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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ∆ΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/61/5596
Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
(ΦΕΚ102/Α΄/1−5−2002) «Αναβάθµιση της πολιτικής προ−
στασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει
β) της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ
102/Α΄), όπως τροποποιήθηκε ιδίως µε την παρ. 3 του
άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄)
γ) του άρθρου 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15−3−
2006) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου
τοµέα και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης»
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005),
σχετικά µε την πρόβλεψη δαπανών σε κείµενο κανονι−
στικών πράξεων
ε) του άρθρου 1, παράγραφος 2, περίπτωση 32.Α.1 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−

βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, 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».
3. Το Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141 ΙΑ΄) «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθµ. Φ. 1/οικ. 16685/5−9−2002 (ΦΕΚ 1159/Β΄/6−9−2002)
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοί−
κησης και Αποκέντρωσης «Ορισµός ηµεροµηνίας έναρξης
λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», µε την οποία
ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 333 Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λασιθίου.
5. Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.14895/1−8−2002 (ΦΕΚ 1001/
1−8−2002) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσι−
ας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λειτουργίας
Κέντρων εξυπηρέτησης Πολιτών σε Ο.Τ.Α.», µε την οποία
ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 10 ∆ήµου Αγίου
Νικολάου Κρήτης.
6. Την αριθ. 522/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Αγίου Νικολάου για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 333
στο ΚΕΠ 10 ∆ήµου Αγίου Νικολάου.
7. Το αρ. πρωτ. ∆ΟΛΚΕΠ/Φ.2/75/∆.Υ./26−7−2012 ενη−
µερωτικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΚΕΠ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Αγίου Νικολάου, αποφασίζουµε:
Συγχωνεύουµε το ΚΕΠ 333 στο ΚΕΠ 10 ∆ήµου Αγίου
Νικολάου µε αυτοδίκαιη µεταφορά του προσωπικού
του κλάδου ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που
υπηρετεί σε αυτό, µαζί µε τις θέσεις που κατέχει.
Ο κάθε είδους εξοπλισµός του ΚΕΠ 333 περιέρχεται
στο ΚΕΠ 10. Η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του ∆ή−
µου Αγίου Νικολάου µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη
ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου
του εξοπλισµού που µεταφέρεται από το ΚΕΠ 333 στο
ΚΕΠ 10.
Οι εκκρεµείς υποθέσεις του ΚΕΠ 333 διεκπεραιώνονται
από το ΚΕΠ 10.
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Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 333 µεταφέρο−
νται στο ΚΕΠ 10.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Ö
Αριθ. οικ. 10735/651
(2)
Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατµολεβήτων
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3325/05 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βι−
οµηχανικών − βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
2. Του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) «Απλοποίηση της αδειο−
δότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες
διατάξεις».
3. Του αρ. 14 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄90) «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών
εταιρειών και άλλες διατάξεις».
4. Του αρ. 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α΄ 14) «Μέσα και
Όργανα Αναπτυξιακής Πολιτικής. Προγραµµατικές συµ−
φωνίες και αναπτυξιακές συµβάσεις, ένταξη επενδύσεων
στα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, τροπο−
ποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις».
5. Του Π.∆. 78/2006 (ΦΕΚ Α΄80) «∆ιάρθρωση, στελέχω−
ση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
6. Του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και µετονο−
µασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών»
7. Του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
8. Toυ Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ια−
κυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικη−
τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νή−
σων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου µάθησης και Θρησκευ−
µάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς».
9. Του Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ Α΄ 96) «Σύσταση και οργάνω−
ση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.∆.
396/1989 (ΦΕΚ Α 172) «Οργανισµός της Γενικής Γραµ−
µατείας Βιοµηχανίας» όπως συµπληρώθηκε και τρο−
ποποιήθηκε από το Π.∆. 189/1995 (ΦΕΚ Α 99) «Συµπλή−
ρωση και τροποποίηση του Π.∆. 396/89 «Οργανισµός
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του άρθρου 21
του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ Α 261) «Νέοι χρηµατοπιστωτικοί
θεσµοί και άλλες διατάξεις» και του Π.∆. 182/2005 (ΦΕΚ
Α 230) «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

