετάσχει στις συνεδριάσεις του αρµοδίου οργάνου χορήγησης µιας άδειας πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το δεύτερο
βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό
συµφέρον.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθµίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης
της υπηρεσίας χορήγησης αδειών των Επιµελητηρίων,
τα σχετικά θέµατα µε τις αρµοδιότητες και τις επιθεωρήσεις για την έκδοση των αδειών και τη διαπίστωση της
τήρησης των τιθεµένων σε αυτές όρων, οι διοικητικές
προσφυγές κατά των αποφάσεων και οι προθεσµίες άσκησης τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Στο άρθρο 4 του π.δ. της 17.11/14.12.1926 «περί κω-

δικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κείµενων
διατάξεων» (Α΄ 430), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν.1486/1984 (Α΄ 161), η παράγραφος 4 αναριθµείται σε 5 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το Τ.Ε.Ε. χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον οικείο νόµο και διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση
της τήρησης των όρων λειτουργίας τους. Εξαιρούνται
αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.
Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του Τ.Ε.Ε. πιστοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, µετά από αξιολόγηση της συνδροµής των εφαρµόσιµων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και η ικανότητα του ΤΕΕ να ασκεί τις παραπάνω αρµοδιότητες
διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, που αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο.
Δεν µπορεί να µετάσχει στις συνεδριάσεις του αρµοδίου
οργάνου χορήγησης µιας άδειας πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή
εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθµίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας
χορήγησης αδειών του Τ.Ε.Ε., τα σχετικά θέµατα µε τις
αρµοδιότητες και τις επιθεωρήσεις για την έκδοση των
αδειών και τη διαπίστωση της τήρησης των τιθεµένων σε
αυτές όρων, οι διοικητικές προσφυγές κατά των αποφάσεων και οι προθεσµίες άσκησης τους καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 36
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
1. Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία
καθορίζονται ειδικοί τυποποιηµένοι, κατά κλάδο δραστηριότητας και είδος τόπου εγκατάστασης, περιβαλλοντικοί όροι ή δεσµεύσεις για µεταποιητικές και συναφείς
δραστηριότητες της δεύτερης (Β) Κατηγορίας.
2. Για την αδειοδότηση των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της δεύτερης (Β) Κατηγορίας,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν απαιτείται υποβολή Περιβαλλοντικής Έκθεσης και έκδοση ξεχωριστής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
αλλά η απόφαση αυτή συγχωνεύεται µε την Άδεια Εγκατάστασης- Λειτουργίας ή την Υπεύθυνη Δήλωση της
παρ. 1 του άρθρου 19. Σε ξεχωριστό τµήµα της άδειας ή
της δήλωσης περιλαµβάνονται οι τυποποιηµένοι περιβαλλοντικοί όροι ή δεσµεύσεις, ανάλογα µε τον κλάδο
δραστηριότητας και το είδος του τόπου εγκατάστασης
της αδειοδοτούµενης επιχείρησης. Επιπλέον, όπου απαιτείται, µπορεί να τίθενται πρόσθετοι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος µετά από αιτιολογηµένη σχετική πρόταση της Αδειοδοτούσας Αρχής.
3. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έχει
διάρκεια ισχύος δέκα έτη, µε την προϋπόθεση ότι δε θα
έχει επέλθει εν τω µεταξύ µεταβολή των δεδοµένων βά-
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σει των οποίων εκδίδεται. Μετά την πάροδο της ισχύος
της υπόκειται σε αναθεώρηση ή ανανέωση και τηρείται η
διαδικασία έκδοσής της, µόνο εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Η Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών
Όρων έχει ισχύ για δεκατέσσερα έτη για την περίπτωση
µονάδων που διαθέτουν ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό
Έλεγχο (EMAS) και για δώδεκα έτη για την περίπτωση
µονάδων που διαθέτουν Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το Σύστηµα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Μη έγκαιρη ανανέωση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, εφόσον έχουν παρέλθει δέκα έτη,
αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της Απόφασης Έγκρισης
των Περιβαλλοντικών Όρων. Επιπλέον ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τουλάχιστον πέντε έτη πριν την παρέλευση δέκα ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
4. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως η υπόχρεη επιχείρηση αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης
αυτής τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά.
5. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα θέµατα της
συγχώνευσης στην άδεια εγκατάστασης της απόφασης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
Άρθρο 37
Διαχείριση αποβλήτων
Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος θα τροποποιηθεί η 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εµπορικής Ναυτιλίας, η
13588/725/2006 (Β΄ 383) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας και η Υγειονοµική Διάταξη ΕΙΒ 221/1965 (Β΄ 138)
των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, που αφορούν τη
διαχείριση αποβλήτων. Με την τροποποίηση αυτή:
α) Για τη διαχείριση των αποβλήτων των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της πρώτης (Α) κατηγορίας:
αα) η µελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, ενσωµατώνεται στη
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας
διακριτό τµήµα αυτής και εγκρίνεται µέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε περίπτωση
διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε συλλογικό δίκτυο υποδοχής αποβλήτων, για την έγκριση της σχετικής µελέτης απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του φορέα διαχείρισης
του δικτύου αυτού. Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων

καταργείται, αντικαθιστάµενη από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
αβ) η µελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επικίνδυνων και στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, όπου αυτή
απαιτείται, ενσωµατώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας διακριτό τµήµα αυτής
και εγκρίνεται µέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η αντίστοιχη άδεια διαχείρισης διάθεσης επικίνδυνων και στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, καταργείται, αντικαθιστάµενη
από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
β) Για τη διαχείριση των αποβλήτων των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της δεύτερης (Β) κατηγορίας:
βα) καταργείται η µελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ενώ η σχετική άδεια επεξεργασίας και διάθεσης, όπου αυτή απαιτείται. ενσωµατώνεται
στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην Υπεύθυνη Δήλωση
που υποβάλλεται στη θέση αυτής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των υγρών αποβλήτων συµπεριλαµβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται
µε την προαναφερόµενη άδεια, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 36,
ββ) καταργείται η µελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επικίνδυνων και στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η σχετική άδεια διαχείρισης, όπου αυτή απαιτείται, ενσωµατώνεται στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην
Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη θέση αυτής. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης των αποβλήτων
αυτών συµπεριλαµβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται µε την προαναφερόµενη άδεια,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 36,
γ) για τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες,
οι οποίες διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα και διαθέτουν ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) σε
ισχύ, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και του παραβόλου που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.3,
της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Β΄ 383) µειώνεται στο
50%,
δ) ο φορέας υφιστάµενης δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, το οποίο θα πρέπει να προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία, σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της
δραστηριότητας. Σε περίπτωση νέας δραστηριότητας, η
έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της
δραστηριότητας.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιτρέπεται να καθορίζεται µείωση του ποσού χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, που προβλέπεται στο άρθρο 14 του π.δ. 148/2009 (Α΄
190) περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης, για τις δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) σε ισχύ.
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 1360/1983
Το άρθρο 4 του ν.1360/1983 (Α΄ 65), όπως τροποποιή-
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θηκε µε την παρ. 21 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 (Α΄
123) και το άρθρο 28 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιτρέπεται η επέκταση
της άδειας εγκατάστασης ιδιαίτερα σηµαντικών για την
Εθνική Οικονοµία παραγωγικών επενδύσεων, κατά παρέκκλιση του νόµου, εφόσον από τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποδεικνύεται στο µέτρο που είναι
δυνατόν ότι ο εκσυγχρονισµός δεν θα προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Η επέκταση µπορεί να πραγµατοποιείται µέσα σε γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όµορό του ή
σε γήπεδο έναντι του γηπέδου όπου λειτουργεί η µονάδα.
Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ισχύ σε περιοχές µε καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας.»
Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 17, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος δεν είναι εφοδιασµένες µε άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, είναι δυνατή η χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 17 έως 40. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται
πρόστιµο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 29 του παρόντος.
Δραστηριότητες που εµπίπτουν στο ανωτέρω εδάφιο
µπορούν να εφοδιασθούν µε άδεια λειτουργίας, χωρίς
την επιβολή προστίµου, εφόσον εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, υποβάλλουν
σχετική αίτηση συνοδευόµενη από όλα τα προβλεπόµενα και απαραίτητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 δικαιολογητικά και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η άδεια λειτουργίας χορηγείται µε την επιβολή χρηµατικού προστίµου, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 29.
2. Οι άδειες λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί για ορισµένη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσής τους. Αιτήµατα για την ανανέωσή τους εξετάζονται
ως αιτήµατα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διατηρεί οικονοµική και παραγωγική δραστηριότητα και χορηγούνται νέες άδειες λειτουργίας µε αόριστη χρονική διάρκεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40.
3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας δραστηριότητας, για την οποία υπάρχει ήδη σε ισχύ άδεια εγκατάστασης, η οποία και εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
4. Δραστηριότητες των οποίων η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο εκσυγχρονισµός, η επέκταση, η µετεγκατάσταση, η συγχώνευση, ή ο διαχωρισµός έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3325/2005 (Α΄ 68 ), αλλά
συνάδουν µε τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων,

µπορούν πλέον να εφοδιάζονται µε ενιαία άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.
5. Για τις δραστηριότητες, για τις οποίες η λειτουργία
τους δεν είναι συµβατή µε τις διατάξεις των άρθρων 17
έως 40, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29.
6. Για τις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης, οι οποίες
κατά το χρόνο ίδρυσής τους δεν απαλλάσσονταν από
την υποχρέωση εφοδιασµού τους µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και ταυτόχρονα η εγκατάσταση και
η λειτουργία τους δεν απαγορευόταν από σχετικές διατάξεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19, εφόσον δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία τους.
7. Δραστηριότητες που απαλλάσσονταν κατά το χρόνο ίδρυσής τους από την υποχρέωση εφοδιασµού τους
µε άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και δεν ίσχυαν
διατάξεις που απαγόρευαν την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εφοδιασµού µε τις ως άνω άδειες, ανεξάρτητα από τον φορέα της εκµετάλλευσής τους, εφόσον
δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστηριότητας υπό την οικονοµική της έννοια και η εγκατεστηµένη ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν έχει ξεπεράσει τα είκοσι δύο KW κινητήριας ή τα πενήντα KW
θερµικής ισχύος. Εάν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά από τη λειτουργία των µονάδων αυτών
προκαλούνται δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή
οχλήσεις στους περιοίκους, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 29.
Εάν οι µονάδες αυτές, λόγω εκσυγχρονισµού του µηχανολογικού τους εξοπλισµού, έχουν υπερβεί τα είκοσι
δύο KW κινητήριας ή τα πενήντα KW θερµικής ισχύος,
µπορούν να εφοδιάζονται µε ενιαία άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
8. Εργαστήρια τα οποία κατά την έκδοση του παρόντος νόµου έχουν εφοδιαστεί µε Ειδική Δήλωση ή άδεια
λειτουργίας ή απαλλασσόταν από την υποχρέωση εφοδιασµού δυνάµει των διατάξεων του ν. 3325/2005, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως εργαστήρια.
9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 11 του
άρθρου 20, εφαρµόζεται η 13727/724/2003 (Β΄ 1087)
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων.
10. Τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί µε βάση καταργούµενες µε
τον παρόντα νόµο διατάξεις του ν. 3325/2005, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των αντίστοιχων
προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων
που προβλέπονται από το νόµο αυτόν. Ειδικότερα, µέχρι
να καθιερωθούν σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 36
οι ειδικοί, κατά κλάδο δραστηριότητας και είδος τόπου εγκατάστασης, περιβαλλοντικοί όροι για τα επαγγελµατικά εργαστήρια και τις λοιπές µεταποιητικές και συναφείς
δραστηριότητες, οι εν λόγω µονάδες θα υποβάλουν την
προβλεπόµενη από το ν. 3010/2002 ΜΠΕ. Επιπλέον, όσον αφορά τα άρθρα του ν. 3325/2005 και κυρίως το δεύτερο µέρος αυτού που δεν καταργούνται: α) όπου γίνεται παραποµπή στην παρ. 1β και στην παρ. 1γ του άρθρου 2, εφαρµόζεται το άρθρο 17 παρ. 2 και 4, β) όπου
γίνεται παραποµπή στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 νοείται το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, γ) όπου γίνεται παραποµπή στις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 4 εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3 και 4
του άρθρου 20, δ) όπου γίνεται παραποµπή στο άρθρο
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24, εφαρµόζεται το άρθρο 29 του παρόντος και ε) όπου
γίνεται παραποµπή στις διατάξεις του πρώτου µέρους, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Το άρθρο 2 πλην της παρ.2, το άρθρο 3, το άρθρο 4
πλην των παραγράφων 6, 7, 8 περίπτωση β΄ και 9, το άρθρο 5, το άρθρο 6 πλην των παρ. 1, 2 και 7, το άρθρο 10
πλην της παρ. 8, τα άρθρα 11 έως 13 και τα άρθρα 24 έως 26 του ν. 3325/2005.
β) Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις
του παρόντος.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 41
Ορισµοί
1. Επιχειρηµατικό Πάρκο (ΕΠ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωµένο σύνολο δοµών, υπηρεσιών και υποδοµών
που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του άρθρου 43. Τα ΕΠ διακρίνονται στους
παρακάτω τύπους:
α. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Α΄: είναι ο χώρος που
καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για
να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων,
κάθε βαθµού όχλησης.
β. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Β΄: είναι ο χώρος που
καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για
να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων
µέσης και χαµηλής όχλησης.
γ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Γ΄: είναι ο χώρος που
καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για
να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων
χαµηλής όχλησης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 43, καθώς και δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται σε συγκεκριµένη κατηγορία όχλησης.
δ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Ειδικού Τύπου: είναι ο χώρος
που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος υποδοχής επιχειρήσεων ειδικών κλάδων, όπως:
αα. ΕΠ που καταλαµβάνουν δραστηριότητες του ιδίου
ή συναφούς κλάδου.
ββ. Τεχνοπόλεις, ήτοι χώροι, όπου εγκαθίστανται επιχειρηµατικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος.
γγ. ΕΠ περιβαλλοντικού χαρακτήρα και πράσινης επιχειρηµατικότητας: είναι ο χώρος που σχεδιάζεται, λει-

