Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ.
Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών νόμων και κανονιστικών είναι εκείνα που
δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Ο μελετητής-εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να
συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα.(7/6/2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
1.

Γενικά Δικαιολογητικά :

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.
2.

Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
β. 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.
γ. 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.
δ. Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του πίνακα
του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου και που ο φορέας της δραστηριότητας δύναται
να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν
προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω.
Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του πίνακα του
Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσεων που
σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εγκαταστήσει. Η Αδειοδοτούσα Αρχή
εξετάζει κατά περίπτωση το σημείο Β του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου
πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης ή κατά τον έλεγχο που αφορά τη γνωστοποίηση
εγκατάστασης.

Άρθρο 2
1

Γνωστοποίηση εγκατάστασης
1.
Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 και οι
δραστηριότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 υπάγονται σε
καθεστώς γνωστοποίησης ως προς την εγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή
τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016.
2.
O φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές
πληροφορίες για την εγκατάσταση της δραστηριότητας και για τα δικαιολογητικά που
απαιτείται να προσκομίσει ή να τηρεί, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για τη λειτουργία
της δραστηριότητας, καταθέτει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο το
Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
3.
Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής,
είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει προς την Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση,
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, αφού προηγουμένως
συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 1. Μετά
την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του Ν. 4442/2016 η
γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω αυτού.
Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που
ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
Υπόδειγμα της γνωστοποίησης εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙI της
παρούσας.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης εγκατάστασης, ο φορέας της
δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.
4.
Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό
από τον φορέα της δραστηριότητας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε
περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με
ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί
τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές
(Δασική, Αρχαιολογική Υπηρεσία, ΕΟΦ κ.ά.). Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να
τηρεί αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εγκατάστασης, καθώς και
επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1, στην εγκατάσταση ή,
εφόσον αυτή δεν υφίσταται κτηριακά, οφείλει να τα διαθέτει ο ίδιος και να τα θέτει στη
διάθεση της Αδειοδοτούσας και άλλων αρμόδιων αρχών κατά τη διενέργεια των κατά νόμο
ελέγχων.
5.
Για την υποβολή της γνωστοποίησης εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της
παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου.
Επίσης δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για την ακύρωση υποβληθείσας
γνωστοποίησης εγκατάστασης.
6.
Μετά τη γνωστοποίηση εγκατάστασης ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να
προβεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας εφόσον οι χρήσεις γης το επιτρέπουν. Μετά
την υποβολή της γνωστοποίησης εγκατάστασης ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η
υποχρέωση για την υποβολή της, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να διενεργεί έλεγχο
σχετικά με τη γνωστοποίηση εγκατάστασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 ν.
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3982/2011. Σε περίπτωση που η Αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστώσει την ασυμβατότητα της
δραστηριότητας με τη χρήση γης και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή,
ενημερώνει τον φορέα εντός δέκα (10) ημερών εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για την
ασυμβατότητα που διαπίστωσε και τάσσει προθεσμία για την άρση της, εφόσον η άρση
είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η άρση της ασυμβατότητας δεν είναι εφικτή ή δεν
πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή διατάσσει την
απομάκρυνση της δραστηριότητας και επιβάλλει στον φορέα της να προβεί στην ακύρωση
της γνωστοποίησης.
7.
α. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης πριν
ή μετά τη λειτουργία της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη
γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να
κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
β. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο
νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της
μεταβολής, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή,. Η
γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας.
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα,
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο
παράρτημα της γνωστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής
ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αποδεικτικό της υποβολής μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρείται στο φάκελο του νέου φορέα. Η Αδειοδοτούσα
Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4.
γ. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας
υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση.
8.
Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης εγκατάστασης ή παροχής αναληθών
στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου
1 του άρθρου 15 ν. 4442/2016, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 3
Έγκριση εγκατάστασης
1.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 ν.3982/2011 και των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48Α ν. 4442/2016, οι δραστηριότητες που διέπονται από
τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης ως
προς την εγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή τους, σύμφωνα με την
παράγραφο 11Α του άρθρου 17 ν.3982/2011.
2.
Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει έγκριση εγκατάστασης,
υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από συμπληρωμένο
Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι). Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή
χορηγεί στον φορέα απάντηση, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
σύμφωνα με το άρθρο 1 για το στάδιο εγκατάστασης και σύμφωνα με το άρθρο 5 για το
στάδιο λειτουργίας.
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3.
Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα
απαιτούμενα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 1 δικαιολογητικά για την έγκριση
εγκατάστασης, καθώς και παράβολο κατά ανάλογη εφαρμογή της περ. Α΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ με αριθμό 14684/914/Φ15/2012 (Β΄3533). Η Αδειοδοτούσα Αρχή
ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, τα οποία τηρεί στον φάκελο του φορέα. Το
δικαιολογητικό της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1, υποβάλλεται μόνον
εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη
χρήση γης. Αναφορικά με το δικαιολογητικό της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 1, ο φορέας της δραστηριότητας δύναται είτε να προβαίνει αυτοτελώς στις
απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοσή του είτε να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στις
αρμόδιες υπηρεσίες δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία και καταθέτει τα
προαπαιτούμενα για την έκδοση αυτού. Στην περίπτωση που η αίτηση για την έκδοση
γίνεται δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, η τελευταία διαβιβάζει εντός πέντε (5) ημερών με
σχετικό αποδεικτικό παραλαβής στις αρμόδιες υπηρεσίες τα προαπαιτούμενα για την
έκδοση του δικαιολογητικού, προκειμένου αυτές να το χορηγήσουν εντός των
προβλεπομένων προθεσμιών.
4.
Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί έλεγχο που αφορά τις συνθήκες που
επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας και εκδίδει την έγκριση
εγκατάστασης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ασυμβατότητα της
δραστηριότητας με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ενημερώνει τον φορέα
εντός δέκα (10) ημερών εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις παρεκκλίσεις που διαπίστωσε
και τάσσει προθεσμία για την άρση τους, εφόσον η άρση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η
άρση των παρεκκλίσεων δεν είναι εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας
προθεσμίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή απορρίπτει το αίτημα περί έγκρισης εγκατάστασης.
5.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από
την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, η
έγκριση εγκατάστασης τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 4442/2016.
Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά τη συμπλήρωσή του και η
ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών.
6.
Στην έγκριση εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, πέραν των όρων ή περιορισμών
που τυχόν θέτει, αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παράβολα που ο
φορέας της δραστηριότητας πρέπει να προσκομίσει ή να τηρεί για τη νόμιμη λειτουργία
της δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Κυρώσεις εγκατάστασης
1. Κυρώσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση εγκατάστασης σε περίπτωση παράλειψης
γνωστοποίησης εγκατάστασης ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης
μεταβολής
α. Στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 επιβάλλεται
αυτοτελές πρόστιμο ποσού 100 Ευρώ.
β. Στις δραστηριότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 επιβάλλεται
πρόστιμο με βάση την ακόλουθη εξίσωση :
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ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου παράβασης* Συντελεστής μεγέθους*
Συντελεστής όχλησης
Όπου :
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= πεντακόσια (500) ευρώ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 ανάλογα με το επίπεδο της παράβασης
γνωστοποίησης ως εξής :
i) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 5
ii) Αν πρόκειται για ανακριβή ή αναληθή δήλωση σχετικά με περισσότερα στοιχεία ή
παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου : 3-4 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των
στοιχείων
iii) Αν πρόκειται για ανακριβή/ αναληθή δήλωση ενός στοιχείου ή παράλειψη μεταβολής: 12 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 1 έως 2 ανάλογα με την παραγωγική εγκατεστημένη ισχύ, ως
εξής:
i) Μικρού μεγέθους:

