
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 35 του Ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ  27.11/14.12.1926 ( Α΄430) «Περί κωδικοποίησεως των περί συστάσεως 
Τεχνικού Επιμελητηρίου κείμενων διατάξεων» , όπως τροποποιήθηκε  με το Ν. 
1486/1984 (Α΄ 161). 

3. Το Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα». 

4. Το Π.Δ. 27/1996 (Α΄19) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το Π.Δ. 
122/2004 (ΦΕΚ Α΄85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 

5. Το Π.Δ. 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». 

6. Το Π.Δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων». 

7. Το Π.Δ. 96/2010 (Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων».  

8. Το Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» 

9. Το Π.Δ. 229/1986 (Α’96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας» και το ΠΔ 396/1989 (Α’172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α’135) 
και το ΠΔ 189/1995 (Α’ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του ΠΔ 396/89 
«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το άρθρο 21 του Ν. 2367/95 
(Α’261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και το Π.Δ. 182/2005 



(Α’230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 

10. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄) και του 

11. Το  Π.Δ.  86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄) 

12. Την υπ΄αρ΄30376/Δ106 721 Απόφαση (Β΄2094) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Αθανάσιο Σκορδά. 

13. Την υπ΄ αρ΄ οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ Β΄158) Υπουργική Απόφαση για «Τον καθορισμό 
τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση 
και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση. 

14. Το ν.2231/94 (ΦΕΚ 139/Α’/31-8-94) «Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου διαπίστευσης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον  ν.2642/98 (ΦΕΚ 216/Α/17-9-98) και τον  ν.3066/2002 (ΦΕΚ 
252/Α΄/18-10-2002). 

15. Το γεγονός  ότι από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.  

16. Τη …….. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  
αποφασίζουμε : 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας 
χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το οποίο σύμφωνα με το αρ. 17 
του Ν.3982/2011 ορίζεται ως αδειοδοτούσα αρχή. Προσδιορίζονται οι  αρμοδιότητες  και  η 
διαδικασία αδειοδότησης για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης 
εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καθώς 
και το πλαίσιο διενέργειας και ανάθεσης επιθεωρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα  καθορίζονται : 

 

1. Η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) 

2. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την έκδοση αδειών και τη 
διαπίστωση της τήρησης των τιθέμενων σε αυτές όρων  

3. Η διαδικασία αδειοδότησης από την υπηρεσία χορήγησης αδειών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου 



4. Η διενέργεια και ανάθεση Επιθεωρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο για τη 
διαπίστωση της τήρησης των τιθέμενων στις εκδοθείσες άδειες  όρων και 
περιορισμών 

5. Εξωτερικοί Συνεργάτες 

6. Oι Κυρώσεις 

7. Οι διοικητικές προσφυγές και οι προθεσμίες άσκησης τους 

8. Τα Παράβολα 

9.  Η Παρακολούθηση 

10. Η Έναρξη Ισχύος του παρόντος 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί /Πεδίο Εφαρμογής  

1. Αδειοδοτούσα Αρχή: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με το προεδρικό 
διάταγμα της 27.11/14.12.1926 (Α΄430), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1486/1984 
(Α 161). 

2. Αδειοδότηση από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Χορηγεί άδειες εγκατάστασης, 
επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων και διενεργούν επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των 
όρων λειτουργίας τους.  

3. Το Τεχνικό Επιμελητήριο παρέχει υπηρεσίες στις μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς 
και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που  εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν.3982/2011, αναφορικά με θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών , καθώς 
και στήριξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό το 
Τεχνικό Επιμελητήριο  έχει την αρμοδιότητα: 
α) Να ενημερώνει τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητας του  που 
ανακύπτει κατά την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις συναρμόδιες 
Υπηρεσίες, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή διευκρινίσεων 
ή οδηγιών σε θέματα ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας. 
β) Να τηρεί και να ενημερώνει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, σε θέματα 
μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της αρμοδιότητας τους. 
 

Άρθρο 3 

Διαδικασία Πιστοποίησης της Υπηρεσίας Χορήγησης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος 

1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, για την πιστοποίηση της Υπηρεσίας Χορήγησης Αδειών, 
Επιμελητήρια υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης 
και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Η διαδικασία 
πιστοποίησης, όπως περιγράφεται παρακάτω, ισχύει και για τα εν δυνάμει 
παραρτήματα της υπηρεσίας χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών 
Τμημάτων του. 