τουργεί και φιλοξενεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες
παραγωγής βιοκαυσίµων και µονάδες ανακύκλωσης,
σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
ε. Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ): είναι ένα
ΕΠ το οποίο καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται
και οργανώνεται για την περιβαλλοντική εξυγίανση περιοχών, όπου υφίσταται άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση.
στ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ): είναι ένα ΕΠ το οποίο δεν πολεοδοµείται, καθορίζεται, οριοθετείται και οργανώνεται σε περιοχές όπου η υφιστάµενη πολεοδοµική ή χωροταξική νοµοθεσία προβλέπει τον καθορισµό ζωνών εκτός σχεδίου
για την εγκατάσταση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Η
οριοθέτηση ενδιάµεσων υποδοχέων είναι δυνατή µόνο
σε περιοχές που δεν διαθέτουν τη δυναµική για δηµιουργία ΕΠ άλλων τύπων και οπωσδήποτε εκτός των οκτώ
περιοχών ρυθµιστικών σχεδίων του ν.2508/1997 (Α΄ 124)
και αφορά δραστηριότητες που προβλέπονται στα Επιχειρηµατικά Πάρκα Τύπου Β΄.
2. Άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση: Περιοχή που παρουσιάζει αυξηµένη συγκέντρωση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδοµών, πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα.
3. Χώρος υποδοχής επιχειρήσεων: η έκταση ή η περιοχή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις: α)
γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού
και αειφόρου ανάπτυξης ή περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης του ν.
2742/1999 (Α΄ 207) είτε β) ρυθµιστικών σχεδίων του άρθρου 2 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ή ρυθµίσεων χρήσεων γης και προορίζεται
για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του άρθρου 43. Εφόσον στις εν λόγω εκτάσεις, επιτρέπονται οι δραστηριότητες των άρθρων 5 και 6 του π.δ. της 3/6.3.1987 Δ΄
166), µε την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
του άρθρου 47, µπορούν να αναπτύσσονται κατά περίπτωση οι δραστηριότητες του άρθρου 43.
4. Οργανωµένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων: οι χώροι που έχουν οργανωθεί ή θα οργανωθούν για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του παρόντος Μέρους και περιλαµβάνουν ΒΙΠΕ
που οργανώθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4458/1965 (Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκε µε το ν.
742/1977 (Α΄ 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις και
άλλες µορφές Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (Α΄ 254), καθώς και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα που οργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 1 εδάφια α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄του παρόντος άρθρου.
5. Ως δραστηριότητες υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης, κατά την έννοια του παρόντος, νοούνται οι αναφερόµενες στα άρθρα 3 και 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160 )
και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
6. Επιχειρηµατικό Σχέδιο: το σύνολο των µελετών για
την σκοπιµότητα και οικονοµική βιωσιµότητα του Επιχειρηµατικού Πάρκου, καθώς και τη συµβατότητα του Επιχειρηµατικού Πάρκου µε την προστασία του περιβάλλοντος και την επιλογή της θέσης ανάπτυξης αυτού.
7. Εταιρία ανάπτυξης επιχειρηµατικού πάρκου (ΕΑΝΕΠ): το νοµικό πρόσωπο που έχει τη µορφή ανώνυµης
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εταιρίας του ν. 2190/1920 (Α΄ 37), το οποίο αναλαµβάνει
τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου
και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηµατικού Πάρκου µέχρι τη µεταβίβασή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
8. Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΔΕΠ): Η εταιρία που δύναται να διαδέχεται την ΕΑΝΕΠ
στην διοίκηση και διαχείριση των ΕΠ σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους.
9. Κανονισµός Λειτουργίας: το σύνολο των κανόνων
που ρυθµίζουν τους όρους λειτουργίας και χρήσης των
υφιστάµενων υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων, τα τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης και την εκτέλεση των τυχόν απαιτούµενων συµπληρωµατικών υποδοµών και εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η
εύρυθµη λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες χορηγήθηκε η Έγκριση Ανάπτυξής του.
10. Έργα υποδοµής: τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης όµβριων, τα τηλεπικοινωνιακά ή ευρυζωνικά δίκτυα, το δίκτυο πυρόσβεσης, το δίκτυο άρδευσης πρασίνου, τα δίκτυα ηλεκτροφωτισµού, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, το δίκτυο τηλεθέρµανσης, το δίκτυο φυσικού αερίου, τα έργα σύνδεσης δικτύων, η µονάδα καθαρισµού αποβλήτων, οι αγωγοί διάθεσης αποβλήτων και οι αγωγοί τροφοδοσίας νερού, τα έργα διαµόρφωσης τοπίου, τα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης, το κτίριο διοίκησης του ΕΠ, το κτίριο για εγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών και κάθε έργο
που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών
των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων ή για την προστασία
του περιβάλλοντος.
11. Κοινόχρηστοι χώροι: οι χώροι πρασίνου, οι χώροι
πλατειών, οι χώροι στάθµευσης, οι δρόµοι, τα πεζοδρόµια και οι χώροι εγκατάστασης των έργων υποδοµής.
12. Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις: οι εγκαταστάσεις
που εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους.
13. Κοινωφελείς χώροι, κτίρια και εγκαταστάσεις: οι
χώροι, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που προορίζονται
για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, όπως κτίριο διοίκησης, πυροσβεστικός σταθµός, παιδικοί σταθµοί, εκθετήρια προϊόντων, χώροι για διοργάνωση παρουσιάσεων ή συνεδρίων, χώροι ειδικά διαµορφωµένοι για
επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων ή χώροι ή εγκαταστάσεις για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων ή για άλλες παρεµφερείς δραστηριότητες.
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να καθορίζονται και νέες µορφές Επιχειρηµατικών Πάρκων, για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του παρόντος µέρους.
Άρθρο 42
Σκοπός
1. Για την οικονοµική πρόοδο και την επιχειρηµατική ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο εφαρµογής του εθνικού
χωροταξικού σχεδιασµού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών αναπτύσσονται και οργανώνονται Επιχειρηµατικά Πάρκα διαφόρων κατηγοριών, σύµφωνα µε

τις διατάξεις του παρόντος µέρους.
2. Η ανάπτυξη των ΕΠ γίνεται για λόγους δηµόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:
α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης,
β) στη βελτίωση των υποδοµών, ιδιαίτερα, σε περιοχές
που παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθµισης,
γ) στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης,
δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων,
ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών.
3. Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας δια της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας µεριµνά για την εκπόνηση και εφαρµογή επιχειρησιακού
σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων
στην Ελληνική Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι βασικές αρχές του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου, οι περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη ΕΠ, ο
αριθµός και το είδος τους, η δυναµικότητα του καθενός
από αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 43
Πεδίο Εφαρµογής
1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, στα ΕΠ εγκαθίστανται και ασκούνται:
α) Δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο µέρος.
β) Επιχειρηµατικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, µε εξαίρεση τα εµπορικά
κέντρα.
γ) Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες και συγκροτήµατα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τµήµατα των βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
δ) Δραστηριότητες του ν. 1575/1985 (Α΄ 207).
ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται
µε εφαρµοσµένη βιοµηχανική, ενεργειακή, µεταλλευτική
έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται µε τα αποτελέσµατα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των
εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήµατα πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
στ) Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
ζ) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές
της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηµατικού
Πάρκου, καθώς και παραρτήµατα, υποσταθµοί ή υπηρεσιακές µονάδες δηµοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ.,
κοινωφελών οργανισµών, υπηρεσίες υγείας, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και µονάδες καθαρισµού αποβλήτων.
η) Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερµικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και