από 0 έως 1000 kW

1

ii) Μεσαίου μεγέθους:

από 1000 έως 3000 kW

1,5

iii) Μεγάλου μεγέθους:

από 3000 kW και άνω

2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ= 1 έως 3 ανάλογα με το επίπεδο της όχλησης ως εξής :
i) Υψηλή όχληση : 3
ii) Μέση όχληση

: 2

iii) Χαμηλή όχληση : 1
Το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω τύπου, δύναται να προσαυξάνεται ή να
μειώνεται ως εξής:
i) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο
προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε διακινδύνευση ή
προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και δύο χιλιάδες
ευρώ.
ii) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της
προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.
iii) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο
μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο
μπορεί να μειώνεται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε
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παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το
πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση
συνίσταται στη μη υποβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφωθεί
εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις
περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε
επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της
συμμόρφωσης και συνεργασίας.
γ. Εάν η παράλειψη στοιχείου της γνωστοποίησης κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η
Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση προς τον φορέα και, εφόσον
απαιτείται, να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο.
Προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται αυτοψία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη
για τη διαπίστωση της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην
οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.
Ο φορέας της δραστηριότητας ειδοποιείται για την πρόθεση επιβολής προστίμου και
καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική
ειδοποίηση. Στην περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Αδειοδοτούσα
Αρχή προβαίνει στην έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου.
Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων
εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Ποσοστό 50% του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο κατά περίπτωση της οικείας
Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση, ή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Κυρώσεις σχετικά με την έγκριση εγκατάστασης
Εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις των διατάξεων του ν. 3982/2011 και της
Υπουργικής Απόφασης 484/36/Φ.15/2012 (Β’ 230).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
1.

Γενικά Δικαιολογητικά :

α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά
νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:


Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις
και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός
του οικοπέδου.
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Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και
παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.)
Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και
κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της
τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις
στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο
κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.

β. 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 1α
αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.
γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
δ. 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.
2.

Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. 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.
β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την
ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β΄90), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης
εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες
των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και
της ΥΑ Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.
γ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με
την ΥΑ Δ3/14858/1993 (Β΄ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.
δ. 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.
ε. 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).
στ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική
χρήση, εφόσον απαιτείται.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την ΥΑ της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994
για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται. Μέχρι την
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έκδοση της ως άνω ΥΑ, αντί της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται απόφαση απαλλαγής από
άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.
η. 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.
θ. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον
απαιτείται.
ι. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 6
Γνωστοποίηση λειτουργίας
1.
Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 18 ν. 4442/2016 υπάγονται σε
καθεστώς γνωστοποίησης ως προς τη λειτουργία τους μετά από ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή
επέκταση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016.
2.
Εφόσον σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας δεν έχουν προσδιοριστεί από την
Αδειοδοτούσα Αρχή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία, ο φορέας της
δραστηριότητας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο
του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
3.
Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής,
είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση, μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, αφού προηγουμένως
συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 5. Μετά
την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 η
γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω αυτού.
Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που
ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
Υπόδειγμα της γνωστοποίησης λειτουργίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙIΙ της
παρούσας.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της
δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.
4.
Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό
από τον φορέα της δραστηριότητας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε
περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με
ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
η Αδειοδοτούσα Αρχή, βάσει του είδους των ασκούμενων δραστηριοτήτων και των
στοιχείων που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση, κοινοποιεί αυτήν κατά περίπτωση
στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Χημική Υπηρεσία,
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Υπηρεσία Υδάτων,
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Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού,
περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του
ΕΦΕΤ, υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, προκειμένου να λάβουν γνώση περί
της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους
ελέγχους. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση το
αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας, καθώς και επικαιροποιημένα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 και να τα θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας
και άλλων αρμόδιων αρχών κατά τη διενέργεια των κατά νόμο ελέγχων.
5.
Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 και παρ. 2 περ. Β, υποπεριπτ. i της ΚΥΑ
με αριθμό 14684/914/Φ15/2012 (Β΄3533). Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για τη
γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 6 του ν. 4442/2016 .
6.
Μετά τη γνωστοποίηση λειτουργίας ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να
ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης
λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η
Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων
της έγκρισης εγκατάστασης ή της ορθότητας των στοιχείων της γνωστοποίησης
εγκατάστασης, για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης
λειτουργίας, για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της
εγκατάστασης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
7.
α. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας ο
φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η
Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των
στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4, προκειμένου
αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής.
β. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο
νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της
μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η
γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας.
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα,
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο
παράρτημα της γνωστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής
ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής, το οποίο
τηρείται στον φάκελο του νέου φορέα. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη
γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις
αρχές της παραγράφου 4, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής.
γ. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας
υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση.
8.
Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης λειτουργίας ή παροχής αναληθών
στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου
1 του άρθρου 15 ν. 4442/2016, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 8 της παρούσας.
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9.
Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της
δραστηριότητας, υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης. Μετά την ολοκλήρωση της
γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ο φορέας λαμβάνει αποδεικτικό της υποβολής. Η
Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρχές της παραγράφου 4, προκειμένου αυτές να
λάβουν γνώση περί της παύσης λειτουργίας.

