
 

 

 Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012  
Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 
παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)  

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143) «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

2. Του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α'68) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 40 του Ν. 3982/2011. 

3. Της υπ' αριθµ. 31404/14-6-2005 κοινής υπουργικής απόφασης για την «Απόδοση 
στις Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττοµένων προστίµων, 
χρηµατικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύµφωνα µε την 
παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Β'868), όπως ισχύει. 

4. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13  αυτού. 

5. Του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα». 

6. Του Π.∆. 27/1996 (ΦΕΚ Α'19) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισµού, 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
και του Π.∆. 122/2004 (ΦΕΚ Α'85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού». 

7. Του Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ Α'213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, 
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραµµατεία 
Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραµµατείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής». 

8. Του Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ Α'221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων». 

9. Του Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ Α'170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 

10. Του Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α'147) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 



 

 

 β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς» 

11. Του Π.∆. 229/1986 (Α'96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας» και του Π∆ 396/1989 (Α'172) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 342/1990 (Α'135) 
και το Π∆ 189/1995 (Α' 99) «Συµπλήρωση και τροποποίηση του Π∆ 396/89 
«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 
2367/1995 (Α'261) «Νέοι χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί και άλλες διατάξεις» και του 
Π.∆. 182/2005 (Α'230) «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης». 

12. Του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ Α'243) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Της υπ' αριθµ. Υ13/24-11-2011 (ΦΕΚ Β'2740) απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  

 

αποφασίζουµε: 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3982/2011 είναι οι εξής: 

Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

α) Εγκατάσταση δραστηριότητας χωρίς την απαιτούµενη άδεια εγκατάστασης. 

β) Επέκταση ή εκσυγχρονισµός δραστηριότητας χωρίς την απαιτούµενη άδεια 
εγκατάστασης ή χωρίς την υποβολή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 20 παρ. 2 ή 
µε κατάθεση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων στην ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση.  

Β) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

α) Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς την απαιτούµενη άδεια εγκατάστασης και αα) 
χωρίς την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας, ή αβ) χωρίς την προηγούµενη κατάθεση 



 

 

 υπεύθυνης δήλωσης, που ενέχει θέση άδειας λειτουργίας, ή αγ) µε την κατάθεση 
αναληθών ή ανακριβών στοιχείων µέσω της ως άνω κατατεθειµένης υπεύθυνης 
δήλωσης για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης και των 
δραστηριοτήτων µέσης όχλησης µε την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής 
επιστολής. 

β) Λειτουργία δραστηριότητας που είναι εφοδιασµένη µε άδεια εγκατάστασης, αλλά 
βα) δεν έχει εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας, ή ββ) δεν έχει 
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, που ενέχει θέση άδειας λειτουργίας ή βγ) έχει 
καταθέσει την ως άνω υπεύθυνη δήλωση µε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία για τη 
λειτουργία των δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης και των δραστηριοτήτων µέσης 
όχλησης µε την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής. 

γ) Λειτουργία δραστηριότητας έπειτα από επέκταση ή εκσυγχρονισµό χωρίς την 
απαιτούµενη άδεια εγκατάστασης ή την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20 παρ. 2 και 
γα) χωρίς την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας ή γβ) χωρίς την προηγούµενη κατάθεση 
υπεύθυνης δήλωσης, που ενέχει θέση άδειας ή γγ) µε την κατάθεση αναληθών ή 
ανακριβών στοιχείων µέσω της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ως ανωτέρω. 

δ) Λειτουργία δραστηριότητας έπειτα από επέκταση ή εκσυγχρονισµό που έχει 
εφοδιαστεί µε άδεια εγκατάστασης ή έχει απαλλαγεί νόµιµα, αλλά δα) δεν έχει 
εφοδιαστεί µε την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας για την επέκταση ή τον 
εκσυγχρονισµό ή δβ) δεν έχει καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση, που ενέχει θέση 
άδειας ή δγ) έχει καταθέσει την δήλωση αυτή µε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, ως 
ανωτέρω. 

ε) Παράβαση των όρων και περιορισµών που τίθενται στις άδειες λειτουργίας ή των 
όρων και των περιορισµών που δηλώνεται ότι θα τηρούνται στην υπεύθυνη δήλωση, 
η οποία ενέχει θέση άδειας λειτουργίας για τις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης και 
τις δραστηριότητες µέσης όχλησης µε την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής 
επιστολής. 

