
Η μεταρρύθμιση στην αδειοδότηση των μεταποιητικών 
και συναφών δραστηριοτήτων

Ειρήνη Πιτταρά
Προϊσταμένη Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών 

Πάρκων



Στάδια Αδειοδότησης

Στάδιο Εγκατάστασης

• Γνωστοποίηση Εγκατάστασης

• Έγκριση Εγκατάστασης

Στάδιο Λειτουργίας

• Γνωστοποίηση Λειτουργίας

• Έγκριση Λειτουργίας



Έννοια της Γνωστοποίησης

Ενημέρωση των 
αρμόδιων εποπτικών 
αρχών για την έναρξη 
λειτουργίας από τον 

φορέα μιας οικονομικής 
δραστηριότητας

Από την υποβολή της 
ξεκινά άμεσα η 
λειτουργία της 

δραστηριότητας, χωρίς 
να απαιτείται άδεια 

λειτουργίας.

Προϋποθέτει ότι η 
εγκατάσταση άσκησης 

της οικονομικής 
δραστηριότητας πληροί 
τις τεχνικές απαιτήσεις 
ασφαλούς λειτουργίας 

της και ότι έχουν ληφθεί 
οι απαιτούμενες 

εγκρίσεις.



Ωφελήματα από την έγκριση εγκατάστασης

Ως προς το Περιεχόμενο

• Η Άδεια εγκατάστασης 
αντικαθίσταται από την έγκριση 
εγκατάστασης  εξετάζοντας τη 
δραστηριότητα , την όχληση  και τις 
χρήσεις γης σε συνδυασμό με τη 
βιομηχανική νομοθεσία

• Χορηγείται για το ανώτατο όριο της 
όχλησης στο οποίο κατατάσσεται η 
δραστηριότητα

Οφέλη

Ταχύτητα: Fast Track διαδικασία 
(δυνατότητα μηχανολογικού 

εκσυγχρονισμού της μονάδας)

Διάρκεια: Aύξηση ετών από 3 (+3 
έτη με παράταση) σε 5(+5 με 

παράταση) για την υλοποίηση της 
μονάδας

Προστασία έναντι αλλαγών των 
χρήσεων γης

Μείωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών

• ερωτηματολόγιο,  χρήσεις γης και 
τοπογραφικό

• κατά περίπτωση γνώμη φορέων από 
εξαντλητική λίστα.

• ΑΕΠΟ/ ΠΠΔ υποβάλλεται μόνο στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν 
καθορισμένες χρήσεις γης, 

• Αντί του  κανονισμού συνιδιοκτησίας 
(εφόσον απαιτείται) ΥΔ 



Πότε γίνεται γνωστοποίηση εγκατάστασης 

Για το στάδιο της εγκατάστασης ο κανόνας είναι η 
έγκριση εγκατάστασης, ωστόσο γνωστοποίηση 

προβλέπεται μόνο σε δυο περιπτώσεις:
◦ Με κριτήριο το μέγεθος της δραστηριότητας: δραστηριότητες μικρού μεγέθους δηλ. 

επαγγελματικά εργαστήρι, μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 
χαμηλής όχλησης και αποθήκες χαμηλής όχλησης άρθρο 48Α παρ. 2 ν. 4442/2016)

◦ Mε κριτήριο τον τόπο εγκατάστασης : για δραστηριότητες ανεξαρτήτως μεγέθους 
που πρόκειται να εγκατασταθούν σε περιοχές που από τα ΓΠΣ, ΤΧΣ, ΣΧΟΟΑΠ 
καθορίζονται γενικές κατηγορίες χρήσεων γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας.

