Διαδικασίες
αδειοδότησης.
Τομέας
μεταποιητικών
και συναφών
δραστηριοτήτων.

ΓΕ ΝΙΚΗ ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕΙΑ ΒΙΟ Μ ΗΧΑ ΝΙΑ Σ
ΓΕ ΝΙΚΗ Δ ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΒΙΟ Μ ΗΧΑ ΝΙΑ Σ ΚΑ Ι
Ε Π ΙΧ ΕΙΡΗΜ Α ΤΙΚΟ Υ ΠΕΡΙΒΑ Λ Λ Ο ΝΤΟ Σ
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: οι δραστηριότητες που στο χώρο εγκατάστασής τους με μηχανικά,
χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιούν τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να
καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τρίτους χωρίς την παραγωγή
νέου προϊόντος με μηχανολογικά μέσα, όπως αυτές προσδιορίζονται με την ΚΥΑ οικ. 2219/146/Φ.15/2012
(ΦΕΚ Β΄ 584) καθώς και οι δραστηριότητες που αφορούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων, διαβρωτικών,
οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.

ΙΔΡΥΣΗ: είναι η τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση για άσκηση
συγκεκριμένης δραστηριότητας.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ: νοείται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού,
των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: είναι η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα
διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη
χρήση για την οποία προορίζονται και η οποία πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 KW
ή η θερμική τα 70 KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική
διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το
περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.
β) Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικ. 3137/191/Φ.15/2012
(Β’ 1048) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.

ΕΓΚΡΙΣΗ:

Έκδοση διοικητικής πράξης που συνοδεύεται με έλεγχο πριν την εγκατάσταση και λειτουργία της
δραστηριότητας.

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο φορέας άσκησης της δραστηριότητας υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα
www.notifybusiness.gov.gr γνωστοποίηση εγκατάστασης ή λειτουργίας η οποία συνοδεύεται με έλεγχο
εκ των υστέρων και σε αντίθεση με την αδειοδοτικό καθεστώς της έγκρισης δεν συνοδεύεται από την
έκδοση διοικητικής πράξης.
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ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
Δ Ι Α Δ Ι Κ Α ΣΙ Α Α Δ ΕΙ Ο Δ Ο Τ ΗΣΗΣ ΜΕΤ Α ΠΟ Ι ΗΤ Ι Κ Ω Ν Δ Ρ Α ΣΤ ΗΡ Ι Ο ΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ
Τ: 2103893807, 801, 808, 889, 929
E-mail: gsecggb@ggb.gr / kostopoulou.a@ggb.gr / papanikolaoun@ggb.gr / pittarae@ggb.gr

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αρμόδια υπηρεσία για το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των εγκαταστάσεων μεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων είναι η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων
(Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώου Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

https://www.enpe.gr/el/perifereies
Αρμόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
είναι οι Δ/νσεις Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης και Φυσικών Πόρων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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1o Στάδιο: Εγκατάσταση
Στο στάδιο αυτό ο φορέας της μεταποιητικής (ή συναφούς) δραστηριότητας βρίσκεται
στη φάση σχεδιασμού και θα πρέπει να ξέρει πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ενέργεια
αν υπάρχουν οι χωροταξικές και πολεοδομικές προϋποθέσεις (χρήσεις γης,
βιομηχανική νομοθεσία και λοιπά χαρακτηριστικά της περιοχής) που επιτρέπουν
την εγκατάσταση/ίδρυση της δραστηριότητας. Το στάδιο της εγκατάστασης είναι
ίσως το κρισιμότερο στάδιο για την υλοποίηση μιας επένδυσης, διότι εξετάζονται
και ερμηνεύονται συνολικά διάφορες πολεοδομικές ρυθμίσεις σχετικά με την
χωροθέτηση μιας συγκεκριμένης μεταποιητικής εγκατάστασης. Σε αυτό το στάδιο
απαιτείται γενικά έγκριση εγκατάστασης, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που
θα αναλυθούν στη συνέχεια στις οποίες απαιτείται γνωστοποίηση εγκατάστασης.

ΣΤΑΔΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
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1.

Πότε απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, πότε γνωστοποίηση εγκατάστασης &
πότε δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης ή γνωστοποίηση εγκατάστασης

α. Έγκριση εγκατάστασης απαιτείται για την ίδρυση
και τον εκσυγχρονισμό / επέκταση:

i) μεταποιητικής μονάδας εφόσον αυτή γίνεται σε περιοχές που

iii) εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων επεξεργασίας εύφλεκτων,

από πολεοδομικό σχεδιασμό δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης
βιομηχανίας - βιοτεχνίας.

εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων
επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της
επεξεργαζόμενης ποσότητας.

ii) εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων που υπάγονται:

iv) εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων αποθήκευσης όπου

α) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 172058/2016
(ΦΕΚ 354/Β/2016), (αφορά εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν
επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να προκληθούν ατυχήματα
μεγάλης έκτασης)
β) στον ν. 4409/2016 (Α’ 136) (Off shore Safety) (αφορά
υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων)
γ) στην Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ26510/2012
(Β’ 603) («Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μεταφοράς Φυσικού
Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”»)
(αφορά τα χερσαία συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου με
μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar).

φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων,
διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών,

v) εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων αποθήκευσης εκρηκτικών

που η αποθηκευμένη ποσότητα εκρηκτικών υπερβαίνει τα
όρια που προβλέπει η νομοθεσία (παρ. 2δ του άρθρου 1 της
3329/15.2.89 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας,
Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των
Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
(Β’ 132) και

vi) εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων αποθήκευσης, όπου

φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.

β. Γνωστοποίηση εγκατάστασης απαιτείται για την
ίδρυση και εκσυγχρονισμό/επέκταση:

έκδοσης της έγκρισης εγκατάστασης σε περιοχές με καθορισμένες
χρήσεις γης και 10 σε περιοχές χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης).

i) εγκαταστάσεων επαγγελματικών εργαστηρίων, των

ii) για ίδρυση και εκσυγχρονισμό / επέκταση μονάδων

μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαμηλής
όχλησης και των αποθηκών εύφλεκτων οξειδωτικών και
εκρηκτικών προϊόντων χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια
ή η θερμική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους
δεν υπερβαίνουν αυτά του επαγγελματικού εργαστηρίου,
ανεξαρτήτου περιοχής στην οποία βρίσκονται και δεν υπάγονται
σε κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

ii) μεταποιητικής μονάδας εφόσον αυτή γίνεται σε περιοχές που
από τον πολεοδομικό σχεδιασμό έχουν καθοριστεί χρήσεις γης
βιομηχανίας και δεν υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις
της ανωτέρω παραγράφου.

iii) εγκαταστάσεων των περιπτώσεων α (iii), α (iv), α (v),

α (vi) ανωτέρω, όταν έχουν καθορισθεί από τον πολεοδομικό
σχεδιασμό χρήσεις γης βιομηχανίας -βιοτεχνίας.

γ. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης
ή γνωστοποίηση εγκατάστασης

i) για μηχανολογικό εκσυγχρονισμό / επέκταση (όχι προσθήκη

ή αλλαγή δραστηριότητας) μονάδας που έχει εφοδιαστεί με
έγκριση εγκατάστασης, εφόσον δεν υπάγεται στην περίπτωση
Α (ii) ανωτέρω και αυτός γίνεται εντός του υφιστάμενου βαθμού
όχλησης της μονάδας και εντός του χρονικού διαστήματος που
αναφέρει η έγκριση εγκατάστασης (20 χρόνια από την ημερομηνία

μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων εντός ΒΙΠΕ
που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τον ν. 4458/1965, σε
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, που έχουν
οργανωθεί σύμφωνα με τον ν. 2545/1997, καθώς και σε
Επιχειρηματικά Πάρκα, που οργανώνονται σύμφωνα με το
Γ μέρος του ν. 3982/2011

iii) για μηχανολογικό εκσυγχρονισμό / επέκταση νομίμως

λειτουργουσών μονάδων εφόσον ο φορέας δεν επιθυμεί
για τον εκσυγχρονισμό του να υπαχθεί σε γνωστοποίηση ή
έγκριση εγκατάστασης και εφόσον από τον μηχανολογικό
εκσυγχρονισμό/επέκταση:
α) δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για
επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μονάδες χαμηλής
όχλησης εκτός αν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών
όρων και
β) δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που
αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και
υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ανά τριετία
από την έναρξη της λειτουργίας ή την προηγούμενη επέκταση
ή εκσυγχρονισμό. Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι δεν
επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας,
δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 kW
κινητήριας και θερμικής ισχύος.
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2.

