ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
«Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ
θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»
Έρνληαο ππφςε
1.
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1575/1985
«πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ηερλίηε απηνθηλήησλ,
κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ
απηψλ» (Α΄ 207) φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21
παξ. 1 ηνπ Ν. 3147/2003 (Α΄ 135), ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
ίδηνπ Ν. 1575/1985, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν. 3147/2003 θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1575/1985,
φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξαγξάθνπο 3 & 4 ηνπ Ν. 3147/2003.
2.
Σν άξζξν 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005
(Α΄98) θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ δελ
πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
3.
Σελ αξ ……………….. γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, απνθαζίδνπκε:
Άξζξν 1
Πεδίν εθαξκνγήο
1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ επνκέλσλ άξζξσλ, ζπλεξγείν
επηζθεπήο
κεραλεκάησλ έξγσλ είλαη θάζε επαγγεικαηηθφο ρψξνο
(εγθαηάζηαζε), πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5
ηνπ παξφληνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε
κεραλεκάησλ έξγσλ (νρεκάησλ), φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 2696/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» (ΦΔΚ 57 A) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 παξ.1
ηνπ Ν. 1959/91 (ΦΔΚ 123 A).
2. Η επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο παξαγξάθνπ 1
επηηξέπεηαη κφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηελ
άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη απφ ηερλίηεο πνπ είλαη θάηνρνη ηεο
πξνβιεπφκελεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «πλεξγεία
Δπηζθεπήο Μεραλεκάησλ Έξγσλ» (ΔΜΔ).
Άξζξν 2
Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ
Γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο παξ. 1 ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη γεληθά γηα ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ
απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ.
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Άξζξν 3
Πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε
κεραλεκάησλ έξγσλ
1. Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο απαηηείηαη ν
ελδηαθεξφκελνο λα έρεη ηα πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζην παξφλ άξζξν θαη ζην άξζξν 4.
2. Οη ππνςήθηνη γηα λα απνθηήζνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πξέπεη
λα έρνπλ έλα (1) απφ ηα αθφινπζα εηδηθά πξνζφληα:
α) Γίπισκα Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή θαη Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ,
Ιδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν αληίζηνηρεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο.
β) Πηπρίν Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΣΔΙ), Σκήκαηνο
Μεραλνιφγσλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ.
γ) Γίπισκα Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 6,
παξ. 1 πεξ. δ ηνπ Ν.2009/1992 εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Μεραλεκάησλ Έξγσλ»
θαη δηεηή πξνυπεξεζία ζε ΔΜΔ.
δ) Γίπισκα Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 6,
παξ. 1 πεξ. δ ηνπ Ν.2009/1992 εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Απηνθηλήησλ
Ορεκάησλ» ή «Σερληθφο Μεραλνηξνληθήο» ή «Σερληθφο Ηιεθηξνιφγνο
Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ» ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη πξνυπεξεζία
δπφκηζη (2,5) εηψλ ζε ΔΜΔ.
ε) Πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηκήκαηνο Δηδίθεπζεο
Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ηνπ θιάδνπ Μεραλνινγίαο ή ηζφηηκν, πηπρίν Μέζεο
Σερληθήο ρνιήο Δξγνδεγψλ εηδηθφηεηαο «Μεραληθνχ Απηνθηλήηνπ» ή
ηζφηηκν, πηπρίν ΣΔΔ Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ εηδηθφηεηαο «Μεραλψλ θαη
πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή «Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη
Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήησλ» ή ηζφηηκν, πηπρίν ΔΠΑ.Λ. εηδηθφηεηαο
«Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή ηζφηηκν,
πηπρίν ΔΠΑ.. «Σερληηψλ Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή
«Σερληηψλ Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή ηζφηηκν θαη ηξηεηή
πξνυπεξεζία ζε ΔΜΔ.
ζη) Πηπρίν Σ.Δ.. εηδηθφηεηαο «Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ» ή «Ηιεθηξηθνχ
πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ» ή ηζφηηκν, πηπρίν Σ.Δ.Δ. Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ
εηδηθφηεηαο «Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή «Ηιεθηξνινγηθψλ
πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ή ηζφηηκν θαη πξνυπεξεζία ηξεηζήκηζη (3,5) εηψλ
ζε ΔΜΔ.
δ) Πηπρίν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο εηδηθφηεηαο «Μεραλνηερλίηε» ή
«Σερλίηε Απηνθηλήησλ» ή «Ηιεθηξνηερλίηε» ή ηζφηηκν θαη πξνυπεξεζία
ηεζζάξσλ (4) εηψλ ζε ΔΜΔ.
ε) Πηπρίν κεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ πνπ ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 3100/1954 (ΦΔΚ 254) ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
κεραλνηερλίηε ηεο παξ.2.α) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.1575/85(ΦεΚ207/Α’/11-121985) θαη πξνυπεξεζία ηεζζάξσλ (4)εηψλ ζε ΔΜΔ.
3. Ωο πξνυπεξεζία ζεσξείηαη ε ελεξγφο θαη πιήξεο ζπκκεηνρή ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζε επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζε ζπλεξγείν ίδηαο εηδηθφηεηαο,
κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ηνπ
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πηζηνπνηεηηθνχ πξνυπεξεζίαο γηα ηνπο ηερλίηεο κεραλεκάησλ έξγσλ θαζψο
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα ηελ έθδνζή ηνπο,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
1575/85 (ΦΔΚ 207 Α) φπσο ηζρχεη.

Άξζξν 4
Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ θαηφρσλ αδεηψλ
1. H θαηά ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο παξέρεη
ζηνλ θάηνρφ ηεο ην δηθαίσκα λα αλαιακβάλεη θαη λα εθηειεί ππεχζπλα ηε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
ηερληθήο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο θαη εηδηθφηεξα παξέρεηαη ην δηθαίσκα
λα αλαιακβάλεη θαη λα εθηειεί ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ θηλεηήξα, ηεο
κεραλνινγηθήο γεληθά εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο, ηνπ θηβσηίνπ
ηαρπηήησλ, ηνπ δηαθνξηθνχ, ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ δπλακνδφηε
(ΡΣΟ), ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζηνπο
θηλεηήξηνπο ηξνρνχο, ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ησλ ειεθηξηθψλ
ζπζηεκάησλ απηψλ. Δπίζεο ειέγρεη ηελ θαιή ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε θάζε άιινπ επηκέξνπο κεραληζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ.
ηνπο ηερλίηεο κεραλεκάησλ έξγσλ, δελ παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα θαιχπηνπλ
εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ :
(α) αληιηψλ πεηξειαίνπ
(β) ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ
ηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο αλσηέξσ άδεηαο επηζπκεί λα θαιχπηεη
ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θαη ησλ ππνπεξηπηψζεσλ (α) θαη (β) πξέπεη λα
εθνδηαζζεί κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα γηα απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ πξνβιέπεη ν
Ν.1575/1985.
Δηδηθά γηα ηελ ππνπεξίπησζε (β) ζα πξέπεη ν θάηνρνο ηεο αλσηέξσ
άδεηαο λα εθνδηαζηεί κε ηελ άδεηα ηερλίηε αεξίσλ θαπζίκσλ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Π.Γ. 66/21-7-2010 (ΦΔΚ 117 Α) θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
Οηθ. 63557/4698/31-12-10 (ΦΔΚ 2235 Β).
2. Οη θάηνρνη ηεο αλσηέξσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ππνρξενχληαη λα
παξίζηαληαη θαη λα επηβιέπνπλ απηνπξνζψπσο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη
απφ ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ
νξζή θαη έληερλε εθηέιεζή ηνπο.
