ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπως κατατίθεται τις προσεχείς ημέρες από το Υπουργείο
Ανάπτυξης για ψήφιση στη Βουλή, περιορίζουν σημαντικά τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του
παρελθόντος και δημιουργούν βάσιμες ελπίδες για απλούστευση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος.
Το νέο σχέδιο νόμου, στο οποίο υιοθετήθηκαν πολλές από τις προτάσεις που είχε καταθέσει ο
Σύνδεσμος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κινείται στη σωστή κατεύθυνση και με ευρύ πνεύμα
απλουστεύει σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο καθώς κυρίως καθιστά τις διαδικασίες
ορθολογικότερες προσβλέποντας στη μείωση της ταλαιπωρίας του πολίτη που στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο επιχειρηματίας.
Κύριο σημείο αναφοράς του νομοσχεδίου αποτελεί η σύσταση Διευθύνσεων Ανάπτυξης σε
κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στις οποίες εντάσσονται τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών
(ΚΥΕ) με στόχο να λειτουργήσουν ως υπηρεσίες μιας στάσης (one stop shop). Με τον τρόπο
αυτό, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του βιομηχανικού κόσμου, που θα απευθύνεται πλέον σε
μια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των θεμάτων σύστασης και αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Σημαντικό μέτρο για πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζει ο ΣΒΒΕ, τις διατάξεις που
αφορούν στη μεταβίβαση των επιχειρήσεων, καθώς οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας
που είναι σε ισχύ συνεχίζουν να υφίστανται στις περιπτώσεις μεταβίβασης σε νέο φορέα, με
την προϋπόθεση να μην έχει διακοπεί η λειτουργία της δραστηριότητας.
Επίσης, προβλέπεται χορήγηση προθεσμίας (μέχρι τρία χρόνια) για μεταφορά εγκαταστάσεων
ή τεχνική ανασυγκρότηση, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία των μονάδων. Παράλληλα,
αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ανανέωσης της άδειας λειτουργίας που έχει λήξει, καθώς δίνεται
η δυνατότητα ανανέωσής της, με βασική προϋπόθεση να μην έχει διακοπεί η λειτουργία της
μονάδας.
Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στις δραστηριότητες οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του
νόμου δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας να αποκτήσουν ενιαία
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
Περαιτέρω, η απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις με
κινητήρια ισχύ μέχρι 22 KW και θερμική ισχύ μέχρι 50 KW εκτιμάται ότι θα απαλλάξει μεγάλο
αριθμό μικρών επιχειρήσεων από τις υποχρεώσεις έκδοσης των αντίστοιχων αδειών και
αποτελεί σημαντικό βήμα.
Τέλος, θεωρούνται χωροθετημένες οι παραγωγικές μονάδες, η ίδρυση των οποίων εγκρίθηκε
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ.2687/1953 και του ν. 4171/1961, εφόσον τούτο συνάδει
με τις κατευθύνσεις των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, μέχρι την οριστική εξειδίκευση
και εφαρμογή των πλαισίων αυτών.

Ολοκληρώνοντας, ο ΣΒΒΕ αναμένει το ταχύτερο δυνατόν, τις υπουργικές αποφάσεις που θα
περιορίζουν δραστικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας.
Οι κατ’ άρθρον προτάσεις του ΣΒΒΕ έχουν ως εξής:
Άρθρο 4: Άδεια εγκατάστασης
Να προβλεφθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την κατάθεση των δικαιολογητικών
έως τη χορήγηση από την αδειοδοτούσα αρχή της άδειας εγκατάστασης.
Παράγραφος 5
Να διευκρινιστεί ότι η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται μια φορά και ισχύει για τρία χρόνια,
διάστημα στο οποίο θα πρέπει να βγει η άδεια λειτουργίας.
Άρθρο 5: Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
Παράγραφος 1
Για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό, να απαλειφθεί η υποχρέωση να
περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά έναρξης λειτουργίας, η βεβαίωση χρήσης γης, καθώς ο
έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή.
Άρθρο 6: Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης – μετεγκατάστασης
δραστηριότητας
Παράγραφος 3
Να περιληφθούν και οι μονάδες μέσης και υψηλής όχλησης, στην υποχρέωση της αρμόδιας
υπηρεσίας να γνωστοποιεί στην αδειοδοτούσα αρχή και τον ενδιαφερόμενο την έγκριση ή μη
των περιβαλλοντικών όρων, εντός 30 ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία θα
περιέλθει σε αυτήν η σχετική μελέτη.
Άρθρο 7: Αλλαγή χρήσης γης
Να προστεθεί παράγραφος 4 με την οποία να δίνεται η δυνατότητα σε περιπτώσεις αλλαγής
χρήσης γης να ισχύουν τα κίνητρα της παραγράφου 8 του άρθρου 6.
Άρθρο 10: Χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας
Παράγραφος 3
Να προστεθεί ότι η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας χορηγείται για αόριστο χρόνο με
απόφαση που εκδίδεται εντός μηνός από την κατάθεση των δικαιολογητικών.
Επιπλέον, ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι στις τελικές προτάσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν τρία
ακόμη πρακτικά θέματα τα οποία θα διασφαλίσουν την εφαρμογή των διαδικασιών
αδειοδοτήσεων.
Το πρώτο θέμα αφορά στα χρονικά όρια τήρησης των διαδικασιών από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, τα οποία χρειάζεται να είναι σαφώς καθορισμένα καθώς η μείωση του χρόνου
ολοκλήρωσης των διαδικασιών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της απλοποίησης του νομοθετικού
πλαισίου των αδειοδοτήσεων.
Το δεύτερο θέμα αφορά στην επανεξέταση του συνόλου του πλαισίου των κανόνων
πυροπροστασίας και στην εναρμόνισή του με τις ισχύουσες πρακτικές στις ευρωπαϊκές χώρες
καθώς η εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων δεν είναι πάντα εφικτή με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών.