Άρθρο 7
Έγκριση Λειτουργίας
1.
Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 19 του ν.
3982/2011, υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τις προβλέψεις των
άρθρων 7 και 8 του ν. 4442/2016.
2.
Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει έγκριση λειτουργίας,
υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα για τη
λειτουργία δικαιολογητικά, καθώς και παράβολο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 1 παρ. 1 και παρ.2 περ. Β, υποπεριπτ. i της ΚΥΑ με αριθμό 14684/914/Φ15/2012
(Β΄3533).
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν έχουν προσδιοριστεί σε προηγούμενο στάδιο της
διαδικασίας, ο φορέας καταθέτει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο το
Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα διατηρεί στον
φάκελο του φορέα. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5, ο φορέας της
δραστηριότητας δύναται είτε να προβαίνει αυτοτελώς στις απαιτούμενες ενέργειες για την
έκδοση αυτών είτε να υποβάλλει τα σχετικά αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες δια της
Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία και καταθέτει τα προαπαιτούμενα για την έκδοσή τους.
Στην περίπτωση που η αίτηση για την έκδοση γίνεται δια της Αδειοδοτούσας Αρχής, η
τελευταία διαβιβάζει εντός πέντε (5) ημερών, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, στις
συναρμόδιες υπηρεσίες τα προαπαιτούμενα για την έκδοση των δικαιολογητικών,
προκειμένου αυτές να τα χορηγήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
3.
Εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί έλεγχο και εκδίδει την έγκριση λειτουργίας. Ο έλεγχος
αποσκοπεί στη διαπίστωση της τήρησης των όρων της έγκρισης εγκατάστασης ή της
ορθότητας των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης, στην τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων καθώς και σε κάθε
άλλο θέμα αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και περιορισμών που
αναγράφονται στην έγκριση εγκατάστασης και η τήρηση των όρων για την ασφαλή
λειτουργία της δραστηριότητας ή ότι οι τυχόν παρεκκλίσεις δεν καθιστούν τη
δραστηριότητα μη συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 ν. 3982/2011, η
Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί έγκριση λειτουργίας αορίστου χρόνου, με αναλογική
εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 21 ν. 3982/2011.
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Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παρεκκλίσεις τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν
τη μονάδα ασύμβατη με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 εφαρμόζονται αναλογικά οι
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 ν.3982/2011.
4.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από
την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, η
έγκριση λειτουργίας τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 18 A του ν. 4442/2016. Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής, η
Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά τη συμπλήρωσή του και η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι
την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Άρθρο 8
Κυρώσεις λειτουργίας
1. Κυρώσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση λειτουργίας σε περίπτωση παράλειψης
γνωστοποίησης λειτουργίας ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης
μεταβολής
Στις δραστηριότητες που υπάγονται σε γνωστοποίηση λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο
με βάση την ακόλουθη εξίσωση :

ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου παράβασης* Συντελεστής μεγέθους*
Συντελεστής κινδύνου
Όπου :
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= πεντακόσια (500) ευρώ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 ανάλογα με το επίπεδο της παράβασης
γνωστοποίησης ως ακολούθως:
i) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 5
ii) Αν πρόκειται για ανακριβή ή αναληθή δήλωση σχετικά με περισσότερα στοιχεία ή
παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου: 3-4 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των
στοιχείων
iii) Αν πρόκειται για ανακριβή ή αναληθή δήλωση ενός στοιχείου ή παράλειψη μεταβολής:
1-2 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 0,5 έως 2 ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης ως
ακολούθως:
i) Εγκατάσταση με εργαζομένους:

έως 10

0,5

ii) Εγκατάσταση με εργαζομένους:

από 11 έως 50

1

iii) Εγκατάσταση με εργαζομένους:

από 51 έως 150

1,5

iv) Εγκατάσταση με εργαζομένους:

από 151 και άνω

2
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ= 1 έως 3 αναλόγως της περιβαλλοντικής κατάταξης της
δραστηριότητας ως ακολούθως:
α) Α1 Κατηγορία: 3
β) Α2 Κατηγορία : 2
γ) Λοιπές περιπτώσεις: 1
Το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω τύπου, δύναται να προσαυξάνεται ή να
μειούται ως εξής:
i) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο
προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε διακινδύνευση ή
προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και δύο χιλιάδες
ευρώ.
ii) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της
προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.
iii) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο
μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το πρόστιμο
μπορεί να μειώνεται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε
παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συμμορφωθεί εντός 5 ημερών, το
πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση
συνίσταται στη μη υποβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συμμορφωθεί
εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις
περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε
επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της
συμμόρφωσης και συνεργασίας.
Εάν η παράλειψη στοιχείου της γνωστοποίησης κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η
Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και, εφόσον αυτό απαιτείται, να
τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της
ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο.
Προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται αυτοψία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη
για τη διαπίστωση της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην
οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.
Ο φορέας της δραστηριότητας ειδοποιείται για την πρόθεση επιβολής προστίμου και
καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική
ειδοποίηση. Στην περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Αδειοδοτούσα
Αρχή προβαίνει στην έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου.
Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων
εσόδων κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό
50% του επιβληθέντος προστίμου αποτελεί έσοδο κατά περίπτωση της οικείας
Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση, ή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.
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2. Κυρώσεις σχετικά με την έγκριση λειτουργίας
Εφαρμόζονται αναλογικά οι προβλέψεις των διατάξεων του ν. 3982/2011 και της
Υπουργικής Απόφασης 484/36/Φ.15/2012 (Β’ 230).
3. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία
προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται
εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση
της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

