
Αριθµ. οικ. 14684/914/Φ.15/12 (ΦΕΚ 3533 Β/31-12-2012) : Καθορισµός 
παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισµός αποζηµίωσης 
των επιθεωρητών. 
  
  
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
  
  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 
2. Της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµο-λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-
2015». 
3. Του Ν. 3325/2005 (Α΄68) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει». 
4. Του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού. 
5. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (Α΄232), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 
του Ν. 2129/1993 (Α΄57). 
6. Του Π.∆. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα». 
7. Toυ Π.∆. 27/96 (Α΄19) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του 
Π.∆.122/2004 (Α΄85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού». 
8. Του Π.∆. 185/2009 (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» 
9.  Του Π.∆. 189/09 (Α΄221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων». 
10.  Του Π.∆. 96/10 (Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 
11.  Του Π.∆. 65/2011 (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». 
12. 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. 2367/95 (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». 
13.  Του Π.∆. 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών». 
14. Του Π.∆. 86/2012 (Α΄141) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 
15.  Της υπ’ αριθµ. 30376/∆106 721/2012 (Β΄2094/2012) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Αθανάσιο Σκορδά». 
16. Του Π.∆. 90/2012 (Α΄144) «∆ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών». 
17.  Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
  
Άρθρο 1 
1. Για τη βεβαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης ∆ήλωσης και για τον εκ των 
υστέρων έλεγχο της ορθότητας του περιεχοµένου της για την απαλλαγή των 
δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α΄143), από την υποχρέωση εφοδιασµού τους µε άδεια εγκατάστασης ή 
λειτουργίας, καταβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας άπαξ παράβολο 
εκατό (100) ευρώ. 
2. Για την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και άδειας 
λειτουργίας, για τη βεβαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τη 
λειτουργία των δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 19 και για τη λειτουργία δραστηριοτήτων µέσης όχλησης, εφόσον η 
Υπεύθυνη ∆ήλωση συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε την παρ. 4 
του άρθρου 19, για την έκδοση απόφασης προθεσµίας για µεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α΄143) και για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, καταβάλλεται από τον 
φορέα της δραστηριότητας παράβολο που καθορίζεται ως εξής: 
Α. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και εφόσον πρόκειται: 
i. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι 
µέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και η ισχύς µέχρι 200 KW ή 
προκειµένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι 
µικρότερη ή ίση των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών µέτρων, καταβάλλεται 
παράβολο διακοσίων (200) ευρώ. 
ii. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι 
µέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ και ισχύος µέχρι 400 KW ή προκειµένου 
περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι µεγαλύτερη των δύο 
χιλιάδων (2.000) κυβικών µέτρων και µικρότερη ή ίση των τριών χιλιάδων (3.000) 
κυβικών µέτρων, καταβάλλεται παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ. 
iii. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι 
µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και ισχύος µέχρι 1.000 KW ή 
προκειµένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι 
µεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών µέτρων και µικρότερη ή ίση των 
πέντε χιλιάδων (5.000) κυβικών µέτρων, καταβάλλεται παράβολο τετρακοσίων 
(400) ευρώ. 
iv. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι 
µέχρι δυο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ και ισχύος µέχρι 2.000 KW ή 
προκειµένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι 
µεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) κυβικών µέτρων και µικρότερη ή ίση των 
δέκα χιλιάδων (10.000) κυβικών µέτρων, καταβάλλεται παράβολο πεντακοσίων 
(500) ευρώ. 
v. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι 
µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ και ισχύος µέχρι 4.000 KW ή 
προκειµένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι 
µεγαλύτερη των δέκα χιλιάδων (10.000) κυβικών µέτρων και µικρότερη ή ίση των 