21
φυσικό αέριο, συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, µε τις συνοδευτικές υποδοµές τους (γραµµές µεταφοράς και διανοµής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας µε
καύσιµα).
2. Στα Επιχειρηµατικά Πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο µέρος, καταλαµβάνουν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Μετά την
πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ΕΠ µε τροποποίηση της
απόφασης έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου, ύστερα από υποβολή εκ νέου τροποποιηµένων των
αντίστοιχων δικαιολογητικών του άρθρου 46, επιτρέπεται η άρση του περιορισµού αυτής της παραγράφου. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης των πιο πάνω ορίων από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, ο
τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία µεταβολής
τους, οι συνέπειες µη τήρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Ο περιορισµός της παρούσας παραγράφου δεν
έχει εφαρµογή σε Επιχειρηµατικά Πάρκα Ειδικού Τύπου.
3. Σε ΕΠ τύπου Γ΄ επιτρέπεται η µετεγκατάσταση δραστηριοτήτων µέσης όχλησης, εφόσον δεν υπάρχει στην
ίδια περιφερειακή ενότητα ΕΠ που να µπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δραστηριότητες ή δεν υπάρχει ελεύθερος
χώρος σε υφιστάµενο ΕΠ τέτοιου τύπου. Η παραπάνω
µετεγκατάσταση δραστηριοτήτων επιτρέπεται µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού εµβαδού
των οικοδοµικών τετραγώνων του ΕΠ και µόνο σε διακριτές ζώνες που προβλέπονται από την εγκεκριµένη
πολεοδοµική µελέτη. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
προηγουµένως τήρηση της διαδικασίας προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και έκδοση
σχετικής θετικής γνωµοδότησης από την αρµόδια αρχή
βάσει των διατάξεων της κοινής απόφασης
Η.Π.11014/703/ Φ104/2003 των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 332).
4. Νοµίµως λειτουργούσες δραστηριότητες, οι οποίες
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 43 και προϋφίστανται σε εδαφικές εκτάσεις που καθορίζονται ως
ΕΠ επιτρέπεται να λειτουργούν εντός του ΕΠ, οφείλουν
όµως να συµµορφώνονται το αργότερο µέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 53 παράγραφος 3, µε τους
όρους του κανονισµού λειτουργίας του Επιχειρηµατικού
Πάρκου, που προβλέπονται στο άρθρο 59. Κατ’ εξαίρεση, νοµίµως λειτουργούσες επιχειρήσεις που ανήκουν
στην κατηγορία υψηλής όχλησης επιτρέπεται να λειτουργούν στο δηµιουργούµενο ΕΠ, εφόσον αυτό είναι
τύπου Β΄. Σε δηµιουργούµενο ΕΠ τύπου Γ΄ επιτρέπεται
να εξακολουθούν να λειτουργούν µόνον εάν ανήκουν
στην κατηγορία µέσης ή χαµηλής όχλησης. Όλες όµως
οφείλουν να συµµορφώνονται κατά τα λοιπά µε τους όρους του κανονιστικού πλαισίου και του Κανονισµού Λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου µέσα στην παραπάνω προθεσµία.
Άρθρο 44
Χώροι οργάνωσης Επιχειρηµατικών Πάρκων
1. Τα Επιχειρηµατικά Πάρκα των περιπτώσεων α΄- δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 41 αναπτύσσονται σε χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 41 παράγραφος 3.
2. H οργάνωση Επιχειρηµατικών Πάρκων σε χώρους
που προστατεύονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως
εντός ζώνης προστασίας αρχαιολογικών χώρων, τόπων
προστατευµένων από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον και δασικές εκτάσεις, όπως αυτά
ορίζονται από τις οικείες διατάξεις, ενεργείται µόνον εφόσον επιτρέπεται από τη νοµοθεσία αυτή και υπόκειται
στους περιορισµούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις.
Ειδικότερα, σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA)
2000, στις οποίες περιλαµβάνονται οι Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ, η οργάνωση ΕΠ ενεργείται µόνον εφόσον
επιτρέπεται από τα νοµικά καθεστώτα προστασίας τους
και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα
καθεστώτα αυτά. Δεν επιτρέπεται η οργάνωση ΕΠ στους
οικότοπους προτεραιότητας, στις περιοχές απόλυτης
προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 του ν.
1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και
στους πυρήνες εθνικών δρυµών, στα διατηρητέα µνηµεία
της φύσης και στα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
3. Το ΕΠ προορίζεται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση των σκοπών ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου και οι υποδοµές του απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του
άρθρου 49. Για το σκοπό αυτόν η ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ υποχρεούται να τοποθετεί στις εισόδους της οριοθετηµένης
περιοχής του ΕΠ διακριτή σήµανση που να υποδηλώνει
της ύπαρξη οργανωµένου υποδοχέα επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
4. Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία ΕΠ ορίζεται σε 150 στρέµµατα για ΕΠ τύπου
Α΄, σε 100 στρέµµατα για ΕΠ τύπου Β΄ και σε 50 στρέµµατα για ΕΠ Τύπου Γ΄ και για ΕΠ Ειδικού Τύπου.
5. Η έκταση στην οποία δηµιουργείται το ΕΠ, µπορεί
να διακόπτεται από οδικά δίκτυα, εφόσον εξασφαλίζεται
η λειτουργική ενότητά του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Δηµοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόµοι µπορούν
να ενσωµατωθούν στην έκταση του υποδοχέα, εφόσον
αυτό δεν δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα.
6. Ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη ΕΠ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να είναι
κατάλληλος για το αντίστοιχο είδος του ΕΠ. Για την καταλληλότητα λαµβάνονται υπόψη οι υφιστάµενες νόµιµες δραστηριότητες, β) να είναι ευχερής η µεταφορά
πρώτων υλών και εµπορευµάτων, γ) να µην υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος για πληµµύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές και δ) να υπάρχει προσβασιµότητα στα οδικά,
ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και λοιπά δίκτυα. Επίσης
πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία.
7. Σε περιοχές για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία ίδρυσης και οργάνωσης του παρόντος νόµου, απαγορεύεται η χρήση του όρου «Επιχειρηµατικό Πάρκο» ή
οποιασδήποτε ξενόγλωσσης απόδοσής του και η τοποθέτηση της διακριτικής σήµανσης της παραγράφου 3 µε
αυτό το περιεχόµενο. Όποιος µε πρόθεση παραβαίνει τη
διάταξη αυτής της παραγράφου τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έως δώδεκα (12) µήνες.
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Άρθρο 45
Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ)
1. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου
ανήκει σε Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου
(ΕΑΝΕΠ), η οποία έχει τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄
37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Σκοπός της ΕΑΝΕΠ είναι η ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων
του άρθρου 43 και η διοίκηση και διαχείρισή του µέχρι τη
µεταβίβασή της σύµφωνα µε το άρθρο 58.
3. Στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ µπορεί να µετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, ενώσεις αυτών χωρίς νοµική προσωπικότητα ή κοινοπραξίες αυτών, συνεταιρισµοί, νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως αυτός ίσχυε πριν
την τροποποίησή του µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (Α΄
234), Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού, σύνδεσµοι αυτών, δηµοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών, το Ελληνικό Δηµόσιο και τα επιµελητήρια (ως ν.π.δ.δ. και
ν.π.ι.δ). Σε κάθε περίπτωση στο µετοχικό κεφάλαιο της
ΕΑΝΕΠ µπορεί να µετέχουν κύριοι ιδιοκτησιών γης της
προτεινόµενης έκτασης και επιχειρήσεις εγκατεστηµένες µέσα στην έκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου κατά
τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6
του άρθρου 54.
4. Η ΕΑΝΕΠ είναι ειδικού σκοπού και το µετοχικό της
κεφάλαιο δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 10% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων υποδοµής, όπως περιγράφονται στα σχέδια που περιλαµβάνονται
στο Επιχειρηµατικό σχέδιο και προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄ και στην περίπτωση
ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 46, από το οποίο το µισό τουλάχιστον σε µετρητά. Αν ο προϋπολογισµός των
έργων υποδοµής αυξηθεί µε απόφαση τροποποίησης της
απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, η εταιρεία υποχρεούται σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για την
κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού. Η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται
να υποβάλει στην αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µέσα σε έξι (6) µήνες από
τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, βεβαίωση κατάθεσης του πιο πάνω ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό.
Παράταση αυτής της προθεσµίας χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
Άρθρο 46
Διασφάλιση έκτασης - Διαδικασία ίδρυσης Απαιτούµενα δικαιολογητικά
1. Για την ίδρυση του Επιχειρηµατικού Πάρκου η ΕΑΝΕΠ πρέπει να έχει διασφαλίσει σε ποσοστό τουλάχιστον 55% την έκταση που θα καταλάβει το ΕΠ.
Ως διασφάλιση της έκτασης νοείται η κυριότητα της ΕΑΝΕΠ ή η συναίνεση των ιδιοκτητών γης για τη δηµιουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου και επί της τεχνοοικονοµικής µελέτης σκοπιµότητας - βιωσιµότητας και του
σχεδίου κανονισµού λειτουργίας και σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος µέρους, ώστε να καλύπτεται συνολικά το 55% της απαιτούµενης έκτασης.
2. Εφόσον η ΕΑΝΕΠ έχει διασφαλίσει το ογδόντα τοις
εκατό (80 %) της έκτασης που θα καταλάβει το Επιχειρηµατικό Πάρκο και της χορηγηθεί η έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου, για το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής έκτασης που ανήκει σε τρίτους ιδιοκτήτες γης, µπορεί να εφαρµόζεται η διαδικασία των
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2882/2001, υπέρ και µε δαπάνες της ΕΑΝΕΠ,
για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει προηγηθεί τουλάχιστον δίµηνη διαπραγµάτευση µε
τους προσδιορισµένους ιδιοκτήτες, προκειµένου να διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεσή τους κατά τα ανωτέρω
και αυτή έχει αποβεί ατελέσφορη. Για τη συντέλεση της
δίµηνης διαπραγµάτευσης η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να απευθύνει δηµόσια πρόσκληση στο σύνολο των ιδιοκτητών γης της προτεινόµενης έκτασης. Η δηµόσια πρόσκληση αναρτάται στο δηµοτικό Κατάστηµα της περιοχής και στην ιστοσελίδα του οικείου Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄
βαθµού. Η πρόσκληση για διαπραγµάτευση µπορεί να απευθύνεται και µε εξώδικο. Στην περίπτωση αυτή, συντάσσεται µε µέριµνα της ΕΑΝΕΠ σχετικό πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της ΕΑΝΕΠ και ακολούθως υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ.
3. Για τη σύνδεση µε εξωτερικές υποδοµές δύναται να
συνιστώνται δουλείες, όπου αυτό απαιτείται.
4. Εάν εντός των ορίων του Επιχειρηµατικού Πάρκου
εµπίπτει τουλάχιστον το ήµισυ της εκτάσεως της ίδιας ιδιοκτησίας, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ µπορεί να εντάξει στη
συνολική έκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου και την υπόλοιπη έκταση της ιδιοκτησίας αυτής, µε την προϋπόθεση ότι το εναποµείναν εκτός ΕΠ τµήµα δεν είναι άρτιο
και επιτρέπουν οι χρήσεις γης ένταξή του στο ΕΠ.
5. Για την ίδρυση του Επιχειρηµατικού Πάρκου, υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αίτηση από την ενδιαφερόµενη εταιρία, η οποία συνοδεύεται από Επιχειρηµατικό
Σχέδιο που περιλαµβάνει ιδίως:
α) Τεχνοοικονοµική µελέτη σκοπιµότητας - βιωσιµότητας, η οποία συντάσσεται βάσει των µελετών που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄.
β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία
τεκµηριώνεται η προτεινόµενη θέση και η συµβατότητα
µε τις χρήσεις γης της γύρω περιοχής του ΕΠ.
γ) Μελέτη τεχνικής οργάνωσης της προτεινόµενης έκτασης, όπου καταγράφονται:
αα. η χωροταξική κατανοµή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του Επιχειρηµατικού Πάρκου µε στόχο τη
διάταξή τους κατά κατηγορία ή είδος δραστηριοτήτων,
ώστε η ανάπτυξη της µιας να µην εµποδίζει ή να µην παρενοχλεί την ανάπτυξη της άλλης και να ευνοείται η δηµιουργία και η αξιοποίηση κοινόχρηστων υποδοµών, καθώς και η συνεργασία και δικτύωση των επιχειρήσεων,
ββ. σχέδιο διάταξης και περιγραφής των έργων υποδοµής, των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων
παροχής κοινωφελών υπηρεσιών του Επιχειρηµατικού
Πάρκου,
γγ. εκτίµηση του κόστους των εν λόγω έργων.
δ) Τεχνικές προµελέτες των έργων υποδοµής, στις οποίες ενσωµατώνονται προµελέτες των απαιτούµενων
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έργων εξωτερικής υποδοµής, και το εκτιµώµενο κόστος
των τελευταίων.
ε) Σχέδια, όπου αποτυπώνονται οι τυχόν υφιστάµενες
εξωτερικές υποδοµές και δίκτυα και τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα έργα υποδοµής και η σύνδεση µε αυτά.
στ) Έγγραφα και στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι
η εταιρία έχει διασφαλίσει την απαιτούµενη έκταση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
ζ) Σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας του ΕΠ.
η) Στην περίπτωση του άρθρου 52 παράγραφο 9, Πολεοδοµική Μελέτη.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο τύπος
και το περιεχόµενο της αίτησης και των µελετών σκοπιµότητας - βιωσιµότητας και τεχνικής οργάνωσης και τα
δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τα ελάχιστα έργα υποδοµής που απαιτούνται για να λειτουργήσει το ΕΠ και
οι προδιαγραφές που αυτά πρέπει να πληρούν, τα απαιτούµενα παράβολα και τα ποσά αυτών, η διαδικασία της
εξέτασης της αίτησης και του σχετικού φακέλου, τα όργανα, τα ειδικότερα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησής
τους, οι σχετικές προθεσµίες, οι προδιαγραφές, ο τύπος
και το περιεχόµενο των πολεοδοµικών και εν γένει τεχνικών µελετών και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 47
Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των συναρµόδιων Υπουργών εγκρίνεται η ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού
Πάρκου.
2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του κατά τόπον αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου
και των Εκτελεστικών Επιτροπών των Οργανισµών Ρυθµιστικών Σχεδίων για τις περιοχές αρµοδιότητάς τους
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
προθεσµία για τη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου και του αρµόδιου Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου είναι σαράντα πέντε (45) ηµέρες από τη λήψη επί αποδείξει του σχετικού φακέλου. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται σιωπηρή αποδοχή όσων διαλαµβάνονται στους σχετικούς φακέλους από τα ως άνω γνωµοδοτικά όργανα και η απόφαση έγκρισης της ανάπτυξης του ΕΠ εκδίδεται χωρίς
προηγούµενη γνωµοδότηση.
3. Σε κάθε περίπτωση η πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται, ύστερα από κοινή σύσκεψη των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, και σύνταξη σχετικού πρακτικού σε προθεσµία εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από
την υποβολή της αίτησης στην αρµόδια Διεύθυνση της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αν ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την ηµέρα που θα καταστεί
ο φάκελος πλήρης µε την προσκόµιση των ελλειπόντων
δικαιολογητικών.
4. Για την Έγκριση Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου λαµβάνονται υπόψη:
α. η τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 44, 45 και
46,

β. η σκοπιµότητα και βιωσιµότητα του έργου, ιδιαίτερα
ως προς την τεκµηρίωση των προοπτικών προσέλκυσης
επιχειρήσεων, και η συµβολή του στην τοπική και εθνική
οικονοµία,
γ. το ύψος του κόστους ανάπτυξης, ο βαθµός τεκµηρίωσης αυτού, οι τεχνικές δυσχέρειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούµενων πρόσθετων εξωτερικών
υποδοµών και η ικανότητα της ΕΑΝΕΠ και των µετόχων
της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
5. H απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού
Πάρκου περιλαµβάνει, ειδικότερα, τα εξής:
α. Τον ορισµό της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου.
β. Τη θέση, την έκταση και τα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου µε αναφορά σε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:5.000 και 1:10.000 µε συντεταγµένες κορυφών,
βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς
ΕΓΣΑ 87, όπως αυτό ισχύει.
γ. Τον τύπο του Επιχειρηµατικού Πάρκου και τις κατηγορίες επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν.
δ. Τα προβλεπόµενα έργα υποδοµής, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και τα απαιτούµενα έργα
εξωτερικής υποδοµής, καθώς και τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό τους.
ε. Το χρονοδιάγραµµα οργάνωσης και λειτουργίας του
Επιχειρηµατικού Πάρκου.
στ. Τους ειδικότερους όρους και τα ειδικότερα µέτρα
προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη
λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
ζ. Την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του ΕΠ.
η. Στην περίπτωση του άρθρου 52 παράγραφος 9, την
έγκριση της Πολεοδοµικής µελέτης.
θ. Την πρόβλεψη υλοποίησης της ανάπτυξης και λειτουργίας του ΕΠ σε δύο φάσεις, κατά τα προβλεπόµενα
στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53.
6. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου και µέχρι την έκδοση της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των
έργων υποδοµής του άρθρου 53 παράγραφος 3, αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών και η εκτέλεση
οικοδοµικών εργασιών µέσα στα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου, πλην εκείνων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων υποδοµής που προβλέπονται στην
απόφαση έγκρισης. Κατ’ εξαίρεση, για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στα όρια του ΕΠ πριν από την ίδρυσή
του, επιτρέπεται κατά τη σχετική κείµενη νοµοθεσία να
εκδίδονται οικοδοµικές άδειες ή να δοθεί συνέχιση στην
εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών ύστερα από γραπτή έγκριση της ΕΑΝΕΠ που αποστέλλεται στο αρµόδιο
πολεοδοµικό γραφείο.
7. Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηµατικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών δεδοµένων ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, µετά την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, σύµφωνα µε
τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47, µε την προϋπόθεση
ότι η χρήση γης δεν απαγορεύει την επέκταση ή µεταβολή της έκτασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
Για µεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης
µικρότερη από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης και για ήσσονος σηµασίας µεταβολές των
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λοιπών δεδοµένων ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΠ, δεν
απαιτείται η εκ νέου προσκόµιση των µελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46, αλλά µόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκµηρίωση µε
τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου αυτού και η χρήση γης
είναι συµβατή µε την ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού
Πάρκου. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για µια µόνο φορά. Σε
περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης του
ΕΠ, έστω και αν αυτή είναι πάλι µικρότερη του 15%, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των άρθρων 46 και 47.
8. Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου της παραγράφου 1 επέχει: α) θέση θετικής
γνωµοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης, καθώς και β) Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων για το ΕΠ κατά τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας
9. Αν περισσότερες από µία ενδιαφερόµενες εταιρείες
που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 υποβάλουν αιτήσεις για ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου στην ίδια
περιοχή ή σε περιοχή µε επικαλυπτόµενα τµήµατα αυτής, εγκρίνεται η πρόταση η οποία έχει υποβληθεί πρώτη
στην Υπηρεσία και περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το νόµο και τις σχετικές κανονιστικές
διατάξεις.
10. Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου µπορεί να γίνει
µε Σύµπραξη Ιδιωτικού και Δηµόσιου Τοµέα, εφόσον
πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του ν. 3389/
2005 (Α΄ 232).
Άρθρο 48
Θέµατα κυριότητας χώρων και υποδοµών
1. Μέχρι την υπογραφή της σύµβασης µεταβίβασης
της διαχείρισης του άρθρου 58, οι εκτάσεις που προέρχονται από εισφορά σε γη περιέρχονται στην αποκλειστική κατοχή και κυριότητα της ΕΑΝΕΠ, για να δηµιουργηθούν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, καθώς
και κτίρια και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του ΕΠ.
2. Με την απόφαση έγκρισης της σύµβασης µεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις, οι οποίοι
έχουν προκύψει από εισφορά σε γη, κατά τα οριζόµενα
στις παραγράφους 2 περίπτωση γ΄ και 5 του άρθρου 52
περιέρχονται υποχρεωτικά µε σύµβαση που περιβάλλεται τον τύπο συµβολαιογραφικού εγγράφου άνευ ανταλλάγµατος στην κυριότητα της ΕΔΕΠ.
Άρθρο 49
Χρήση αιγιαλού και παραλίας
1. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Επιχειρηµατικού Πάρκου επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση
στην ΕΑΝΕΠ της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του
δικαιώµατος εκτέλεσης, χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάµενων στην περιοχή, λιµενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστηµα µέχρι πενήντα (50) χρόνια µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονοµικών και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και µε καταβολή εύλογου
ανταλλάγµατος. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται

στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), καθώς και οι
συναφείς ρυθµίσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
και των αντίστοιχων Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, ο
τρόπος και τα όργανα προσδιορισµού του ανταλλάγµατος και κάθε σχετικό θέµα.
2. Η ΕΑΝΕΠ µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης έχει το δικαίωµα της αποκλειστικής και µε αντάλλαγµα χρήσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που της
παραχωρείται µε την ως άνω διαδικασία για την κατασκευή λιµενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια
των αρµόδιων αρχών. Στην περίπτωση που τα λιµενικά
έργα εµπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, µετά
την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισµού των οριογραµµών αιγιαλού-παραλίας και το γήπεδο που δηµιουργείται καταγράφεται ως δηµόσιο κτήµα. Το εν λόγω δηµόσιο κτήµα, εφόσον η ΕΑΝΕΠ το επιθυµεί, µπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να εκµισθώνεται απευθείας σε αυτήν. Το αντάλλαγµα χρήσης ή
το µίσθωµα καθορίζονται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες µισθωτικές
αξίες της περιοχής.
3. Η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της
παραχωρούµενης προς την ΕΑΝΕΠ έκτασης αιγιαλού,
παραλίας και λιµενικών έργων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται
για λόγους εθνικής οικονοµίας ή δηµόσιας ωφέλειας και
δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
Άρθρο 50
Ελεύθερες Ζώνες – Ελεύθερες Αποθήκες
Στα Επιχειρηµατικά Πάρκα ή σε τµήµατα αυτών µπορεί
µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να συνιστώνται
Ελεύθερες Ζώνες ή να αναγνωρίζονται Ελεύθερες Αποθήκες ή Τελωνειακές Αποθήκες ή Χώροι Προσωρινής Αποθήκευσης, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
Άρθρο 51
Επιχορήγηση έργων υποδοµής Επιχειρηµατικών
Πάρκων
1. Η ίδρυση και οργάνωση όλων των κατηγοριών των
Επιχειρηµατικών Πάρκων του παρόντος νόµου ως και η
συµπλήρωση ή αναβάθµιση των υποδοµών των υφιστάµενων Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, θεωρείται παραγωγική
επένδυση, αντιµετωπίζεται ως επένδυση που ακολουθεί
τα αποτελέσµατα της οικείας νοµοθεσίας, ιδίως του ν.
3614/2007 (Α΄267) και ν, 3908/2011 (Α΄8), όπως εκάστοτε ισχύουν, περί χορήγησης ενισχύσεων για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την
περιφερειακή σύγκλιση και δύναται να επιχορηγείται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, είτε η επιχορήγηση καλύπτεται από εθνικούς πόρους είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από οποιαδήποτε
µορφή χρηµατοδότησης.
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2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η απαιτούµενη
προς τούτο αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα όργανα αξιολόγησης και ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούµενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταµίευσης
της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
που αφορά τη χρηµατοδότηση όλων των κατηγοριών
των ΕΠ, καθώς και τους υφιστάµενους Οργανωµένους
Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων για τη συµπλήρωση και αναβάθµιση των υποδοµών τους.
3. Με όµοια απόφαση συνιστάται επταµελής γνωµοδοτική επιτροπή, που εισηγείται το ύψος των επιλέξιµων
δαπανών, το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου
και κάθε άλλη συναφή πρόταση για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα µέλη της επιτροπής, οι αρµοδιότητες, τα διαδικαστικά θέµατα λειτουργίας της και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Η επιχορήγηση εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 3. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το ύψος των
δαπανών που γίνονται δεκτές ως επιλέξιµες στο πλαίσιο
της παραγράφου 6 και αναγράφονται οι όροι και το ποσοστό της επιχορήγησης.
5. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια
Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του άρθρου 47 ή 57 κατά περίπτωση και τα απαιτούµενα στοιχεία του φακέλου επικαιροποιηµένα.
6. Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση
της παραγράφου 2 και αφορούν:
α) στην εκπόνηση µελετών και σχεδίων υποδοµών,
β) στην εκπόνηση της πολεοδοµικής µελέτης και της
πράξης εφαρµογής (όπου εφαρµόζονται),
γ) στην κατασκευή έργων υποδοµής,
δ) στην κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδοµών και εγκαταστάσεων και στη διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
ε) στις ηλεκτροµηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και στο µηχανολογικό εξοπλισµό για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηµατικών Πάρκων,
στ) στον εξοπλισµό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδοµών και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδοµών επικοινωνιών και πληροφορικής,
ζ) στις δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός
των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης µε αυτά ως και
µε δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά,
η) στις δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης µε αυτά,
θ) στις δαπάνες για την επίβλεψη και διοίκηση του έργου,
ι) στη δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό µέχρι δέκα τοις
εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων,
ια) στις δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από
προηγούµενη ρύπανση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

7. Η δηµόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου και
µπορεί να καλύψει ποσοστό, µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας.
8. Η ιδία συµµετοχή, στην οποία δεν περιλαµβάνεται η
αξία της γης, δεν µπορεί να είναι κατώτερη του είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισµού
του επενδυτικού σχεδίου και καλύπτεται από το αρχικά
καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο (πέραν του ελάχιστου απαιτούµενου για την ίδρυση της εταιρείας) και µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
9. Μετά από τεκµηριωµένη αίτηση του ενδιαφεροµένου το ύψος των επιλέξιµων δαπανών που εγκρίθηκαν
προς επιχορήγηση µπορεί να διαφοροποιείται, η αύξηση
όµως του προϋπολογισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει τον
αρχικό προϋπολογισµό σε ποσοστό ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Άρθρο 52
Πολεοδόµηση των Επιχειρηµατικών Πάρκων
1. Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, τα Επιχειρηµατικά Πάρκα του άρθρου 41 παρ. α έως ε πολεοδοµούνται. Για την πολεοδόµηση του Επιχειρηµατικού
Πάρκου καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ πολεοδοµική µελέτη µε βάση οριζοντιογραφία και υψοµετρικό τοπογραφικό και κτηµατογραφικό διάγραµµα. Η πολεοδοµική µελέτη περιλαµβάνει το πολεοδοµικό - ρυµοτοµικό σχέδιο,
τον πολεοδοµικό κανονισµό, έκθεση που περιγράφει και
αιτιολογεί τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, τους όρους δόµησης, τις χρήσεις γης και τους σχετικούς περιορισµούς
ή απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις και κάθε άλλη ρύθµιση
που επιβάλλεται από πολεοδοµικούς λόγους.
2. Οι όροι δόµησης προσδιορίζονται στην απόφαση
του άρθρου 46 παράγραφος 6. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα παρακάτω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης µέχρι 70%.
β. Συντελεστής δόµησης µέχρι 1,6 για τις βιοµηχανικές και 1,2 για τις υπόλοιπες χρήσεις.
γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων 25%, υπολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται χώροι εντός του ΕΠ µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ ορίζονται σε
6% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ
Τύπου Α΄ και σε 5% επί της συνολικής επιφάνειας για
ΕΠ Τύπου Β΄ και Γ΄. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά
ανώτατο όριο σε 3% στη συνολική επιφάνεια του ΕΠ.
3. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η πολεοδοµική µελέτη εγκρίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από γνώµη
του αρµόδιου Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
β) Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης πραγµατοποιείται µε την κατάρτιση από την ΕΑΝΕΠ της πράξης εφαρµογής, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η εγκεκριµένη πράξη εφαρµογής κοινοποιείται από την ΕΑΝΕΠ στην
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αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας µέσα σε δύο (2) έτη από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47. Παράταση της
προθεσµίας αυτής µπορεί να δοθεί µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, µόνον για σοβαρούς λόγους και για χρονικό
διάστηµα που δεν ξεπερνά το ένα (1) έτος.
4. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται µέσα
στα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου και εντάσσονται
στο πολεοδοµικό σχέδιο οφείλουν να συµµετάσχουν
στις δαπάνες για τη δηµιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδοµής µε εισφορές σε γη και σε
χρήµα.
5. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της,
το οποίο ανέρχεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %)
της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου, τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρµόζονται στο εµβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη, όπως
έχει διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Ως εµβαδόν ιδιοκτησίας για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη θεωρούνται τα εµβαδά που έχουν οι ιδιοκτησίες κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
του άρθρου 47 παράγραφος 1. Σε εισφορά σε γη υποχρεούνται και οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δηµόσιο,
τους Ο.Τ.Α. ή άλλα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα. Οι κοινόχρηστοι χώροι, που υφίστανται µέσα στα Επιχειρηµατικά Πάρκα κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, συνυπολογίζονται για τον προσδιορισµό της εισφοράς σε γη των ιδιοκτητών, η οποία µειώνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό,
µε εξαίρεση τους δρόµους του εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου και τις εκτάσεις γης που ανήκουν στο
Δηµόσιο ή τους Ο.Τ.Α. και µπορούν να αξιοποιηθούν από
την πολεοδοµική µελέτη για τις δραστηριότητες του άρθρου 43. Τα εδαφικά τµήµατα που προέρχονται από εισφορά σε γη διατίθενται για τη δηµιουργία άλλων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων µέσα στα Επιχειρηµατικά Πάρκα.
6. Η εισφορά σε χρήµα υπολογίζεται στο εµβαδόν της
ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής και ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρµογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, καταβάλλεται µετά την έγκριση της πράξης εφαρµογής στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) σε έξι ισόποσες δόσεις και αποδίδεται αυτούσια, χωρίς να υποβάλλεται σε φόρο ή οποιεσδήποτε
κρατήσεις, στην ΕΑΝΕΠ για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδοµής. Η αξία της έκτασης προσδιορίζεται από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου δεν
εφαρµόζεται αντικειµενικό σύστηµα αξιών. Αν τα ποσά
που συγκεντρώνονται από τις εισφορές µαζί µε τις λοιπές πηγές χρηµατοδότησης δεν επαρκούν για την υλοποίηση των έργων υποδοµής, µπορεί να ορίζεται πρόσθετη εισφορά σε χρήµα. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαιτούµενα
για την υλοποίηση των έργων υποδοµής, το πλεόνασµα
περιέρχεται στην ΕΑΝΕΠ για τους σκοπούς της και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασµό που τηρείται σύµφωνα

µε το άρθρο 59 παράγραφος 2 περίπτωση ιβ΄.
7. Σε περίπτωση αδυναµίας εισφοράς σε χρήµα, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντίστοιχη εισφορά γης. Αν τα
οικόπεδα που προέρχονται από µετατροπή χρηµατικής
εισφοράς σε εισφορά σε γη πλεονάζουν, η ΕΑΝΕΠ µπορεί να χρησιµοποιεί τη γη αυτή για τις χρήσεις που επιτρέπονται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο ή να την εκποιεί ή
να παραχωρεί τη χρήση της. Επίσης, αν κριθεί από την
αρµόδια υπηρεσία ότι η εισφορά σε γη πρέπει να ληφθεί
από µη ρυµοτοµούµενο τµήµα ιδιοκτησίας, πλην όµως το
τµήµα αυτό δεν είναι αξιοποιήσιµο πολεοδοµικά ή δεν
προβλέπεται από την πολεοδοµική µελέτη ή η αφαίρεσή
του είναι φανερά επιζήµια για την ιδιοκτησία, µπορεί να
µετατρέπεται σε ισάξια εισφορά σε χρήµα που διατίθεται αποκλειστικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων ή έργων υποδοµής στο Επιχειρηµατικό Πάρκο.
8. Μόλις η ΕΑΝΕΠ καταρτίσει την πολεοδοµική µελέτη
και την πράξη εφαρµογής, έχει υποχρέωση να τις δηµοσιοποιήσει. Ενστάσεις κατά της υπό έγκριση πολεοδοµικής µελέτης ή της πράξης εφαρµογής υποβάλλονται στο
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει επ’ αυτών πριν από την έγκριση. Oι
προδιαγραφές, ο τύπος, το περιεχόµενο των πολεοδοµικών µελετών και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, η διαδικασία δηµοσιοποίησης της πολεοδοµικής µελέτης και
της πράξης εφαρµογής, υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων, οι σχετικές προθεσµίες και κάθε άλλο σχετικό
θέµα ρυθµίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 6
του άρθρου 46.
9. Αν η ΕΑΝΕΠ καταστεί κυρία του συνόλου της έκτασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, η πολεοδόµηση γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, χωρίς τη σύνταξη πράξης εφαρµογής και η πολεοδοµική µελέτη µπορεί να κατατίθεται
στην αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και να εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών είτε κατά το άρθρο 47 παράγραφος 1 είτε µεταγενέστερα της έγκρισης του ΕΠ. Η ΕΑΝΕΠ, ως
µοναδικός ιδιοκτήτης, υποχρεούται να διαθέσει την απαιτούµενη από την πολεοδοµική µελέτη έκταση για
τους δρόµους, το πράσινο και τους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και εγκαταστάσεις.
10. Επιχειρηµατικά Πάρκα του παρόντος νόµου µπορεί
να ιδρύονται και σε περιοχές µε εγκεκριµένες πολεοδοµικές µελέτες βάσει του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή άλλων
νόµων, εφόσον υπάρχει συµβατότητα ως προς τις χρήσεις γης. Οι ΕΑΝΕΠ στην περίπτωση αυτή θα ακολουθούν τη λοιπή διαδικασία ίδρυσης ΕΠ που προβλέπεται
από τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 53
Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων
1. Μετά την έγκριση της πράξης εφαρµογής, η ΕΑΝΕΠ
συντάσσει τεχνικές µελέτες των έργων που έχουν εγκριθεί µε την απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1,
τις υποβάλει υποχρεωτικά στην αρµόδια Διεύθυνση της
ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας µαζί µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων και δύναται να ξεκινήσει την εκτέλεσή
τους. Ο τύπος και το ύψος της εγγυητικής επιστολής, η
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διαδικασία υποβολής της, το περιεχόµενό της, οι όροι
και οι προϋποθέσεις κατάπτωσής της και κάθε άλλο σχετικό θέµα ρυθµίζονται στην απόφαση του άρθρου 46 παράγραφος 6.
2. Η παρακολούθηση των έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους, γίνεται µε επιµέλεια των υπευθύνων της
ΕΑΝΕΠ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία υποβάλλεται από την ΕΑΝΕΠ, ανά εξάµηνο και µέχρι τη διαπίστωση της ολοκλήρωσής των έργων, έκθεση προόδου αυτών. Στα πλαίσια
της εποπτείας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο
60 παράγραφος 6, ελέγχει την τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των έργων και
την ύπαρξη των κατά περίπτωση απαιτούµενων αδειών,
λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές µελέτες που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο
οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση
των έργων υποδοµής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τµηµατική διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων
υποδοµής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Αν η συνολική έκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου
υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες στρέµµατα, η υλοποίηση της
ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού µπορεί να γίνεται σε
δύο φάσεις, σε δύο διακριτά τµήµατα αυτού, σύµφωνα
µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο, η υλοποίηση όµως της
πρώτης φάσης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου λαµβάνει
χώρα στις προθεσµίες της παραγράφου 4.
4. Τα έργα υποδοµής των Επιχειρηµατικών Πάρκων ολοκληρώνονται µέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση της
πράξης εφαρµογής, όπου αυτή απαιτείται, διαφορετικά
µέσα σε τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση της απόφασης
του άρθρου 47. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να
χορηγείται παράταση ενός (1) έτους µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πρόσθετη παράταση µέχρι ενός (1) έτους µπορεί
να χορηγείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένα απρόβλεπτα εµπόδια για την
πρόοδο των εργασιών και εφόσον η πρόοδος των έργων
βρίσκεται σε σηµείο που µπορεί να εκτιµηθεί ότι εντός
της νέας αυτής προθεσµίας είναι δυνατή η ολοκλήρωση
των έργων.
5. Εάν κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών
για την οργάνωση του Επιχειρηµατικού Πάρκου προκύψει ανάγκη τροποποίησης των έργων, η ενδιαφερόµενη
ΕΑΝΕΠ υποβάλει τις µελέτες και τα στοιχεία έγκρισης
ανάπτυξης του ΕΠ της παραγράφου 5 του άρθρου 46
που αφορούν στη συγκεκριµένη τροποποίηση, προκειµένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα έργα αυτά ολοκληρώνονται εντός της ίδιας αρχικής χρονικής προθεσµίας και δεν επιτρέπεται παράταση.
6. Η ανάθεση εκπόνησης των τεχνικών µελετών των
έργων, καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης των έργων γίνεται σε Μελετητές και Αναδόχους Τεχνικών Έργων (Εργοληπτών) που διαθέτουν πτυχίο, µελετητικό ή εργοληπτικό αντίστοιχης µε τις µελέτες ή τα έργα κατηγορίας
και τάξης. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστα-