Άρθρο 9
Τήρηση φακέλου
Ο φορέας της δραστηριότητας, είτε υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης είτε υπάγεται σε
καθεστώς έγκρισης, οφείλει να τηρεί στην εγκατάστασή του φάκελο με τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 5, καθώς και με τα αποδεικτικά υποβολής
γνωστοποιήσεων ή τις εγκρίσεις εγκατάστασης και λειτουργίας, προκειμένου να διαθέτει
όλα τα ανωτέρω στις αρμόδιες αρχές σε κάθε περίπτωση ελέγχου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 10
1.
Η 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1-5 του Ν. 3982/2011 και
τη διαδικασία των προηγούμενων άρθρων.
β) δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος που συντάσσει και λαμβάνοντας υπόψη
τα κριτήρια κινδύνου που κρίνει ότι υφίστανται κατά περίπτωση,
γ) μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία που αξιολογείται βάσει κριτηρίων κινδύνου που
κρίνει ότι υφίστανται κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον η Αρχή κρίνει ότι η
καταγγελία είναι ανυπόστατη, αόριστη ή προδήλως αβάσιμη μπορεί να την αρχειοθετεί
χωρίς να διενεργήσει επιθεώρηση.
Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από μονομελή ή πολυμελή όργανα, μετά από ειδική
έγγραφη εντολή της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των
Επιθεωρητών, του παρέχοντος την εντολή, η ημερομηνία του ελέγχου και η μονάδα που θα
ελεγχθεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις β και γ η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί να προσφεύγει
στους Επιθεωρητές του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών ή στη συνδρομή και
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άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων συντάσσονται σχετικές
εκθέσεις για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων που έχουν τεθεί για τη λειτουργία.
2.
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.
3. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3982/2011 διενεργούνται
επίσης και περιοδικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται
κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 4 του ως άνω νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Άρθρο 11
1.
Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 η
Αδειοδοτούσα Αρχή αφού διαπιστώσει ότι το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων μιας
δραστηριότητας δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 του Ν.3982/2011 και
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εκδίδει, εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών, σχετική διαπιστωτική πράξη στην οποία αναγράφονται οι
διαπιστωθείσες παραβάσεις και την κοινοποιεί με απόδειξη παραλαβής στον φορέα της
δραστηριότητας. Στην διαπιστωτική πράξη τίθεται χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησής της, προκειμένου να υποβάλλει ο φορέας τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης χορήγησης προθεσμίας για
τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσμίας προς μεταφορά της μονάδος, τα οποία είναι:
α) Πλήρες τεχνικό υπόμνημα στο οποίο θα γίνεται αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής
διαδικασίας, εντοπισμός και περιγραφή υφιστάμενων παραβάσεων καθώς και
προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων για την προστασία του περιβάλλοντος,
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και την ασφάλεια των περιοίκων.
β) Τα παράβολα του άρθρου 28 του Ν. 3982/2011.
2.
Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή από τον φορέα των ανωτέρω δικαιολογητικών η
Υπηρεσία εκδίδει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, απόφαση χορήγησης προθεσμίας, η
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την τεχνική
ανασυγκρότηση της μονάδας ή για τη μεταφορά της μονάδας σε άλλη κατάλληλη θέση. Οι
προθεσμίες αυτές χορηγούνται εφόσον, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, από τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την προστασία του
περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων και των περιοίκων.
Στις αποφάσεις αυτές η Αδειοδοτούσα Αρχή θέτει όρους και περιορισμούς για την
προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων και
των περιοίκων. Επίσης στην περίπτωση που η απόφαση αφορά χορήγηση προθεσμίας για
τεχνική ανασυγκρότηση, αναφέρονται τα δικαιολογητικά με τα οποία πρέπει να εφοδιαστεί
και να υποβάλλει ο φορέας της μονάδας στην Υπηρεσία μετά την επιτυχή άρση της μη
συμβατότητας, προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011.
3.
Στην περίπτωση που χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά της μονάδας σε άλλη
κατάλληλη θέση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, μόνο
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στην περίπτωση που ο φορέας έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και
για ένα ακόμα έτος, μόνο στην περίπτωση που η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση
περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτηρίων και ο φορέας έχει εφοδιαστεί με οικοδομική
άδεια. Η συνολική χρονική διάρκεια των προθεσμιών που θα χορηγηθούν στις παραπάνω
περιπτώσεις υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης.
4.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει
εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολα και να τηρεί τους όρους και
περιορισμούς που τίθενται στις αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για τεχνική
ανασυγκρότηση ή προθεσμίας προς μεταφορά της μονάδας. Στην περίπτωση μη
εμπρόθεσμης υποβολής ή μη τήρησης των όρων και περιορισμών εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.
5.
Εάν οι προθεσμίες που χορηγήθηκαν με τις παραπάνω διαδικασίες παρέλθουν
άπρακτες, δηλαδή δεν έχει αρθεί η μη συμβατότητα των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις
του Ν. 3982/2011 ή δεν έχει μεταφερθεί η μονάδα σε άλλη θέση, τότε εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ν. 3982/2011

Άρθρο 12
Αλλαγή επωνυμίας φορέα
Προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του φορέα και ο
τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή.

Άρθρο 13
Αλλαγή φορέα
1.
Προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής
του νόμιμου εκπροσώπου του παλαιού και του νέου φορέα στις οποίες δηλώνεται ο
νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της
δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα καθώς και Υπεύθυνη
Δήλωση του νέου φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της
εγκατάστασης.
2.
Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα,
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 14
1.
Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφόσον σχετικά πιστοποιητικά ή
εγκρίσεις έχουν λήξει τίθεται όρος στην άδεια λειτουργίας για την προσκόμισή τους σε
εύλογο χρονικό διάστημα κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή
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προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού ότι τηρούνται οι όροι των πιστοποιητικών ή
εγκρίσεων.
2.
Σε περίπτωση που έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας, για την
τροποποίηση θα πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον βεβαίωση από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. περί
μη διακοπής των εργασιών ή πιστοποιητικό πτώχευσης.