Το τρίτο θέμα αφορά στη νομιμοποίηση των υφιστάμενων μη σύννομων επιχειρήσεων μέσω
των νέων διαδικασιών έκδοσης αδειών χωρίς την επιβολή προστίμων. Η υιοθετήση της
πρότασης αυτής, από την Γ.Γ.Β., ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι θα υποστηρίξει ουσιαστικά τις
σύννομες επιχειρήσεις, που σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν σε πλαίσια αθέμιτου
ανταγωνισμού με επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης καθώς οι
σύννομες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να τηρήσουν τις σχετικές προϋποθέσεις έχουν
μεγαλύτερο κόστος στα προϊόντα τους με αποτέλεσμα υψηλότερες, μη ανταγωνιστικές τιμές.
Φυσικά, υπάρχει και σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μη σύννομες
επιχειρήσεις.

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ερωτηματολόγιο
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΝΑΙ
ΟΧΙ. Χρειάζεται μόνον να υποβληθεί η
σχετική μελέτη. Αν υπάρχουν πρόσθετες
υποδείξεις, θα ικανοποιηθούν στο διάστημα
της προσωρινής άδειας.
Βεβαίωση χρήσης γης
ΟΧΙ. Αρκεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι η
εγκατάσταση είναι συμβατή με την χρήση γης.
Υπεύθυνη
Δήλωση αρμόδιου ΝΑΙ
Μηχανικού για τα κτίρια
Μηχανολογική Μελέτη
ΝΑΙ
Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα
ΝΑΙ
Μελέτη επικινδυνότητας
ΝΑΙ
Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου ΝΑΙ
13.1. α, γ, δ και διάγραμμα ροής
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
ΟΧΙ. Χρειάζεται μόνον να υποβληθεί η
σχετική μελέτη. Αν υπάρχουν πρόσθετες
υποδείξεις, θα ικανοποιηθούν στο διάστημα
της προσωρινής άδειας.
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
ΟΧΙ. Χρειάζεται μόνον να υποβληθεί η
σχετική μελέτη. Αν υπάρχουν πρόσθετες
υποδείξεις, θα ικανοποιηθούν στο διάστημα
της προσωρινής άδειας.
Άδεια
διάθεσης
αποβλήτων, ΟΧΙ. Χρειάζεται μόνον να υποβληθεί η
εφόσον απαιτείται
σχετική μελέτη. Αν υπάρχουν πρόσθετες
υποδείξεις, θα ικανοποιηθούν στο διάστημα
της προσωρινής άδειας.
Κανονισμός συνιδιοκτησίας, όταν ΝΑΙ. Να προστεθεί «… ή έγγραφη σύμφωνη
στο κτίριο υπάρχει και κατοικία ή γνώμη του 75% των συνιδιοκτητών».
βεβαίωση του διαχειριστή ύστερα
από
απόφαση
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σχετική μελέτη. Αν υπάρχουν πρόσθετες
υποδείξεις, θα ικανοποιηθούν στο διάστημα
της προσωρινής άδειας
υδραυλικής ΝΑΙ
παραλαβής