σία η ΕΑΝΕΠ πρέπει να διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο αντίστοιχης µε τα έργα κατηγορίας και τάξης.
Άρθρο 54
Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων
1. Μετά από την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής
και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 53 παράγραφος 3 µπορεί να εκδίδονται άδειες οικοδοµής και να εγκαθίστανται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο επιχειρήσεις. Η
ΕΑΝΕΠ και οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται δεσµεύονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των
συµβάσεων µεταβίβασης των οικοπέδων του πάρκου.
2. Προϋπόθεση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στο
Επιχειρηµατικό Πάρκο αποτελεί η χορήγηση από την ΕΑΝΕΠ βεβαίωσης συµβατότητας της δραστηριότητας
της προς εγκατάσταση επιχείρησης µε τον τύπο του Επιχειρηµατικού Πάρκου που έχει εγκριθεί µε την απόφαση
του άρθρου 47 παράγραφος 1. Όµοια βεβαίωση απαιτείται σε περίπτωση εκσυγχρονισµού του παραγωγικού εξοπλισµού και επέκτασης των δραστηριοτήτων των εγκατεστηµένων στο Επιχειρηµατικό Πάρκο επιχειρήσεων. Σε περίπτωση µεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης από την ΕΑΝΕΠ, τις πιο πάνω βεβαιώσεις χορηγεί
η ΕΔΕΠ του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της ανωτέρω βεβαίωσης.
3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του
δεύτερου µέρους του παρόντος νόµου, οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα, δεν υποχρεούνται
στη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43 ούτε στην έκδοση άδειας εγκατάστασης.
4. Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα και ασκούν δραστηριότητες που κατατάσσονται αφ’ ενός µεν στην υποκατηγορία 4 της Β΄ κατηγορίας και αφ’ ετέρου στην κατηγορία της χαµηλής όχλησης, σύµφωνα µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1650/1986 απαλλάσσονται από τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων του ίδιου νόµου, εφόσον στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΠ περιλαµβάνονται περιβαλλοντικοί όροι που
καλύπτουν τις ως άνω απαλλασσόµενες κλαδικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, στην άδεια λειτουργίας των πιο πάνω δραστηριοτήτων επιβάλλονται συγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΠ.
5. Για όλες τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43, ανεξαρτήτως κατηγορίας και βαθµού όχλησης,
οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα που
προορίζονται για βιοµηχανική – βιοτεχνική χρήση, δεν απαιτείται παροχή γνωµοδοτήσεων από εµπλεκόµενους
φορείς κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αντίστοιχων µονάδων τους, παρά µόνον από
την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ. Από την απαλλαγή αυτή εξαιρείται η διαδικασία δηµοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε την κοινή απόφαση
37111/2021/2003 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έρ-
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γων (Β΄ 1391).
Η άδεια λειτουργίας σε αυτήν την περίπτωση µπορεί
να χορηγείται ύστερα από εισήγηση της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ
µέσα σε προθεσµία 20 ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης των προβλεπόµενων δικαιολογητικών στην Αδειοδοτούσα Αρχή.
6. Για την έκδοση των σχετικών αδειών οικοδοµής απαιτείται η προσκόµιση της βεβαίωσης της παραγράφου
2. Αν στο Επιχειρηµατικό Πάρκο λειτουργεί κεντρική Μονάδα Καθαρισµού Αποβλήτων (ΜΚΑ), για τις εγκαθιστάµενες δραστηριότητες, αντί άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής, Υγειονοµικής
Διάταξης Ε1β/221/1965 (Β΄138) ο προκειµένου για µη επικίνδυνα υγρά απόβλητα, ή της κοινής απόφασης
13588/725/2006 των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 383), προκειµένου για επικίνδυνα υγρά απόβλητα, απαιτείται βεβαίωση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ περί αποδοχής των υγρών αποβλήτων στην κεντρική ΜΚΑ, η οποία δύναται να περιλαµβάνεται στη βεβαίωση συµβατότητας της παραγράφου 2. Στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΠ πρέπει να
περιλαµβάνονται µεταξύ των άλλων και οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη διάθεση των πιο πάνω αποβλήτων
στις εγκαταστάσεις της κεντρικής ΜΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον στο ΕΠ υπάρχει κοινόχρηστο δίκτυο
συλλογής ακαθάρτων, ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης του ΕΠ υποχρεούται να εφοδιαστεί µε άδεια επεξεργασίας και διάθεσης των συνολικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται µέσω του δικτύου αυτού, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις.
7. Η λειτουργία των επιχειρήσεων επιτρέπεται µετά από την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής και την έκδοση της σχετικής απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του άρθρου 53. Επιχειρήσεις που τυχόν είχαν εγκατασταθεί πριν από την ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου εξακολουθούν να λειτουργούν, να επεκτείνονται και
να εκσυγχρονίζονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και οργάνωσης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, σύµφωνα µε το
άρθρο 47 παράγραφος 7 εδάφιο β΄, εφόσον εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 43 και συµφωνούν µε
τον Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΠ.
8. Η χρήση των κτιρίων για την εγκατάσταση δηµόσιων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Επιχειρηµατικού Πάρκου παρέχεται από την ΕΑΝΕΠ ή από την ΕΔΕΠ δωρεάν για όσες υπηρεσίες προκύπτουν ως υποχρεωτικές από τη σχετική νοµοθεσία.
9. Οι απαλλαγές του παρόντος άρθρου αφορούν µόνο
τα Επιχειρηµατικά Πάρκα της παρ. 1 α΄έως ε΄ του άρθρου 41.
Άρθρο 55
Εξωτερικές υποδοµές
1. Οι εξωτερικές υποδοµές που απαιτούνται, σύµφωνα
µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο, να κατασκευαστούν για
την απρόσκοπτη λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου, καταγράφονται στην απόφαση έγκρισης ανάπτυξης
αυτού.
2. Τα έργα που αφορούν στις εξωτερικές υποδοµές και
η αρµοδιότητα κατασκευής τους ανήκει σε δηµόσιους

φορείς ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντάσσονται, κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα των αντίστοιχων φορέων και υλοποιούνται εντός του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης των έργων του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Έγγραφη εκτίµηση του χρονοδιαγράµµατος
υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και του κόστους
κατασκευής τους αποστέλλεται στον εποπτεύοντα τους
ως άνω οργανισµούς φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µέσα σε δύο µήνες από την κοινοποίηση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου στον εποπτεύοντα τους πιο πάνω οργανισµούς. Τα
έργα της παραγράφου αυτής µπορεί να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
3. Τα έργα που αφορούν στις εξωτερικές υποδοµές
µπορεί να εκτελούνται και από την ΕΑΝΕΠ, εφόσον συσταθούν οι σχετικές δουλείες ή αποκτηθεί η κυριότητα
γης και να συµπεριληφθούν στις επιχορηγούµενες δαπάνες του άρθρου 51.
4. Οι υποδοµές του Επιχειρηµατικού Πάρκου, οι κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις πρέπει να διασφαλίζουν στα άτοµα µε αναπηρία τη δυνατότητα προσανατολισµού και πρόσβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 56
Απόφαση οριοθέτησης των λοιπών κατηγοριών
Επιχειρηµατικών Πάρκων
1. Περιοχές άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων
µπορεί να χαρακτηρίζονται ως περιοχές που χρήζουν
περιβαλλοντικής εξυγίανσης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Για το χαρακτηρισµό αυτό προηγείται υποβολή σχετικής
µελέτης στην αρµόδια Υπηρεσία της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία συντάσσεται είτε από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄
βαθµού είτε από ιδιώτη που έχει έννοµο συµφέρον είτε
από τα αρµόδια για τις δραστηριότητες του παρόντος
νόµου Επιµελητήρια είτε από το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος είτε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τεκµηριώνει την αναγκαιότητα περιβαλλοντικής ή λειτουργικής εξυγίανσης της
περιοχής και τα προτεινόµενα έργα και όρια.
2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τα ανωτέρω ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής ή περιβαλλοντικής εξυγίανσης, µπορεί να ιδρυθεί «Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης» (ΕΠΕ). Για τον καθορισµό και
τη λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος µέρους που εφαρµόζονται για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα
του άρθρου 41 παρ. 1α΄-δ΄, ήτοι των άρθρων 43 έως 56,
µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της,
το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας και
β) το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων θα είναι 20% υπολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ, µε τις ακόλουθες επιπλέον
προϋποθέσεις:
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αα) Η έκταση να έχει εµβαδόν άνω των 100 στρεµµάτων.
ββ) Να υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήµατα (ενδεικτικά αναφέρονται αρνητικές εκθέσεις από το σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιµα, προβλήµατα µε
τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συµφόρηση).
γγ) Το άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµηµένων γηπέδων να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό
(20%) της συνολικής οριοθετούµενης έκτασης.
3. Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας µπορεί να δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηµατικού Πάρκου στις περιοχές της παραγράφου 1, τη
λειτουργία αυτού και την εκτέλεση των έργων υποδοµής. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής σε αυτή, ο τρόπος προσδιορισµού
και χρηµατοδότησης του έργου και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Ενδιαφέρον δύναται να εκδηλώσουν µόνον ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου
45. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται κατά τα λοιπά η
διαδικασία του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση το άρθρο
46 παρ. 1 και 5στ΄. Οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιµες και είναι δυνατόν να επιχορηγούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51.
4. Σε περιοχές που δεν διαθέτουν τη δυναµική για δηµιουργία Επιχειρηµατικών Πάρκων άλλων τύπων και οπωσδήποτε εκτός των οκτώ περιοχών ρυθµιστικών σχεδίων του ν. 2508/1997 και σε περιοχές όπου η υφιστάµενη πολεοδοµική ή χωροταξική νοµοθεσία προβλέπει τον
καθορισµό ζωνών εκτός σχεδίου για την εγκατάσταση
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µπορούν να οριοθετούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Επιχειρηµατικά Πάρκα
Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης» (ΕΠΕΒΟ). Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η θέση και τα όρια του ΕΠΕΒΟ, η ΕΑΝΕΠ, οι µελέτες και τα προβλεπόµενα έργα ως
και οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι.
Τα ΕΠΕΒΟ θεωρούνται έργα και υπάγονται στις διατάξεις της κοινής απόφασης Η.Π. 11014/703/Φ104/03 των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 332). Για την έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την οριοθέτησή τους ισχύουν οι ακόλουθες επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεις:
Α) Σε περιοχές µη οργανωµένων συγκεντρώσεων βιοµηχανικών µονάδων σε εξωαστικό χώρο θα πρέπει:
αα) Η έκταση να έχει εµβαδόν από 50 στρέµµατα έως
300 στρέµµατα.
αβ) Το άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµηµένων γηπέδων να κυµαίνεται µεταξύ του δέκα (10%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούµενης έκτασης. Σε κάθε περίπτωση που το άθροισµα αυτό
είναι µεγαλύτερο του 20% ιδρύονται ΕΠ του άρθρου 41
παρ.1 β΄ ή γ΄.

