
 

 

Άρθρο 129: Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων 
παραγωγής νερού ύδρευσης µέσω αφαλάτωσης -Τροποποίηση του άρθρου 50 του 
ν. 4487/2017 
 
Οι παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) αντικαθίστανται και το άρθρο 
50 διαµορφώνεται ως εξής: 
 
«1. Μέχρι την 31.12.2022, επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία 
µονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης µέσω αφαλάτωσης, µε δυναµικότητα µικρότερη 
από 2.000 κ.µ./ηµέρα, για την εξυπηρέτηση επειγουσών και βραχυχρόνιων αναγκών 
υδροδότησης νησιών αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται 
µε το άρθρο 12 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35). 
2. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία των µονάδων αφαλάτωσης 
της παρ. 1. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου: 
α) εγκρίνονται η χωροθέτηση των µονάδων αφαλάτωσης και τα απαιτούµενα τεχνικά 
έργα, 
β) καθορίζονται: 
βα) το είδος της εγκατάστασης, 
ββ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων (κινητήρια ισχύς, 
θερµική ισχύς, σύνολο κινητήριας και θερµικής ισχύος, αξία), 
βγ) οι όροι διάθεσης του αλµόλοιπου στη θάλασσα, 
βδ) οι αναγκαίοι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήµατος, 
βε) οι αναγκαίοι όροι για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, την προστασία των 
οικοσυστηµάτων και των θαλασσίων ειδών, σύµφωνα µε το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58) 
και τις υποδείξεις της κατά τόπον αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, 
βστ) τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη µη πρόκληση 
ενοχλήσεων στους περίοικους, 
βζ) οι όροι και οι προϋποθέσεις χρησιµοποίησης µηχανηµάτων έργου, 
βη) τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, όπως 
προστατευτικά περιφράγµατα προ των κινούµενων µηχανηµάτων, επαρκής φωτισµός 
και αερισµός στον χώρο εργασίας, φαρµακείο πρώτων βοηθειών, 
βθ) ο τρόπος προσήκουσας απογραφής, αποθήκευσης και φύλαξης των χηµικών 
πρόσθετων, 
βι) η χρονική διάρκεια της λειτουργίας, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν της 
31ης.12.2022, 
βια) τα προσκοµιζόµενα µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης δικαιολογητικά. 
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 («Απαιτήσεις για 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις») και του π.δ. 149/2006 (Α΄ 159), οι αστυνοµικές 
και υγειονοµικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις για την πυροπροστασία. 
3. Φορέας εκµετάλλευσης των φορητών µονάδων παραγωγής νερού του παρόντος 
άρθρου µπορεί να είναι είτε κρατικός φορέας, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 
του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), είτε Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η 



 

 

λειτουργία φορητών µονάδων παραγωγής νερού από τους φορείς του προηγούµενου 
εδαφίου γίνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί πολεοδοµικής και 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των νόµων 4014/2011 (Α΄ 209) και 3982/2011 (Α΄ 
143). 
4. Για την έκδοση της απόφασης της παρ. 2, ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διεύθυνση 
Λιµενικών και Κτιριακών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής:  
α) τεχνική έκθεση µε το σύνολο των απαιτούµενων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στοιχείων 
και σχεδιαγραµµάτων,  
β) υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των αναφερόµενων στην τεχνική έκθεση,  
γ) υπεύθυνη δήλωση για τον αριθµό και την ειδικότητα των τεχνικών που θα εργασθούν 
και του υπευθύνου της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισµού, καθώς 
και δ) πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 
5. Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία των µονάδων του παρόντος άρθρου 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ανεξάρτητα από 
την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης. 
6. Οι φορητές µονάδες του παρόντος άρθρου αποµακρύνονται εντός δέκα (10) ηµερών 
από τη λήξη της προθεσµίας της παρ. 1, εφόσον δεν έχουν αποκτήσει άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας.» 