3. Η επίβιεςε ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ δελ
κπνξεί λα αζθείηαη απφ ην ίδην πξφζσπν ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπλεξγεία.
4. ε ζπλεξγεία κε πξνζσπηθφ απφ πέληε (5) έσο θαη δέθα (10) άηνκα, ε
επίβιεςε αζθείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ θαηφρνπο δηπιψκαηνο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο επηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο
πεξίπησζεο (γ) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. ε ζπλεξγεία κε
πξνζσπηθφ απφ έληεθα (11) έσο θαη είθνζη (20) άηνκα, ε επίβιεςε αζθείηαη
ηνπιάρηζηνλ απφ πηπρηνχρνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξίπησζεο (β)
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζε ζπλεξγεία κε πξνζσπηθφ πάλσ απφ είθνζη (20)
άηνκα αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ πηπρηνχρνπο ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο.
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Άρθρο 5
Όξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο κεραλεκάησλ έξγσλ
Σα ΔΜΔ ζεσξνχληαη βηνκεραληθέο – βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ
απφ ηηο Γ/λζεηο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
Καησηέξσ θαζνξίδνληαη νη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ε
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ.
1. Θέζε πλεξγείσλ
Α. Σα ΔΜΔ εγθαζίζηαληαη κφλν ζε πεξηνρέο φπνπ επηηξέπεηαη ε ίδξπζε
θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 3 ηνπ Ν. 3710/2008 (ΦΔΚ 216 Α).
α) Οη πεξηνξηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1α ηνπ Π.Γ. 78/88 (ΦΔΚ
34 Α) θαη ησλ παξ. 4, 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3710/08 (ΦΔΚ 216 Α), φπσο
θάζε θνξά ηζρχνπλ, έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο
ησλ ΔΜΔ.
β) Σν θηίξην φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην ζπλεξγείν δηαζέηεη ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ειάρηζηε σθέιηκε
επηθάλεηα, ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξ. 10 ειάρηζην χςνο απφ ην
δάπεδν κέρξη ηελ νξνθή, ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε
ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ επηζθεπάδνπλ απηά. Αθφκε
πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί ρψξνη γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη απνζήθεπζεο
πιηθψλ, σθέιηκεο επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ.
γ) Γελ ππάξρεη ζηάζε ιεσθνξείσλ ή άιισλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ ζε
απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ απφ ην θηίξην ηνπ ζπλεξγείνπ. Η
απφζηαζε απηή κεηξηέηαη κεηαμχ ηεο ζηάζεο θαη ηνπ κέζνπ ηεο εηζφδνπ
ηνπ ζπλεξγείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ζηάζε κεηαηνπίδεηαη, φπνπ
απηφ είλαη εθηθηφ, κε θξνληίδα ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. Αλ ε κεηαηφπηζε
ηεο ζηάζεο δελ είλαη εθηθηή, ε ζέζε δελ είλαη θαηάιιειε γηα ΔΜΔ.
Β. Απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο :
α) Όηαλ γεηηληάδεη άκεζα κε νξαηφ αξραηνινγηθφ ρψξν, ηζηνξηθφ ηφπν ή
κλεκείν, ζρνιείν, βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, γεξνθνκείν, λνζνθνκείν ή
θιηληθή. Η γεηηλίαζε ζπλεξγείνπ κε αξραηνινγηθφ ρψξν, ηζηνξηθφ ηφπν ή
κλεκείν, ζρνιείν, λνζνθνκείν, θιηληθή, βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ή
γεξνθνκείν ραξαθηεξίδεηαη σο άκεζε, εθφζνλ κεηαμχ ηνπ
πεξηγξάκκαηνο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ
ή ηζηνξηθνχ ηφπνπ ή κλεκείνπ ή ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, λνζνθνκείνπ,
θιηληθήο, βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ή γεξνθνκείνπ δελ παξεκβάιιεηαη
δξφκνο ή θηίζκα ή αθάιππηνο ρψξνο αλεμαξηήησο πιάηνπο.
β) ε θηίξηα ή νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξφζνςε κε ιεηηνπξγηθή είζνδν ή
έμνδν είηε επί νδνχ απέλαληη απφ ρψξν εθθιεζίαο ή θνηλήο ρξήζεο
(πιαηεία, πξάζηλν, πεδφδξνκνο) αλ θαη εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή
απαγφξεπζε πνπ λα απνξξέεη απφ εγθεθξηκέλε πνιενδνκηθή κειέηε. Γηα
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο Πνιενδνκηθήο
Αξρήο. ε θηίξηα ή νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν ζε ηέηνην ρψξν θνηλήο
ρξήζεσο απφ κία ή πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηνπο, ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη
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ιεηηνπξγηθή είζνδνο ή έμνδνο ηνπ ζπλεξγείνπ, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ εθφζνλ δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή ησλ ρψξσλ
εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγείνπ κε ηνπο αλσηέξσ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
γ) ε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ δέθα πέληε (15) κέηξσλ απφ ην
πιεζηέζηεξν ζεκείν αληιηψλ θαπζίκσλ, θξεαηίσλ, δεμακελψλ θαπζίκσλ
θαη ζηνκίσλ εμαέξσζεο απηψλ. Η κέηξεζε γίλεηαη απφ ηελ πιεζηέζηεξε
είζνδν-έμνδν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλεξγείνπ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ εληφο
ηνπ απηνχ ή νκφξνπ ή ηξίηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ, πθίζηαηαη ήδε ή ζα
ηδξπζεί ΔΜΔ, πθίζηαηαη ήδε ή ζα ηδξπζεί Πξαηήξην θαπζίκσλ ζα
ηεξείηαη ε απφζηαζε ησλ δέθα πέληε (15) κέηξσλ απφ ηα ζεκεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ εδάθηα.
δ) ε θηίξην κε ππεξθείκελνπο θαη ππνθείκελνπο νξφθνπο, εθφζνλ απφ
ηνλ θαλνληζκφ ηνπ πνιπψξνθνπ θηηξίνπ απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1577/1985 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (ΓΟΚ)».
2. Κηίξην
α) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην θηίξην
ηνπ ζπλεξγείνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αίζνπζεο εξγαζίαο πνπ είλαη ρψξνη
θχξηαο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ. Οη ρψξνη απηνί κπνξνχλ λα
βξίζθνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθά ζπλπθαζκέλα κεηαμχ
ηνπο ψζηε λα απνηεινχλ εληαία επηρεηξεκαηηθή κνλάδα.
β) ε ζπλεξγεία κπξνζηά απφ ηα νπνία θαη εζσηεξηθά ηνπ πεδνδξνκίνπ
ππάξρεη ηδησηηθφο ρψξνο, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζηάζκεπζε
ησλ κεραλεκάησλ, απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζε
απηφλ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε ζην πεδνδξφκην θαη θάζε επηζθεπή
κεραλεκάησλ επάλσ ζ’ απηφ ή ζην θαηάζηξσκα ηνπ δξφκνπ.
γ) Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, γεληθά, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ερνκνλψζεηο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεξγείνπ
πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα απνθιείεηαη ε κεηαβίβαζε πξνο ηα γεηηνληθά
θηίξηα ή ηνπο νξφθνπο ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ θξαδαζκψλ θαη ζνξχβσλ πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγείνπ. Ο εθπεκπφκελνο ζπλνιηθά
ζφξπβνο ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α) «πεξί ξπζκίζεσο
ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηα ηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ,
βηνηερληψλ, πάζεο θχζεσο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ θαη
ηεο εθ ηνχησλ δηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ γέλεη» ή απφ άιιεο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
3. Γάπεδν θηηξίνπ
Σν δάπεδν ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα δηαζέηεη επηθάλεηα επίπεδε, αληηνιηζζεηηθή
θαη κε θιίζε ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηνλ επρεξή θαζαξηζκφ ηεο
4. Αλνίγκαηα
α) Σπρφλ αλνίγκαηα ζε θσηαγσγνχο θαηαζθεπάδνληαη απφ κεηαιιηθφ
ζθειεηφ, δηπιφ ηδάκη θαη κε ηξφπν πνπ λα παξακέλνπλ κφληκα θιεηζηά.