Άρθρο 15
Γενικές Διατάξεις
1. Ως αποδεικτικό αλληλογραφίας των αρμόδιων αρχών προς τον ενδιαφερόμενο (φορέα)
θεωρείται η έγγραφη παραλαβή της απάντησης της υπηρεσίας ή η παραλαβή του
εγγράφου από ταχυμεταφορέα, το κόστος του οποίου αναλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος, ή
το αποδεικτικό αποστολής της απάντησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίγραφο
του οποίου φυλάσσεται στην υπηρεσία. Η επικοινωνία μεταξύ της αδειοδοτούσας αρχής
και των υπηρεσιών γίνεται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε εγγράφως και κάθε πράξη
αποστολής ή παραλαβής υποχρεωτικά καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο και στο
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
2. Όπου στην παρούσα αναφέρεται υποβολή, αυτή νοείται είτε με έντυπο είτε με
ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό ή
την επέκταση, την τροποποίηση ή ανανέωση υφιστάμενων αδειών, καθώς και για την
έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση
των εγκαταστάσεων καταβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά παράβολο, όπως αυτό
ορίζεται στην ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28παρ.4 του Ν. 3982/2011.
4. Στην περίπτωση που ορισμένη δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ειδικών
διατάξεων ή κανονισμών (π.χ. εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, εκρηκτικών, εμφιαλωτήρια
πεπιεσμένων αερίων, Κέντρα διανομής τσιμέντου της ΚΥΑ 21720/241/17.11.2003-ΦΕΚ 1731
Β’, όπως ισχύει), θα πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές αυτές διατάξεις και να
υποβάλλονται και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από αυτές.
5. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής είναι αναγκαία η επιβολή
όρων ή/και περιορισμών και η εκτέλεση ειδικών έργων κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη
του άρθρου 20 παρ. 7 Ν. 3982/2011, ο προσδιορισμός αυτών γίνεται είτε στην απάντηση
επί του Ερωτηματολογίου, είτε στην άδεια εγκατάστασης.
6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η συνδρομή μηχανικού και προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις νόμιμες ή κατώτατες αμοιβές, συνυποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα
Αρχή τα αποδεικτικά πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ και καταβολής αμοιβής μηχανικού και εργοδότη.
7. Το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται
σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 και την παρούσα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο
της επιχείρησης και κατατίθενται ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής θεωρημένα για το
γνήσιο της υπογραφής.
8. Με κάθε αίτηση ή Υπεύθυνη Δήλωση συνυποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα
αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του
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φορέα, σύστασης, νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του φορέα κ.λπ.
Νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του φορέα, που τηρούνται στη βάση του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Αδειοδοτούσα Αρχή.
9. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο ίδιας αίτησης ή Υπεύθυνης
Δήλωσης των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.3982/2011 σε άνω της μίας
Αδειοδοτούσες Αρχές.
10. Όλοι οι σχετικοί φάκελοι-επιμέρους δικαιολογητικά (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.)
που πρέπει να υποβληθούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρμόδιες για την χορήγηση
εγκρίσεων, αποφάσεων, αδειών ή γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση ή
τη λειτουργία των δραστηριοτήτων, δύναται να υποβληθούν στην Αδειοδοτούσα Αρχή. Η
τελευταία επιβλέπει την τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 25 παρ. 3.
11. Στην περίπτωση που ο φάκελος είναι ελλιπής η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του να ενημερώσει άπαξ, εγγράφως ή με
ηλεκτρονικό τρόπο, τον ενδιαφερόμενο και την Αδειοδοτούσα Αρχή για τις ελλείψεις του
φακέλου. Για τις ελλείψεις αυτές ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τα
συμπληρωματικά στοιχεία στην Αδειοδοτούσα Αρχή σε προθεσμία που τάσσεται από αυτή,
η οποία τα αποστέλλει αυθημερόν στις αρμόδιες υπηρεσίες επιβλέποντας την τήρηση των
προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3892/2011, οι οποίες ξεκινούν από την
ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων.
12. Όλες οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα τηρούνται υποχρεωτικά στο
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στις αδειοδοτούσες αρχές και
καταγράφονται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κάθε υπηρεσίας. Υπεύθυνος υπάλληλος για
την καταγραφή στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και για την επίβλεψη των
προθεσμιών του άρθρου 25 του Ν.3982/2011 είναι ο χειριστής του φακέλου και ο
προϊστάμενος αυτού. Στο πλαίσιο της επίβλεψης αυτής ο χειριστής του φακέλου είναι
επιπλέον υποχρεωμένος να ενημερώνει την κάθε αρμόδια υπηρεσία, εγγράφως ή με
ηλεκτρονικό τρόπο, για τις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης των προβλεπόμενων
προθεσμιών.
13. Στις περιπτώσεις που από την επιθεώρηση μιας δραστηριότητας προκύπτουν
παρεκκλίσεις, αυτές καταγράφονται και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας, εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικά. Εφόσον είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων χορηγείται από την
αδειοδοτούσα αρχή άπαξ προθεσμία στο φορέα, η οποία δε δύναται να ξεπερνά τους
δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τη σοβαρότητα και το πλήθος των παρεκκλίσεων. Κατά τη
διάρκεια της προθεσμίας αυτής είναι δυνατή, εφόσον έχει ξεκινήσει, η λειτουργία της
μονάδας με όρους και περιορισμούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή. Ο φορέας οφείλει να
ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά την Αδειοδοτούσα Αρχή για την άρση των
παρεκκλίσεων εντός της προθεσμίας και να καλέσει αυτήν σε νέο έλεγχο, ο οποίος πρέπει
να ολοκληρωθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός 15 ημερών. Τα αποτελέσματα του νέου
ελέγχου καταγράφονται εκ νέου και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας, εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν αρθούν οι παρεκκλίσεις, λόγω μη συμμόρφωσης του
φορέα εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ανακαλείται η άδεια ή παύει η ισχύς της
θεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.
14. Όλες οι άδειες ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των παρ. 1, 3 και 4 του Ν.3982/2011, οι
αποφάσεις, οι εγκρίσεις, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπως κοινοποιούνται
στον φορέα, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της αδειοδοτούσας αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται
για την έκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας ή την κατάθεση γνωστοποίησης
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή
1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν
πλήρως και με ακρίβεια.
2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο.
3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι.
4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

Προς:

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

(Συμπληρώνεται
Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
Όνομα

Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα
Ονομ/μο μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή
Αριθμός Διαβατηρίου

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός,
Αριθμός, ΤΚ)

Τηλέφωνα
e-mail

Fax

Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
Όνομα

Επώνυμο
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Ονομ/μο πατέρα
Ονομ/μο μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή
Αριθμός Διαβατηρίου

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός,
Αριθμός, ΤΚ)

Τηλέφωνα
e-mail

Fax

Α3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική ή συναφή δραστηριότητα
Α3.1 Στοιχεία μονάδας
Επωνυμία:
ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Έτος ίδρυσης:
Διεύθυνση/Θέση:
Οδός: ………………………………………………………………………………………………………………….