2. Η αίτηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου συνοδεύεται με φάκελο που περιλαμβάνει 
τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Χορήγησης Αδειών όπως 
εξειδικεύεται στο Παράρτημα ΙΙ και αφορά στις εφαρμόσιμες απαιτήσεις όπως 



αναφέρονται στο Παράρτημα Ι τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος. 

3. Η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας διενεργεί τυπικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου και εν συνεχεία τον 
διαβιβάζει στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την αξιολόγηση των 
εφαρμόσιμων απαιτήσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στο φάκελο 
είτε κατά τον έλεγχο από τη ΔΑΝΣ είτε κατά την αξιολόγηση από το ΕΣΥΔ, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο  ή τα εν δυνάμει παραρτήματα της υπηρεσίας χορήγησης αδειών στις 
έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του,  ενημερώνονται εγγράφως για αυτές. 

4. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης του φακέλου από το ΕΣΥΔ μικτό κλιμάκιο με τη 
συμμετοχή επιθεωρητών του ΕΣΥΔ και εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας διενεργεί επιθεώρηση για τον έλεγχο της τεχνικής επάρκειας του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου ή των εν δυνάμει παραρτημάτων του της υπηρεσίας 
χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του .  

5. Εφόσον το Τεχνικό Επιμελητήριο ή τα εν δυνάμει παραρτήματα της υπηρεσίας 
χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του, πληρούν τις 
εφαρμόσιμες απαιτήσεις, το ΕΣΥΔ εκδίδει σχετική Βεβαίωση, η οποία έχει ισχύ δυο 
(2) ετών. Η Βεβαίωση διαβιβάζεται στη ΔΑΝΣ και διαπιστώνεται η διαδικασία της 
πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου  ή των 
εν δυνάμει παραρτημάτων του της υπηρεσίας χορήγησης αδειών στις έδρες των 
Περιφερειακών Τμημάτων του, με την έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας η οποία αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. 

6. Η ισχύς της Βεβαίωσης ανανεώνεται με την κατάθεση αιτήματος ανανέωσης από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο ή των εν δυνάμει παραρτημάτων του της υπηρεσίας 
χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του,  δύο (2) μήνες 
πριν τη λήξη της. Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει μεταβολή ουσιωδών 
σημείων του Κανονισμού Λειτουργίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο με το αίτημα 
ανανέωσης καταθέτει εκ νέου το Καταστατικό του, τον Οργανισμό και τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ενώ μικτό κλιμάκιο επιθεωρητών του ΕΣΥΔ 
και εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας διενεργεί εκ νέου 
επιθεώρηση. 

7. Η πιστοποίηση ανακαλείται με την έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας σε περίπτωση μη κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης ή διαπίστωσης 
παραβίασης ουσιωδών όρων αυτής. 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες  των Επιμελητηρίων 

1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί άδειες εγκατάστασης, 
επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων, εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή 
τεχνική ανασυγκρότηση και τροποποιούν ή ανανεώνουν αυτές σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα  17 έως 40 του Νόμου 3982/2011 και τις κανονιστικές πράξεις 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών. 

2. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου ασκούνται από την αρμόδια υπηρεσία 
χορήγησης αδειών, η οποία, ως Διεύθυνση ή Τμήμα του , έχει ως αντικείμενο την 
παρακολούθηση και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τη βιοτεχνία-βιομηχανία και 
τη λειτουργία και εξέλιξη των εγκαταστάσεων των βιομηχανικών μονάδων. 



3. Οι αρμοδιότητες του ΤΕΕ ασκούνται στο σύνολο της επικράτειας. Με στόχο την 
εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και την καλύτερη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων 
του το ΤΕΕ δύναται να λειτουργεί στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του, 
παραρτήματα της υπηρεσίας χορήγησης αδειών με αυτοτελή λειτουργία και Τεχνικό 
Υπεύθυνο. 

4. Οι αρμοδιότητες της  υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η 
οποία είναι  κατάλληλα στελεχωμένη από διοικητικό προσωπικό και Τεχνικό 
υπεύθυνο, ενδεικτικά είναι οι παρακάτω : 

I. α) H χορήγηση μηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμού, λειτουργίας, αντιγράφου της Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι 
τροποποιήσεις αυτών, σε βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
παροχής υπηρεσιών, σε μονάδες παραγωγής εκρηκτικών υλών καθώς και σε 
αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλλίων (ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη 
ισχύ και την αποθηκευτική ικανότητα) και 

β) η έγκριση τεχνικού υπομνήματος και προϋπολογισμού καθώς και η θεώρηση 
σχεδιαγραμμάτων, τα οποία υποβάλλονται προκειμένου να χορηγηθούν οι 
ανωτέρω άδειες. 