Βήματα Διαδικασίας Εγκατάστασης

α) Υποβολή Ερωτηματολογίου από τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής ενότητας,

(Παράρτημα Ι της ΥΑ με ΦΕΚ Β 158.2012 – 7.6.2019),

β) Απάντηση της υπηρεσίας με την οποία προσδιορίζονται βάσει του ανωτέρω ερωτηματολογίου οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται τόσο για το στάδιο της εγκατάστασης όσο και για το στάδιο της λειτουργίας.
γ) Συγκέντρωση από τον φορέα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για το στάδιο της εγκατάστασης είτε μέσω της Αδειοδοτούσας
Αρχής είτε από τον ίδιο.
δ) Αυτοψία και έκδοση Έγκρισης Εγκατάστασης ή υποβολή Γνωστοποίησης Εγκατάστασης μέσω του www.notifybusiness.gov.gr και
αυτοψία εκ των υστέρων.

3.

Δικαιολογητικά Εγκατάστασης

i) Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης,
συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την
έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν
αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν
με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν
τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό
τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται
τα ανωτέρω.

ii) α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)

εφόσον η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Α και σε
περιοχή χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης ή β) Απόφαση
υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
εφόσον η δραστηριότητα ανήκει στην Κατηγορία Β. *

iii) Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός

πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
4 του ν. 3741/1929 (Α΄ 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»,
υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται
κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι
ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι
ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

iv) Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο

εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (Β΄ 354) (SEVESO), φάκελος
κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως
άνω ΚΥΑ.

v) Γνώμη Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΥΑ

με ΦΕΚ Β 158.2012 – 7.6.2019), εφόσον αυτή απαιτείται στη
συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα,
καθώς και δήλωση του φορέα ή του μηχανικού στο ανωτέρω
τοπογραφικό περί τήρηση αποστάσεων από συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις και περιοχές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι τόσο για την έγκριση εγκατάστασης όσο και
για την γνωστοποίηση εγκατάστασης τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται είναι τα ίδια.
Η διαφοροποίηση έγκειται μόνο ότι στην έγκριση τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αδειοδοτούσα αρχή,
γίνεται αυτοψία και εκδίδεται η έγκριση εγκατάστασης ενώ
στην γνωστοποίηση τα δικαιολογητικά φυλάσσονται σε σχετικό
φάκελο στη μονάδα και επιδεικνύονται στην αρμόδια αρχή
κατά τον έλεγχο μετά την υποβολή της γνωστοποίησης.
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2ο Στάδιο: Λειτουργία
Στο στάδιο της λειτουργίας ο φορέας της δραστηριότητας έχει ολοκληρώσει την
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την κατασκευή της μονάδας, έχοντας
λάβει υπόψη του όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις και τις σχετικές
εγκρίσεις που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας, και η δραστηριότητα είναι έτοιμη
να λειτουργήσει. Δεδομένου ότι έχει ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή για τις
προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρεί κατά την λειτουργία της μονάδας και με
βάση την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στο στάδιο αυτό, απαιτείται γενικά
γνωστοποίηση λειτουργίας εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που θα αναλυθούν
στη συνέχεια στις οποίες απαιτείται έγκριση λειτουργίας.
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1.

Πότε απαιτείται έγκριση λειτουργίας & πότε γνωστοποίηση λειτουργίας

α. Έγκριση Λειτουργίας απαιτείται:

i) για ίδρυση, εκσυγχρονισμό/επέκταση μονάδων

α) με ΚΑΔ 49.50, Υπηρεσίες μεταφοράς μέσω αγωγών
- ΚΑΔ 49.50.11 Υπηρεσίες μεταφοράς μέσω αγωγών αργού ή
διυλισμένου πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων
-ΚΑΔ 49.50.12 Υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω
αγωγών
-ΚΑΔ 49.50. 19 Υπηρεσίες μεταφοράς άλλων αγαθών μέσω
αγωγών
β) των δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης
172058/11.2.2016 (Β’ 354) (Οδηγία Seveso) και
γ) του ν. 4409/2016 (A’ 36), δηλαδή για υπεράκτιες εργασίες
έρευνας υδρογονανθράκων.

ii) α) για ίδρυση εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων του

ν.3982/2011 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α1 σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Β’ 2471)
β) για εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που λόγω προσθήκης
δραστηριότητας κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία
Α1
γ) για εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που λόγω μηχανολογικού
εκσυγχρονισμού κατατάσσονται από την κατηγορία Β’
σε κατηγορία Α1, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση.

β. Γνωστοποίηση Λειτουργίας απαιτείται:

i) Σε όλες τις περιπτώσεις ίδρυσης εκσυγχρονισμού / επέκτασης
που δεν αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο Α.