10. Του Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ Α 141) «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
11. Της υπ’ αριθµ. 30376/∆106721/2012 (ΦΕΚ Β΄2094)
απόφασης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο−
ρών και ∆ικτύων Αθανάσιο Σκορδά».
12. Της υπ’ αρ. Οικ. 16289/330 (ΦΕΚ 987/Β΄27−05−1999)
Κοινή Υπουργική απόφαση «Συµµόρφωση της Ελληνικής
Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό
υπο πίεση».
Β. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στην κατασκευή,
στην εγκατάσταση και στις απαιτήσεις για τους χώ−
ρους εγκατάστασης, στην πρώτη θέση σε λειτουργία,
στην επίβλεψη της λειτουργίας, στη συντήρηση και στον
έλεγχο, των εξοπλισµών υπό πίεση που χρησιµοποι−
ούνται για την παραγωγή ή την αποθήκευση ατµού ή
υπέρθερµου νερού και που στη συνέχεια της παρούσης
θα αναφέρονται ως ατµολέβητες.
Εξαιρούνται των διατάξεων της παρούσης οι λέβητες
πλοίων.
Ατµολέβητες που πληρούν τις απαιτήσεις της πα−
ρούσας απόφασης, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες
απαιτήσεις τις σχετικές µε το χειρισµό των ατµολεβή−
των, µε την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του
Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/05) και του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄
143), επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν
ελεύθερα.
Ορισµοί:
1. Εγκατάσταση: Η εγκατάσταση, σύµφωνα µε τις οδη−
γίες του κατασκευαστή, ενός ατµολέβητα στο χώρο
στον οποίο θα λειτουργήσει.
2. Πρώτη θέση σε λειτουργία: Η για πρώτη φορά λει−
τουργία ενός ατµολέβητα στο χώρο λειτουργίας του.
3. Καινούριος ατµολέβητας: ο ατµολέβητας που χρη−
σιµοποιείται για πρώτη φορά.
4. Επίβλεψη λειτουργίας: Η ασκούµενη από αρµόδιο
πρόσωπο επίβλεψη της λειτουργίας ενός ατµολέβητα,
ώστε να ελέγχονται οι συνθήκες και να εξασφαλίζεται
η ασφαλής λειτουργία αυτού.
5. Χειρισµός: Ενέργειες ασκούµενες από αρµόδιο πρό−
σωπο το οποίο φέρει την ευθύνη για την καθηµερινή,
ασφαλή λειτουργία του ατµολέβητα.
6. Συντήρηση: Οι ασκούµενες από αρµόδιο πρόσωπο
εργασίες επιθεώρησης, επιδιόρθωσης και αντικατάστα−
σης, όπως απαιτείται, εξαρτηµάτων του ατµολέβητα,
ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή και ασφαλής λειτουρ−
γία του.
7. Οµάδα ατµολεβήτων: ∆ύο ή περισσότεροι ατµολέ−
βητες εγκατεστηµένοι στον ίδιο χώρο.
8. Επισκευή: Κάθε εργασία αντικατάστασης ή στεγα−
νοποίησης µερών υπό πίεση.
9. Μετασκευή: Κάθε τροποποίηση του ατµολέβητα,
η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συµµόρφωση
αυτού προς τις βασικές απαιτήσεις του σχεδιασµού
του ή προς τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις για τη
χρήση του.
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10. Αναγνωρισµένος Φορέας: Αναγνωρισµένος φορέας
µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης Ποιότητας για την εφαρ−
µογή της παρούσης ή ήδη κοινοποιηµένος φορέας κατά
την Οδηγία 97/23/ΕΚ.
11. Ελεγκτής: Πρόσωπο που σύµφωνα µε την κείµε−
νη νοµοθεσία περί τεχνικών επαγγελµάτων και επαγ−
γελµατικών δικαιωµάτων έχει το αντίστοιχο δικαίωµα
ελέγχου των ατµολεβήτων, ή η αδειοδοτούσα αρχή
εφόσον διαθέτει το κατάλληλο προς τούτο προσωπι−
κό, ή αναγνωρισµένος φορέας για την εφαρµογή της
παρούσης.
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις κατασκευαστών ατµολεβήτων
1. Οι ατµολέβητες πρέπει να κατασκευάζονται ή να
µετασκευάζονται από κατασκευαστικούς οίκους ή εργο−
στάσια, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης Οικ. 16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β) µε την
οποία ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η Οδηγία
97/23/ΕΚ.
2. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν προµη−
θεύει τον καυστήρα µαζί µε τον ατµολέβητα, οφείλει να
ενηµερώνει εγγράφως τον αγοραστή σχετικά µε τους
τύπους των καυστήρων που είναι κατάλληλοι για το
συγκεκριµένο τύπο ατµολέβητα.
Άρθρο 3
Κατάταξη ατµολεβήτων σε κατηγορίες
1. Οι ατµολέβητες και οι οµάδες ατµολεβήτων, όσον