II. Ο τεχνικός έλεγχος και η ρύθμιση κάθε θέματος που ανακύπτει από τη λειτουργία 
των μονάδων της προηγούμενης παραγράφου, με σκοπό τη προστασία των 
εργαζομένων, των περιοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα: 

α) Η διενέργεια αυτοψίας, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία είτε με τους 
υπαλλήλους και τα τεχνικά μέσα των Επιμελητηρίων είτε με τη συνδρομή του 
Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών είτε με τη συνδρομή άλλων 
συναρμόδιων Υπηρεσιών ή περιφερειακών ή άλλων οργάνων, κατά τη κρίση της 
Αδειοδοτούσας Αρχής. 

β) Η επιβολή πρόσθετων όρων λειτουργίας των μονάδων. 

III. Η χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής 
ατμολεβήτων. 

IV. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας αρτοποιείων, αμιγών 
κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας. 

V. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης, άδειας λειτουργίας και ειδικής δήλωσης 
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και 
ταπητοκαθαριστηρίων, δημόσιας χρήσης. 

VI. Η χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με την αρτιότητα και καταλληλότητα του 
μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας 
βιομηχανικής ντομάτας. 

VII. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, οι οποίες ευρίσκονται είτε εντός είτε εκτός 
υγειονομικών μονάδων. 

VIII. Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των 
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης και της μελέτης 
παθητικής πυροπροστασίας, καθώς και των φορολογικών για την έκδοση ή 
αναθεώρηση οικοδομικών αδειών και η έκδοση των αδειών αυτών, όπου αυτές 
δεν εκδίδονται από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. 



IX. Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της οικοδομικής άδειας, η αποστολή 
αυτού στις πολεοδομικές Υπηρεσίες Δήμων ή Επαρχείων ή αποκεντρωμένων 
Πολεοδομικών Υπηρεσιών και η μέριμνα, σε συνεργασία με τις προαναφερόμενες 
Υπηρεσίες, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 

X. Η διαχείριση του συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Επιμελητηρίων με 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της οικείας Περιφέρειας και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

XI. Η αυτεπάγγελτη ή ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, αναζήτηση από 
άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, δικαιολογητικών απαραίτητων για την έκδοση αδειών. 

XII. Η συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τη χορήγηση 
αδειών, πιστοποιητικών ή ειδικών εγγράφων. 

XIII. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Κεντρικής 
Διοίκησης για την εξέταση θεμάτων τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη 
λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών, στην υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηματικών μονάδων σε 
αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια και γενικά στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

5. Το Τεχνικό Επιμελητήριο λειτουργεί ως κέντρο υποδοχής της αίτησης και 
ενημέρωσης, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να πληροφορείται σχετικά με τη 
διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το χρόνο που απαιτείται και κάθε άλλο σχετικό θέμα 
που αφορά την αδειοδότηση της δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει και να 
υποβάλει τη σχετική αίτηση και το φάκελο των δικαιολογητικών. Ως κέντρο 
υποδοχής της αίτησης το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να παρέχει τις παραπάνω 
πληροφορίες και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς να θέτουν στη διάθεση 
του ενδιαφερόμενου υποδείγματα όλων των αιτήσεων. 

6. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως κέντρο υποδοχής της αίτησης της παρ. 3, υποχρεούται 
σε λειτουργία δικτυακού τόπου, με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των 
επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση 
των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.   

7. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται σε ηλεκτρονική 
διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία του ενιαίου ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο 
πλαίσιο του οποίου θα γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσεων, 
η ηλεκτρονική διακίνηση τους μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική 
τους διεκπεραίωση, καθώς και η τήρηση συνολικού αρχείου αδειών σύμφωνα και 
με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρου 24 του Νόμου 3982/2011. 

8. Η υπηρεσία αδειοδότησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποχρεούται στην 
καταγραφή των ανωτέρω διαδικασιών σε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Υπεύθυνος 
υπάλληλος για την καταγραφή στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και για 
την επίβλεψη των προθεσμιών του άρθρου 25 του Νόμου 3982/2011 είναι ο 
χειριστής του φακέλου και ο προϊστάμενος αυτού. Στο πλαίσιο της επίβλεψης αυτής 
ο χειριστής του φακέλου είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την κάθε αρμόδια 
υπηρεσία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο για τις περιπτώσεις άπρακτης 
παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών. 