Β) Σε περιοχές που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ ούτε επαρκή δυναµική για τη δηµιουργία του, θα πρέπει:
βα) Η έκταση να έχει εµβαδόν από 100 µέχρι 300
στρέµµατα.
ββ) Το άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµηµένων γηπέδων να είναι έως δέκα τοις εκατό (10%) της
συνολικής οριοθετούµενης έκτασης.
Τα ΕΠΕΒΟ ιδρύονται από την ΕΑΝΕΠ, κατά το άρθρο
45 του παρόντος νόµου, µε πρωτοβουλία του οικείου ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθµού ή τρίτου έχοντος έννοµο συµφέρον,
ύστερα από αίτηµα στο οποίο να συµφωνεί τουλάχιστον
το 50% των τυχόν εγκατεστηµένων επιχειρήσεων και το
30% των ιδιοκτησιών γης της προτεινόµενης έκτασης.
Απαγορεύεται η ίδρυση πέραν των δύο (2) ΕΠΕΒΟ ανά
περιφερειακή ενότητα.
5. Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας µπορεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
να αναθέτει την εκπόνηση µελετών για την εξέταση της
συνδροµής των προϋποθέσεων ίδρυσης ΕΠΕΒΟ, για τον
καθορισµό των απαιτούµενων έργων και του προϋπολογισµού τους και για την οριοθέτηση της περιοχής, καθώς
και για τον καθορισµό των λοιπών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην προβλεπόµενη ως άνω απόφαση.
6. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου
4 ορίζεται για τα ΕΠΕΒΟ η συµµετοχή των ιδιοκτητών
γης στις δαπάνες υλοποίησης των έργων υποδοµής, για
τον προσδιορισµό της οποίας λαµβάνονται υπόψη η απαιτούµενη έκταση για την δηµιουργία των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός
για την υλοποίηση των έργων.
Για τη δηµιουργία των παραπάνω υποδοµών επιτρέπεται η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και η σύσταση δουλείας, κατά τις κείµενες διατάξεις, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
7. Οι µελέτες και τα έργα που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4, καθώς και οι δαπάνες για τυχόν απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιµες και επιχορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51.
8. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου
3 και µέχρι την έκδοση της Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης, µπορεί να εκδίδονται από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οικοδοµικές άδειες για τις ανάγκες νέων ή υφιστάµενων επιχειρήσεων.
9. Μετά το πέρας των έργων εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Διαπιστωτική Απόφαση ολοκλήρωσης των έργων.
10. Για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων υποδοµής των ΕΠΕΒΟ του παρόντος άρθρου, αρµόδιος
είναι η ΕΑΝΕΠ. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αναλογικά τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τις εν λόγω υποδοµές.
11. Η αδειοδοτούσα αρχή για την εγκατάσταση και
λειτουργία των επιχειρήσεων εντός ΕΠΕΒΟ υποχρεούται να ζητά από την ΕΑΝΕΠ του ΕΠΕΒΟ βεβαίωση για
την πλήρωση των προϋποθέσεων χαρακτηρισµού της έκτασης ως ΕΠΕΒΟ σε σχέση µε το συντελεστή κάλυψης.
Αν δεν πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση δεν µπορεί
να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει καµία δραστηριότητα µέσα στο συγκεκριµένο ΕΠΕΒΟ. Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά στοιχεία κοινοποιούνται στην αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία τηρεί σχετικό ηλε-
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κτρονικό αρχείο.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζεται ο τρόπος
οργάνωσης και οι ελάχιστες υποδοµές των ΕΠΕΒΟ, ο
τύπος και οι προδιαγραφές των µελετών των παραγράφων 1 και 5 αυτού του άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέµα υλοποίησης του παρόντος άρθρου για την ανάπτυξη
και λειτουργία των ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ.
Άρθρο 57
Εσωτερική οργάνωση του ΕΠΕΒΟ
1. Τα ΕΠΕΒΟ δεν πολεοδοµούνται. Για την εσωτερική
οργάνωση τους καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση
της παραγράφου 11 του άρθρου 56 και Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης. Το Σχέδιο Εσωτερικής οργάνωσης, το
οποίο εγκρίνεται µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 56 παρ. 4, πρέπει να περιλαµβάνει τη δηµιουργία
ενός βασικού οδικού δικτύου, σε επαφή µε το οποίο θα
είναι δυνατή η οικοδόµηση και ενδεχοµένως, ανάλογα
µε τις συγκεκριµένες κατά περίπτωση συνθήκες και ανάγκες, δηµιουργία και άλλων βασικών υποδοµών.
2. Στα ΕΠΕΒΟ διατηρείται το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόµησης, µε δυνατότητα παρεκκλίσεων για δραστηριότητες του δεύτερου µέρους του παρόντος νόµου και
του ν. 1575/1985 που λειτουργούν νόµιµα για τρία, τουλάχιστον, χρόνια λειτουργίας και επεκτείνουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση των ΕΠΕΒΟ, τηρούνται τα παρακάτω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης µέχρι 55%.
β. Συντελεστής δόµησης µέχρι 0.9.
γ. Αποστάσεις από τα πλάγια τουλάχιστον 5 µέτρα.
3. Η παρέκκλιση χορηγείται από την αρµόδια για την
έκδοση οικοδοµικής άδειας υπηρεσία ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας,
αιτιολογείται ειδικώς και συνοδεύεται από διάγραµµα
κάλυψης του γηπέδου της εγκατάστασης. Ειδικότερα, η
αιτιολογία συνίσταται στα εξής:
α) Αναλυτική τεκµηρίωση των λειτουργικών λόγων
που επιβάλλουν την προτεινόµενη παρέκκλιση. Οι λόγοι
ανάγονται στις απαιτήσεις από την εγκατάσταση ή τον
εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού, από αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία ή από την ανάγκη
τροποποίησης των συνθηκών αποθήκευσης πρώτων υλών, ενδιάµεσων ή τελικών προϊόντων. Δεν αποτελεί λόγο χορήγησης της παρέκκλισης η δηµιουργία χώρων για
χρήση διαφορετική από εκείνη που αφορά η άδεια λειτουργίας ή για χρήση που µπορεί να εκτελεσθεί σε διαφορετικό χώρο.
β) Αναλυτική τεκµηρίωση, ότι µε την προτεινόµενη επέκταση δεν επέρχεται ουσιαστική επιδείνωση των υφιστάµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία των υφιστάµενων δικτύων και υποδοµών είτε αυτών που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του
ΕΠΕΒΟ είτε αυτών που προϋπήρχαν, καθώς και των δραστηριοτήτων άλλων φορέων ή άλλων επιχειρήσεων.
Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από εγκρίσεις άλλων αρχών, που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 58
Διοίκηση και διαχείριση
1.Η διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηµατικού Πάρκου
περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών που αφορούν
στη λειτουργία του ΕΠ, στη συντήρηση των υποδοµών
και στην παροχή των υπηρεσιών, ιδίως αυτών που περιγράφονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΠ, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 59.
2. Η διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηµατικού Πάρκου
γίνεται από την ΕΑΝΕΠ και µεταβιβάζεται υποχρεωτικά
στην ΕΔΕΠ όταν: α) έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν
επιχειρήσεις τουλάχιστον στο 70% της έκτασης του ΕΠ,
µη προσµετρούµενων σε αυτήν των κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων και σωρευτικά, β) το ζητούν επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των εγκατεστηµένων ή εν λειτουργία επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν συστήσει ανώνυµη εταιρεία, µε σκοπό τη διοίκηση
και διαχείριση του ΕΠ (ΕΔΕΠ). Στην περίπτωση αυτή η
διοίκηση και διαχείριση µεταβιβάζεται υποχρεωτικά από
την ΕΑΝΕΠ στην ΕΔΕΠ µε σχετική σύµβαση που περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου
και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Ο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, στα διοικητικά όρια του οποίου
είναι εγκαταστηµένη η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ, παρέχει στις
εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στο χώρο του ΕΠ τις ίδιες
υπηρεσίες που παρέχει και στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισµού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριµµάτων, ανταποδοτικά µε τα εισπραττόµενα δηµοτικά τέλη. Κατ’ εξαίρεση, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ µπορεί να
συνάπτει συµβάσεις µε τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, µε
βάση τις οποίες µέρος ή το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών να ανατίθεται σε αυτήν µε µεταβίβαση ανάλογου
µέρους των δηµοτικών τελών. Οι συµβάσεις κοινοποιούνται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση δηµοτικών τελών ανά τ.µ. στεγασµένης επιφανείας για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εντός Επιχειρηµατικού Πάρκου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µέση χρέωση για την αντίστοιχη εκτός του
Επιχειρηµατικού Πάρκου χρήση. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος των πιο
πάνω συµβάσεων, η διαδικασία απόδοσης των τελών και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Η διοίκηση και η διαχείριση του Επιχειρηµατικού
Πάρκου µπορεί να ανατίθεται σε τρίτο. Στη σχετική σύµβαση µεταξύ της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ και του τρίτου, πέραν των άλλων θα ρυθµίζεται και ο τρόπος αξιοποίησης
των οικονοµικών πόρων και εσόδων, στα οποία περιλαµβάνονται:
α) Συνεισφορές των επιχειρήσεων ανάλογα µε τη χρήση, τεκµαρτή ή πραγµατική των υποδοµών.
β) Άλλα κοινόχρηστα έσοδα.
5. Η υποχρέωση των ιδιοκτητών αδόµητων οικοπέδων
για την καταβολή των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης
περιορίζεται σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%)
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των εξόδων που θα αντιστοιχούσαν σ’ αυτούς, αν το οικόπεδο είχε δοµηθεί, µε εξάντληση του συντελεστή δόµησης.
6. Η ΕΑΝΕΠ και η ΕΔΕΠ µπορεί να υλοποιεί συµπληρωµατικά έργα ή έργα αναβάθµισης υποδοµών τα οποία
µπορεί να επιχορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 51. Για
τα έργα αυτά (δηλαδή συντήρηση δικτύων οδοποιίας,
οµβρίων υδάτων, ακαθάρτων, δικτύων ηλεκτροφωτισµού, αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων µε δίκτυα οπτικών ινών κ.α.) ακολουθείται η διαδικασία των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 47, εκτός και αν από
την υλοποίηση των έργων αυτών δεν επέρχεται ουσιώδης επιδείνωση των υφιστάµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΕΠ, οπότε απαιτείται
µόνον απλή γνωστοποίηση στην αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των επερχόµενων περιβαλλοντικών µεταβολών γίνεται σε κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των αρµόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τα αποτελέσµατα της οποίας περιλαµβάνονται σε
κοινό πρακτικό που συντάσσεται σχετικά και κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία.
Άρθρο 59
Κανονισµός Λειτουργίας
1. Η διοίκηση, η διαχείριση και η, εν γένει, λειτουργία
του Επιχειρηµατικού Πάρκου ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας που καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ, υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
της παρ. 5 του άρθρου 46 και εγκρίνεται µε την απόφαση
του άρθρου 47. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισµός κατόπιν αίτησης της EAΝEΠ ή της
ΕΔΕΠ.
2. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας Επιχειρηµατικού
Πάρκου ρυθµίζονται τα εξής:
α. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στο Επιχειρηµατικό Πάρκο.
β. Τα ειδικότερα δικαιώµατα και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων και οι ειδικότεροι
περιορισµοί της ιδιοκτησίας τους προς όφελος της λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου, καθώς και των
λοιπών εγκατεστηµένων επιχειρήσεων.
γ. Τα ειδικότερα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις επί
των κοινόχρηστων χώρων, υποδοµών και εγκαταστάσεων.
δ. Τα ζητήµατα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση και, ιδίως, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ και των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων.
ε. Η τυχόν αµοιβή του ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση για τις παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες.
στ. Οι απαιτούµενες για τη λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου δαπάνες και ο τρόπος καθορισµού, γνωστοποίησης, έγκρισης, είσπραξης και κατανοµής τους
στους ιδιοκτήτες γης και τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις.
ζ. Ο τρόπος διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών, ο οποίος περιλαµβάνει τις υπηρεσίες
που αναλαµβάνει η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ, στην περίπτωση