Αριθμός: ..........................................

Θέση: ....................................................................................................................................................................................
Τ.Κ.: .......................................................................................................................................................................................
Δήμος: ..................................................................................................................................................................................
Περιφερειακή Ενότητα: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
βάσει GOOGLE MAP :

□

βάσει ΕΓΣΑ ΄87:

□

_ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ B
_ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ Α
Α3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας
1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
2. Κύριοι τύποι μηχανημάτων:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
3. Κωδικός/-οί αριθμός/-οί δραστηριότητας κατά NACE: ……………..
……………..
………………
……………..
…………….
…………….

………………

……………..
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………………

4. Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
5. Διαδικασία παραγωγής:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
6. Παραγόμενα προϊόντα ή αποθηκευμένα προϊόντα εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα αποθήκευσης:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Α4. Περιγραφή Αιτήματος
Νέα γνωστοποίηση εγκατάστασης
(ίδρυση)

□

Γνωστοποίηση λειτουργίας

□

Μεταβολή γνωστοποίησης
εγκατάστασης λόγω μηχανολογικού
εκσυγχρονισμού

□

Έγκριση λειτουργίας

□

Μεταβολή γνωστοποίησης
εγκατάστασης λόγω προσθήκης
δραστηριότητας

□

Τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσμία
προς μεταφορά

□

Έγκριση εγκατάστασης λόγω
ίδρυσης

□

Υπαγωγή σε ΠΠΔ

□

Έγκριση εγκατάστασης λόγω
αλλαγής/προσθήκης
δραστηριότητας

□

Άλλο
…………………………………………………………….

□

Έγκριση εγκατάστασης λόγω
μετάπτωσης δραστηριότητας σε
διαφορετικό βαθμό όχλησης

□

Έγκριση εγκατάστασης λόγω
λήξεως χορηγηθείσας έγκρισης
εγκατάστασης

□

Παράταση έγκρισης εγκατάστασης

□

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β1. Κατάταξη δραστηριότητας
Β1.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός
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Ίδρυση /
Αιτούμενα
Υφιστάμενη
προς
κατάσταση κατάργηση

Αιτούμενα
Μετά από
προς
επέκταση /
εκσυγχρονισμό εκσυγχρονισμό

1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων, που
σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW)
2. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που
σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW)
3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων
προστασίας περιβάλλοντος (kW)
4. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των
μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την
παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης,
εξυπηρέτησης κτιρίων, κλιματισμού, κ.λπ.) (kW)
5. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού (€)

Β1.2 Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011
1. Μονάδα επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών,
τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση
Εάν ναι, συνολική ημερήσια παραγωγή

□

ΟΧΙ

□

ΟΧΙ

□

ΟΧΙ

□

ΟΧΙ

□

…………… kg

2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων,
διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών
Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα

ΝΑΙ

□

…………… kg

3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της
ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132Β), όπως εκάστοτε ισχύει
Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα

ΝΑΙ

□

…………… kg

4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200
κιλών.
Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

□

…………… kg

Β1.3 Κριτήρια κατάταξης
ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄1048)

ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471)

1. kW
2. Δυναμικότητα (t/ημέρα)
3. Δυναμικότητα (t/έτος)
4. Αποθηκευτική ικανότητα (t)
3

5. Αποθηκευτική ικανότητα (m )
6. Άλλο ………………….
Στην περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο παράρτημα ΙΧ της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β’ 2471)
συμπληρώστε τη μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων και υποκριτηρίων του Πίνακα 4 του εν λόγω παραρτήματος μαζί
με τη σχετική τεκμηρίωση:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β2. Απόβλητα δραστηριότητας
1. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται:
Στερεά απόβλητα

□

□

Υγρά απόβλητα

□
ΟΧΙ □
ΟΧΙ □

Αέρια απόβλητα

□
ΝΑΙ □

Επικίνδυνα Απόβλητα

ΝΑΙ

Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων
από τον φορέα;
2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται :

α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354) και
την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192) □
β. ή/και με άλλο τρόπο: (περιγραφή)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Για μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κωδικό Αποβλήτων (ΕΚΑ) :
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
4. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε:

□

Δίκτυο

□

Σηπτική δεξαμενή

Β3. Κτίριο / Θέση δραστηριότητας
1. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα
που ήδη υπάρχουν

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά:
Καλύπτονται με οικοδομική άδεια;
Απαιτείται νομιμοποίηση / τακτοποίηση πολεοδομική;

□
ΝΑΙ □

□
ΟΧΙ □

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, αναφέρατε σε ποια φάση τακτοποίησης/νομιμοποίησης βρίσκονται: ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα
που θα ανεγερθούν

□

ΟΧΙ

ΝΑΙ

□

□
□
ΟΧΙ □

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

ΝΑΙ

□

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν:
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις
κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν
3. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας θα γίνει σε
πολυώροφο κτίριο
Εάν ναι, επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α΄ 4) «Περί ιδιοκτησίας
κατ’ ορόφους»;
4. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης
5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

…………………………………………………………

6. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας

………………………… τ.μ.

7. Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε
οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του άρθρου 41 §4 του ν. 3982/2011

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

8. Συνθήκες γειτνιάσεως
Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει:
Κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις

□

Χαρακτηρισμένες λατομικές
περιοχές

□

Αεροδρόμιο

□

Μονάδες που εμπίπτουν
στην οδηγία SEVESO

□

Υδατικά συστήματα (ρέματα,
ποτάμια, λίμνες κ.λπ.)

□

Άλλο (σχολεία, εκκλησίες,
νοσοκομεία κ.λπ) ..............

□

Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με:
Κατοικίες

□

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

□

Δρόμους

□

Αποθήκες

□

Οικόπεδα

□

Άλλο ……………

□

9. Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας υπάρχουν
διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά
με την εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμό της μονάδας (συμβουλευθείτε
σχετικά τον Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος ερωτηματολογίου).