αφορά τις απαιτήσεις εγκατάστασης και επίβλεψης,
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.
2. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο γινόµενο PS*V,
όπου, σύµφωνα και µε την Κοινή Υπουργική απόφαση
16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β), PS η µέγιστη πίεση λειτουρ−
γίας για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισµός και V
ο εσωτερικός όγκος κάθε διαµερίσµατος, περιλαµβα−
νοµένου του όγκου των στοµίων έως την πρώτη σύνδε−
ση, αφαιρουµένου του όγκου των µόνιµων εσωτερικών
στοιχείων.
3. Σε περίπτωση οµάδας ατµολεβήτων, η κατηγορι−
οποίηση της εγκατάστασης προκύπτει από τον ατµο−
λέβητα µε το µεγαλύτερο γινόµενο, σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο.
4. Στην πρώτη (Α) κατηγορία υπάγονται ατµολέβητες
και οµάδες ατµολεβήτων, για τους οποίους το παρα−
πάνω γινόµενο PS*V υπερβαίνει τον αριθµό 40.000 bar.
lt και στην τρίτη (Γ) κατηγορία όταν το γινόµενο δεν
υπερβαίνει τον αριθµό 10.000 bar.lt και ο όγκος δεν
υπερβαίνει τα 1.000lt. Όλες οι ενδιάµεσες περιπτώσεις
υπάγονται στη δεύτερη (Β) κατηγορία.
5. Οι προθερµαντήρες ύδατος και οι υπερθερµαντήρες
θεωρούνται ενιαία µέρη του ατµολέβητα, ακολουθούν
την αντίστοιχη κατάταξη και υπόκεινται στις διατάξεις
της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ
987Β).
Άρθρο 4
Εγκατάσταση ατµολεβήτων
1. Η συναρµολόγηση και η πρώτη θέση σε λειτουρ−
γία ενός ατµολέβητα που ήδη λειτουργούσε σε άλλη
θέση πρέπει να γίνεται µε την ευθύνη προσώπου που
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία έχει το αντίστοιχο
δικαίωµα, γεγονός που θα βεβαιώνεται µε αντίστοιχη
βεβαίωση.
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2. Η σύνδεση του ατµολέβητα µε κατάλληλα συστή−
µατα τροφοδότησης µε νερό, καθώς και µε το δίκτυο
παροχής ατµού της µονάδας πρέπει να γίνεται σύµφωνα
µε µελέτη και ευθύνη προσώπου που σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία έχει το αντίστοιχο δικαίωµα.
3. Οι ατµολέβητες Α΄ και Β΄ κατηγορίας, όπως αυτοί
καθορίζονται στο άρθρο 3, πρέπει να εγκαθίστανται
υποχρεωτικά µέσα σε ειδικά διαµορφωµένο λεβητοστά−
σιο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις ατµολεβήτων µεγά−
λου µεγέθους ή ειδικής κατασκευής, οι οποίοι µπορούν
να εγκατασταθούν σε υπαίθριο χώρο.
4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ατµολεβήτων των
ανωτέρω κατηγοριών, σε υπόγειο του οποίου το δά−
πεδο βρίσκεται σε στάθµη κάτω του ενός µέτρου από
το φυσικό έδαφος ή το πεζοδρόµιο γύρω από το λε−
βητοστάσιο.
Σε περίπτωση εγκαταστάσεων ατµολεβήτων Α΄ και Β΄
κατηγορίας σε όροφο ή σε ισόγειο κάτω από το οποίο
υπάρχει υπόγειο µεταξύ των άλλων δικαιολογητικών
πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο και
στατικός υπολογισµός του φέροντος τον ατµολέβητα
οργανισµού, εγκεκριµένος από την αρµόδια Πολεοδο−
µική Υπηρεσία στον οποίον οι συντελεστές ασφαλείας
λαµβάνονται προσαυξηµένοι κατά 50%.
5. Το λεβητοστάσιο πρέπει να κατασκευάζεται από
άκαυστα υλικά, να έχει επαρκείς διαστάσεις για την
άνετη και ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών στον
ατµολέβητα, να φωτίζεται και να αερίζεται επαρκώς και
να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
6. Ο τοίχος, ο οποίος περιβάλλει το λεβητοστάσιο,
πρέπει να είναι καλής και επιµεληµένης κατασκευής µε
ελάχιστο πάχος 0,30 µ. από οπλισµένο σκυρόδεµα.
7. Το ελάχιστο ύψος του λεβητοστασίου σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο των 5
µέτρων για ατµολέβητες Α΄ κατηγορίας και των 4 µέ−
τρων για ατµολέβητες Β΄ κατηγορίας.
Στις ως άνω περιπτώσεις, για την άνετη επίβλεψη και
συντήρηση του ατµολέβητα, πάνω από το ψηλότερο
σηµείο του ατµολέβητα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος
χώρος ύψους 1,80 µ.
8. Μεταξύ του ατµολέβητα και του τοίχου του λεβη−
τοστασίου πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος (διά−
δροµος) µε πλάτος 1,20 µέτρα τουλάχιστον για ατµο−
λέβητες Α΄ κατηγορίας και 1,00 µέτρο για ατµολέβητες
Β΄ κατηγορίας.
