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Άρθρο 42
Συστήματα εισροών – εκροών
σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Η παρ. 6 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του 
ν. 3784/2009 (Α΄ 137) προστίθενται παράγραφοι 8 και 
9 ως εξής:

«8.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται 
για τις παραβάσεις των διατάξεων του συστήματος εισ−
ροών−εκροών, και ειδικότερα προβλέπονται σωρευτικά 
ή διαζευκτικά:

αα) επιβολή διοικητικού προστίμου από χίλια (1.000) 
ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,

αβ) αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου 
υγρών καυσίμων,

αγ) οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του 
πρατηρίου υγρών καυσίμων.

β. Με όμοια απόφαση κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω 
παραβάσεις και καθορίζονται:

βα. η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων 
και προσφυγής εναντίον των πράξεων επιβολής τους,

ββ. το είδος της κύρωσης και τα όρια του προστίμου,
βγ. οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και η κατά πε−

ρίπτωση σύσταση μικτών κλιμακίων διενέργειας των 
ελέγχων για παραβάσεις των διατάξεων του συστήμα−
τος εισροών−εκροών,

βδ. τα αρμόδια για την επιβολή των διοικητικών κυ−
ρώσεων και την απόφανση επί της προσφυγής όργανα, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ. Ειδικά η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήμα−
τος εισροών − εκροών επισύρει αναστολή της άδειας 
λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος 
επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση, 
με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατά−
στασης του συστήματος εισροών − εκροών. Η, σε κάθε 
περίπτωση, παρέλευση προθεσμίας πέντε (5) μηνών από 
την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστή−
ματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επισύρει 
πέραν των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας του πρατηρίου κατά τα οριζόμενα στην 
περίπτωση β΄ του παρόντος.

δ. Το είδος της επιβαλλόμενης κύρωσης και το ύψος 
του προστίμου αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως 
κριτήρια ιδίως τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέ−
πειες που προκύπτουν από αυτήν, το βαθμό υπαιτιό−
τητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για τις 
ανάγκες του παρόντος, ως υπότροπος νοείται όποιος 
εντός τριών (3) ετών από την επίδοση της απόφασης 
ή τη βεβαίωση επιβολής του προστίμου για παράβαση 
διατάξεων του συστήματος εισροών−εκροών τελεί εκ 
νέου την ίδια παράβαση. Στους καθ’ υποτροπή παρα−
βάτες επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση διπλασιασμός 
του προστίμου και πέραν αυτού όποια άλλη κύρωση 
ρητώς ορίζεται.

Τα ονόματα των παραβατών αναρτώνται στην ιστοσε−
λίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο διαδίκτυο, με 
την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί προστα−
σίας προσωπικών δεδομένων.

Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο 
από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο. Τυχόν επιβολή 
δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει 
οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.

Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέ−
πονται για τις πράξεις των ανωτέρω περιπτώσεων δεν 
αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων 
που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, 
όπως του άρθρου 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230). 
Οι διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις ποι−
νικές κυρώσεις.

ε. 1) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών τιμω−
ρούνται όσοι:

ια) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση ότι το λογισμικό πλη−
ροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

ιβ) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση νέων εκδόσεων λογι−
σμικού στην αρμόδια αρχή.

ιγ) Παραποιούν τα δεδομένα παρέμβασης που ση−
μαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό ή δεν τα 
αποστέλλουν.

9. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ τιμωρούνται όσοι επεμβαίνουν χωρίς 
εξουσιοδότηση, τροποποιούν ή αλλοιώνουν με οποιον−
δήποτε τρόπο και μορφή μέρη (υλικά, κατασκευαστικά 
μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων, διεπαφών, λογι−
σμικού κ.λπ.) ή αλλοιώνουν παραγόμενα στοιχεία του 
συστήματος, που φυλάσσονται ή/και αποστέλλονται στη 
βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι−
ακών Συστημάτων, καθώς και όσοι διαπιστώνεται κατά 
τον έλεγχο ότι διακινούν/εμπορεύονται καύσιμο μέσω 
αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν περιληφθεί στο 
εγκατεστημένο σύστημα εισροών − εκροών.»»

Άρθρο 43
Τροποποιήσεις του ν. 3325/2005 (Α΄ 68)

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3325/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 229 
παρ. 1 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις 
των άρθρων 17−40 του ν. 3982/2011 και που λειτουργούν 
νόμιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής, μπορούν να εκ−
συγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, με τις προϋπο−
θέσεις των επόμενων παραγράφων. Σε κάθε περίπτωση, 
για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των μονάδων 
μετά τον εκσυγχρονισμό, πρέπει να ακολουθείται η δια−
δικασία που περιγράφεται στα άρθρα 19 και 20 του 
ν. 3982/2011.

