ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 207/67
Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, και περί άλλων τινών συναφών
διατάξεων.
(ΦΕΚ. 216/Α/4-12-67)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίσαµεν και διατάσσοµεν:
Άρθρον 1
1. Από της ισχύος του παρόντος, αι δια την εγκατάστασιν και λειτουργίαν ιδρυοµένων,
επεκτεινοµένων και διαρρυθµιζοµένων βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών, ως και των πάσης φύσεως
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, απαιτούµεναι άδειαι χορηγούνται εντός µηνός
από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως µετά πλήρων δικαιολογητικών, αποκλειστικώς και
µόνον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας κατά τα εν τοις εποµένοις οριζόµενα
εξαιρέσει των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών των παραγουσών ή µετασκευαζουσών οινόπνευµα,
(οινοπνευµατοποιεία Α’, Β’ κατηγορίας – νευτοποιεία κλπ) δια τας οποίας αρµόδιας τυγχάνει
ο Υπουργός Οικονοµικών.
2. Η εν περί ης η προηγούµενη παράγραφος άδεια εγκαταστάσεως δύναται να χορηγήται
ενιαίως µετά της αδείας λειτουργίας εφ’ όσον ήθελε ζητηθή τούτο παρά του ενδιαφεροµένου.
Η ενιαία αυτή άδεια ισχύει ως άδεια λειτουργίας µόνον εάν διαπιστωθή ότι η ίδρυσις κ.λπ.
εγένοντο συµφώνως προς την άδεια εγκαταστάσεως.
3. Οσάκις υπό των άχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων προβλέπεται πρόσθετος ειδική άδεια
εγκαταστάσεως ή λειτουργίας εκδιδοµένη παρ’ ετέρας ∆ηµοσίας Αρχής αυτή του λοιπού
ενσωµατούται εις την εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου άδειαν του Υπουργείου
Βιοµηχανίας απευθυνοµένου επί τούτοις εγγράφως είτε κατά περίπτωσιν είτε γενικώς εις τας
αρµοδίας ως άνω Αρχάς, αίτινες υποχρεούνται εντός δεκαπενθηµέρου από της λήψεως του
εγγράφου τούτου, όπως γνωρίσωσιν εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας τους τυχόν κατά την
αρµοδιότητά των όρους οίτινες δέον όπως τεθώσιν εις την εκδοθησοµένην άδειαν
εγκαταστάσεως ή λειτουργίας.
4. Οµοίως και πάσα άλλη ∆ηµοσία Αρχή, ης αι απόψεις ήθελε κριθή σκόπιµον όπως
ζητηθώσιν, υποχρεούται όπως απαντήση σχετικώς εντός δεκαπενθηµέρου.
5. Εις αµφοτέρας τας ως άνω περιπτώσεις, µετά παρέλευσιν της 15ηµέρου προθεσµίας
συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων η άδεια χορηγείται και άνευ της γνώµης των
Αρχών, αίτινες ηρωτήθησαν.
6. Η µη χορήγησις των κατά την παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου αιτηθεισών αδειών εντός
της εν αυτή τασσοµένης µηνιαίας προθεσµίας, εφ’ όσον συντρέχουσιν άπασαι αι κατά τον
παρόντα νόµον προϋποθέσεις συνιστά πειθαρχικόν παράπτωµα δια τους «αµελήσαντες
υπαλλήλους, κρινόµενον κατά τας διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικος, επιφυλασσοµένων
και των επί παραβάσει καθήκοντος ή άλλων σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικος.
7. Παρεχόµενον απράκτου της ως άνω τασσοµένης προθεσµίας δια την χορήγησιν της
αιτουµένης αδείας λειτουργίας ο αιτών δύναται να προβή εις έναρξιν της λειτουργίας της
βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας, δι’ ην υφίσταται ή εχορήγηθη η άδεια εγκαταστάσεως, αφού
προηγουµένως ανακοινώση τούτο εγγράφως εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας.
Η τοιαύτη ανακοίνωσις δέον απαραιτήτως να συνοδεύηται δι’ υπευθύνου δηλώσεως του
κατά τας κειµένας «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος Μηχανικού, κ.λπ» διατάξεις αρµοδίου
Μηχανικού του εκπονήσαντος την µελέτην εγκαταστάσεως, ότι αύτη εξετελέσθη συµφώνως
προς την χορηγηθείσαν άδειαν εγκαταστάσεως, τας κειµένας διατάξεις περί λειτουργίας
βιοµηχανιών και τους κανόνας της Τεχνικής και της Επιστήµης, και ότι αύτη θα λειτουργήση
επ’ ευθύνη του ιδίου.

8. Εις τους κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος νόµου προβαίνοντας εις
εγκατάστασιν επέκτασιν ή διαρρύθµισιν βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας, αποθήκης, ή εν µέρει
πάσης φύσεως µηχανολογικής εγκαταστάσεως ως και εις την έναρξιν λειτουργίας αυτών,
επιβάλλεται δι’ αποφάσεως της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας αναλόγως
της σοβαρότητος της παραβάσεως, πρόστιµον µέχρι 200.000 δραχµών ή η εν όλω ή εν µέρει
προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας, εντός µηνός από της κοινοποιήσεώς της εις
τον ενδιαφερόµενον.