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Αναφέρατε τις χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης, εφόσον δεν επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και το ΦΕΚ
διοικητικής πράξης καθορισμού τους (π.χ. ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ, ZOE):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Β4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση
1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης
νερού (πχ. γεώτρηση)

ΝΑΙ

2. Κατανάλωση νερού

□

ΟΧΙ

□

.................................. κ.μ./ημέρα

Β5. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας
1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει πρόσοψη στον
αιγιαλό:

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν ναι, προβλέπεται να γίνουν τεχνικά έργα στον αιγιαλό και την παραλία

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την παραλία στη θέση αυτή,
επιτρέπεται η κατασκευή τους

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Β6. Κυκλοφοριακή σύνδεση
Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει είσοδο ή έξοδο σε :

□

Εθνική οδό

Επαρχιακή οδό

□

□

Δημοτική οδό

Β7. Χρήση υγραερίου / φυσικού αερίου

□
ΝΑΙ □

1. Θα γίνει χρήση υγραερίου

□
ΟΧΙ □
ΟΧΙ

ΝΑΙ

2. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου

Β8. Ατμολέβητες
Γίνεται χρήση ατμολεβήτων της ΥΑ οικ.10735/651/2012 (Β΄ 2656);

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
Ατμολέ
βητας

Κατηγορία

Πιστοποιητικό παραλαβής

(Α, Β ή Γ)

(αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία)

Πιστοποιητικό ελέγχου
(αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια)

1.
2.
3.
…

Β9. Δεξαμενές / Φιάλες
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Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες;

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε δεξαμενή και για κάθε φιάλη:
Κατηγορία

Περιεχόμενο

(φορητή ή σταθερή)

Συνολική χωρητικότητα

Πλήθος

(λίτρα)

1.
2.
3.
4.
….

Β10. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους;

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
Η/Ζ

Κατηγορία (εφεδρικό ή παραγωγό)

Ισχύς εφεδρικού (kVA)

Ισχύς παραγωγού (MW)

1.
2.
….

Β11. SEVESO
Αποθηκεύονται για τη λειτουργία της εγκατάστασης ουσίες που εμπίπτουν στη στήλη
1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (Β΄ 354) για την αντιμετώπιση κινδύνων
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης;

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

Εάν ναι, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται η εγκατάσταση:

□

Σε καμία εκ των δύο

1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ’ εκτίμηση (μηχανολογικός εξοπλισμός,
κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.)

……………………………. €

Ανώτερης βαθμίδας

□

Κατώτερης βαθμίδας

□

Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα ………………….
Τεχνικό προσωπικό

…………………………….

Διοικητικό προσωπικό

…………………………….
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□

Εργατοτεχνικό προσωπικό

…………………………….

Λοιπό προσωπικό

…………………………….

Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομείο

□

e-mail

□

Fax

□

Ταχυμεταφορά
(Courier)

□

Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του
αιτούντα για να προσέλθει στην
Υπηρεσία)

Ημερομηνία: …………………….
Υπογραφή:
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□

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ Α. ΓΝΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα δύναται να απαιτούνται ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή γνώμες
Υπηρεσιών μεταξύ των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων (αναφέρατε ποια έχετε
προμηθευθεί ή πρόκειται να προμηθευτείτε ή γνωρίζετε ότι απαιτούνται):
Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό χορηγούμενο
από τον ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση διέλευσης
γραμμών μέσης και υψηλής τάσης

ΦΕΚ 101/Δ/13-04-1974, ΦΕΚ 110/Δ/20-051975

Γνώμη/ άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε
αρχής ύδρευσης (π.χ. ΕΥΔΑΠ κ.λπ), σε
περίπτωση που από την περιοχή διέρχεται
κλειστός ή ανοικτός αγωγός νερού

Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983 (Β΄ 720),
όπως ισχύει

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε περίπτωση
που η δραστηριότητα περιλαμβάνει
επεξεργασία μεταλλεύματος

ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, (Β΄ 1227),
άρθρο 103

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε περίπτωση
ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων

Ν. 3028/2002

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εφόσον η
δραστηριότητα βρίσκεται πλησίον
εγκατάστασης για την οποία ευθύνη
λειτουργίας έχει η ΥΠΑ

ΥΑ Δ3/Δ/3271/2009 (Β΄ 191)

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της οικείας
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της
Περιφέρειας σε περίπτωση που η
δραστηριότητα χωροθετείται σε αγροτική
έκταση και εφόσον ενδέχεται να βρίσκεται
σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Άρθρο 56 παρ.2 Ν.2637/68, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ.37 του άρθρου
24 του Ν.2945/2001

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε
αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας εφόσον η
περιοχή εγκατάστασης εμπίπτει στις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

Άρθρο 46 του Ν.998/1979, όπως ισχύει

Τυχόν γνώμη/άλλο δικαιολογητικό φορέα
που απαιτείται ειδικώς από την κείμενη

Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την
ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την
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νομοθεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή ή
για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ.
περιοχές Natura, ΕΟΦ κ.λπ.)

απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού
βάσει αυτής.

ΣΗΜΕΙΟ Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων:
Σε σχέση με γειτνιάζουσες
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Ν. 4056/2012

Σε σχέση με χαρακτηρισμένες
λατομικές περιοχές

Άρθρο 48 του Ν. 4512/2018

Για την ίδρυση μονάδων παραγωγής
ή αποθήκευσης εκρηκτικών

Άρθρο 2 της ΚΥΑ 3329/21-2-1989 (Β΄ 132)

Αποστάσεις από οριοθετημένα
υδατικά συστήματα (ρέματα,
ποτάμια)

Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη
νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της
γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.

Αποστάσεις που απαιτούνται βάσει
ειδικής διάταξης (π.χ. λίμνη Υλίκη,
ιαματικές πηγές, Ιερές Μονές,
ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.) που
τυχόν υπάρχει

Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη
νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της
γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθμός Πρωτ. …………………

Aριθμός Γνωστοποίησης (*) ....................

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Νέα (1) ☐
Μεταβολή (2) ☐
Ακύρωση (3) ☐
Δραστηριότητα της παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016
Δραστηριότητα της παρ. 3 του άρθρου 48Α ν.4442/2016
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Νομικό πρόσωπο
Φυσικό πρόσωπο

Υπαγωγή σε
γνωστοποίηση
Α.
Είδος
επιχείρησης
Επωνυμία νομικού προσώπου/
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΑΦΜ

ΑΔΤ

Αριθμός
ΓΕΜΗ

Ονοματεπώνυμο
νομίμου εκπροσώπου

Όνομα

Επώνυμο

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ.
τηλεφώνου

Email

Β.