β) Οη πφξηεο θαη ηα πιαίζηα ησλ παξαζχξσλ, θεγγηηψλ θιπ., πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ άθαπζην πιηθφ. Αλάινγα κε ηε ζέζε ησλ παξαζχξσλ,
κπνξεί λα επηβάιιεηαη ε ρξήζε θξπζηάιισλ εμνπιηζκέλσλ κε κεηαιιηθφ
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πιέγκα ή θξπζηάιισλ κε αλάινγεο ηδηφηεηεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
δελ ππάξρεη πξνζηέγαζκα (καξθίδα) ζηελ ή ζηηο πξνζφςεηο ηνπ θηηξίνπ θάησ
απφ ην παξάζπξν.
5. Δπηθνηλσλία κεηαμχ νξφθσλ
α) Η άλνδνο θαη ε θάζνδνο νρεκάησλ ζε αίζνπζεο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη
ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ή ε πξνζπέιαζε ζε βνεζεηηθνχο ρψξνχο (αλακνλή
κεραλεκάησλ, απνζήθεπζε πιηθψλ θ.ι.π.) κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε αλφδνπο –
θαζφδνπο κε θιίζε (RAMPES) είηε κε αλειθπζηήξεο ειεθηξηθνχο ή
πδξαπιηθνχο, ή άιιεο ηερλνινγίαο. Η πξνζπέιαζε γηα ην πξνζσπηθφ πξέπεη
λα εμαζθαιίδεηαη κε εζσηεξηθή ζθάια.
β) Η εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλεξγείσλ θιίζε ησλ αλφδσλ – θαζφδσλ ζε ζρέζε
κε ην νξηδφληην δάπεδν, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% θαζ’ φιν ηα κήθνο
ηνπο. ε πεξίπησζε ππεξπςσκέλνπ ζπλεξγείνπ κε είζνδν επί ηεο ξπκνηνκηθήο
γξακκήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ
κεραλεκάησλ ζην ζπλεξγείν θηλεηέο ξάκπεο αλεμαξηήησο θιίζεο, εθφζνλ ε
πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζπλεξγείνπ απφ ην πεδνδξφκην δελ
ππεξβαίλεη ηα 0,60κ. Σν δάπεδν ησλ αλφδσλ - θαζφδσλ κε θιίζε πξέπεη λα
παξνπζηάδεη εηδηθά δηακνξθσκέλε επηθάλεηα γηα επίηεπμε κεγαιχηεξεο
πξφζθπζεο ζηελ άλνδν θαη θάζνδν ησλ νρεκάησλ.
γ) Σν πιάηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ησλ αλφδσλ – θαζφδσλ κε θιίζε πξέπεη λα
είλαη ηξηψλ (3) κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ.
δ) Οη ειηθνεηδνχο κνξθήο άλνδνη – θάζνδνη πξέπεη λα έρνπλ αθηίλα
θακππιφηεηαο 6,50 κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ, ελψ θαηά πεξίπησζε απηή ζα
εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ πνπ επηζθεπάδνληαη ζην ζπλεξγείν.
Η αθηίλα θακππιφηεηαο κεηξηέηαη απφ ην εμσηεξηθφ αθξαίν ζεκείν ηνπ
ειεχζεξνπ θαηαζηξψκαηνο, ε δε επηθάλεηα ησλ αλφδσλ θαζφδσλ - αλφδσλ
πξέπεη λα έρεη εγθάξζηα θιίζε 3% κέρξη 5%.
ε) Πξνο ηε κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά θαη πέξαλ ην θαηαζηξψκαηνο κε θιίζε
θαηαζθεπάδεηαη πεδνδξφκην πιάηνπο 0,50 κέηξνπ γηα ηελ άλνδν θαη θάζνδν
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ. Σν πεδνδξφκην απηφ παξνπζηάδεη αλαιφγσο
αλψκαιε επηθάλεηα γηα ηελ αθίλδπλε ρξήζε ηνπ.
ζη) Οη αλνηθηέο πιεπξέο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ησλ δηαδξφκσλ
πξνζπέιαζεο ζε απηνχο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλφδσλ – θαζφδσλ,
πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε ζηεζαίν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή
θηγθιίδσκα κε αλάινγε αληνρή ζε θξνχζε, αλ ηα δάπεδα ζηάζκεπζεο θαη
θπθινθνξίαο ππέξθεηληαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πεξηζζφηεξν απφ 0,50κ.
Αλ ππέξθεηληαη απφ 0,20κ. έσο 0,50κ. ηφηε επηβάιιεηαη θαηαζθεπή
θξαζπέδνπ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 0,15κ.
δ) Η ζέζε ηεο επηθιηλνχο επηθάλεηαο αλφδνπ – θαζφδνπ κέζα ζην ζπλεξγείν
επηιέγεηαη έηζη ψζηε λα απνθιείεηαη ε ελφριεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ησλ
πεξίνηθσλ, είηε απφ ην ζφξπβν είηε απφ θξαδαζκνχο.
6. Φσηηζκφο
α) Γηα φινπο ηνπο ηζφγεηνπο θαη αλψγεηνπο ρψξνπο ηνπ ζπλεξγείνπ
πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο θπζηθφο θσηηζκφο πνπ επηηπγράλεηαη κε αλάινγα
κέζα (θσηαγσγνί θαη παξάζπξα) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ο.Κ.
β) Ο ειεθηξηθφο θσηηζκφο ηνπ ζπλεξγείνπ είλαη απαξαίηεηνο. Σα θσηηζηηθά
ζεκεία πξνβιέπνληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, ψζηε λα
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επηηπγράλεηαη, θαηά ην δπλαηφ, νκνηνκνξθία θσηηζκνχ θαη επαξθήο
θσηηζηηθή έληαζε 250-400 lux.
γ) Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο γηα ηηο εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο.
δ) Οη ιακπηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα πεξηθιείνληαη κε θαηάιιειν
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ή πιέγκα εθ’ φζνλ ε ζέζε εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη
πξνζηηή ζε αληηθείκελα ή θηλνχκελα κεραλήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπο.
ε) Η ρξήζε θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ιπρληψλ (κπαιαληέδαο) είλαη επηηξεπηή ππφ
ηνλ φξν φηη ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ ηηο ηξνθνδνηεί είλαη ρακειήο ηάζεο (42
Βνιη), νη δε ιπρλίεο ζα πεξηθιείνληαη κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα.
ζη) Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ελαπνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή εχθιεθησλ πιψλ
έρνπλ εθαξκνγή ηα εθάζηνηε ηζρχνληα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη δηαλνκήο αεξίνπ GPL (LPG).
7. Αεξηζκφο
α) Γηα φιεο ηηο αίζνπζεο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο
αλαλέσζε ηνπ αέξα, ψζηε λα κελ πθίζηαηαη ν θίλδπλνο ζπζζψξεπζεο αηκψλ
βελδίλεο/πεηξειαίνπ ή δηαθεχγνληνο πγξαεξίνπ ή ζπγθέληξσζεο
θαπζαεξίσλ.