9. Οι εξώστες επιθεωρήσεως που βρίσκονται στους
ατµολέβητες πρέπει να φωτίζονται καλά, να είναι προ−
σιτοί και να περιβάλλονται µε κιγκλίδωµα. Το δάπεδο
του λεβητοστασίου πρέπει να είναι επιστρωµένο µε
σκυροκονίαµα, να έχει γίνει επάλειψη µε τσιµεντοκονία
ή άλλο άκαυστο υλικό και να έχει επαρκή κλίση για την
αποχέτευση των νερών.
10. Η στέγη του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ελα−
φράς κατασκευής και να µην υπάρχει πάνω από αυτήν
χώρος στον οποίο να εκτελείται εργασία για την οποία
απαιτείται η συνεχής ύπαρξη προσωπικού.
11. Ατµολέβητες της Γ΄ κατηγορίας δεν είναι απαραίτη−
το να εγκαθίστανται µέσα σε ιδιαίτερο λεβητοστάσιο, η
εγκατάσταση όµως αυτών θα πρέπει να αφήνει επαρκή
χώρο γύρω από κάθε ατµολέβητα, για την ευχερή επί−
βλεψη και συντήρηση αυτού.
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12. Οι ατµολέβητες πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλ−
ληλη καπνοδόχο καλής κατασκευής και µε επαρκείς δια−
στάσεις. Η καπνοδόχος πρέπει να έχει ολικό ύψος ανάλο−
γο µε τον απαιτούµενο ελκυσµό για πλήρη και κανονική
καύση του καυσίµου στην εστία του ατµολέβητα. Το
ύψος της καπνοδόχου πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο
ύψος των στεγών κατοικιών ή άλλων χώρων πλησίον του
λεβητοστασίου τουλάχιστον κατά 5 µέτρα.
13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ατµολέβητα της Α΄
κατηγορίας σε απόσταση µικρότερη των 2,50 µέτρων
από χώρο που χρησιµοποιείται ως κατοικία, γραφείο
και εν γένει για τη συνεχή παραµονή ατόµων προς
εργασία ή ξεκούραση.
14. Απαγορεύεται η τοποθέτηση υπαίθριου ατµολέβη−
τα σε απόσταση µικρότερη από 30µ. από ξένη ιδιοκτη−
σία ή χώρο που χρησιµοποιείται ως κατοικία, γραφείο
και εν γένει για τη συνεχή παραµονή ατόµων προς
εργασία ή ξεκούραση.
15. Η αποθήκευση των καυσίµων γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο
εκτός λεβητοστασίου. Η αποθήκευση καυσίµων µέσα στο
λεβητοστάσιο ή πάνω από αυτό απαγορεύεται µε εξαίρεση
την δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης υγρών καυσίµων.
16. Η εγκατάσταση του ατµολέβητα να προνοεί ώστε
σε περίπτωση εκροής ατµού ή θερµού ύδατος από τα
ασφαλιστικά του ατµολέβητα ή από αποπήλωση (στρα−
τσώνα), να περιοριστούν στο ελάχιστο οι συνέπειες
πιθανού ατυχήµατος.
17. Απαγορεύεται η εκτέλεση στο χώρο του λεβητο−
στασίου εργασιών που δεν σχετίζονται µε τη λειτουργία
του ατµολέβητα.
18. Ο χώρος του λεβητοστασίου πρέπει να διατηρείται
καθαρός και δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε αυτόν
υλικών ή αντικειµένων, όπως εύφλεκτα υλικά, η παρου−
σία των οποίων µπορεί να δηµιουργήσει κινδύνους για
την ασφάλεια του χώρου.
19. Η εγκατάσταση του λεβητοστασίου πρέπει να
καλύπτεται από κατάλληλο πιστοποιητικό πυρασφά−
λειας.
Άρθρο 5
Πρώτη θέση σε λειτουργία
Για την πρώτη θέση σε λειτουργία ατµολέβητα, πρέπει
να εκδίδεται από ελεγκτή, πιστοποιητικό παραλαβής,
σύµφωνα µε την κάτωθι διαδικασία.
1. Για ατµολέβητες που εµπίπτουν στις διατάξεις της κοι−
νής υπουργικής απόφασης Οικ. 16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β).
Ο ελεγκτής:
α) θα επιβεβαιώνει ότι ο ατµολέβητας συµµορφώνεται
µε τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης
Οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β) και
β) θα πιστοποιεί ότι και η εγκατάσταση του ατµολέ−
βητα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4
της παρούσης.
γ) αν ο ατµολέβητας δεν είναι καινούργιος θα επιθεω−
ρεί τον ατµολέβητα, θα ελέγχει τις ασφαλιστικές διατά−
ξεις εν λειτουργία και θα εκτελεί υδραυλική δοκιµασία
εάν έχει παρέλθει η περίοδος περιοδικού ελέγχου.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην επιβεβαίωση των απαιτή−
σεων της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ.16289/330/99
(ΦΕΚ 987Β), ο ελεγκτής οφείλει να ελέγχει:
α) την ύπαρξη της σήµανσης CE, τη διαθεσιµότητα
και το περιεχόµενο της δήλωσης συµµόρφωσης, καθώς
και ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία για
την επίθεση της σήµανσης CE.