Ταχυδρομική
Διεύθυνση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Περιφερειακή
Ενότητα
Δήμος
Αριθμός
Οδός
Τ.Κ.

Γεωγραφικές
Γεωγρ.
συντεταγμένες
Γεωγρ. μήκος
πλάτος
(4)
Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας
Δόμησης)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ):
…………………………………………………...
Εντός πολυώροφης οικοδομής
Ναι ☐
Όχι ☐
Κανονισμός συνιδιοκτησίας
Ναι ☐
Όχι ☐
…
Γ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (5)
Τάξη NACE
Κωδικός NACE
της
Υποκατηγορί
δραστηριότητας
α NACE
(6)
Σύντομη περιγραφή δραστηριότητας
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
…
Δ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κινητήρια ….
Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW) (7)
Θερμική

Μέγεθος
δραστηριότητας

Δυναμικότητα της
εγκατάστασης ως προς
την πρώτη ύλη (8)

Επιλέξτε
μονάδα

Δυναμικότητα ως προς
το παραγόμενο προϊόν
(8)

Επιλέξτε
μονάδα

Αποθηκευτική ικανότητα
(8)

Επιλέξτε
μονάδα

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

….
t/ημέρα ή
t/έτος ή άλλη
κατάλληλη
μονάδα
t/ημέρα ή
t/έτος ή άλλη
κατάλληλη
μονάδα
t ή κ.μ.

Νόμιμος εκπρόσωπος / Ιδιοκτήτης
(Ονοματεπώνυμο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (9)
Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου
Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ
Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ της βεβαίωσης χρήσης γης από
την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης
Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ για τις γνώμες Υπηρεσιών, που
σχετίζονται με τη χωροθέτηση της δραστηριότητας
(10)
Αρ. και ποσό παραβόλου

(*)

(1)

Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την υπηρεσία κατά την υποβολή
νέας γνωστοποίησης και από τον φορέα της δραστηριότητας όταν πρόκειται για μεταβολή ή
ακύρωση
Νοείται η για πρώτη φορά εγκατάσταση δραστηριότητας/ων σε συγκεκριμένη θέση
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Οποιαδήποτε μεταβολή ήδη υποβληθείσας γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή που αφορά
στον τόπο της εγκατάστασης, για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση
Αφορά οριστική διακοπή εργασιών στον τόπο εγκατάστασης
Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLE MAP για ένα σημείο εντός της εγκατάστασης
Μία ή περισσότερες
Αναφέρεται το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την
δραστηριότητα που πρόκειται να ασκηθεί
Συμπληρώνεται η ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού
Συμπληρώνεται ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται για την κατάταξη όχλησης στην
ΚΥΑ οικ. 3137/2012/191/Φ.15/2012 (Β΄1048)
Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για
όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση
Βλ. άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ της παρ. 2 της ΥΑ 483/35/Φ.15/2012 (Β΄158), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

Αριθμός Πρωτ. …………………

Aριθμός Γνωστοποίησης (*) ....................

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Νέα (1) ☐
Μεταβολή (2) ☐
Ακύρωση (3) ☐
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Νομικό πρόσωπο
Φυσικό πρόσωπο

Α.
Είδος
επιχείρησης
Επωνυμία νομικού προσώπου/
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΑΦΜ

ΑΔΤ

Αριθμός
ΓΕΜΗ

Ονοματεπώνυμο
νομίμου εκπροσώπου

Όνομα

Επώνυμο

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ.
τηλεφώνου

Email

Β.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Περιφερειακή
Ενότητα
Ταχυδρομική
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
Οδός
Τ.Κ.
Γεωγραφικές
Γεωγρ.
Γεωγρ. μήκος
συντεταγμένες (4)
πλάτος
Γ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (5)
Τάξη NACE
Κωδικός NACE
της
Υποκατηγορία
δραστηριότητας
NACE
(6)
Σύντομη περιγραφή δραστηριότητας
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Δ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κινητήρια ….
Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW) (7)
Μέγεθος
Θερμική ….
δραστηριότητα Δυναμικότητα της
t/ημέρα ή
Επιλέξτε
ς
εγκατάστασης ως προς
t/έτος ή άλλη
μονάδα
την πρώτη ύλη (8)
κατάλληλη
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Δυναμικότητα ως προς το
παραγόμενο προϊόν (8)

Επιλέξτε
μονάδα

Αποθηκευτική ικανότητα (8)
Αρ. εργαζομένων

Εγκατάσταση
& εξοπλισμός

Στεγασμένη επιφάνεια
(τ.μ.)
Ύπαρξη ατμολεβήτων
Ύπαρξη δ/ξ υγραερίου
Ύπαρξη εξοπλισμού υπό
πίεση
Ύπαρξη Η/Ζ
Χρήση νερού
Ύπαρξη εύφλεκτων,
εκρηκτικών, διαβρωτικών,
οξειδωτικών, τοξικών ή
άλλων επικίνδυνων
ουσιών
Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ
(9)

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

μονάδα
t/ημέρα ή
t/έτος ή άλλη
κατάλληλη
μονάδα

<10
και άνω

Επιλέξτε
μονάδα
11-50

t ή κ.μ.
51-150

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Αρ.
ορόφων
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
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……………..
……………..
……………..
.…………….
……………..

Νόμιμος εκπρόσωπος / Ιδιοκτήτης
(Ονοματεπώνυμο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (10)
Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης
Αρ. άδειας δόμησης
Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ
Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας
Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού
Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για
περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή
εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με
σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης
Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και
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παραλίας
Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου
Αρ. και ποσό παραβόλου
(*)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την υπηρεσία κατά την υποβολή
νέας γνωστοποίησης και από τον φορέα της δραστηριότητας όταν πρόκειται για μεταβολή ή
ακύρωση
Νοείται η για πρώτη φορά εγκατάσταση δραστηριότητας/ων σε συγκεκριμένη θέση
Οποιαδήποτε μεταβολή ήδη υποβληθείσας γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή που αφορά
στον τόπο της εγκατάστασης, για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση
Αφορά οριστική διακοπή εργασιών στον τόπο εγκατάστασης
Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLE MAP για ένα σημείο εντός της εγκατάστασης
Μία ή περισσότερες
Αναφέρεται το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την
ασκούμενη/-ες δραστηριότητα/-ες
Συμπληρώνεται η ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού
Συμπληρώνεται κατά προσέγγιση
Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται απόβλητα,
σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 ν. 4042/2012
Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για
όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση».
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