β) Δθφζνλ ην ζπλεξγείν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ρψξν θπξίαο ρξήζεσο θάησ
ηεο ζηάζκεο ηνπ ηζνγείνπ, ζα δηαζέηεη απαξαηηήησο εγθαηάζηαζε κεραληθνχ
εμαεξηζκνχ κε αεξαγσγνχο νξζoγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο, θπγνθεληξηθφ
αλεκηζηήξα αλαξξφθεζεο θαη θαηάιιεια ζηφκηα απαγσγήο. ηελ πεξίπησζε
απηή, ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ ζηφκηα απαγσγήο ζα βξίζθνληαη ζε κηθξφ χςνο
απφ ην δάπεδν. Η πξνζαγσγή λσπνχ αέξα είλαη απαξαίηεηε. Η παξνρή ηνπ
αλεκηζηήξα ζα είλαη αλάινγε πξνο νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ αλαλεψζεηο ηελ ψξα
ηνπ φγθνπ αέξα πνπ πεξηθιείεηαη ζ' απηφ ην ρψξν εξγαζίαο ζπλεξγείσλ.
γ) Δθφζνλ ην ζπλεξγείν είλαη ηζφγεην ή πεξηιακβάλεη αίζνπζα εξγαζίαο ζε
φξνθν, είλαη ππνρξεσηηθφ λα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε
απηή, ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα κπνξεί λα απνηειείηαη είηε απφ απηφλνκν ή
απηφλνκνπο αμνληθνχο αλεκηζηήξεο, είηε απφ εγθαηαζηάζεηο κε δίθηπν
αεξαγσγψλ, ζηφκηα απαγσγήο, θαη θπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα απαγσγήο, είηε
απφ ζχζηεκα ηνπηθήο απαγσγήο θαπζαεξίσλ, είηε απφ ζπλδπαζκφ ησλ
αλσηέξσ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε παξνρή αλαλεψζεσλ αλά
ψξα θαη επηηπρήο απαγσγή ηνπ κνιπζκέλνπ αέξα. Η παξνρή αέξα ζα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα πξνθαιεί ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) αλαλεψζεηο ηελ ψξα, ηνπ
φγθνπ αέξα πνπ πεξηθιείεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγείνπ.
δ) Η εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ εμαεξηζκνχ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν,
ψζηε λα ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο θαη κε πξφθιεζεο ελφριεζεο
απφ ζνξχβνπο θαη θξαδαζκνχο.
ε) Η απαγσγή ηνπ αέξα πξνο ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηέηνηα ζέζε,
ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ελφριεζε ζηνπο πεξηνίθνπο ή ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ.
Σα εμσηεξηθά ζηφκηα ησλ αγσγψλ απαγσγήο ή ιήςεο λσπνχ αέξα πξέπεη λα
είλαη θαιπκκέλα κε κεηαιιηθφ πιέγκα.
8. Θέξκαλζε
Η ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ηνπ ζπλεξγείνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ΓΟΚ θαη
ηηο ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, απφ ηνλ θαηά λφκν ππεχζπλν θαη ζα ηεξνχληαη
επί πιένλ νη εμήο φξνη θαη πξνυπνζέζεηο:
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α) Η ζέξκαλζε γίλεηαη κε ζεξκφ λεξφ ή ζεξκφ αέξα ή άιιν κέζν πνπ δελ
εκθαλίδεη εμσηεξηθή ππξά ή πχξσζε.
β) Σν ιεβεηνζηάζην ηεο εγθαηάζηαζεο, φηαλ ππάξρεη, βξίζθεηαη κέζα ζε
ηδηαίηεξν δηακέξηζκα, πνπ δελ επηθνηλσλεί κε ηελ ή ηηο αίζνπζεο ηνπ
ζπλεξγείνπ.
γ) Ο αέξαο ηξνθνδφηεζεο ηεο ππξάο ζέξκαλζεο δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ
αίζνπζα ηνπ ζπλεξγείνπ ή απφ άιιε αίζνπζα ζηελ νπνία ππάξρνπλ
νπσζδήπνηε αηκνί βελδίλεο ή ρξσκάησλ ή πγξαέξην πνπ ηπρφλ δηέθπγε.
δ) Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα πξνζηαηεχνληαη απφ θξνχζεηο ησλ κεραλεκάησλ
έξγσλ πνπ βξίζθνληαη γηα επηζθεπή.
ε) Αλνίγκαηα θαζαξηζκνχ ή επίζθεςεο θαπλνδφρσλ δελ ππάξρνπλ ζηηο
αίζνπζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ή ζε ρψξνπο πνπ δελ επηδέρνληαη, ρσξίο θίλδπλν
ππξθαγηάο, ηελ χπαξμε εζηίαο ππξφο.
ζη) Οη πεξηπηψζεηο β, γ θαη ε ηζρχνπλ θαη γηα ιεβεηνζηάζηα πνπ βξίζθνληαη
ζην ίδην θηίξην θαη εμππεξεηνχλ άιινπο ρψξνπο εθηφο ηνπ ζπλεξγείνπ.
δ) Δθφζνλ ζηε ζέξκαλζε ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν πεηξέιαην ή αέξην,
έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 10315/1993 (ΦΔΚ 369 Β).
9. Σάθξνο επηζεψξεζεο – αλπςσηήξεο
Η ηάθξνο επηζεψξεζεο θαη νη αλπςσηήξεο δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηα
ΔΜΔ. Δθφζνλ φκσο ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζπλεξγείνπ επηζπκεί ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπο ζα πξέπεη ε ηάθξνο επηζεψξεζεο λα θσηίδεηαη επαξθψο κε
θσηηζηηθά ζεκεία ηάζεο ιεηηνπξγίαο 42 V. Δπηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε θνξεηήο
ειεθηξηθήο ιπρλίαο ρακειήο ηάζεο (42 V) κέζα ζε εηδηθή ζήθε απφ κεηαιιηθφ
πιέγκα. Όηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη ε ηάθξνο επηζεψξεζεο ζα πξέπεη γηα
ιφγνπο αζθαιείαο λα είλαη θαιπκκέλε. Δπίζεο ε εγθαηάζηαζε κέζα ζην
ζπλεξγείν αλπςσηήξσλ κεραλεκάησλ (ειεθηξηθψλ ή πδξαπιηθψλ) αληί ηεο
ηάθξνπ επηζεψξεζεο κπνξεί λα γίλεη εθφζνλ ην επηζπκεί ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ
ζπλεξγείνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ αλπςσηήξσλ θαη
ησλ βνεζεηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο κεραλεκάησλ δελ ζα πξνθαιείηαη
νπνηαδήπνηε κνξθήο ελφριεζε ζηνπο πεξηνίθνπο ή ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ.
10. Ύςνο νξνθήο
Σν ειάρηζην ειεχζεξν χςνο κεηαμχ νξνθήο θαη δαπέδνπ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο
είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξα.
11. Μέηξα Ππξαζθάιεηαο
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα
κέηξα ππξαζθάιεηαο.
12. Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο
α) Σν ζπλεξγείν πξέπεη λα δηαζέηεη πιήξεο θαη ηθαλφ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα,
θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
β)
Η
δηαρείξηζε
ησλ
πάζεο
θχζεσο
πγξψλ
απνβιήησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πιχζεο
ησλ ΜΔ ή εμαξηεκάησλ ηνπο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ:
- Τγεηνλνκηθή δηάηαμε Δ1β 221/65 (ΦΔΚ 138 Β) « Πεξί δηαζέζσο
ιπκάησλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
ΤΑ Γ1/17831/71 (ΦΔΚ 986 Β) θαη ΤΑ Γ4/1305/74 (ΦΔΚ 801 Β).
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- ΚΤΑ 145116/11 (ΦΔΚ 354 Β) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ
απνβιήησλ».
γ) Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ηα ΔΜΔ ε δηαρείξηζε ησλ παξαθάησ
παξαγνκέλσλ απνβιήησλ, κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο:
i) Απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
82/2004 (ΦΔΚ 64 Α).
ii)
Απφβιεηα ζπζζσξεπηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ
41624/2057/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1625 Β).
iii) Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
109/2004 (ΦΔΚ 75 Α).
πγθεθξηκέλα, ηα ΔΜΔ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε αδεηνδνηεκέλνπο
ζπιιέθηεο - κεηαθνξείο νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ λνκηθή δέζκεπζε ζπλεξγαζίαο
(ζχκβαζε) κε εγθεθξηκέλν ή εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο.
δ) Η δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο άιισλ εθηφο ησλ αλσηέξσ παξαγνκέλσλ
απνβιήησλ ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά:
i) Γηα ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα, πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε βάζεη ηνπ Νφκνπ 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/01) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ λφκν 3854/10 (ΦΔΚ 94/Α/10) θαη ησλ
εθηειεζηηθψλ ηνπο δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ 50910/2727 (ΦΔΚ 1909/Β/03).
ii) Γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα, πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε βάζε ηνπ Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179 Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3854/10 (ΦΔΚ 94 Α) θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπο
δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
13588/725/2006 (ΦΔΚ 383 Β).
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο απνβιήησλ ησλ ΔΜΔ ηεξνχληαη νη
φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ
(ΑΔΠΟ) ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο πεξηβάιινληνο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1659/1986 (Α΄160) φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην λ.3010/2002 (Α΄91) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 15393/2332/2002
(Β΄1022) θαη 11014/703/Φ104/2003 (Β΄332 ).
Σα ΔΜΔ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15393/2332/2002 (Β΄1022) ππάγνληαη
ζηε δεχηεξε θαηεγνξία, ππνθαηεγνξία 4 (Β4) γηα κνλάδεο κε ζπλνιηθή
επηθάλεηα ηνπ ζπλεξγείνπ (ρσξίο ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο) κέρξη ρίιηα
ηεηξαγσληθά κέηξα (< 1.000 η.κ). Οη κνλάδεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ
ζπλεξγείνπ (ρσξίο ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο) κεγαιχηεξε απφ ρίιηα
ηεηξαγσληθά (> 1.000 η.κ) ππάγνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία
,ππνθαηεγνξία 3 (Β3).
Σα ΔΜΔ θαηαηάζζνληαη ζηε ρακειή φριεζε ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
13727/724/2003 (Β΄1087).

13. Ωθέιηκεο επηθάλεηεο
Σα ΔΜΔ κεραλεκάησλ έξγσλ, νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ειάρηζηε σθέιηκε
επηθάλεηα εθαηφλ νγδφληα (180) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ,
κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο θαη ησλ ρψξσλ γξαθείσλ,
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πγηεηλήο θαη απνζεθψλ, ζε γήπεδν ειάρηζηνπ εκβαδνχ ρηιίσλ (1.000)
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.
Αλ ηα ζπλεξγεία απηά αζρνινχληαη θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγίαο
θηλεηήξσλ ME κε αέξηα θαχζηκα (πγξαέξην LPG, πεπηεζκέλν θπζηθφ αέξην
CNG), ηζρχνπλ επηπιένλ ηα εμήο:
i) Ιδηαίηεξνο ρψξνο πιήξσο δηαρσξηζκέλνο απφ ηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ
ζπλεξγείνπ κε παξεκβνιή θαηάιιειεο ηνηρνπνηίαο απφ άθαπζηα πιηθά
θαζ’ φιν ην χςνο ηεο, κε ειάρηζηε σθέιηκε επηθάλεηα πελήληα (50)
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο
θαη ησλ ρψξσλ γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη απνζεθψλ.
ii) Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε νπνηνπδήπνηε ππφγεηνπ ρψξνπ, κε
εμαηξνπκέλεο ηεο ηάθξνπ επηζεψξεζεο
14. Δμνπιηζκφο ζπλεξγείσλ κε ζπζθεπέο, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα
Σα ΔΜΔ ΜΔ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο ηνπιάρηζηνλ εξγαιεία θαη
ζπζθεπέο ειέγρνπ:
1. Σξάπεδα εξγαζίαο (πάγθνο) κε ζθηγθηήξα (κέγγελε)
2. Μηθξνεξγαιεία ρεηξφο
3. Καζεηίλα πιήξε κεηξηθψλ εξγαιείσλ (θαξπδάθηα κέρξη 75 ΜΜ)
4. Αεξνζπκπηεζηή 7 –10 BAR
5. Πλςνηήπιο εξαπηημάηων
6. Πξέζα 10 ηφλσλ
7. Γξχινη 5 ηφλσλ θαη θξνθφδεηινη
8. πζθεπή ειεθηξνζπγθφιιεζεο (150 Α)
9. Ηιεθηξηθφ ρεηξνδξέπαλν 12 ΜΜ
10. Σηαθεπόρ και θοπηηόρ ηποσόρ
11. Γπλακφθιεηδα (0 – 5 θαη 0 –80 KGM)
12. πκπηεζφκεηξν θηλεηήξα
13. Ακπεξφκεηξν – βνιηφκεηξν
14. Ππθλφκεηξν ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξηψλ)
15. Κιεηδηά εγρπηήξσλ (κπεθ)
16. Μπηνηζίκπηδν αζθαιεηψλ (έζσ /έμσ)
17. Γξαζαδφξνο
18. Παρχκεηξν VERNIER
Αλ ηα ζπλεξγεία απηά αζρνινχληαη θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγίαο
θηλεηήξσλ ME κε αέξηα θαχζηκα (πγξαέξην LPG, πεπηεζκέλν θπζηθφ αέξην
CNG), πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ νξηδφκελν απφ ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Π.Γ. 78/1988 (ΦΔΚ 34 Α) εμνπιηζκφ θαη πέξαλ απηνχ θνξεηή ζπζθεπή
αλίρλεπζεο δηαξξνψλ πγξαεξίνπ, θνξεηφ ή ζηαζεξφ δηαγλψζηε βιαβψλ
(OBD) κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ, θαζψο θαη θνξεηφ ή ζηαζεξφ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ θαη εμαξηεκάησλ θαη γηα ηελ
ξχζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηκήκαηνο (εγθεθάινπ) ησλ ζπζθεπψλ πγξαεξίνπ
θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ ΜΔ.
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Άξζξν 6
Άδεια ίδπςζηρ
1) Η άδεηα ίδξπζεο ησλ ΔΜΔ ρνξεγείηαη απφ ηηο Γ/λζεηο Σερληθψλ Έξγσλ
ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαηφπηλ ππνβνιήο ησλ παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο:
α)Αίηεζε ζηελ αλσηέξσ ππεξεζία
β) Σνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ζε ηξία αληίηππα, ππφ θιίκαθα
1:500, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη έθηαζε ζε απφζηαζε (50) κέηξσλ απφ ηα
φξηα ηνπ ζπλεξγείνπ, θαη ζα ζεκεηψλεηαη ε νηθνδνκηθή θαη ξπκνηνκηθή
γξακκή θαζψο επίζεο θαη ε ζέζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλεξγείνπ κε ηα πιάηε ησλ
νδψλ (πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ), ην είδνο ησλ γεηηνληθψλ θηηζκάησλ
θαη ρψξσλ θαη, ηδηαίηεξα, ηπρφλ ππάξρνληεο νξαηνί αξραηνινγηθνί ρψξνη,
ηζηνξηθνί ηφπνη ή κλεκεία, λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη
πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ ή πγξαεξίνπ, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί ή
γεξνθνκεία.