β) την αντιστοίχηση των στοιχείων της δήλωσης συµ−
µόρφωσης προς τον συγκεκριµένο ατµολέβητα
γ) ότι ο ατµολέβητας φέρει τις επισηµάνσεις που προ−
βλέπονται στην παρ. 3.3 του παραρτήµατος I της κοινής
υπουργικής απόφασης 16289/330 (ΦΕΚ 987/Β/27−5−99),
όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
δ) ότι ο ατµολέβητας συνοδεύεται από τις οδηγίες λει−
τουργίας που προβλέπονται στην παρ. 3.4 του παραρτή−
µατος I της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Για ατµολέβητες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις
της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ. 16289/330/99
(ΦΕΚ 987Β).
Ο ιδιοκτήτης του ατµολέβητα προσκοµίζει σε κοινο−
ποιηµένο φορέα το φάκελο σχεδιασµού, υπογεγραµµένο
από µηχανολόγο µηχανικό ή κατάλληλο κατασκευαστή
ατµολεβήτων. Ο φάκελος σχεδιασµού κατά ελάχιστο
περιλαµβάνει:
• Σχέδια κατασκευής
• Συνθήκες λειτουργίας
• Μελέτη αντοχής
• Στοιχεία υλικών που έχουν χρησιµοποιηθεί, πιστο−
ποιητικά κατασκευαστή, πιστοποιητικά µη καταστρε−
πτικών ελέγχων και πιστοποιητικά δοκιµών.
• Οδηγίες λειτουργίας
Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω
είναι υποχρεωτική η αντίστροφη σχεδίαση από αντί−
στοιχης κατηγορίας κατασκευαστή ατµολεβήτων.
Ο κοινοποιηµένος φορέας εξετάζει το φάκελο και
επιθεωρεί τον ατµολέβητα, ελέγχει τις ασφαλιστικές
διατάξεις εν λειτουργία, εκτελεί υδραυλική δοκιµασία
εάν έχει παρέλθει η περίοδος περιοδικού ελέγχου και
πιστοποιεί ότι και η εγκατάσταση του ατµολέβητα
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της
παρούσης.
3. Κατόπιν των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, εκ−
δίδεται πιστοποιητικό παραλαβής στο οποίο θα ανα−
γράφεται:
α) Η θέση εγκατάστασης και ο ιδιοκτήτης του ατµο−
λέβητα
β) Τα χαρακτηριστικά του ατµολέβητα
γ) Η κατηγορία του ατµολέβητα σύµφωνα µε την πα−
ρούσα απόφαση.
δ) Η ηµεροµηνία του επόµενου ελέγχου, η οποία δεν
µπορεί να ξεπερνά τα οκτώ (8) έτη.
4. Ο ιδιοκτήτης του ατµολέβητα διατηρεί φάκελο στον
οποίο τηρούνται τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις δο−
κιµών και ελέγχων του ατµολέβητα.
Άρθρο 6
Επίβλεψη της λειτουργίας των Ατµολεβήτων
Η επίβλεψη, συντήρηση, επισκευή, χειρισµός, συντήρη−
ση και εγκατάσταση των ατµολεβήτων θα γίνεται από
πρόσωπα που έχουν αυτό το δικαίωµα σύµφωνα µε τις
ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί τεχνικών επαγγελ−
µάτων και επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Ο επιβλέπων τη λειτουργία του ατµολέβητα οφείλει:
1. Να µεριµνά ώστε να τηρείται ηµερολόγιο λειτουρ−
γίας του ατµολέβητα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 7 της παρούσης.
2. Να µεριµνά ώστε ο ατµολέβητας να τροφοδοτείται
µε νερό κατάλληλης ποιότητας, του οποίου οι αντί−
στοιχες τιµές θα πρέπει να ελέγχονται, σύµφωνα µε
πρόγραµµα το οποίο καταρτίζει και οι οποίες να κατα−
χωρούνται στο ηµερολόγιο του ατµολέβητα.
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3. Να µεριµνά ώστε σε εύκολα ορατό σηµείο εντός του
λεβητοστασίου να αναρτάται πινακίδα, αναγράφουσα
µε τρόπο ευκρινή τις σηµαντικές οδηγίες λειτουργίας
του ατµολέβητα, µε έµφαση στην παρακολούθηση του
εξοπλισµού ελέγχων και περιορισµού.
4. Να καταρτίζει και να µεριµνά ώστε να εφαρµόζεται
το πρόγραµµα συντήρησης του ατµολέβητα, όπως µε
λεπτοµέρεια αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσης.
Άρθρο 7
Ηµερολόγιο λειτουργίας ατµολέβητα
1. Για κάθε ατµολέβητα πρέπει να υπάρχει και να
τηρείται ειδικό ηµερολόγιο όπου αναγράφονται σε τα−
κτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον κάθε οκτώ
(8) ώρες, σύµφωνα µε πρόγραµµα το οποίο καταρτίζει
ο επιβλέπων τη λειτουργία του ατµολέβητα, ο οποίος
φέρει και την ευθύνη τήρησής του, µετρήσεις και ενδεί−
ξεις από τον ατµολέβητα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
του εκάστοτε κατασκευαστή.
2. Στο ηµερολόγιο του ατµολέβητα αναγράφονται
τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: Ηµεροµηνία, Ώρες λει−
τουργίας, Πίεση λειτουργίας ατµού, Σκληρότητα και η
Ενεργός Οξύτης (pΗ) νερού, πίεση στην έξοδο της αντλί−
ας τροφοδοσίας νερού, θερµοκρασία καυσαερίων και
δείκτης αιθάλης, καθώς και πληροφορίες σχετικές µε την
καθηµερινή κατάσταση λειτουργίας του ατµολέβητα.
3. Στο ηµερολόγιο του ατµολέβητα αναγράφονται
επίσης τα στοιχεία των ελέγχων που διενεργούνται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 της πα−
ρούσης.
4. Το ηµερολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των
αρµοδίων αρχών και του φορέα πιστοποίησης και να
διατηρείται τουλάχιστον µέχρι τον επόµενο έλεγχο του
ατµολέβητα.
Άρθρο 8
Συντήρηση των Ατµολεβήτων
1. Η συντήρηση του ατµολέβητα πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύµ−
φωνα µε πρόγραµµα το οποίο καταρτίζει ο επιβλέπων
τη λειτουργία του ατµολέβητα, ο οποίος φέρει και την
ευθύνη υλοποίησης του προγράµµατος συντήρησης.
2. Ο επιβλέπων τη λειτουργία του ατµολέβητα οφεί−
λει να διατηρεί βιβλίο συντηρήσεων και επισκευών στο
οποίο θα περιγράφεται κάθε φορά το είδος των εργασι−
ών οι οποίες έγιναν στον ατµολέβητα ή στον εξοπλισµό
που είναι συναρµολογηµένος επάνω σε αυτόν (π.χ. ρύθ−
µιση καυστήρα). Στο εν λόγω βιβλίο θα καταχωρούνται
επίσης κάθε είδους υλικά που χρησιµοποιούνται (π.χ.
ανταλλακτικά) καθώς και τα πιστοποιητικά αυτών.
Άρθρο 9
Επανέλεγχος ατµολεβήτων