9. Όλες οι άδειες ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των παρ. 1,3 και 4 του Ν.3982/2011, οι 
αποφάσεις, οι εγκρίσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων που παρεμβάλλονται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των 
Επιμελητηρίων ως αδειοδοτουσών αρχών. 

 

 

        Άρθρο 5 

     Διαδικασία Αδειοδότησης από την Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου  Ελλάδος 

1. Η διαδικασία αδειοδότησης από την Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου γίνεται σύμφωνα με το Ν.3982/2011 και τις σχετικές κανονιστικές 
πράξεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση αυτού. 

2. Δεν μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία χορήγησης μιας άδειας πρόσωπο, εφόσον 
το ίδιο ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό 
ή ηθικό συμφέρον σχετιζόμενο με την εν λόγω άδεια. 

 

 

Άρθρο 6 

Διενέργεια και Ανάθεση Επιθεωρήσεων από το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  

1.  Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις σε κάθε 
δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 στις εξής 
περιπτώσεις: 

Α) για να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
Ν. 3982/2011 και τη διαδικασία όπως ορίζεται στην υπ΄αρ΄οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 
158/Β/03/02/2012) Υπουργική Απόφαση, ως εκάστοτε ισχύει. 

Β) δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος που συντάσσεται σε συνεργασία 
με τις Αδειοδοτούσες Αρχές της Περιφέρειας και 

Γ) μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών. 

2. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή αναθέτει την πραγματοποίηση των 
επιθεωρήσεων σε μονομελή ή πολυμελή όργανα με ειδική έγγραφη εντολή στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία των Επιθεωρητών, τα στοιχεία του παρέχοντος την 
εντολή, η ημερομηνία του ελέγχου και η μονάδα που θα ελεγχθεί. Μετά την 
διενέργεια των επιθεωρήσεων συντάσσονται σχετικές εκθέσεις για την διαπίστωση 
της τήρησης ή μη των όρων που έχουν τεθεί για τη λειτουργία. 

3. Στην περίπτωση των δειγματοληπτικών ή των μετά από επώνυμη καταγγελία 
επιθεωρήσεων, το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή μπορούν να 
προσφεύγουν στους Επιθεωρητές του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών 
(αρ.27 του Ν. 3982/2011) ή στη συνδρομή άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών συναφών 
με την διαδικασία αδειοδότησης.  

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα από την λειτουργία των μονάδων ή 
παρεκκλίσεις από τους όρους λειτουργίας τους, εφαρμόζονται κατά περίπτωση, 



ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας οι διατάξεις των άρθρων 22 και 29 του Ν. 
3982/2011 και του άρθρου 8 του παρόντος. 

 

 

Άρθρο 7 

               Εξωτερικοί Συνεργάτες 

1. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του ΤΕΕ δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς 
συνεργάτες μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης στις παρακάτω  περιπτώσεις: 
 
α)  όταν το φορτίο υπηρεσιών που διαχειρίζεται η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία είναι 
μεγαλύτερο των δυνατοτήτων της, βάσει του επιπέδου επάρκειας της και με στόχο 
και κριτήριο την εξασφάλιση του επιπέδου διοικητικής αποτελεσματικότητας  για 
το οποίο έχει δεσμευτεί. 
 
β) όταν τα βασικά στελέχη της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας (πλήθος και 
επιστημονικές ειδικότητες) δεν επαρκούν για να καλύψουν γνωστικά το πεδίο που 
εξετάζεται για την αδειοδότηση μιας δραστηριότητας. 
 
γ) όταν η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα εξοπλισμού που 
απαιτούνται για την άσκηση ελέγχου και την αδειοδότηση μιας δραστηριότητας. 
 

2. Οι εξωτερικοί συνεργάτες θα είναι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ.  
 

3. Η Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών προδιαγράφει με δική της αποκλειστική ευθύνη τον 
κατάλογο απαιτούμενων προσόντων.   

 
4. Η Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών των Επιμελητηρίων πρέπει να καταγράφει και να 

διατηρεί λεπτομέρειες των ερευνών της για την ικανότητα και τη συμμόρφωση των 
εξωτερικών συνεργατών  προς τα κριτήρια που τίθενται. Η υπηρεσία χορήγησης 
αδειών πρέπει να τηρεί κατάλογο όλων των εξωτερικών συνεργατών, ο οποίος 
κοινοποιείται στη ΔΑΝΣ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Οποιαδήποτε 
μεταβολή του καταλόγου υποχρεωτικά γνωστοποιείται στη Γ.Γ.Β. 