Σν ζρεδηάγξακκα απηφ, για ηα ΣΕΜΕ πος ιδπύονηαι επί εθνικών οδών εκηόρ
εγκεκπιμένων ζσεδίων πόλεων, πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, ή ηεο νηθείαο
Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, φηη πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ έγθξηζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο ηνπ ζπλεξγείνπ κε ηελ νδφ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 143/89 (ΦΔΚ 69 Α), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 401/93 (ΦΔΚ 170 Α) θαη ην άξζξν 24
παξ. 1 ηνπ Β.Γ. 465/70(ΦΔΚ 150 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 509/84
(ΦΔΚ 181 Α) θαη ην ΠΓ 118/06 (ΦΔΚ 119 Α).
γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ αηηνχληνο, φηη απηφο
δελ ππάγεηαη ζηηο ζηεξήζεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 3421/2005 (ΦΔΚ 302 Α)
απφ ακεηάθιεηε θαηαδίθε γηα αλππνηαμία ή ιηπνηαμία.
δ) Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), ή βεβαίωζη καηάθεζηρ
για ΑΕΠΟ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160 Α), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 91 Α) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ
15393/2332/2002 (ΦΔΚ 1022 Β) θαη 11014/703/Φ104/2003 (ΦΔΚ 332 Β).
2. Μεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, δηελεξγείηαη απηνςία απφ ηερληθφ ππάιιειν ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ ή Σερλνιφγν Μεραληθφ, πνπ νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ν νπνίνο γλσκνδνηεί γηα ηελ ίδξπζε
ηνπ ζπλεξγείνπ σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζέζεο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή
έθζεζε.
3. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ππνβαιιφκελα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα πξνθχπηεη
ε αθαηαιιειφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ζέζεο γηα ίδξπζε ζπλεξγείνπ, παξέιθεη
ε δηελέξγεηα απηνςίαο θαη ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο.
4. Δθφζνλ ε πξνηεηλφκελε ζέζε θξίλεηαη θαηάιιειε γηα ηελ ίδξπζε
ζπλεξγείνπ, ν ελδηαθεξφκελνο εηδνπνηείηαη κε έγγξαθν φπσο, κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ, ππνβάιιεη
ζπκπιεξσκαηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
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α) Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλεξγείνπ, ζε ηξία αληίηππα, ζε
θιίκαθα 1:50 (θαη ζε πεξίπησζε κεγάισλ ζπλεξγείσλ 1:100) πνπ λα
εκθαλίδνπλ:
η) ηηο θαηφςεηο φισλ ησλ επηπέδσλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπλεξγείνπ, κε φια ηα
ζηνηρεία ηνπ θαη ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηε ζέζε ησλ θεθιηκέλσλ
επηπέδσλ κε ηε δηαζηαζηνιφγεζή ηνπο (πιάηε, θιίζεηο, αθηίλα
θακππιφηεηαο θιπ), φιεο ηηο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηε ζέζε
ησλ κεραλεκάησλ, ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε (πίλαθαο θαη ζέζε
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ), ππάξρνπζεο ηάθξνπο επηζεψξεζεο θαη ζπζηήκαηα
απνρέηεπζεο δαπέδνπ θαζψο θαη ππφκλεκα κε πιήξε εκβαδνκέηξεζε
ησλ ρψξσλ.
ηη) Δλδεηθηηθή ηνκή φπνπ ζα εκθαίλνληαη ηα χςε ησλ ρψξσλ, ε θιίζε ησλ
ξακπψλ θαη ε ζέζε ησλ δαπέδσλ ζε ζρέζε κε ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
β) Σερληθή έθζεζε ζε ηξία αληίηππα, ππνγξαθφκελε απφ ηνλ θαηά λφκν
ππεχζπλν πνπ ζπλέηαμε ηε κειέηε θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη
ιεπηνκεξψο ε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, θαη νη εληφο απηνχ κεραλνινγηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζθεπέο.
γ) Έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο κε ηελ νδφ, για ηα ΣΕΜΕ πος
ιδπύονηαι επί εθνικών οδών εκηόρ εγκεκπιμένων ζσεδίων πόλεων, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 143/89 (ΦΔΚ 69 Α), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 401/93 (ΦΔΚ 170 Α) θαη ην άξζξν 24
παξ. 1 ηνπ Β.Γ. 465/70 (ΦΔΚ 150 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 509/84
(ΦΔΚ 181 Α) θαη ην ΠΓ 118/06 (ΦΔΚ 119 Α).
δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 Γηπισκαηνχρνπ
Μεραληθνχ ή Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ν
εθπεκπφκελνο ζπλνιηθά ζφξπβνο ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα αλψηαηα φξηα
πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2, παξ. 5, ηνπ Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΚ 293 Α) ή απφ
άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
5) Η εθδηδφκελε άδεηα ίδξπζεο ζπλεξγείνπ θνηλνπνηείηαη κε πιήξε ζεηξά
εγθεθξηκέλσλ ζρεδηαγξακκάησλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Πνιενδνκίαο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
6) Η άδεηα ίδξπζεο ζπλεξγείνπ ηζρχεη γηα δχν (2) έηε θαη κπνξεί λα
παξαηαζεί γηα δχν (2) έηε αθφκα κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
7) ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ππνβάιιεηαη εθ
λένπ αίηεζε καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ γηα ηελ εμ
αξρήο ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επέιζεη
κεηαβνιή ζηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο, αληί ησλ απαηηνχκελσλ
κειεηψλ, ζρεδηαγξακκάησλ θαη ηερληθψλ πεξηγξαθψλ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε
δήισζε ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ κειεηεηή κεραληθνχ πεξί ηεο κε κεηαβνιήο ησλ
ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ
θαηαηίζεληαη εθ λένπ ηα πξνβιεπφκελα απνδεηθηηθά, ζηα εδάθηα α), β) γ) θαη
δ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ σζηφζν δηελεξγείηαη εθ λένπ
απηνςία.
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Άξζξν 7
Άδεηα ιεηηνπξγίαο
1) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ΔΜΔ ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ έρεη εθδψζεη
ηελ άδεηα ίδξπζεο απηνχ, θαηφπηλ ππνβνιήο, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο
ίδξπζεο, ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ
επηβιέςαληνο θαηά λφκν ππεχζπλνπ, φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ζπλεξγείνπ θαη
νη εληφο απηνχ εγθαηαζηάζεηο έγηλαλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα
ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηνπο ηζρχνληεο ηερληθνχο θαλνληζκνχο θαη φηη θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεξήζεθαλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ
παξφληνο θαη ηεο άδεηαο ίδξπζεο.
β) Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ. Σν
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα αλαλεψλεηαη, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεψο ηνπ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πνπ ην ρνξήγεζε, κε
θξνληίδα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ (εθκεηαιιεπηή).
γ) Άδεηα νηθνδνκήο ή απφθαζε εμαίξεζεο απφ θαηεδάθηζε ή θάζε άιιν
ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηεί ηε λνκηκφηεηα ηνπ θηηξίνπ. ε πεξίπησζε
πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή αλαζεσξεκέλεο άδεηαο γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ζπλεξγείνπ απφ ηελ νηθεία Πνιενδνκηθή Αξρή.
δ) Θεσξεκέλν θσηναληίγξαθν πηπρίνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε
κεραλεκάησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ
παξφληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζπλεξγείνπ δελ είλαη
θάηνρνο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πηπρίνπ ή/ θαη άδεηαο άζθεζεο
επαγγέικαηνο, ηφηε πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν πηπρίν ή/ θαη άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο ππαιιήινπ ηνπ ζπλεξγείνπ, ζπλνδεπφκελν απφ ην
Γειηίν Αλαγγειίαο Πξνζιήςεσο, ή ηελ ζεσξεκέλε θαηάζηαζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ.