(α) Ο επανέλεγχος των ατµολεβήτων διενεργείται από
ελεγκτή µε ευθύνη του ιδιοκτήτη του ατµολέβητα και
εκτελείται στις κατωτέρω περιπτώσεις:
1. Όταν ο ατµολέβητας επισκευάζεται ή ελέγχεται πε−
ριοδικά, σύµφωνα µε τα διαστήµατα που προβλέπονται
στην κατωτέρω παράγραφο (γ). Κατά τον επανέλεγχο
ο φορέας:
• ελέγχει την ύπαρξη πιστοποιητικού παραλαβής
• επιθεωρεί τον ατµολέβητα
• ελέγχει τις ασφαλιστικές διατάξεις εν λειτουργία
και
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• εκτελεί υδραυλική δοκιµασία εάν λήγει η περίοδος
περιοδικού ελέγχου.
Η υδραυλική δοκιµή εκτελείται σε πίεση µεγαλύτερη
της πίεσης λειτουργίας, ως ακολούθως:
• Για ατµολέβητες που φέρουν τη σήµανση CE, σύµ−
φωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Για ατµολέβητες που δεν φέρουν τη σήµανση CE, ή
όταν δεν υπάρχουν οδηγίες του κατασκευαστή, µέχρι
50% µεγαλύτερη της πίεσης λειτουργίας του ατµολέβη−
τα κατά την κρίση του ελεγκτή και µε την προϋπόθεση
ότι αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της αρχικής
πίεσης δοκιµής, όταν για πρώτη φορά δοκιµάστηκε ο
ατµολέβητας.
2. Σε περίπτωση αλλαγής καυστήρα.
Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται οι οδηγίες του
κατασκευαστή του ατµολέβητα, όπου είναι διαθέσιµες,
ή όπου δεν είναι διαθέσιµες εφαρµόζονται τα προβλε−
πόµενα στο φάκελο σχεδιασµού και εκτελούνται οι ερ−
γασίας της ανωτέρω παραγράφου 1.
(β) Μετά τη διενέργεια επανελέγχου, εκδίδεται έκ−
θεση ελέγχου η οποία συµπεριλαµβάνει ενδεχόµενες
παρατηρήσεις, σχετικές µε την ασφαλή λειτουργία του
ατµολέβητα. Μετά την άρση των ως άνω παρατηρήσε−
ων, εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο περιέχει
τουλάχιστον τα εξής:
• Τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Πιστο−
ποιητικό Παραλαβής.
• Πληροφορίες για την υδραυλική δοκιµή, εάν έχει
διενεργηθεί.
• Στοιχεία όλων των ελέγχων που διενεργήθηκαν
• ∆ήλωση σχετικά µε την ασφαλή λειτουργία του
ατµολέβητα
• Ηµεροµηνία, υπογραφή και στοιχεία του ελεγκτή.
(γ) Η περίοδος επανελέγχου ορίζεται στο αντίστοιχο
πιστοποιητικό παραλαβής ή ελέγχου, σε καµία όµως
περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά τα οκτώ (8) έτη.
Ειδικότερα, για ατµολέβητες κατηγορίας Α, Β και Γ και
ηλικίας 0 έως 16 έτη η περίοδος επανελέγχου δεν µπο−
ρεί να ξεπερνά τα οκτώ (8) έτη. Για ατµολέβητες κατη−
γορίας Α, Β και Γ και ηλικίας 17 έως 25 έτη η περίοδος
επανελέγχου δεν µπορεί να ξεπερνά τα τρία (3) έτη. Για
ατµολέβητες κατηγορίας Β και Γ και ηλικίας 26 έτη και
άνω η περίοδος επανελέγχου δεν µπορεί να ξεπερνά
τα τρία (3) έτη και για ατµολέβητες κατηγορίας Α και
ηλικίας 26 ετών και άνω η περίοδος επανελέγχου δεν
µπορεί να ξεπερνά το ένα (1) έτος.
(δ) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί
ότι δεν τηρείται το ηµερολόγιο του ατµολέβητα ή ότι
έχουν γίνει επισκευές οι οποίες δεν αναφέρονται στο
βιβλίο επισκευών και συντηρήσεων, στη διαδικασία του
ελέγχου πρέπει να προστίθενται και µη καταστροφι−
κοί έλεγχοι σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά
πρότυπα της Σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ−12953 περί ατµολεβήτων
και της Σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ−12952 περί υδραυλωτών ατµο−
λεβήτων, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
(ε) Σε περίπτωση µετασκευής, ο ιδιοκτήτης του ατµο−
λέβητα οφείλει να εφαρµόσει τις απαιτήσεις της κοινής
υπουργικής απόφασης 16289/330/1999.
(στ) Για ατµολέβητες άνω των 26 ετών λειτουργίας,
προκειµένου να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας
τους, εκτελείται, από ελεγκτή, λεπτοµερής έλεγχος του
ατµολέβητα και αναλόγως εκδίδεται αντίστοιχο πιστο−
ποιητικό ελέγχου.
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Άρθρο 10
Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσης από−
φασης επιβάλλονται µε απόφαση της Αδειοδοτούσας
Αρχής, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται, πρόστιµα από
χίλια (1.000) µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ ή/και
η διακοπή λειτουργίας του ατµολέβητα, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα κατωτέρω.
Με τη διαπίστωση της παράβασης, η Αδειοδοτούσα
Αρχή:
• Αν, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Παραρτήµατος
Α της παρούσης, από την παράβαση δηµιουργούνται
κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των πε−
ριοίκων, διακόπτει τη λειτουργία του ατµολέβητα, έως
ότου υπάρξει άρση της παράβασης, και επιβάλει πρόστι−
µο, το ύψος του οποίου συναρτάται από την Κατηγορία
του ατµολέβητα, τη χρονική διάρκεια και τη σοβαρότητα
της παράβασης, καθώς και το ιστορικό της επιχείρησης,
όσον αφορά σε προηγούµενες παραβάσεις, σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του Παραρτήµατος Β της παρούσης.
ή
• Θέτει εύλογη προθεσµία για την άρση της παράβα−
σης και επιβάλει πρόστιµο, το ύψος του οποίου συναρ−
τάται από την Κατηγορία του ατµολέβητα, τη χρονική
διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης, καθώς
και το ιστορικό της επιχείρησης, όσον αφορά σε προη−
γούµενες παραβάσεις, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
Παραρτήµατος Β της παρούσης.
Σε περίπτωση που η τεθείσα προθεσµία παρέλθει
άπρακτη, η Αδειοδοτούσα Αρχή διακόπτει τη λειτουργία
του ατµολέβητα.
Σε περίπτωση που από έκρηξη ατµολέβητα προκλη−
θεί ατύχηµα ή δυστύχηµα, ο κάτοχος του ατµολέβητα

οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Αδειοδοτούσα Αρχή,
η οποία διενεργεί εξέταση και η οποία, πέραν των ως
άνω κυρώσεων, υποβάλλει το πόρισµά της στην οικεία
Αστυνοµική Αρχή για την ενδεχοµένως άσκηση ποινι−
κής διώξεως κατά των υπευθύνων της πρόκλησης του
ατυχήµατος ή του δυστυχήµατος,
Μέχρι τη διενέργεια της ως άνω εξέτασης, ο κάτοχος
του ατµολέβητα οφείλει επίσης να απέχει από οποια−
δήποτε ενέργεια σχετικά µε την αποκατάσταση των
ζηµιών που προκλήθηκαν από το συµβάν.
Σε περίπτωση ατµολέβητα, ο οποίος δεν φέρει τη
σήµανση CE και εµπίπτει στις διατάξεις της κοινής
υπουργικής απόφασης 16289/330/1999, ενηµερώνει την
3η ∆/νση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας για τις δικές της ενέργειες.
Άρθρο 11
Μεταβατικές και Τελικές
1. Οι ατµολέβητες που λειτουργούν νόµιµα, κατά την
δηµοσίευση της παρούσας απόφασης ή για τους οποί−
ους έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια εγκατάστασης,
εξακολουθούν να διέπονται, όσον αφορά στις απαιτή−
σεις εγκατάστασης, από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά
την έκδοση της παρούσης.
Για τους ήδη εγκατεστηµένους ατµολέβητες που
υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης µπορεί
να ζητήσει αντίγραφο του φακέλου που ενδεχοµένως
τηρείται στις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης.
2. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3, στοιχείο
γ, εδάφιο β΄ του άρθρου 14 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α
90/17−06−2010), από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
το β.δ 277/1963 καταργείται στο σύνολό του.
3. Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τις ρυθ−
µίσεις του παρόντος παύει να ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Σοβαρότητα Παραβάσεων
Οι κάτωθι παραβάσεις συνεπάγονται την επιβολή δι−
ακοπής της λειτουργίας του ατµολέβητα:
1. Παραβίαση των απαιτήσεων του άρθρου 4 της πα−
ρούσης.
2. Λειτουργία του ατµολέβητα χωρίς πιστοποιητικό
παραλαβής.
3. Συνθήκες λειτουργίας του ατµολέβητα που δηµι−
ουργούν προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια των
εργαζοµένων ή των περιοίκων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Τρόπος υπολογισµού προστίµου
Το ύψος του προστίµου (Π) θα υπολογίζεται ως ακο−
λούθως:
Π = Κ * Χ * Σ * Ι * 60.000 Ευρώ,
Όπου
• Κ: η Κατηγορία του ατµολέβητα και λαµβάνει τις
τιµές σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Κατηγορία Ατµολέβητα