Πιστοποιητικά
δοκιμασίας
ατμολέβητα
Άδεια χρήσης νερού
Βεβαίωση
κατασκευής
κυκλοφοριακής σύνδεσης
Βεβαίωση
απαλλαγής
κατασκευής
κυκλοφοριακής
σύνδεσης
Έγκριση ειδικών κανονισμών ή
διατάξεων
Παραχώρηση
Κοινοχρήστων,
δημοτικών
ή
Κοινοτικών
εκτάσεων κλπ
Άδεια
κατασκευής
λιμενικού
έργου
Άδεια
απαλλοτρίωσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ. Υπεύθυνη δήλωση
ΝΑΙ
ΝΑΙ. Αλλά να προσδιοριστούν.
ΝΑΙ

ΟΧΙ. Χρειάζεται μόνον να υποβληθεί η
σχετική μελέτη. Αν υπάρχουν πρόσθετες
υποδείξεις, θα ικανοποιηθούν στο διάστημα
της προσωρινής άδειας.
αναγκαστικής ΝΑΙ

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.
ΣΤΑΔΙΟ Α.
Η επιχείρηση καταθέτει στην Πολεοδομία της Νομαρχίας της περιοχής όπου προτίθεται
να εγκαταστήσει τη Βιομηχανική Μονάδα φάκελο ο οποίος θα περιέχει:
1. Τοπογραφικό διάγραμμα.
2. Διάγραμμα κάλυψης.
3. Τίτλο ιδιοκτησίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού ότι η εν λόγω μονάδα υπάγεται στην
κατηγορία δραστηριότητας όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
5. Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού για τη συμβατότητα με τη χρήση γης και τη
χωροθέτηση.
6. Αίτηση και τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής για την Αρχαιολογική Υπηρεσία,
όπου φαίνεται το συγκεκριμένο οικόπεδο της εγκατάστασης, εφόσον δεν
υπάρχει ήδη άλλη εγκαταστημένη μονάδα της επιχείρησης. Σε άλλη περίπτωση
αναφέρεται το οικόπεδο και η άδεια της προηγούμενης μονάδας.

7. Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού για το Λιμενικό.
8. Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού για τον ΕΟΤ.
9. Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού για το Υπουργείο Γεωργίας ότι δεν
πρόκειται για χαρακτηρισμένη δασική έκταση.
10. Μελέτη κυκλοφοριακού κόμβου.
11. Στατική και αρχιτεκτονική μελέτη των κτιριακών εγκαταστάσεων (Φάκελος).
12. Μελέτη πυρασφαλείας της Μονάδας (Μελέτη ενιαίας πυροπροστασίας). Η άδεια
που θα εκδοθεί είναι αορίστου χρόνου.
13. Παραστατικά εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων (φόροι, τέλη, εισφορές,
κλπ.)
Με την κατάθεση του φακέλου στη Διεύθυνση Πολεοδομίας ελέγχεται η πληρότητα του
φακέλου και δίνεται από την Υπηρεσία αριθμός κατάθεσης, ώστε να είναι δυνατή
υπηρεσιακά η επικοινωνία των Διευθύνσεων Βιομηχανίας και Πολεοδομίας.
ΣΤΑΔΙΟ Β.
Η επιχείρηση καταθέτει εν συνεχεία, στη Διεύθυνση Βιομηχανίας και Ορυκτού πλούτου
της Νομαρχίας της περιοχής, που προτίθεται να εγκαταστήσει τη βιομηχανική μονάδα,
φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
1. Τον αριθμό κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομία.
2. Μελέτη της εγκατάστασης – εξοπλισμού.
3. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η άδεια που θα εκδοθεί είναι αορίστου
χρόνου.
4. Μελέτη επικινδυνότητας αν χρειάζεται. Η άδεια που θα εκδοθεί είναι αορίστου
χρόνου.
5. Μελέτη και αίτηση άδειας διάθεσης λυμάτων.
6. Μελέτη και αίτηση άδειας για λέβητες και δοχεία πιέσεως αν χρειάζεται.
Είναι προφανές ότι οι παραπάνω Διευθύνσεις της Νομαρχίας, παραλήπτες των δύο
«φακέλων», οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να
αποφασίσουν αν θα βασιστούν στις υπεύθυνες δηλώσεις ή αν θα ζητήσουν αυτοψία.
Με την κατάθεση του φακέλου στη Διεύθυνση Βιομηχανίας ελέγχεται η πληρότητα του
φακέλου και δίδεται βεβαίωση κατάθεσης / αριθμός πρωτοκόλλου, η οποία επέχει
αυτομάτως θέση προσωρινής άδειας με την οποία η μονάδα μπορεί να αρχίσει τη
λειτουργία της.
ΣΤΑΔΙΟ Γ.
Η άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου (οριστική άδεια) εκδίδεται μέσα σε 12 μήνες,
διάστημα ικανό για τον οποιοδήποτε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο διάστημα αυτό, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που στο συνολικό διάστημα των 12 μηνών δεν ολοκληρωθεί η
διαδικασία αδειοδότησης, η επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει την έκδοση οριστικής
άδειας. Η Διεύθυνση Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου υποχρεούται εντός εβδομάδος
να εκδώσει την παραπάνω άδεια.
Σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν αιτιολογημένα ότι πρέπει να
ληφθούν πρόσθετα μέτρα πέραν αυτών που αναφέρονται στις διάφορες μελέτες, η
άδεια δίδεται υπό τον όρο ότι τα μέτρα θα ληφθούν μέσα σε εύλογο χρόνο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η επιχείρηση ολοκληρώνει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης με το νομικό
πλαίσιο που υφίσταται κατά την παραπάνω ημερομηνία βεβαίωσης κατάθεσης
της Διεύθυνσης Βιομηχανίας (εκτός εάν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών
αδειοδότησης προκύψουν απλουστεύσεις στο νομοθετικό πλαίσιο).
2. Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατεστημένη
ισχύ έως 100 KW.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Η άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου δεν χρειάζεται επέκταση στις περιπτώσεις όπου
η αύξηση της ισχύος δεν υπερβαίνει το 20% της εγκατεστημένης ισχύος και με ανώτατο
όριο τα 1000 KVA.
Για τις επιχειρήσεις χαμηλής και μεσαίας όχλησης (όπως κατατάσσονται με την
απόφαση 13727/724/05.08.2003/ΦΕΚ 1087 τεύχος Β’) δεν απαιτείται επέκταση άδειας
εφόσον η αύξηση της ισχύος δεν αλλάζει το βαθμό όχλησης.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η επιχείρηση υποχρεούται στην ανακοίνωση επέκτασης
του μηχανολογικού της εξοπλισμού στη Διεύθυνση Βιομηχανίας. Η ανακοίνωση
συνοδεύεται από δήλωση ιδιώτη μηχανικού που αναφέρει τους τύπους μηχανημάτων
που προστίθενται και τις σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης των κατασκευαστών τους
(CE). Εφόσον χρειάζεται, μαζί με τη δήλωση του ιδιώτη μηχανικού κατατίθεται και
Μελέτη Περιβαλλοντικών Ορων. Η ανακοίνωση αυτή επέχει θέση άδειας.
Σε περίπτωση που έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο και απαιτείται η συμμόρφωση της
επιχείρησης σε νέο νομικό πλαίσιο δίνεται χρονικό διάστημα 18 μηνών εντός του
οποίου η επιχείρηση οφείλει να συμμορφωθεί. Το διάστημα αυτό μπορεί να
επιμηκυνθεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα της επιχείρησης σε άλλους 18 μήνες. Στο
διάστημα που μεσολαβεί ισχύει η άδεια λειτουργίας, υπό τον όρο ότι έχει κατατεθεί ο
φάκελος επέκτασης της άδειας πριν τη λήξη της.
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Σε περίπτωση «Κτιριακής Επέκτασης» κατατίθεται δήλωση «κτιριακής επέκτασης
χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό» στην Διεύθυνση Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου
και η Βεβαίωση / αρ. πρωτοκόλλου κατατίθεται στη Διεύθυνση Πολεοδομίας μαζί με τα
υπόλοιπα παραστατικά για την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας. Και σ΄ αυτή την
περίπτωση ο αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας επέχει θέσει
άδειας.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για τις υπό μεταφορά υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στις οποίες δεν είναι
δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας, προβλέπεται χρονικό διάστημα
μετεγκατάστασης μιας πενταετίας.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Ο χρόνος παράβασης μηδενίζεται για τους τρεις πρώτους μήνες καθώς θεωρείται
χρόνος προετοιμασίας.
Παράλληλα, σε περίπτωση πολλαπλών παραβάσεων ισχύει η δυσμενέστερη
περίπτωση και όχι σωρευτικά.

Η αυξομείωση του προσδιοριζόμενου προστίμου από τον τελικώς υπογράφοντα την
απόφαση επιβολής αυξάνεται από + 20% σε + 40%.