Γ) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Α∆ΕΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Έναρξη λειτουργίας επαγγελµατικού εργαστηρίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 του Ν. 3982/2011, ή µηχανολογικής εγκατάστασης χαµηλής όχλησης 
ή αποθήκης χαµηλής όχλησης εφόσον η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς τους δεν 
υπερβαίνει τα 22 KW ή η θερµική τα 50 KW, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της 
παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, δηλαδή χωρίς προηγουµένως να υποβληθεί 
στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη ∆ήλωση συνοδευόµενη από τις απαραίτητες 
εγκρίσεις και δικαιολογητικά ή µε την κατάθεση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων 
µέσω της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτή κατατέθηκε στην αρµόδια 
υπηρεσία. 

∆) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Ή ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 

Αλλαγή του φορέα ή της επωνυµίας του φορέα µιας άδειας εγκατάστασης ή 
λειτουργίας χωρίς να ενηµερωθεί η Αδειοδοτούσα Αρχή από τους έχοντες υποχρέωση 



 

 

 προς τούτο εντός προθεσµίας δυο (2) µηνών από την επέλευση της µεταβολής 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ε) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ  

Υποβολή αναληθούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης Μηχανικού, η οποία 
απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3982/2011, καθώς και των κανονιστικών 
πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, για την εγκατάσταση, ή/και 
τη λειτουργία µιας δραστηριότητας και ειδικότερα ότι: 

α) Μια δραστηριότητα υπάγεται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 19, µε την 
επιφύλαξη των περιπτώσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, και απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. 

β) Η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας έγινε και είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της άδειας εγκατάστασης. 

γ) Τα προβλεπόµενα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες. 

δ) Η λειτουργία της δραστηριότητας ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς 
όρους της άδειας εγκατάστασης. 

ε) Το κτίριο έχει την απαιτούµενη στατική επάρκεια σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές 
διατάξεις. 

στ) Η εγκατάσταση των µηχανηµάτων δεν θα γίνει δεν έγινε σε χώρους, οι οποίοι 
είναι βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι. 

ζ) Για την εγκατάσταση της δραστηριότητας δεν απαιτείται η έκδοση νέας 
οικοδοµικής άδειας. 

η) Η χρήση του κτιρίου είναι βιοµηχανική-βιοτεχνική όταν αυτό απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

1. Στους παραβάτες των κατηγοριών Α έως και Γ του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ, ως ελάχιστο, µέχρι 
εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, ως µέγιστο, που προσδιορίζεται βάσει των 
κριτηρίων και του µηχανισµού που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο παράρτηµα της 
παρούσας απόφασης. 
Σε περίπτωση όπου το ποσό του προστίµου µετά τον υπολογισµό προκύπτει 
µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, επιβάλλεται το τελευταίο ως ελάχιστο. 

2. α) Η αλλαγή φορέα µιας δραστηριότητας χωρίς την ενηµέρωση της αρµόδιας 
υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν. 3982/2011, εντός της προθεσµίας των 
δυο (2) µηνών, επισύρει την επιβολή προστίµου εις βάρος του παλαιού και του νέου 
φορέα, ύψους χιλίων ευρώ (1.000). 
2. β) Η αλλαγή επωνυµίας µιας δραστηριότητας χωρίς την ενηµέρωση της αρµόδιας 



 

 

 υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν. 3982/2011 εντός της προθεσµίας των 
δύο (2) µηνών, επισύρει την επιβολή προστίµου ύψους χιλίων ευρώ (1.000). 

3. Στους παραβάτες µηχανικούς της κατηγορίας Ε του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης (υποβολή αναληθούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης από µηχανικό), 
επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 
ευρώ ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας 
Αρχής. 
Όταν η παράβαση αφορά υποβολή αναληθούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης από 
µηχανικό των περιπτώσεων ε, στ και ζ της κατηγορίας Ε του άρθρου 1, καθώς και σε 
περίπτωση υποτροπής για όλες τις περιπτώσεις της ίδιας κατηγορίας, επιβάλλεται 
πρόστιµο ύψους κατ' ελάχιστο ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσοτέρων παραβάσεων, τότε επιβάλλεται το 
µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα πρόστιµα. 