2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγ−
χρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν με τις εξής 
προϋποθέσεις:

α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν 
μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 84/1984 (Α΄ 33), επι−
τρέπεται:

αα) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογι−
κού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια 
ισχύς πέραν των 37 kW ή η θερμική ισχύς πέραν των 
70 kW,

ββ) η αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας (παρα−
γωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα 
ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε 
περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 17.

β) Στις βιομηχανίες−βιοτεχνίες, αποθήκες και μηχανο−
λογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής 
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όχλησης, καθώς και στις μονάδες χαμηλής όχλησης που 
ιδρύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 84/1984 
και απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού 
τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, επιτρέπε−
ται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλ−
λεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα 
δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και επιτρέ−
πεται από τη χρήση γης της περιοχής.

Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η 
προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση 
και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας που 
προκύπτει αθροιστικά μετά την συμπλήρωση της δραστη−
ριότητας. Αν οι επιμέρους δραστηριότητες έχουν διαφορε−
τικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθμό όχλησης, λαμ−
βάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό όχλησης.

γ) Στις περιοχές όπου προβλέπεται από τις χρήσεις 
γης η λειτουργία μονάδων μέσης όχλησης, επιτρέπε−
ται ο εκσυγχρονισμός τους εφόσον η συνολική, ανά 
πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του 
παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της 
υφιστάμενης. Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται 
από τον τελευταίο εκσυγχρονισμό.

Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, 
εφόσον χρησιμοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότε−
ρης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλ−
λεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας και επιτρέπεται 
από τις χρήσεις γης της περιοχής.

δ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται μόνο 
η τεχνολογική αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανο−
λογικού εξοπλισμού, χωρίς καμία αύξηση της εγκατε−
στημένης ισχύος.

ε) Οι πιο πάνω προβλεπόμενοι εκσυγχρονισμοί των 
μονάδων επιτρέπεται να γίνονται μέσα στα όρια που 
δεν μεταβάλλουν το βαθμό όχλησης της μονάδας, όπως 
αυτά καθορίζονται στην κ.υ.α. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 
(Β΄ 1048), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

3. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες 
ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι εγκατεστημέ−
νες εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην 
παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, επιτρέπεται ο 
εκσυγχρονισμός σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
καθορισμού του Υποδοχέα συμπεριλαμβανομένου του 
ανώτατου επιτρεπόμενου βαθμού όχλησης.

Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες 
ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι εγκατεστη−
μένες εντός Χώρων Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως 
ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 
(όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων 
των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές όπου 
από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η 
εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιομηχανιών), επεμβάσεις εκ−
συγχρονισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής:

α) Στις μονάδες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται η αντι−
κατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλι−
σμού τους, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο 
βαθμός όχλησης της μονάδας.

Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα 
δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση.

Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον 
η προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή 

όχληση και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της 
μονάδας που προκύπτει αθροιστικά μετά την συμπλή−
ρωση της δραστηριότητας. Αν οι επιμέρους δραστηρι−
ότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης 
στο βαθμό όχλησης, λαμβάνεται αυτό που οδηγεί στον 
υψηλότερο βαθμό όχλησης.

β) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικα−
τάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού 
τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός 
όχλησης της μονάδας.

Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα 
δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή ή στη μέση όχληση.

Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον 
πρόκειται για καθετοποίηση της μονάδας χωρίς να 
αλλάζει ο βαθμός όχλησης της προκύπτουσας εγκα−
τάστασης αθροιστικά.

γ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκ−
συγχρονισμός εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύ−
ξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού 
εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφισταμένης. 
Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται από τον τελευ−
ταίο εκσυγχρονισμό.»

2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 16 του ν. 
3325/2005 καταργούνται.

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επαγγελματικών εργαστηρίων, όπως και ηλεκτρομη−
χανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χα−
μηλής όχλησης που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό 
του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα τριάντα 
επτά (37) KW ή η θερμική ισχύς τα εβδομήντα (70) KW. 
Η εγκατάσταση (ίδρυση) επαγγελματικών εργαστηρίων 
των κατηγοριών Αγ, Ββ και C της 5905/Φ/15839/12.7.1995 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄611) επιτρέπεται μόνο 
σε ανεξάρτητο κτίριο.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«2. Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ., EM, EO, σε πε−
ριοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 
23.2.1987 και σε περιοχές όπου από ειδικές πολεοδομικές 
διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιο−
μηχανιών, επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανιών – 
βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής 
όχλησης, καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
παροχής υπηρεσιών και αποθηκών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 17 του ν. 3982/2011.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3325/2005 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«2. Δραστηριότητες που έχουν ιδρυθεί νόμιμα, αλλά 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης πα−
ραγράφου, ώστε να μπορούν να μετεγκαταθίστανται 
οπουδήποτε μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, 
επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν μέσα στα ίδια όρια 
αποκλειστικά με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Σε Χώρους Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζο−
νται στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (όπως 
περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των 
άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές όπου από 
ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η 
εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιομηχανιών) και σε Οργα−
νωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματι−
κών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του 
άρθρου 41 του ν. 3982/2011, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της αρχικής κινητήριας ισχύος που διαθέτουν.
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β) Σε υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του ν. 3325/2005 
(Α΄ 68) βιομηχανικά − βιοτεχνικά κτίρια που βρίσκονται 
σε περιοχές εκτός σχεδίου με την προϋπόθεση ότι η 
μονάδα που μετεγκαθίσταται είναι χαμηλής ή μέσης 
όχλησης.