ΕΞΑΙΡΕΣH

Μονάδες SEVESO, Οff-shore 

safety, Αγωγοί φυσικού αερίου

Έγκριση Εγκατάστασης



Πότε γίνεται έγκριση λειτουργίας

 Ο κανόνας στο στάδιο της λειτουργίας είναι η γνωστοποίηση, ωστόσο, 
έγκριση απαιτείται μόνο:

 Για δραστηριότητες αυξημένης επικινδυνότητας

 Για ίδρυση δραστηριοτήτων με περιβαλλοντική επιβάρυνση(Α1 και μέχρι 
το 2020 Α2,  ή μετάπτωση σε αυτές, σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
κατάταξη)

-Μονάδες SEVESO

-Off-shore safety

-Αγωγοί φυσικού αερίου



Διοικητική Διαδικασία που προβλέπεται από το  
νέο αδειοδοτικό καθεστώς 

Υποβολή Ερωτηματολογίου από το φορέα της δραστηριότητας στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή

Προσδιορισμός δικαιολογητικών από την Αδειοδοτούσα Αρχή

Υποβολή γνωστοποίησης στο πληροφοριακό σύστημα 
notifybusiness ή υποβολή αίτησης για έγκριση αφού λάβει την 
απάντηση για προσδιορισμό δικαιολογητικών

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται είτε από τον 
ενδιαφερόμενο είτε από την Αδειοδοτούσα Αρχή



Βασικές αλλαγές στα Logistics
Λειτουργία των ΚΑΔ ΜΟΝΟ με 
Γνωστοποίηση.

Έγκριση εγκατάστασης  ΜΟΝΟ 
στην κατηγορία Α΄και σε 
περιοχές εκτός εγκεκριμένων 
χωρικών σχεδίων.

Μείωση δικαιολογητικών

Α.κατάργηση μηχανολογικής 
μελέτης

Β. αντικατάσταση βεβαιώσεων 
κυκλοφοριακής σύνδεσης από 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Για τα πλυντήρια –λιπαντήρια
ιδιωτικής χρήσης που λειτουργούν 

εντός ΚΑΔ δεν απαιτείται 
βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

Ενιαία Μελέτη Πυροπροστασίας 
για το σύνολο της εγκατάστασης.

Χρονική διάρκεια πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας 5 έτη.    



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Α.Δ.

Βήμα 1
Υποβολή 

ερωτηματολογίου

Βήμα 2
Απάντηση 
υπηρεσίας

Βήμα 3
* Συγκέντρωση 

Δικαιολογητικών
στην εγκατάσταση

Βήμα 4
Υποβολή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ–

Άμεση Λειτουργία

Βήμα 5
Αυτοψία ως νομίμως

λειτουργούσα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

Αδειοδοτούσα Αρχή.

1η κατηγορία: Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, που δεν κατατάσσονται 
στην κατηγορία  Α΄ του ν. 4014/2011 και βρίσκονται εντός σχεδιασμού* 

•Εντός σχεδιασμού=
εντός περιοχών που καθορίζονται από εγκεκριμένα 
χωρικά σχέδια (ΓΠΣ,  ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΖΟΕ) με τη 
γενική κατηγορία χρήσης των άρθρων 5, 6 και 7 του 
π.δ. 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166)



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Α.Δ.

Βήμα 1
Υποβολή 

ερωτηματολογίου

Βήμα 2
Απάντηση 
υπηρεσίας

Βήμα 3
* Συγκέντρωση 

δικαιολογητικών

Βήμα 4
Υποβολή δικαιολογητικών 

για την έκδοση 
άδειας εγκατάστασης - Αυτοψία

Βήμα 5
Έκδοση 

άδειας εγκατάστασης 

Βήμα 6
Συγκέντρωση 

δικαιολογητικών που
φυλάσσονται στην εγκατάσταση

Βήμα 7
Υποβολή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

– Άμεση Λειτουργία

Βήμα 8
Αυτοψία ως νομίμως

λειτουργούσα

Διαδικασία Εγκατάστασης
Διαδικασία Λειτουργίας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

Αδειοδοτούσα Αρχή

2η κατηγορία: Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην 
υποκατηγορία Α του ν. 4014/2011 (άνω των 200.000 κ.μ.) ή Β κατηγορίας εκτός σχεδιασμού. 