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης επανειληµµένης τέλεσης παραβάσεων, τα ανωτέρω 
προβλεπόµενα πρόστιµα µπορούν να αυξάνονται έως 20%. 

ΑΡΘΡΟ 3  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

1. Οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του Περιφερειάρχη του τόπου 
εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας. 

2. Η κύρωση της οριστικής διακοπής, µερικής ή ολικής, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 και διαπιστώνονται από την Αδειοδοτούσα 
Αρχή παραβάσεις, των οποίων η άρση δεν είναι σε καµία περίπτωση δυνατή µε 
ανάληψη των ανάλογων διορθωτικών ενεργειών και παρεµβάσεων. 

3. Η κύρωση της προσωρινής διακοπής, µερικής ή ολικής, επιβάλλεται όταν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, εφόσον είναι 
δυνατή η άρση των διαπιστωµένων παρεκκλίσεων εντός προθεσµίας που τάσσεται 
κατά τον έλεγχο. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων παραγράφων η Αδειοδοτούσα 
Αρχή µπορεί να ζητά τη συνδροµή και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών. 

4. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβάσεων επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε 
το προηγούµενο άρθρο. 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 17 έως 40 του Ν. 3982/2011 και των 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών ή για να 
συµµορφωθεί µε τους όρους και τους περιορισµούς που καθορίζονται στην άδεια 
εγκατάστασης ή λειτουργίας. 
Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσµίας επιβάλλεται 
προσωρινή, µερική ή ολική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας. 



 

 

 5. Προκειµένου να επιβληθούν κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων του Ν. 
3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού 
διενεργείται αυτοψία και συντάσσεται πλήρως αιτιολογηµένη έκθεση στην οποία 
περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις και αναφέρονται όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση. 

Ειδικότερα: 

 Σχηµατίζεται σχετικός φάκελος ο οποίος περιλαµβάνει: 
α) Τα γενικά στοιχεία της δραστηριότητας. β) Την έκθεση αυτοψίας του/των 
αρµόδιου/ων υπαλλήλου/ων της Αδειοδοτούσας Αρχής ή των Επιθεωρητών του 
άρθρου 27 του Ν. 3982/2011, από την οποία προκύπτει η τέλεση συγκεκριµένης 
παράβασης ή παραβάσεων. Προκειµένου περί επιβολής προστίµου σε µηχανικούς 
στην προαναφερόµενη έκθεση θα αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν, κυρίως από τεχνικούς κανονισµούς, καθώς και οι παραλείψεις στην 
εγκατάσταση και οι επιπτώσεις από τις ελλείψεις αυτές. γ) Τις απόψεις του 
παραβάτη, τις οποίες αυτός µπορεί να εκθέτει εγγράφως εντός είκοσι (20) ηµερών 
από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, η 
αρµόδια Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων και χωρίς 
αυτές. 

6. Τα πρόστιµα βεβαιώνονται στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), 
προκειµένου να επιδιωχθεί η είσπραξη τους κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) και αποτελούν, σύµφωνα µε την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, πόρο της Αρχής που επιβάλλει το πρόστιµο. 

ΑΡΘΡΟ 4  

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µε την οποία παύει να ισχύει η υπν αριθµ. Φ 
15/οικ.7818/618/14.4.2005 (Β'542) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Το παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 

Παράβαση Τ1 Τ2 
 Σε χιλ. € 
1. Εγκατάσταση δραστηριότητας χωρίς άδεια εγκατάστασης. 7,5 30 
2. Επέκταση – εκσυγχρονισµός δραστηριότητας χωρίς άδεια 
εγκατάστασης/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20.2. 

5 15 

3. Παράλειψη παράτασης της διάρκειας της άδειας εγκατάστασης για 
ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισµό. 

5 8 

4. Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς άδεια εγκατάστασης και χωρίς άδεια 
λειτουργίας ή χωρίς την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση αντί αδείας ή προς 
απαλλαγή από την άδεια ή µε την κατάθεση αναληθών στοιχείων µέσω αυτής. 