της παρ. 3 του άρθρου 58.
η. Οι υποχρεώσεις για την κατασκευή, την επέκταση
και την συντήρηση των έργων υποδοµής του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
θ. Η διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ.
ι. Η διάρκεια της πρώτης διαχειριστικής περιόδου και
κάθε διαχειριστικής περιόδου.
ια. Ο ειδικότερος τρόπος λήψης αποφάσεων.
ιβ. Ο καθορισµός εφάπαξ αποθεµατικού κεφαλαίου,
για τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης του ΕΠ σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί της αξίας κτήσης του οικοπέδου, το οποίο καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την υπογραφή του συµβολαίου µεταβίβασης γης και κατατίθεται σε
ειδικό λογαριασµό που µεταβιβάζεται στην ΕΔΕΠ. Ο
τρόπος τήρησης και µεταβίβασης του εν λόγω λογαριασµού από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ και κάθε άλλο σχετικό
θέµα καθορίζεται µε την απόφαση του άρθρου 58 παρ.3
ή όµοιά της.
ιγ. Η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας ενεργειακής αυτονοµίας του ΕΠ.
ιδ. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διοίκηση, τη διαχείριση και την, εν γένει, λειτουργία του Επιχειρηµατικού
Πάρκου.
Στον Κανονισµό Λειτουργίας του Επιχειρηµατικού
Πάρκου καταγράφονται οι όροι και οι περιορισµοί που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης ΕΠ, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις.
Άρθρο 60
Εποπτεία Επιχειρηµατικών Πάρκων
1. Ως ανώτερη εποπτική αρχή για τη λειτουργία όλων
των κατηγοριών των Επιχειρηµατικών Πάρκων, καθορίζεται το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Ως άµεση εποπτεύουσα αρχή καθορίζεται η
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας.
2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια τακτικών και
έκτακτων ελέγχων επί των Επιχειρηµατικών Πάρκων,
των ΕΑΝΕΠ, των ΕΔΕΠ και των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων
του παρόντος νόµου, του Κανονισµού Λειτουργίας του
Επιχειρηµατικού Πάρκου, της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης, των περιβαλλοντικών όρων και της εύρυθµης
λειτουργίας και συντήρησης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και υποδοµών. Έλεγχοι διενεργούνται υποχρεωτικά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού
Πάρκου, σύµφωνα µε τα άρθρα 47 έως 53, προκειµένου
να ολοκληρωθεί αυτή, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 53, καθώς και κατά τη λειτουργία του.
3. Οι τακτικοί έλεγχοι κατά τη λειτουργία του ΕΠ, διενεργούνται επιτόπου ανά διετία ύστερα από έκθεση της
ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 4 . Οι
έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται επιτόπου είτε µετά από
αναφορά της ΕΔΕΠ ή της ΕΑΝΕΠ είτε κατά την κρίση
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας οποτεδήποτε και
χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για τη διενέργεια του
ελέγχου.
4. Οι ΕΑΝΕΠ και οι ΕΔΕΠ των ΕΠ υποβάλλουν στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκθέσεις κάθε δύο χρόνια,
αρχής γενοµένης από τη λήξη του πρώτου τετραµήνου
του πρώτου ηµερολογιακού έτους µετά την έναρξη ι-
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σχύος του παρόντος νόµου.
α. στην κατάσταση των έργων υποδοµής,
β. στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης σύµφωνα µε
τις ανάγκες λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου,
γ. στην τήρηση των όρων λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου,
δ. σε τυχόν παραβάσεις του νόµου αυτού, του Κανονισµού Λειτουργίας και της εγκριτικής απόφασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου από µεµονωµένες εγκατεστηµένες επιχειρήσεις, καθώς και στις δυσµενείς επιπτώσεις
στη λειτουργία των υποδοµών.
ε. σε εν γένει στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία
του ΕΠ.
5. Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ µπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να υποβάλλει, εγγράφως, αναφορές στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για
τους αναφερόµενους στην προηγούµενη παράγραφο
λόγους. Οµοίως τα στοιχεία αυτά µπορεί να ζητηθούν εκτάκτως από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά την κρίση του, προκειµένου να
καθίσταται αποτελεσµατικότερη η εποπτεία που ασκείται.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας,
συνιστώνται Επιτροπές Ελέγχου που αποτελούνται από
τρία µέλη µε τους ισάριθµους αναπληρωτές τους.
Ως µέλη των Επιτροπών Ελέγχου ορίζονται υπάλληλοι
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
της οικείας Περιφέρειας.
7. Μετά τη διενέργεια ελέγχου, το τριµελές όργανο ελέγχου συντάσσει έκθεση αυτοψίας. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση συντάσσει έκθεση ελέγχου, που επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. Για την απολογία αυτή τάσσεται προθεσµία όχι
µικρότερη των πέντε ηµερών από την επίδοση της πρόσκλησης. Ύστερα από την υποβολή της απολογίας ή την
άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας που τάσσεται για
την υποβολή της, το όργανο ελέγχου συντάσσει πράξη
βεβαίωσης ή µη της παράβασης. Εφόσον µε την έκθεση
αυτή διαπιστώνεται παράβαση, το όργανο ελέγχου εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας την επιβολή
κυρώσεων σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο.
8. Όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του εκάστοτε Επιχειρηµατικού Πάρκου, καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων
που λαµβάνουν χώρα κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόµου αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την εφαρµογή της διάταξης και για κάθε σχετικό θέµα εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112 ).
9. α) Η Διεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραµµατείας
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η
Διεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου της Γενικής Γραµµατείας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνεται και σε η-

λεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση τους µεταξύ των συναρµόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση και θα τηρείται συνολικό αρχείο των σχετικών µε την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Πράξεων.
β) Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας υποχρεούται σε
λειτουργία δικτυακού τόπου, µε σκοπό τη λεπτοµερή ενηµέρωση των επιχειρηµατιών σχετικά µε όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµοδοτήσεις που απαιτούνται για την
αδειοδότηση των Επιχειρηµατικών Πάρκων.
Άρθρο 61
Συνέπειες - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας
της παρ. 3 περ. γ΄ του άρθρου 52 και µη εµπρόθεσµης ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 53, ανακαλείται αυτοδικαίως η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του άρθρου 47 παρ. 1. Η αυτοδίκαιη ανάκληση διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ή όµοιά της, η ΕΑΝΕΠ κηρύσσεται έκπτωτη και έχει υποχρέωση να επιστρέψει τις επιχορηγήσεις που έλαβε µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) υπέρ του
Δηµοσίου, η έκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου είτε αποχαρακτηρίζεται και προβλέπονται οι αναγκαίες επεµβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος είτε ανατίθεται η ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου σε
άλλη ΕΑΝΕΠ, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ΕΑΝΕΠ που
έχει εκπέσει.
Για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες εφαρµόζονται οι
αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2882/2001.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας,
επιβάλλεται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόµου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και των όρων του κανονισµού
λειτουργίας των Επιχειρηµατικών Πάρκων, πρόστιµο µέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
το οποίο, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της
παράβασης, αν δεν υπάρξει συµµόρφωση σε σύσταση ή
προειδοποίηση και κλήση προς συµµόρφωση εντός τακτής προθεσµίας, δύναται να προσαυξάνεται µέχρι το
ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ µε νέα απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται, πέραν των παραπάνω προστίµων και ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, που
είναι εγκατεστηµένη στο ΕΠ.
Τα πρόστιµα εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ, υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Δεν αποκλείεται η επιβολή, για την ίδια παράβαση άλλων διοικητικών
κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 2, µε την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου,
χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία
ασκείται από όποιον έχει έννοµο συµφέρον σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την κοινοποίηση στον
ενδιαφερόµενο της σχετικής απόφασης.
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Άρθρο 62
Κίνητρα
1. Κάθε σύµβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης
εντός Επιχειρηµατικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ και από
επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να µετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηµατικού
Πάρκου απαλλάσσεται από το φόρο µεταβίβασης και το
φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση που ωφελείται αυτού του κινήτρου, οφείλει για 5 έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης να µην µεταβιβάσει
σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να λειτουργήσει σε αυτήν δραστηριότητα του άρθρου 43 παρ. 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον.
Επίσης, η σύσταση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Το ποσό
που αποτελεί αντικείµενο απαλλαγής συνυπολογίζεται
στο ποσό της Δηµόσιας Επιχορήγησης εφόσον η επιχορηγούµενη επιχείρηση ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα σε ποσοστό µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της
Χώρας.
2.Τα δικαιώµατα συµβολαιογράφου και του άµισθου ή
έµµισθου υποθηκοφύλακα για τη µεταγραφή των παραπάνω δικαιοπραξιών δεν µπορεί να υπερβούν τις 8.000
ευρώ, για το συµβολαιογράφο και τα 4.000 ευρώ για τον
υποθηκοφύλακα. Τα ανωτέρω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων .
3. Επιχειρήσεις του δεύτερου µέρους που µετεγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα απαλλάσσονται από
την καταβολή φόρου εισοδήµατος για την υπεραξία που
προκύπτει από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων τους, κατά το µέρος που αντιστοιχεί στο κόστος µετεγκατάστασής τους. Αν µέσα σε πέντε έτη από
τη µετεγκατάσταση η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσα στο Επιχειρηµατικό Πάρκο υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείµενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό
της δηµόσιας επιχορήγησης εφόσον η επιχορηγούµενη
επιχείρηση ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα σε
ποσοστό µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας.
4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται για µετεγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν τις εγκαταστάσεις τους εκτός των νοµών Αττικής
και Θεσσαλονίκης σε Επιχειρηµατικά Πάρκα εντός αυτών.
5. Για τις ΕΑΝΕΠ που, σύµφωνα µε το καταστατικό
τους, έχουν ως σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) αποτελεί µέρος του κόστους του έργου, καθώς
και επιλέξιµη δαπάνη προς επιχορήγηση, µε την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα µέσω της οποίας θα µπορούσαν να συµψηφίσουν το Φ.Π.Α..
6. Για τις δραστηριότητες που είναι εγκατεστηµένες
σε περιοχή, όπου σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις έχει επέλθει µεταβολή της χρήσης γης ή, για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλεται η αποµάκρυνσή τους, οι δαπάνες µετεγκατάστασης αυτών σε Επιχειρηµατικά Πάρ-

κα θεωρούνται επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση και επιχορηγούνται είτε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είτε από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, σε ποσοστό
µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται
από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας. Στις δαπάνες
αυτές περιλαµβάνεται το κόστος ανέγερσης νέου κτιρίου, κτιριακού εκσυγχρονισµού υφιστάµενου κτιρίου, εγκατάστασης στο νέο κτίριο, αντικατάστασης του µηχανολογικού εξοπλισµού λόγω βλάβης που οφείλεται στη
µετεγκατάσταση, το κόστος αποσυναρµολόγησης και
συναρµολόγησης αυτού.
7. Τα κίνητρα του εκάστοτε ισχύοντος Αναπτυξιακού
Νόµου που ισχύουν για επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να µετεγκατασταθούν εντός ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 ισχύουν και για επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να µετεγκατασταθούν εντός ΒΙΠΕ του ν.
4458/1965 ( Α΄ 33) όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 742/77
(Α΄ 319), καθώς και στα Επιχειρηµατικά Πάρκα που οργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των
µέτρων, οι συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησης
της απαλλαγής και κάθε άλλο σχετικό µε τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου θέµα.
9. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου αφορούν µόνο τα
Επιχειρηµατικά Πάρκα των περιπτώσεων α΄- ε΄της
παρ.1 του άρθρου 41, καθώς και τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ του
ν. 2545/1997, µε την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 63
Μεταβατικές Διατάξεις
1.α) Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ΒΕΠΕ που θεσµοθετήθηκαν µε τις διατάξεις
του ν. 2545/1997 ή εντάχθηκαν σε αυτόν δυνάµει της
παρ. 2 του άρθρου 19 αυτού, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδοµές τους και τα υπόλοιπα έργα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2545/1997. Στην περίπτωση αυτή
παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του
παρόντος νόµου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από
το φορέα ίδρυσης της ΒΕΠΕ, και πληρούνται οι όροι του
παρόντος νόµου.
β) Για τις ΒΕΠΕ αυτές που χρηµατοδοτούνται στο
πλαίσιο των κοινοτικών επενδυτικών προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ισχύουν και δεν έχει ανακληθεί
η απόφαση έγκρισης µε τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι προθεσµίες του άρθρου 5 παρ.4 του ν.2545/1997
προσµετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 51 του
παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιµάται ότι το έργο µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε πρόσθετη διετή χρονική διάρκεια, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51
του παρόντος, µπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.
γ) Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
βάσει του άρθρου 5 παρ.1 του ν.2545/1997, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης
του άρθρου 5 ΠΑΡ. 4 ΕΔ. 7 του αυτού νόµου εξακολου-
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θούν να ισχύουν για διάρκεια τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιµάται ότι το έργο µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε πρόσθετη τριετή χρονική διάρκεια,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος νόµου, µπορεί να
χορηγείται ανάλογη παράταση.
2. Αιτήσεις για καθορισµό ΒΕΠΕ που υποβλήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, για τις οποίες
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισµού, αξιολογούνται και εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου µε τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3-5
του ν. 2545/1997. Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του
ΕΠ που µπορεί να εκδοθεί δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 47, τάσσει προθεσµία προσκόµισης των δικαιολογητικών των παραγράφων 5γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 46, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.
Με την εµπρόθεσµη προσκόµιση των δικαιολογητικών
και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 47, τροποποιείται ανάλογα η απόφαση έγκρισης. Άπρακτη πάροδος της προθεσµίας αυτής της παραγράφου συνιστά
λόγο αυτοδίκαιης ανάκλησης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠ.
3. Φορείς διοίκησης και διαχείρισης Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων που έχουν ήδη συσταθεί, εξακολουθούν να ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση. Η υπαγωγή των χώρων
αυτών στις διατάξεις του παρόντος νόµου δύναται να γίνει µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από αίτηµα του φορέα
διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται και εγκρίνεται νέος Κανονισµός Λειτουργίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Μέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους Οργανωµένους Υποδοχείς
Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων
του ν. 4458/65 για τους οποίους δεν έχει εγκριθεί Κανονισµός Λειτουργίας, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. σε συνεργασία
µε τους ιδιοκτήτες γης καταρτίζει Κανονισµό Λειτουργίας και τον υποβάλλει για έγκριση στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
5. Για τους υφιστάµενους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών
και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων για τους οποίους
δεν έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος µέρους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και πληρούνται
οι όροι αυτού του µέρους.
6. Η απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης, από την έκδοση άδειας εγκατάστασης και τα κίνητρα του άρθρου 54
που ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα της παρ.1α-ε του άρθρου
41, ισχύουν και για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις σε
όλους τους Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών
και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων.
7. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις του ν. 2545/1997
που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 50 του ν. 2965/2001 όπως ίσχυε,
µέχρι τις 11.3.2005, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά
την κατάργηση αυτών (των διατάξεων) µε το ν.
3325/2005.

