
«Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης» 

Εισηγητής: 
 
Βασίλης Κρικέλης, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ., MSc 



 
Βασικό νομοθετικό πλαίσιο 
 

 

 Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α‘/11-3-2005) «Ίδρυση και λειτουργία 
βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

 Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α‘/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 

 Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114Α‘/10-5-2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης 
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 



 
 
Κανονιστικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση του 
Ν.4262/2014  
 
  Αριθμ. οικ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181/Β/27-11-2014) Υπ. Απόφαση 

«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων» 

 

 Αριθμ. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/8-12-2014) Υπουργική 
Απόφαση «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού 
ενεργητικής πυροπροστασίας 

  

 

103 βιομηχανικές δραστηριότητες -897 ΚΑΔ 

Κατάργηση υποχρέωσης εφοδιασμού με μελέτη και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας 



 
Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 12684/92/2014 (Ι)  

  



 
 Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 12684/92/2014 (ΙΙ)  
 
  



 
Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 12684/92/2014 (ΙΙΙ)  
 
  



 
Βασικά σημεία Υ.Α. αριθμ. οικ. 12684/92/2014    
 
 Άσκηση δραστηριότητας χωρίς άδεια λειτουργίας ή Υπεύθυνη 

δήλωση έναρξης λειτουργίας – Διατήρηση άδειας εγκατάστασης 

 Υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων κατ’ 
ιδίαν εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης 
άλλων Υπηρεσιών 

 Υποχρέωση ενημέρωσης αδειοδοτούσας αρχής 

 Έλεγχος εκ των υστέρων – Κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
Ν.3982/2011 

 Εφαρμογή και στις δραστηριότητες με κινητήρια ισχύ <10 KW 

 Κατάργηση παραβόλων 



 
Διαδικασία σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. οικ. 
12684/92/2014    
 
 Δυνατότητα ενημέρωσης για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και εγκρίσεις και για τη δυνατότητα εγκατάστασης –
Προσδιορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 

 

 Τήρηση φορολογικών, κοινωνικοσφαλιστικών υποχρεώσεων, 
εγγραφή στο ΓΕΜΗ 

 Λήψη απαραίτητων εγκρίσεων κλπ 

 Ενημέρωση αδειοδοτούσας αρχής για έναρξη λειτουργίας/επέκταση 

 

 

Υποβολή ερωτηματολογίου και χρήσης γης 
 

Υποβολή ερωτηματολογίου 
 



 
Αξιολόγηση της  Υ.Α. αριθμ. οικ. 12684/92/2014    
 
 Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τον πολίτη  

 Απαλλαγή του Δημοσίου από διαχειριστικό βάρος – Εντατικοποίηση 
ελέγχων 

 Πλήρης κατάργηση της Υπηρεσίας «μιας στάσης» 

 Ευθύνη στον φορέα της δραστηριότητας 

 Εφαρμογή στις δραστηριότητες με κινητήρια ισχύ <10 KW 



 
Βασικά σημεία Υ.Α. αρ. οικ. 12997/145/Φ.15/2014    
 
 Απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής 

πυροπροστασίας και πιστοποιητικό πυροπροστασίας  για 
δραστηριότητες κατηγοριών Ο και Αα 

 Υποχρέωση λήψης γενικών προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας 
και κατασταλτικών μέτρων ανάλογα με την κατηγορία 

 Έλεγχος από την Αδειοδοτούσα Αρχή 

 Για μονάδες που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου 
συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται σύνταξη 
μελέτης, διαθέσιμη στην έδρα της επιχείρησης 



Μεθοδολογία αδειοδότησης   

 Κατατάσσω τη δραστηριότητα βάσει της Υ.Α. 1958/2012 

 Ελέγχω εάν η δραστηριότητα εμπίπτει στην Υ.Α. αρ.οικ. 12684/92/2014 

             Εάν εμπίπτει              Εάν δεν εμπίπτει  Αδειοδότηση βάσει Ν.3982/2011 

               

 

 

 

 

 

Συγκεντρώνω δικαιολογητικά & εγκρίσεις 
 

Ενημερώνω την Αδειοδοτούσα Αρχή 
 

Κατατάσσω τη δραστηριότητα ως προς την όχληση 

Κατατάσσω τη δραστηριότητα ως προς την απαιτούμενη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση – Καθορίζω ΠΠΔ εάν υπάρχουν 

Ελέγχω χρήσεις γης/ χρήση κτιρίου/ κανονισμό συνιδιοκτησίας 

Ελέγχω για πιθανή γνωμοδότηση συναρμόδιων Υπηρεσιών 
(Δ/νση Υγείας, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση 
Κτηνιατρικής, Γενικό Χημείο του Κράτους, Φορείς Διαχείρισης) 

Συγκεντρώνω δικαιολογητικά, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις κλπ 

Υποβάλλω πλήρη φάκελο στην Αδειοδοτούσα Αρχή 

Καθορίζω τον /τους ΚΑΔ της δραστηριότητας 
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