ε) Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.
3010/2002 (ΦΔΚ 91 Α) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 15393/2332/2002 (ΦΔΚ
1022 Β) θαη 11014/703/Φ104/2003 (ΦΔΚ 332 Β).

2) Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ, δηελεξγείηαη απηνςία θαη ζχληαμε
ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ππάιιειν πνπ νξίδεη ε ππεξεζία θαη εθφζνλ
δηαπηζησζεί φηη ην θηίξην θαη νη εληφο απηνχ εγθαηαζηάζεηο πιεξνχλ ηνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο, ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο
αφξηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο.
3) ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, έιαβε ρψξα
κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ, ρνξεγείηαη, κε
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
έγθξηζεο ησλ λέσλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ
(ΑΔΠΟ) θαη ζρεδίσλ, πνπ ππνβάιινληαη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία απφ ηφηε
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πνπ επήιζε ε ππφςε κεηαβνιή, ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Σα λέα
ζρέδηα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ απαξαίηεηε ηερληθή έθζεζε ηεο επειζνχζαο
κεηαβνιήο, θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 θαη ζην παξφλ άξζξν.
Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ δελ δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζ’ απηφλ,
ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ή ζε ηξίην, νχηε θαη γηα ην ζπλεξγείν, κπνξεί
δε, εθφζνλ δηαπηζησζεί νπνηεδήπνηε φηη έπαπζαλ λα ππάξρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε, λα αθαηξεζεί πξνζσξηλά ή νξηζηηθά
κε αηηηνινγεκέλε εηδηθή απφθαζε ηεο αξρήο πνπ ηε ρνξήγεζε.
4)

ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ελ δσή ή ιφγσ ζαλάηνπ ή κίζζσζεο ή
παξαρψξεζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηεο ρξήζεο ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ην νπνίν
εθδφζεθε ε άδεηα ίδξπζεο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε άδεηα απηή ρνξεγείηαη ζην
φλνκα ηνπ λένπ θαηφρνπ κεηά απφ πξνεγνχκελε απηνςία γηα δηαπίζησζε
ηπρφλ επειζνχζαο κεηαβνιήο ζηελ ελ γέλεη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαη
ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λένπ θαηφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ
λ.1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη φηη έρεη λφκηκν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο
ηνπ ζπλεξγείνπ, σο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο
απηνχ.
5)

6) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Πνιενδνκίαο,
θαζψο θαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή θαη Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.
Άξζξν 8
Επέκηαζη Σςνεπγείος
Με ηνλ φξν επέθηαζε ζπλεξγείνπ λνείηαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απφ έλα
ζπλεξγείν επηπιένλ επηζθεπψλ απφ απηέο γηα ηηο νπνίεο έρεη αδεηνδνηεζεί. Η
άδεηα επέθηαζεο ΔΜΔ ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ ρνξεγεί ηελ άδεηα
ίδξπζεο απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη εθφζνλ ππνβιεζεί
ε αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ εθκεηαιιεπηή ηνπ
ζπλεξγείνπ ή ππαιιήινπ απηνχ. Γελ επηηξέπεηαη ε θαη ’επέθηαζε πξνζζήθε
ζπλεξγείνπ ζε πεξηνρέο φπνπ απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε ζπλεξγείνπ απφ ηηο
ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο.
Άξζξν 9
Ανάπηηζη αδειών
ε εκθαλή ζέζε ηνπ ζπλεξγείνπ αλαξηψληαη:
α) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη
β) Η άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ππεχζπλνπ ηερλίηε γηα ηελ επηζθεπή
ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κε ηελ θαηεγνξία άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο.
Άξζξν 10
Υποσπεώζειρ, Έλεγσορ-Επιθεώπηζη ζςνεπγείων
1. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ πξέπεη λα
εθηεινχληαη ππεχζπλα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερληθήο ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ.

14/18

2. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Γ/λζεηο ή
Σκήκαηα Σερληθψλ Έξγσλ) ειέγρνπλ ηα ζπλεξγεία γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ
θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ
έξγσλ κε πξννξηζκφ ηε ζσζηή ηερληθή, ηελ θαιή ιεηηνπξγία θάζε είδνπο
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηερληθφ
ππάιιειν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ ή Σερλνιφγν
Μεραληθφ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε.
Οη έιεγρνη – επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο
Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ηεο
πεληαεηίαο απφ ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν - επηζεψξεζε. Μεηά ην ηέινο ηνπ
ειέγρνπ ζπληάζζεηαη έθζεζε απηνςίαο κε ηηο ππάξρνπζεο παξαηεξήζεηο θαη
πξνηάζεηο.
3. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαηεξεζνχλ ειιείςεηο ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ
ζπλεξγείνπ θαη άιιεο παξαιείςεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε παξέρεηαη πξνζεζκία
ηεζζάξσλ (4) κελψλ, ε νπνία κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη νθηψ (8) κήλεο,
πξνθεηκέλνπ ν ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο
ππνδείμεηο ηεο έθζεζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, αθαηξνχληαη κε
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο νη άδεηεο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζθξάγηζεο πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.
Άξζξν 11
Κπξψζεηο
1. ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1.Β, ηεο παξ. 2 β, γ θαη ησλ παξ.
4, 8 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 5, επηβάιινληαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 458 ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα πνηλέο,
2. Με ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη κε ηελ επηθχιαμε
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, ηηκσξνχληαη:
α) Όζνη εθηεινχλ ή επηβιέπνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
κεραλεκάησλ έξγσλ ρσξίο ηελ θαηά ην παξφλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.
β) Όζνη εθκεηαιιεχνληαη ή ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ΔΜΔ ρσξίο ηελ θαηά ην
παξφλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αληίζηνηρε άδεηα ιεηηνπξγίαο.
γ) Όζνη εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ έξγσλ
θαηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηερληθήο, εθφζνλ έηζη δεκηνπξγείηαη
θίλδπλνο γηα ηε δσή ή πγεία ηνπ αλζξψπνπ.
3. ηνπο θαηαδηθαζζέληεο ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θαθή εθηέιεζε εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. γ
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1575/1985, επηβάιιεηαη πξφζζεηα θαη
δηνηθεηηθή θχξσζε πξνζηίκνπ κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ. Σν
πξφζηηκν απηφ επηβάιιεηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε, χζηεξα απφ
έγγξαθε θιήζε ηνπ παξαβάηε λα εθζέζεη ηηο απφςεηο θαη αληηξξήζεηο ηνπ
κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο θαη θαηαβάιιεηαη ζηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδαο ππέξ
ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
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4. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε αθαηξείηαη γηα έμη κήλεο:
α) Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΜΔ εθφζνλ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο θαηαδηθαζζεί
ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα παξαπνίεζε ή εμαθάληζε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο
ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη γηα απνδνρή πξντφλησλ εγθιήκαηνο, ζε ζρέζε
κε ηα παξαπάλσ νρήκαηα.
β) ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ νπνηαζδήπνηε
εηδηθφηεηαο, εάλ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο θαηαδηθαζζεί ζε νπνηαδήπνηε πνηλή
γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
ε πεξίπησζε δεχηεξεο θαηαδίθεο γηα ηα πην πάλσ αδηθήκαηα, ε ζρεηηθή
άδεηα αθαηξείηαη νξηζηηθά, αθφηνπ ε απφθαζε θαηαζηεί ακεηάθιεηε.