8. Οι διατάξεις του π.δ. 4/ 9 Μαρτίου 1932 (κ.ν.
5167/1931) δεν έχουν εφαρµογή στους λιµένες των ΕΠ,
καθώς και των ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 και των ΒΙΠΕ του
ν. 4458/1965.
9. Οι υφιστάµενες ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ
του ν. 2545/1997, οι οποίες δεν εντάσσονται, κατά τις
παραγράφους 1, 3 και 5, στο νέο νόµο εξακολουθούν να
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965 και του ν.
2545/1997 αντίστοιχα, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.
Άρθρο 64
Καταργούµενες διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 3, 5 και 9 του
άρθρου 63 του παρόντος νόµου, τα άρθρα 1 έως 21 του
ν. 2545/1997 και οι κανονιστικές αυτού πράξεις: το π.δ.
214/1999 (Α΄ 183), η µε αριθµ. 22303/788/1998 (Β΄ 691)
κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε από τη µε αριθµό
Φ/Α.18/οικ.7402/1022/2010 (Β΄ 1057) κ.υ.α., η µε αριθµό
Φ.1.2/43030/1641/1998 (Β΄ 1292) υ.α., η µε αριθµό Οικ.
10391/425/27.3.1998 (Β΄ 318) κ.υ.α. όπως τροποποιήθηκε από τη µε αριθµό Οικ. 26067/1186/1999 (Β΄ 1629)
υ.α., η µε αριθµό Οικ. 20009/1082/2003 (Β΄ 139) υ.α., η
µε αριθ. Οικ. 2584/99/2003 (Β΄ 139) υ.α., η µε αριθµό
Φ/Α/18/ΟΙΚ. 25268/2063/2005 (Β΄ 1628) υ.α., η µε αριθµό
οικ. 1852/116/5.2.2004 (Β΄ 208), όπως τροποποιήθηκε από τη µε αριθµό Φ/Α/7.0/8987/866/2005 (Β΄ 629) υ.α., τη
µε αριθµό Φ/Α.18/οικ.20199/1542/2008 (Β΄ 1858) υ.α. και
τη µε αριθµό Φ/Α.18/3284/299/2008 (Β΄ 530), πλην των
διατάξεων των άρθρων 3 παρ.1, άρθρο 8 παράγραφοι 1
και 2, άρθρο 14 και του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2,
στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει και οι οποίες για τις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν.
2545/1997 εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται.
2. Οι παρεκκλίσεις στους όρους δόµησης που προβλέπονται για την εκτός σχεδίου πόλεως δόµηση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ 270/31.5.1985) πλην
της παρέκκλισης ύψους και µε εξαίρεση τις βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις
του παρόντος.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 (L 120)
Άρθρο 65
Αντικείµενο και στόχοι
(άρθρο 1 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς, καθώς
και ορισµένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαµβάνουν
υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του

35
οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών CO2 και ορισµένων ρύπων,
όταν αγοράζουν οχήµατα οδικών µεταφορών, µε σκοπό
την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τοµέα
των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων και
τη βελτίωση της συµβολής του τοµέα των µεταφορών
στις πολιτικές της Κοινότητας για το περιβάλλον, το κλίµα και την ενέργεια.
Άρθρο 66
Πεδίο Εφαρµογής
(άρθρο 3 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Στο παρόν µέρος υπάγονται οι συµβάσεις αγοράς οχηµάτων οδικών µεταφορών που συνάπτονται από:
α) Αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς εφόσον
έχουν υποχρέωση να εφαρµόσουν τις διαδικασίες προµήθειας που προβλέπουν τα προεδρικά διατάγµατα
59/07 (Α΄ 63) και 60/07 (Α΄ 64) [Οδηγίες 2004/17/ΕΚ (L
134) και 2004/18/ΕΚ (L 134), αντίστοιχα], όπως εκάστοτε
ισχύουν.
β) Φορείς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δηµόσιες
επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές, σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγµατα 59/07 (Α΄ 63) και 60/07 (Α΄ 64) [Οδηγίες 2004/
17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134), αντίστοιχα], όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 67
Ορισµοί
(άρθρο 4 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
1) «αναθέτουσες αρχές», οι αναθέτουσες αρχές όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 παρ.1 περ. α΄ του π.δ. 59/07 (άρθρο 2 παρ.1 στοιχείο α΄ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και
στο άρθρο 2 παρ. 9 του π.δ. 60/07 (άρθρο 1 παρ. 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
2) «αναθέτοντες φορείς», οι αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 59/07 (άρθρο
2 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
3) «όχηµα οδικών µεταφορών» όχηµα που υπάγεται
στις κατηγορίες των οχηµάτων του πίνακα 3 του παραρτήµατος του παρόντος.
Άρθρο 68
Εξαιρέσεις
(άρθρο 2 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον
παρόντα νόµο συµβάσεις για την αγορά των ακόλουθων
οχηµάτων, για τα οποία δεν απαιτείται έγκριση τύπου ή
µεµονωµένη έγκριση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
κοινή απόφαση 29949/1841/29.9.2009 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών
και Επικοινωνιών ( Β΄ 2112):
α) οχηµάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, λατοµεία, εγκαταστάσεις λιµένων ή αερολιµένων,
β) οχηµάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται

για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις, την πολιτική άµυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάµεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δηµόσιας τάξης και
γ) κινητών µηχανηµάτων, εφόσον τα οχήµατα αυτά
µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ίδιας πιο
πάνω κοινής υπουργικής απόφασης .
Άρθρο 69
Αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών
οχηµάτων οδικών µεταφορών
(άρθρο 5 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
1. Oι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και
οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 66, οσάκις
προβαίνουν στην αγορά οχηµάτων οδικών µεταφορών,
λαµβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2, και εφαρµόζουν µία τουλάχιστον από τις εναλλακτικές επιλογές της παραγράφου 3.
2. Οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
α) ενεργειακή κατανάλωση,
β) εκποµπές CO2 και
γ) εκποµπές NOx, NMHC και αιωρούµενων σωµατιδίων.
Εκτός από τις λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι
επιχειρήσεις µπορούν επίσης να λαµβάνουν υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
3. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 ικανοποιούνται σύµφωνα µε τις εξής εναλλακτικές επιλογές:
α) µε τον καθορισµό, στα έγγραφα για την αγορά οχηµάτων οδικών µεταφορών, τεχνικών προδιαγραφών σχετικών µε τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις
για κάθε επίπτωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς
και για κάθε πρόσθετη περιβαλλοντική επίπτωση ή
β) µε τη συµπερίληψη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έγγραφα της αγοράς, νοουµένου ότι:
αα) αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας τις εν λόγω επιπτώσεις ως κριτήρια κατακύρωσης και
ββ) σε περιπτώσεις που αυτές οι επιπτώσεις αποτιµώνται χρηµατικά χρησιµοποιείται η µεθοδολογία που προβλέπει το άρθρο 70 παρ.1.
Άρθρο 70
Μεθοδολογία για τον υπολογισµό του λειτουργικού
κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος
(άρθρο 6 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 69 παρ. 3 περ. β΄ υποπερ. ββ΄, το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και για τις εκποµπές CO2 και τις εκποµπές ρύπων, όπως περιέχονται
στον πίνακα 2 του παραρτήµατος, που συνδέονται µε τη
λειτουργία των υπό αγορά οχηµάτων, αποτιµάται χρηµατικά και υπολογίζεται µε τη µεθοδολογία που ορίζεται

36
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του
οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται
σύµφωνα µε την ακόλουθη µεθοδολογία:
αα) η ανά χιλιόµετρο κατανάλωση καυσίµου του οχήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2 υπολογίζεται σε
µονάδες κατανάλωσης ενέργειας ανά χιλιόµετρο ανεξάρτητα εάν αυτός ο υπολογισµός γίνεται απευθείας, όπως π.χ. συµβαίνει στα ηλεκτρικά οχήµατα ή όχι. Όταν η
κατανάλωση καυσίµων δίδεται σε διαφορετικές µονάδες, µετατρέπεται σε ανά χιλιόµετρο κατανάλωση ενέργειας χρησιµοποιώντας τους συντελεστές µετατροπής
του πίνακα 1 του παραρτήµατος για το ενεργειακό περιεχόµενο των διαφόρων ειδών καυσίµων,
ββ) χρησιµοποιείται ενιαία χρηµατική αξία ανά µονάδα
ενέργειας. Αυτή η ενιαία αξία είναι χαµηλότερη από το
κόστος ανά µονάδα ενέργειας της βενζίνης ή του ντίζελ
προ φόρων όταν χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κίνησης,
γγ) το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας
του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόµενο των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής χιλιοµέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, επί την κατανάλωση ενέργειας ανά χιλιόµετρο
σύµφωνα µε την πρώτη περίπτωση του παρόντος σηµείου και επί το κόστος ανά µονάδα ενέργειας σύµφωνα µε
τη δεύτερη περίπτωση του παρόντος σηµείου.
β) Το λειτουργικό κόστος των εκποµπών CO2 του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόµενο των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιοµέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που
έχουν ήδη διανυθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, επί
τις εκποµπές CO2 σε χιλιόγραµµα ανά χιλιόµετρο σύµφωνα µε την παράγραφο 2, και επί το κόστος ανά χιλιόγραµµο σύµφωνα µε την κλίµακα που εκτίθεται στον πίνακα 2 του παραρτήµατος.
γ) Το λειτουργικό κόστος των εκποµπών ρύπων, όπως
περιέχεται στον πίνακα 2 του παραρτήµατος, του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως άθροισµα του λειτουργικού κόστους των εκποµπών NOx,
NMHC και αιωρούµενων σωµατιδίων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται ως γινόµενο των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιοµέτρων, όπου
χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, επί τις εκποµπές σε
γραµµάρια ανά χιλιόµετρο σύµφωνα µε την παράγραφο
2, και επί το αντίστοιχο κόστος ανά γραµµάριο. Το κόστος υπολογίζεται βάσει των µέσων όρων των ισχυουσών για την Κοινότητα αξιών οι οποίες εκτίθενται στον
πίνακα 2 του παραρτήµατος.
Οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι
επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 66 µπορούν
να εφαρµόζουν υψηλότερο κόστος µε την προϋπόθεση
ότι αυτό το κόστος δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες αξίες
του πίνακα 2 του παραρτήµατος πολλαπλασιασµένες επί
τον συντελεστή 2.
2. Η κατανάλωση καυσίµου και οι προβλεπόµενες στον
πίνακα 2 του παραρτήµατος εκποµπές CO2 και ρύπων ανά χιλιόµετρο για τη λειτουργία του οχήµατος βασίζονται σε τυποποιηµένες µεθόδους δοκιµών της Κοινότητας για τα οχήµατα για τα οποία οι εν λόγω µέθοδοι δο-

κιµών έχουν ορισθεί µε νοµοθεσία έγκρισης τύπου Κοινότητας. Για οχήµατα που δεν καλύπτονται από τυποποιηµένες µεθόδους δοκιµών της Κοινότητας, η συγκρισιµότητα µεταξύ διαφορετικών προσφορών εξασφαλίζεται µε τη χρήση ευρέως αναγνωρισµένων µεθόδων δοκιµών ή αποτελεσµάτων δοκιµών που έχουν εκτελεστεί από την αρχή ή σύµφωνα µε πληροφορίες που παρέχει ο
κατασκευαστής.
3. Τα συνολικώς διανυόµενα χιλιόµετρα καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής του οχήµατος, εάν δεν προσδιορίζονται
άλλως, αντιστοιχούν στις τιµές του πίνακα 3 του παραρτήµατος.
Άρθρο 71
(άρθρο 6 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος το ακόλουθο Παράρτηµα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δεδοµένα για τον υπολογισµό του λειτουργικού
κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχηµάτων
οδικών µεταφορών
Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόµενο καυσίµων κίνησης
Καύσιµο

Ενεργειακό περιεχόµενο

Ντίζελ

36 MJ/λίτρο

Βενζίνη

32 MJ/λίτρο

Φυσικό αέριο/ Βιοαέριο

33-38 MJ/Nm3

Υγραέριο (LPG)

24 MJ/λίτρο

Αιθανόλη

21 MJ/λίτρο

Βιοντίζελ

33 MJ/λίτρο

Καύσιµα γαλακτώµατα

32 MJ/λίτρο

Υδρογόνο

11 MJ/Nm3

Πίνακας 2: Κόστος εκποµπών στις οδικές µεταφορές
(σε τιµές 2007)
CO2

NOx

NMHC

0,03-0,04 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g

Αιωρούµενα
0,087 EUR/g

Πίνακας 3: Διανυόµενα χιλιόµετρα καθ’ όλη
τη διάρκεια ζωής των οχηµάτων οδικών µεταφορών
Κατηγορία οχηµάτων

Διανυόµενα χιλιόµετρα καθ’
όλη τη διάρκεια
Επιβατικά αυτοκίνητα (Μ1) 200 000 km
Ελαφρά επαγγελµατικά ο- 250 000 km
χήµατα (Ν1)
Βαρέα φορτηγά οχήµατα 1 000 000 km
(Ν2, Ν3)
Λεωφορεία (Μ2 , Μ3)

800 000 km
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του
ν. 3066/2002 (Α΄ 252)
1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
16 του ν. 3066/2002 (Α΄ 252) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συµβούλου. Το
Δ.Σ. εκλέγει ένα από τα µέλη του ως Αντιπρόεδρο αυτού».
2.α. Το τέταρτο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύµβουλος ή αν συµπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος
Συµβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος».
β. Στο τέλος του πέµπτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης ε΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου».
3.α. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του ίδιου ως
άνω άρθρου καταργούνται και αντί αυτών τίθεται περίπτωση α΄ ως εξής:
«α) Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας εκλέγεται
απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση αυτής για θητεία
τριών ετών, η οποία µπορεί ν’ ανανεώνεται µε τον ίδιο
τρόπο».
β. Η περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου αναριθµείται
σε β΄ και αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ο Διευθύνων Σύµβουλος, ο οποίος µπορεί να είναι
και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, έχει τις παρακάτω
αρµοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το
Δ.Σ. αυτής».
γ. Στην περίπτωση δ΄ της ανωτέρω παραγράφου, η οποία αναριθµείται σε γ΄ προστίθεται πρόταση ως εξής:
«ή, αν συµπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
και του Διευθύνοντος Συµβούλου στο ίδιο πρόσωπο, από
τον Αντιπρόεδρο».

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Κ. Μπιρµπίλη

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. Διαµαντοπούλου

Α. Λοβέρδος

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ. Ρέππας

Κ. Σκανδαλίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Χ. Καστανίδης

Ι. Διαµαντίδης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
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Χ. Παπουτσής

Σ. Ξυνίδης

Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