γ) Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμού, 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, εφόσον 
η μετεγκατάσταση γίνεται σε βιοτεχνικά, βιομηχανικά 
ή ανεξάρτητα κτίρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 3325/2005.»

Άρθρο 44
Τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«2. Επαγγελματικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονομική 
μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, η οποία πληροί 
σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των 
οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαί−
νει τα 37 KW ή η θερμική τα 70 KW. Στα όρια αυτά δεν 
περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα 
με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μη−
χανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστι−
κά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη 
δραστηριότητα.

β) Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλη−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικ. 3137/191/Φ.15/2012 
(Β΄ 1048) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής.»

2. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του 
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε−
σιών πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουρ−
γική απόφαση της παραγράφου 2 και έχουν εγκατεστη−
μένη κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 10 kw». 

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 προστί−
θεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:

«ιγ) Οι μεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες 
ασκούνται σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη κινη−
τήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kw.»

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 προστί−
θεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση μετακίνησης ή αλλαγής θέσης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου της εγκα−
τάστασης, ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να 
συνεχίσει τη λειτουργία της δραστηριότητας μέχρι την 
τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν τη 
μετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του εξοπλισμού ενη−
μερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30 
ημερών από τη μετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού προσκομίσει νέο μηχανο−
λογικό σχεδιάγραμμα και υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 
κατά νόμο μηχανικού για τη μη μεταβολή της στατικής 
επάρκειας του κτιρίου.

Σε περίπτωση αφαίρεσης μηχανολογικού εξοπλισμού, 
ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να συνεχίσει τη 
λειτουργία της δραστηριότητας μέχρι την τροποποίηση 
της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν την αφαίρεση 
ενημερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 
30 ημερών από την αφαίρεση προσκομίσει νέο μηχα−
νολογικό σχεδιάγραμμα.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3982/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής: 

«2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο.
β) Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που είναι αρμό−

διος για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
γ) Τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

δ) Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη−
τηρίων.

στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιο−
μηχάνων (Σ.Ε.Β.). 

ζ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών. 
η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας. 
θ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−

λάδας (Τ.Ε.Ε.).
ι) Έναν εκπρόσωπο του οικείου επιμελητηρίου στο 

οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη.
Αν η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά απόρ−

ριψης αιτήματος έκδοσης άδειας εγκατάστασης της 
περίπτωσης 29 του άρθρου 3 του π.δ. 78/2006 (Α΄ 80), 
της Επιτροπής προεδρεύει αντί του Γενικού Γραμμα−
τέα Βιομηχανίας, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συμμετέχουν 
με δικαίωμα ψήφου αντί του Νομικού Συμβούλου που 
είναι αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 
ο Νομικός Σύμβουλος που είναι αρμόδιος για τη Γενι−
κή Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
αντί του Γενικού Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας 
ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

Για όλα τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται αναπληρω−
τές. Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας αναπληρώνεται 
από τον Νομικό Σύμβουλο που είναι αρμόδιος για τη 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και ο Γενικός Γραμμα−
τέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τον Νομικό 
Σύμβουλο που είναι αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι εν λόγω Νομικοί 
Σύμβουλοι αναπληρώνονται από τους αντίστοιχους Πα−
ρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.»

6. Η παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«8. Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου 
(ΕΔΕΠ): Το νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυ−
μης εταιρίας του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), το οποίο δύναται 
να διαδέχεται την ΕΑΝΕΠ στη διοίκηση και διαχείριση 
των ΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέ−
ρους.»

7. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 47 
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά που αναφέρονται 
στο άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού 
θα υπολογίζονται επί της τελικής συνολικής έκτασης, 
μετά την έγκριση της επέκτασης του Επιχειρηματικού 
Πάρκου.»
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8. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3982/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«2. Με την απόφαση έγκρισης της σύμβασης μεταβί−
βασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι 
χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις περι−
έρχονται υποχρεωτικά με σύμβαση που περιβάλλεται 
τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου άνευ ανταλ−
λάγματος στην κυριότητα της ΕΔΕΠ.»

9. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 3982/2011 
προστίθεται περίπτωση ιβ΄ ως εξής:

«ιβ) στις δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών στην 
περίπτωση που εκτελούνται από την ΕΑΝΕΠ».

10. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που η ΕΑΝΕΠ αιτείται την έγκριση 
της πολεοδομικής μελέτης του ΕΠ μαζί με την κοι−
νή υπουργική απόφαση του άρθρου 47, η διαδικασία 
γνωμοδοτήσεων του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού 
και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΣΧΟ−
ΠΑΔ) και του Δήμου διενεργείται και ολοκληρώνεται 
παράλληλα με τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων του Πε−
ριφερειακού Συμβουλίου, των Διευθύνσεων Χωροταξίας 
και ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμοδίου Οργανισμού 
Ρυθμιστικού Σχεδίου (όπου απαιτείται). Οι γνωμοδοτή−
σεις αυτές αποστέλλονται στη Διεύθυνση Βιομηχανικής 
Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμμα−
τείας Βιομηχανίας για τις περαιτέρω ενέργειες. Η τε−
λική εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για 
την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης με την κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 47, γίνεται σε αυτήν 
την περίπτωση από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχε−
διασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.»

11. Οι περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 
του ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επι−
φάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή 
της, το οποίο ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15 
%) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας».

«δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώμα 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, προβλήματα 
με τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
έλλειψη δικτύων αποχέτευσης όμβριων ή ακαθάρτων 
υδάτων (λυμάτων), δικτύων οδοποιίας, και».

12. Στην αρχή της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011 
που προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«3. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυ−
ξης Επιχειρηματικού Πάρκου για τις εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις επιτρέπεται κατά τη σχετική κείμενη νο−
μοθεσία να εκδίδονται οικοδομικές άδειες ή να δίνεται 
συνέχεια στην εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών 
ύστερα από γραπτή έγκριση της ΕΑΝΕΠ που αποστέλ−
λεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.»

13. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 57 του 
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 1.3».
14. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011 

προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δικαίωμα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της 

ΕΔΕΠ έχουν οι ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ στους οποίους 
συμπεριλαμβάνεται και η ΕΑΝΕΠ εφόσον είναι ιδιοκτή−

της γης. Οι ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ συμμετέχουν στην 
ΕΔΕΠ κατ’ αναλογία της έκτασης που διαθέτουν στο 
ΕΠ και μόνο για όσο διάστημα είναι ιδιοκτήτες αυτής. Η 
ΕΔΕΠ μπορεί να συσταθεί και από έναν μόνο ιδιοκτήτη, 
αν αυτός είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης γης στο ΕΠ. Οι 
ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ που εκμισθώνουν εδαφική έκταση 
στο ΕΠ ή οικοδόμημα, μπορούν να μεταβιβάζουν στον 
μισθωτή, για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση, και το 
δικαίωμα συμμετοχής τους στην ΕΔΕΠ.»

15. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης 
γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστη−
ριοτήτων, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2017, παρατείνεται μέχρι την ημερομη−
νία αυτή. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδά−
φιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε 
με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και να έχουν 
εφοδιαστεί, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, με άδεια με−
τεγκατάστασης σε νέα θέση. Σε κάθε περίπτωση η με−
τεγκατάστασή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή 
με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η 
λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα 
μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους 
της εγκατάστασης. Για τις επιχειρήσεις που δεν θα 
έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα 
θέση έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 επιβάλλεται διακοπή 
της λειτουργίας από 1ης Ιανουαρίου 2017 και σφράγιση 
των μηχανημάτων σύμφωνα με το προηγούμενο εδά−
φιο. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής 
χρήσης γης, οι οποίες για το λόγο αυτόν βρίσκονται 
σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται, σύμφωνα με τα πα−
ραπάνω εδάφια, μέχρι 1.1.2017 και 31.12.2017 αντίστοιχα. 
Ως «νόμιμα υφιστάμενες» νοούνται οι δραστηριότητες 
οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, καθώς 
και εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι 
πλέον σε ισχύ, αλλά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για 
ανανέωση της άδειας εκτός από την προϋπόθεση περί 
χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται 
σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η 
οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του 
ν. 3481/2006 (Α΄ 162).»

Άρθρο 45
Τροποποίηση του ν. 3614/2007 (Α΄267)

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται ολικά ή 
μερικά ή να τροποποιείται η απόφαση ορισμού ενδιά−
μεσου φορέα διαχείρισης. Επίσης με όμοια απόφαση 
μπορεί να τροποποιούνται οι όροι των δράσεων που 
αναλαμβάνονται, σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση 
β΄, όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο πραγματο−
ποίησης των επενδύσεων.»

Άρθρο 46
Ρυθμίσεις για το ΕΣΥΠ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» και 
το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Υ.Π. στην ελληνική γλώσσα και 