Άξζξν 12
Γηαδηθαζία ζθξάγηζεο ζπλεξγείνπ
1. Όηαλ δηαπηζησζεί, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
παξφληνο, φηη ΔΜΔ ιεηηνπξγεί είηε ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα είηε κεηά ηελ
πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζή ηεο, εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία,
απφθαζε κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε ζθξάγηζε ηνπ ζπλεξγείνπ κεηά πάξνδν
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Η παξαπάλσ πξνζεζκία κπνξεί
λα ζπληκεζεί απεξηφξηζηα κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. γηα
ζέκαηα αζθαιείαο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Η παξαπάλσ απφθαζε
θνηλνπνηείηαη:
α) ηνλ ελδηαθεξφκελν, ηδηνθηήηε ή εθκεηαιιεπηή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ
ζπλεξγείνπ κε απφδεημε.
β) ηελ νηθεία Δηζαγγειηθή Αξρή, κε απιή αιιεινγξαθία, γηα ηελ άζθεζε
πνηληθήο δίσμεο γηα παξάβαζε ηεο παξ. 4 πεξηπη. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
παξφληνο θαη
γ) ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή.
2. Ακέζσο κεηά ηελ πάξνδν ηεο νξηδφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
πξνζεζκίαο (ε νπνία απνζθνπεί ζηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ζην ζπλεξγείν γηα
ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηνπ), επηηξνπή απνηεινχκελε απφ δχν
ππαιιήινπο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο
(Γ/λζεηο ή Σκήκαηα Σερληθψλ Έξγσλ), πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελφ
ηεο, κεηαβαίλεη επί ηφπνπ θαη πξνβαίλεη ζηε ζθξάγηζε ηεο θχξηαο εηζφδνπ ηνπ
ζπλεξγείνπ. ε πεξίπησζε πνπ παξίζηαηαη αλάγθε, ζηελ επηηξνπή ζπκκεηέρεη
θαη έλα αζηπλνκηθφ φξγαλν, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηή ηεο νηθείαο
Αζηπλνκηθήο Αξρήο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην ζπλεξγείν.
3. Η θαηά ηελ πεξίπησζε 1 ζθξάγηζε ελεξγείηαη ζε δχν δηαθεθξηκέλα ζεκεία
κε ηελ πξφζδεζε ηεο ζχξαο εηζφδνπ κε γαιβαληζκέλν ζχξκα δηακέηξνπ
πεξίπνπ ελφο (1) ρηιηνζηνκέηξνπ ηνπ νπνίνπ ηα άθξα ζα αζθαιίδνληαη κε
ζπλήζεηο κνιπβδνζθξαγίδεο πνπ ζα ζπκπηέδνληαη (ζθξαγίδνληαη) κε
ρεηξνκνριφ (πέλζα) πνπ ζα έρεη αλάγιπθεο εγγξαθέο κε ηηο ελδείμεηο
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ……………… θαη ην εζλφζεκν.
4. Μεηά ην πέξαο ηεο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, δηαδηθαζίαο
ζθξάγηζεο, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ζθξάγηζεο, ζε δχν αληίηππα, πνπ
ππνγξάθεηαη, απφ ηα δχν κέιε ηεο επηηξνπήο θαη απφ ηνλ θχξην ή
εθκεηαιιεπηή ηνπ ζθξαγηζζέληνο ζπλεξγείνπ θαη ην έλα αληίηππν
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παξαδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο απφ ηε ζθξάγηζε εκέξαο ζηελ
Αξρή πνπ έρεη εθδψζεη ηελ απφθαζε ζθξάγηζεο, ελψ ην άιιν παξαδίδεηαη
ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή.
5.
Απνζθξάγηζε ζπλεξγείνπ, (κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ηδηνθηήηε ή εθκεηαιιεπηή απηνχ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Αξρή πνπ
εμέδσζε ηελ απφθαζε ζθξάγηζεο), γίλεηαη απφ ππάιιειν ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ)
πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν απηήο, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή
δηνηθεηηθή πξάμε απνζθξάγηζεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ίδηα αξρή πνπ είρε
εθδψζεη ηελ απφθαζε ζθξάγηζεο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ δηαπίζησζε άξζεο
φισλ ησλ θπξσηηθψλ πξάμεσλ εθηέιεζεο ηεο ζθξάγηζεο. Η πξάμε
απνζθξάγηζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζηελ Αζηπλνκηθή Αξρή,
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην ζπλεξγείν.
6. Μεηά ην ηέινο ηεο απνζθξάγηζεο (κε απνθνπή ηνπ γαιβαληζκέλνπ
ζχξκαηνο) ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο, πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ απνζθξάγηζε ην ζπλεξγείν θαη ην έλα
αληίηππν παξαδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο απφ ηελ απνζθξάγηζε
εκέξαο ζηελ Τπεξεζία πνπ έρεη εθδψζεη ηελ απφθαζε απνζθξάγηζεο, ελψ ην
άιιν αληίηππν θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή.
7. Όζνη απφ πξφζεζε δηαξξεγλχνπλ ή βιάπηνπλ ζθξαγίδα ε νπνία ηέζεθε
θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, φζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν καηαηψλνπλ
ζθξάγηζε ζπλεξγείνπ θαζψο θαη εθείλνη πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζέηνπλ
ζε ιεηηνπξγία ζπλεξγείν κεηά ηε ζθξάγηζή ηνπ, ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ
άξζξνπ 178 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
Άξζξν 13
Δπηθχιαμε ηζρχνο εηδηθψλ δηαηάμεσλ
Πέξαλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη θείκελεο πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο, νη θαλνληζκνί ππξαζθαιείαο, νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζην ρψξν
εξγαζίαο.
Άξζξν 14
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Όζνη αζρνινχληαη ζε ζπλεξγεία πνπ επηζθεπάδνπλ νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο κεραλήκαηα έξγσλ, πξέπεη εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο δηαηάγκαηνο, λα ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζζνχλ κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 2 άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο. Ο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο ινγίδεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
2. Σερλίηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4
ηνπ παξφληνο θαη φζνη εθκεηαιιεχνληαη ή ζπλεθκεηαιιεχνληαη ΔΜΔ θαη
αζρνινχληαη απηνπξφζσπα κε ηηο πην πάλσ εξγαζίεο θαη εθφζνλ νη αλσηέξσ
δελ έρνπλ ηνλ θαηά ην άξζξν 3 ηίηιν ζπνπδψλ, κπνξνχλ λα εθνδηαζηνχλ κε
ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ ηερλίηε ΜΔ κέζα ζε ηξία (3) ρξφληα απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ειάρηζηε
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πξνυπεξεζία ζε φκνηα εξγαζία ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) εηψλ, ε νπνία λα έρεη
δηαλπζεί νιφθιεξε κέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
3. Όζνη εθκεηαιιεχνληαη, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πνπ πξνεγείηαη ηεο
δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο, ζπλεξγεία πνπ επηζθεπάδνπλ νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο κεραλήκαηα έξγσλ (ρσκαηνπξγηθά, αλπςσηηθά, δνκηθά,
ιαηνκείσλ θ.ι.π.), ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία απνδεηθλχεηαη απφ ζπλαθείο
δειψζεηο εηζνδήκαηνο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζα πξέπεη κέζα ζε δηάζηεκα
ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, λα εθνδηαζηνχλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην παξφλ δηάηαγκα
άδεηεο, ρσξίο λα απαιιάζζνληαη ζην δηάζηεκα απηφ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
επηβάιιεη ε θείκελε γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο λνκνζεζία (πνιενδνκηθή,
πεξηβαιινληηθή, θ.ι.π.).
Άξζξν 15
Έλαξμε ηζρχνο
Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ δηαηάμεηο
πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.
ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ αλαζέηνπκε ηε
δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

18/18