15 75 

5. Λειτουργία δραστηριότητας µε άδεια εγκατάστασης, αλλά χωρίς άδεια 
λειτουργίας ή χωρίς υπεύθυνη δήλωση ή µε αναληθή στοιχεία µέσω αυτής.  

5 30 

6. Λειτουργία δραστηριότητας µετά από επέκταση – εκσυγχρονισµό χωρίς 
άδεια εγκατάστασης/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20.2 και χωρίς άδεια 
λειτουργίας ή χωρίς υπεύθυνη δήλωση ή µε την κατάθεση αναληθών στοιχείων 
µέσω αυτής.  

5 20 

7. Λειτουργία δραστηριότητας µετά από επέκταση – εκσυγχρονισµό µε άδεια 
εγκατάστασης/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20.2, αλλά χωρίς άδεια 
λειτουργίας ή χωρίς υπεύθυνη δήλωση ή µε την κατάθεση αναληθών στοιχείων 
µέσω αυτής. 

5 12 

8. Παράβαση όρων και περιορισµών της άδειας λειτουργίας/υπεύθυνης 
δήλωσης στους εξής τοµείς: Περιβάλλον – Ασφάλεια εγκαταστάσεων – Ζωή 
και υγεία των εργαζοµένων και περιοίκων. 
Παράβαση σε ένα τοµέα 
Παράβαση σε δύο τοµείς 
Παράβαση σε τρεις τοµείς 

 
 
 
5 
5 
5 

 
 
 
10 
15 
25 

 

 

Β. ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

 

Τ = (α1 + α2) [Τ1 + ((Τ2 – Τ1) (β + γ + δ))/3] όπου: 

 

Τ = Τιµή του επιβαλλόµενου προστίµου 

Τ1 και Τ2 τα οριζόµενα στον παραπάνω πίνακα ανά περίπτωση 

α1 = Αξία παραγωγικού  µηχανολογικού εξοπλισµού ή χωρητικότητα αποθήκης 

α2 = Ισχύς παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού 

β = Περιοχή εγκατάστασης δραστηριότητας 

γ = ∆ιάρκεια παράβασης 

δ = Κατηγορία όχλησης δραστηριότητας 
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Γ. Οι συντελεστές εκάστου κτιρίου είναι οι ακόλουθοι: 

 

α1) Αξία παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού σε χιλιάδες € 

  < Αξία ≤ 200 0,02 
 200 < Αξία ≤ 400 0,04 
 400  < Αξία ≤ 800 0,08 
 800 < Αξία ≤ 2.600 0,1 
 2.600 < Αξία ≤ 3.500 0,2 
 3.500  < Αξία ≤ 6.000 0,3 
 6.000  < Αξία  0,4 
 Μονάδες SEVEZO  0,5 
 

Χωρητικότητα αποθήκης σε κυβικά µέτρα 

  Χωρητικότητα ≤ 1.000 0,02 
 1.000 < Χωρητικότητα ≤ 2.000 0,03 
 2.000 < Χωρητικότητα ≤ 3.000 0,04 
 3.000 < Χωρητικότητα ≤ 5.000 0,07 
 5.000 < Χωρητικότητα ≤ 10.000 0,1 
 10.000 < Χωρητικότητα ≤ 20.000 0,3 
 20.000 < Χωρητικότητα  0,4 
 Μονάδες SEVEZO  0,5 
 

α2) Ισχύς (κινητήρια & θερµική) παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού σε KW 

 0 < P ≤ 72 0,02 
 72 < P ≤ 200 0,04 
 200  < P ≤ 500 0,1 
 500 < P ≤ 1.000 0,2 
 1.000 < P ≤ 3.000 0,3 
 3.000  < P  0,4 
 Μονάδες SEVEZO  0,5 
 

β) Περιοχή εγκατάστασης 

Φθίνουσες : 0 
Υπόλοιπη χώρα : 0,4 
Αττική : 1 
 

γ) ∆ιάρκεια παράβασης 

∆ ≤ 6 µήνες : 0 
6 µήνες < ∆ ≤ 1 έτος : 0,6 
1 έτος < ∆ : 1 
 

δ) Κατηγορία όχλησης δραστηριότητας 

Μη οχλούσες : 0 
Χαµηλής όχλησης : 0,3 
Μέσης όχλησης : 0,7 
Υψηλής όχλησης : 1 
 
 