 
5. Ο τρόπος επιλογής των εξωτερικών συνεργατών  από το Επιμελητήριο, κατά 

περίπτωση, αναρτάται στο διαδίκτυο. 
 

6. Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν περιπτώσεις φακέλων 
που ανήκουν σε συγγενικά τους πρόσωπα έως 2ου βαθμού συγγένειας, καθώς και 
φακέλους δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν προσφέρει υπηρεσίες μελέτης και 
αδειοδότησης κατά την τελευταία δεκαετία. 

 
7. Τα έγγραφα έγκρισης της αδειοδότησης μιας Επιχείρησης ανεξαρτήτως της 

μεσολάβησης ή όχι εξωτερικών συνεργατών υπογράφονται από τον Τεχνικό 
Υπεύθυνο ο οποίος θα πρέπει να είναι ικανός να αξιολογεί και τα αποτελέσματα 
των τμημάτων αυτών που εδόθησαν σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

 
8. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών παραμένει η ίδια υπεύθυνη για τον προσδιορισμό 

της συμμόρφωσης του υπεργολάβου προς τις απαιτήσεις της αδειοδότησης 
 



9. Η ευθύνη άσκησης της αρμοδιότητας περιορίζεται ρητά εντός της Αδειοδοτούσας 
Υπηρεσίας και μόνον. 

 
 

 

Άρθρο 8 

Κυρώσεις 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο εφόσον ως αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσουν παρεκκλίσεις από 
τα οριζόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 19 του 
Ν.3982/2011 ή μη τήρηση των όρων και περιορισμών που τίθενται με τις αποφάσεις που 
έχουν εκδώσει, ενημερώνουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά το φορέα για έκφραση 
απόψεων επ’ αυτών και χορηγούν τις προβλεπόμενες προθεσμίες προς άρση των 
παρεκκλίσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β΄158) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. Εφόσον η άρση των παρεκκλίσεων δεν είναι δυνατή ή η ταχθείσα προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη, τα Επιμελητήρια αποστέλλουν προς τον Περιφερειάρχη τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και εισηγούνται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 
29 του Ν.3982/2011 και την υπ’ αριθμ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 (Β΄230) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  που έχει 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. 

 

Άρθρο 9 

Ειδική Διοικητική Προσφυγή 

 

1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο αρ. 30 του Ν. 3982/2011, κατά των 
αποφάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως αδειοδοτούσας αρχής με τις οποίες 
χορηγούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στις μεταποιητικές και συναφείς 
δραστηριότητες ή απορρίπτονται σχετικές αιτήσεις χωρεί ειδική διοικητική 
προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ . Η 
προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση ή αφότου 
έλαβε γνώση αυτής ο έχων έννομο συμφέρον. 

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των 
οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως αδειοδοτούσας αρχής. Στην περίπτωση 
αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευσης της 
ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, 
διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης 
του ενδιαφερομένου. 

3. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 
ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει 
σιωπηρώς απορριφθεί. 

4. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

 

 



 

Άρθρο 10 

Παράβολα 

1. Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, καθώς και 
για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων παράβολο, το 
οποίο διπλασιάζεται αν η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση διακοπής της 
δραστηριότητας. 

2. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά μεταποιητική και συναφή δραστηριότητα 
καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε 
περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί. 

3. Τα παράβολα αποτελούν πόρο για το Τεχνικό Επιμελητήριο και δύναται να 
διατεθούν και για την αποζημίωση των διενεργούντων τους ελέγχους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρ. 4 του Άρθρου 28 του 
Νόμου 3982/2011. 

4. Πέραν αυτών, το Τεχνικό Επιμελητήριο δύναται να καθορίζει αυτοτελή τιμολογιακή 
πολιτική για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αδειοδότησης μετά από απόφαση της  
Διοικούσας Επιτροπής και ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων   

 

 

Άρθρο 11 

Παρακολούθηση 

1. Οι Υπηρεσίες Χορήγησης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου  υποβάλλουν ετησίως 
στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας Έκθεση Πεπραγμένων Αδειοδοτήσεων με επαρκή 
στοιχεία για τις άδειες που χορηγήθηκαν. 

 

2. Η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας επεξεργάζεται τα στοιχεία της Έκθεσης Πεπραγμένων, παρακολουθεί 
γενικότερα το έργο των Υπηρεσιών Χορήγησης Αδειών των Επιμελητηρίων στο 
σύνολο του και εξετάζει τυχόν καταγγελίες που αφορούν στην λειτουργία των 
Υπηρεσιών Χορήγησης Αδειών. 

 

Άρθρο 12 

Έναρξη Ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 

 