Τιµή Κ

Γ

0,2

Β

0,8

Α

1

• Χ: ο χρόνος που διαπιστωµένα διαρκεί η παράβα−
ση και λαµβάνει τις τιµές σύµφωνα µε τον παρακάτω
πίνακα:

7

∆ιάρκεια παράβασης σε
µήνες

Τιµή Χ

<= 1

0,1

1 έως 2

0,5

2 έως 6

0,8

>6

1

• Σ: Σοβαρότητα παράβασης και λαµβάνει τις τιµές
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Σοβαρότητα
Παράβασης

Άρθρο
Απόφασης (κατά την
κρίση της Υπηρεσίας)

Τιµή Σ

Ήσσονος
σηµασίας

7

0,4

Σοβαρή

6, 8

0,8

Πολύ Σοβαρή

4, 5, 9

1

• Ι: Ιστορικό παραβάσεων και λαµβάνει τις τιµές: 0,5,
όταν δεν υπάρχει ιστορικό παραβάσεων και 1, σε περί−
πτωση υποτροπής.
• Το ελάχιστο πρόστιµο ορίζεται για ατµολέβητες
κατηγορίας Α στις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατη−
γορίας Β στα χίλια (1.000) ευρώ και κατηγορίας Γ στα
πεντακόσια (500) ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2012
Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡ∆ΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02026562809120008*
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