2.

Βήματα Διαδικασίας Λειτουργίας

α) Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο του Ερωτηματολογίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΑ ΦΕΚ Β 158.2012 – 7.6.2019) εφόσον δεν έχει υποβληθεί
σε προηγούμενο στάδιο.

β) Απάντηση της υπηρεσίας με την οποία προσδιορίζονται βάσει του ανωτέρω ερωτηματολογίου οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται τόσο για το στάδιο της λειτουργίας.

γ) Συγκέντρωση δικαιολογητικών που απαιτούνται για το στάδιο της Λειτουργίας είτε μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής είτε από τον
ενδιαφερόμενο.

δ) Αυτοψία και έκδοση Έγκρισης Λειτουργίας ή Υποβολή Γνωστοποίησης Λειτουργίας μέσω του www.notifybusiness.gov.gr.
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3.

Δικαιολογητικά λειτουργίας

i) Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη

από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό (Τοπογραφικό διάγραμμα στο
οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και
οι κυκλοφοριακές σημάνσεις). Περιγραφή δραστηριότητας με κάτοψη
χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και
κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους.

v) Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης,

λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον
αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια
ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο
συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή
με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του
μηχανολογικού εξοπλισμού.

ii) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία
βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική
χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης
ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η
εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας
χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την
τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1.

vi) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 136860/1673/Φ15 (Β΄ 6210), εφόσον
απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών
(υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των
μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ (Β’ 578/1991) και της ΥΑ
Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.

iii) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση

vii) Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της

υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). *

iv) Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και

σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων,
ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς
και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

μονάδας, σύμφωνα με την ΥΑ Δ3/14858/1993 (Β΄ 477) ,άρθρο 3.3.13,
εφόσον απαιτείται.

viii) Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ

για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της ΥΑ
10735/651/2012 (Β΄ 2656) εφόσον απαιτείται.

ix) Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και

άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των
Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009
(L 300), εφόσον απαιτείται.

x) Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από
γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

xi) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση

υπ αρ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (Β΄ 5674/2018) για τα εφεδρικά
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται.

xii) Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου

ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου –
εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των
οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από
υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι
η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος – έξοδος της
εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια
εφόσον απαιτείται.

xiii) Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού
και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

xiv) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

Σημειώνεται ότι τόσο για την έγκριση λειτουργίας όσο και
για την γνωστοποίηση λειτουργίας τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται είναι τα ίδια.
Η διαφοροποίηση έγκειται μόνο ότι στην έγκριση
προσκομίζονται στην αδειοδοτούσα αρχή γίνεται αυτοψία
και εκδίδεται η έγκριση λειτουργίας ενώ στην γνωστοποίηση
φυλάσσονται σε σχετικό φάκελο στη μονάδα και
επιδεικνύονται στην αρμόδια αρχή κατά τον έλεγχο μετά
την υποβολή της γνωστοποίησης.
Για τις περιπτώσεις άσκησης δραστηριοτήτων που υπάγονται
στο καθεστώς της έγκρισης τόσο για το στάδιο της
εγκατάστασης όσο και για το στάδιο της λειτουργίας ισχύει η
προθεσμία των εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή κατάθεσης
πλήρους φακέλου στην υπηρεσία.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α. Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
Για τις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που υπάγονται περιβαλλοντικά στην
κατηγορία Α (ν. 4014, κυα 92108/1045/Φ.15/2020(B’ 3833)) απαιτείται διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
- Για έργα και δραστηριότητες της περιβαλλοντικής υποκατηγορίας Α1 η ΑΕΠΟ εκδίδεται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- Για έργα και δραστηριότητες της περιβαλλοντικής κατηγορίας Α2 η ΑΕΠΟ εκδίδεται από την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Β. Διαδικασία Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
Στις περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται περιβαλλοντικά στην κατηγορία Β δεν
απαιτείται έκδοση ΑΕΠΟ καθώς υπάγονται αυτοδίκαια σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
Με ευθύνη της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας, τα έργα και δραστηριότητες
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων υπάγονται αυτοδίκαια σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα
της υπ’ αριθ. Φ.15/4187/266 ( Β’ 2012).

Γ. Πολεοδομική κατηγοριοποίηση

Από την έκδοση της κυα 92108 /1045/Φ.15 κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και
χαμηλή όχληση καταργείται και εφεξής νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της
περιβαλλοντικής κατάταξης.
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