είκοσι χιλιάδων (20.000) κυβικών µέτρων, καταβάλλεται παράβολο εξακοσίων 
(600) ευρώ. 
vi. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι 
άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ και ισχύος άνω των 4.000 KW ή 
προκειµένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι 
µεγαλύτερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) κυβικών µέτρων, καταβάλλεται 
παράβολο ίσο µε το µηδέν τρία τοις χιλίοις (0,3‰) της αξίας του µηχανολογικού 
εξοπλισµού και όχι µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
Τα παραπάνω παράβολα καταβάλλονται και σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας 
εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισµό υπολογιζόµενα επί της αξίας και της 
ισχύος του µηχανολογικού εξοπλισµού ή της αποθηκευτικής ικανότητας της 
επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού. 
Β.i. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την βεβαίωση της κατάθεσης της 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19 και για τη λειτουργία δραστηριοτήτων 
µέσης όχλησης, εφόσον η Υπεύθυνη ∆ήλωση συνοδεύεται από εγγυητική 
επιστολή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 19, καταβάλλεται παράβολο ίσο µε 
το τριάντα τοις εκατό (30 %) του παραβόλου που προβλέπεται για τη χορήγηση 
άδειας εγκατάστασης σε κάθε περίπτωση αυτής, όπως ορίζεται παραπάνω. 
ii. Για τις υφιστάµενες µονάδες, που η άδειά τους, µετά τη λήξη της, θα καταστεί 
αόριστης χρονικής διάρκειας το καταβλητέο παράβολο είναι το προβλεπόµενο από 
τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. 
iii. Τα παραπάνω παράβολα καταβάλλονται και σε κάθε περίπτωση χορήγησης 
άδειας λειτουργίας για επέκταση, υπολογιζόµενα επί της αξίας και ισχύος του 
µηχανολογικού εξοπλισµού ή της αποθηκευτικής ικανότητας της επέκτασης. 
iv. Για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στις 
µεταποιητικές δραστηριότητες σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 
39 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), καταβάλλονται αθροιστικά τα παράβολα της 
περίπτωσης Α και Βi της παραγράφου αυτής. 
v. Το παράβολο που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται εφ’ όσον 
συµπίπτουν στην ίδια κατηγορία η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού και η ισχύς 
αυτού. 
Εφ’ όσον όµως δεν συµπίπτουν τότε καταβάλλεται το υψηλότερο υπολογιζόµενο 
παράβολο που προκύπτει είτε βάσει της αξίας του µηχανολογικού εξοπλισµού είτε 
βάσει της ισχύος του. 
Γ. Για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσµίας για µεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση, καταβάλλεται παράβολο ίσο µε το ένα και πέντε τοις χιλίοις 
(1,5‰) της αξίας του µηχανολογικού εξοπλισµού, αλλά όχι κατώτερο των 
τριακοσίων (300) ευρώ και όχι µεγαλύτερο των χιλίων (1.000) ευρώ. 
3.  Τα παράβολα που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο διπλασιάζονται 
εφόσον βεβαιώνεται η κατάθεση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης ή η άδεια χορηγείται 
µετά από απόφαση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας. 
4.  Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά µεταποιητική δραστηριότητα 
καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο διακοσίων (200) ευρώ εφόσον 
πρόκειται για βιοµηχανία-βιοτεχνία και παράβολο εκατό (100) ευρώ για όλες τις 
υπόλοιπες δραστηριότητες του άρθρου 17 του Ν.3982/2011. Το ποσό του 
παραβόλου επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η 
καταγγελία ευσταθεί. 
  
Άρθρο 2 
1. Το κατά περίπτωση καταβαλλόµενο παράβολο σύµφωνα µε το άρθρο 1 της 
παρούσας αποτελεί πόρο της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής και κατατίθεται σε 
Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασµό, που συνιστάται σε κάθε µία εξ αυτών, ως ορίζονται 
στην παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν.3982/2011. Το ποσό αυτό διατίθεται µε 
απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής για την κάλυψη της αποζηµίωσης των 
υπαλλήλων της Αδειοδοτούσας Αρχής που διενεργούν επιθεωρήσεις, σύµφωνα µε 
το επόµενο άρθρο, για την κάλυψη άλλων σχετικών µε την αδειοδότηση 



λειτουργικών αναγκών, για την κάλυψη δαπάνης αποµάκρυνσης επικίνδυνων 
ουσιών και για την υλοποίηση σκοπών και δράσεων βιοµηχανικής και 
επιχειρηµατικής ανάπτυξης στην περιοχή. 
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει προς την Κεντρική 
Συντονιστική Οµάδα ∆ιοίκησης Αδει-οδότησης του άρθρου 32 του Ν.3982/2011 το 
∆εκέµβριο κάθε έτους έκθεση διαχείρισης των πόρων που συγκεντρώνει από τα 
παράβολα της παρούσας για τους σκοπούς βιοµηχανικής και επιχειρηµατικής 
ανάπτυξης στην εκάστοτε περιοχή. 
  
Άρθρο 3 
1. Καθορίζεται αποζηµίωση για τους υπαλλήλους της εκάστοτε Αδειοδοτούσας 
Αρχής, που διενεργούν επιθεωρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.3982/2011, 
στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά έλεγχο και µέχρι του ποσού των τριακοσίων 
(300) ευρώ µηνιαίως. 
2.  Οι επιθεωρήσεις και το βοηθητικό έργο σύνταξης των σχετικών εκθέσεων 
πραγµατοποιούνται µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών 
και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. 
3. Οι υπάλληλοι της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής υποχρεούνται, όταν υπάρχουν 
υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγµατοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) 
επιθεωρήσεις. Για τις πέραν των αριθµού των πέντε (5) επιθεωρήσεων µηνιαίως, 
δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. 
  
Άρθρο 4 
Τα µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης κατατεθειµένα παράβολα που 
συνοδεύουν αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας για την έκδοση 
αδειών θεωρούνται επαρκή. 
Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µε την οποία παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. Φ 15/οικ. 
7814/614/14.4.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄542). 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
  
Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2012 
  
 