Άρθρον 2
1. Η υπό των Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων χορηγούµενη άδεια ανεγέρσεως
διαρρυθµίσεως και επεκτάσεως πάσης φύσεως κτισµάτων απαιτουµένων δια την
εγκατάστασιν, επέκτασιν, διαρρύθµισιν και λειτουργίαν βιοµηχανιών ή βιοτεχνιών αποθηκών
ως και πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων χορηγείται εφ’ εξής κατ’ απόλυτον
προτεραιότητα και πάντως εντός µηνός από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως µετά
πλήρων δικαιολογητικών, εφαρµοζοµένης αναλογίας και της διατάξεως της παραγράφου 6
του προηγούµενου άρθρου.
2. ∆ι’ ητιολογηµένης αποφάσεως του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων προτάσει του Υπουργείου
Βιοµηχανίας, επιτρέπεται παρέκκλισις εκ των ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων
προκειµένου περί κτιρίων χρησιµοποιουµένων ή χρησιµοποιηθησοµένων δια βιοµηχανικάς
εγκαταστάσεις.
3. ∆ι’ αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού, Οικονοµικών Βιοµηχανίας και ∆ηµοσίων
Έργων τη προτάσει των Υπουργών ∆ηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας δύνανται να
συνιστώνται παρά τη Κεντρική και ταις Περιφεριακαίς Υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµοσίων
Έργων ειδικά Τεχνικά γραφεία.
4. Τα ως άνω Τεχνικά Γραφεία θα είναι αρµόδια δια τον έλεγχον των στατιστικών
υπολογισµών και της τηρήσεως των πολεοδοµικών και οικοδοµικών κανόνων ως και δια την
χορήγησιν της σχετικής αδείας της απαιτουµένης κατά την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρον 3.
1. Απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εφοδιασµού των δια της εν άρθρω 1 του παρόντος
αδείας ή αδειών οι κάτοχοι βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων διαθετουσών
µηχανολογικάς εγκαταστάσεις εν µεν τη περιοχή τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης ισχύος
µέχρι και δέκα (10) ίππων καθ’ άπασαν δε την λοιπήν Επικράτειαν µέχρι και δέκα πέντε (15)
ίππων. Ούτοι υποχρεούνται µόνον εις την υποβολήν εις διπλούν υπευθύνου δηλώσεως περί
της εγκαταστάσεως και λειτουργίας της βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας των, κατά τα
καθορισθησόµενα δια των εν άρθρω 6 Β. ∆ιαταγµάτων.
2. Της εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου απαλλαγής εξαιρούνται Βιοµηχανικαί ή
βιοτεχνικαί επιχειρήσεις επεξεργαζόµεναι εκρηκτικάς ή ευφλέκτους ύλας ανεξαρτήτως
ποσότητας αυτών, ως και οι κάτοχοι αποθηκών, καταστηµάτων εναποθηκεύσεως εκρηκτικών
υλών ή βενζίνης εις ποσότητα ανωτέραν των 100 χιλιογράµµων και τοιούτων
εναποθηκεύσεως λοιπών υγρών καυσίµων ή άλλων ευφλέκτων υλών εις ποσότηταν
ανωτέραν των 2.000 χιλιογράµµων.
3. Εάν εκ της λειτουργίας των βάσει των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου
απαλλασοµένων της υποχρεώσεως εφοδιασµού των δι’ αδείας επιχειρήσεων, προκαλώνται
δυσµενείς επιδράσεις εις την ασφάλειαν, υγείαν, ησυχίαν, κ.λπ. των περιοίκων ή του
εργαζοµένου εν αυταίας προσωπικού, δύνανται, προτάσει της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής,
δι’ αποφάσεως του αρµοδίου Νοµάρχου, να εξαιρεθώσιν αύται της απαλλαγής.
Άρθρον 4

1. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου, το υπό του Υπουργείου Βιοµηχανίας
χορηγούµενον πιστοποιητικόν δοκιµασίας ατµολέβητος χορηγείται εις τον κατασκευαστήν
αυτού κατόπιν αιτήσεώς του, µετά προηγούµενην δοκιµασίαν εις τον τόπον της κατασκευής.
2. Οι εκ της αλλοδαπής εισαγόµενοι ατµολέβητες δέον όπως συνοδεύονται και υπό σχετικού
πιστοποιητικού δοκιµασίας των, εκδιδοµένου υπό γνωστού ειδικού ξένου οίκου ελέγχου και
δοκιµών.
3. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο εκ της αλλοδαπής εισαχθείς ατµολέβης, δεν συνοδεύεται υπό του
εν τη ως άνω παραγράφω πιστοποιητικού δοκιµασίας, τούτο θα χορηγήται υπό του
Υπουργείου Βιοµηχανίας µετά προηγούµενην δοκιµασίαν εις τον τόπον της εγκαταστάσεως
του ατµολέβητος.
Άρθρον 5
1. ∆ια Β. ∆ιαταγµάτων, εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού Βιοµηχανίας καθορισθήσεται
πάσα λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν του παρόντος.
2. Εκκρεµείς αιτήσεις περί χορηγήσεως των εν τω παρόντι Νόµω διαλαµβανοµένων αδειών
κρίνονται κατά τας διατάξεις τούτου.
3. Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειµένη εις τας διατάξεις του παρόντος καταργείται
πλην του άρθρου 6 του Ν. 4035/15-2-60.
4. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται από της δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τη 27 Νοεµβρίου 1967
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΡ. ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ,
Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α∆ΑΜ, ΑΝ.
∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘ. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, ΑΘ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ∆ΗΜ. ΠΑΤΙΛΗΣ,
ΓΕΩΡΓ. ΖΩΪΤΑΚΗΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡ∆ΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, ΚΩΝ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΣΠΥΡ.
ΛΑΜΠΙΡΗΣ.
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 29 Νοεµβρίου 1967
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ

