
Νέος μόμος-πλαίσιο για τημ 

απλοποίηση τωμ διαδικασιώμ 

αδειοδότησης επιχειρήσεωμ



Ισχύομ Σύστημα

 Οη επηρεηξήζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 
ρξεηάδνληαη πξώηα ηελ άδεηα ηνπ θξάηνπο, πιελ 
εμαηξέζεωλ. 

Μεγάιε γξαθεηνθξαηία



Νέο Σύστημα

Όιεο νη επηρεηξήζεηο επηηξέπεηαη λα 
ιεηηνπξγνύλ ρωξίο ηδηαίηεξε παξέκβαζε ηεο 
δεκόζηαο δηνίθεζεο, πιελ εμαηξέζεωλ.

 2 βαζηθέο αξρέο: 

1. ε  ζπλνιηθή απινπνίεζε ηωλ αδεηνδνηήζεωλ

2. νη μεθάζαξνη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ



1. Συμολική απλοποίηση τωμ 

αδειοδοτήσεωμ

• Βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο 
πξνεγνύκελνπο λόκνπο:

Αθνξά ηόζν ζηηο άδεηεο θάζε είδνπο 
δξαζηεξηόηεηαο όζν θαη ζηηο εηδηθόηεξεο άδεηεο.



Πεδίν εθαξκνγήο Νόκνπ Πιαίζην

Οοιζόμςιξι άνξμεπ

Υγειξμξμικά

Πσοαρτάλεια

Παοαγωγικξί ςξμείπ παοέμβαρηπ 

Πεοιβαλλξμςικά

Μεςαπξίηρη 

και 

επενεογαρία 

ςοξτίμωμ

Τξσοιρμόπ Ενόοσνη

Λιμεμικέπ 

Εγκαςαρςά-

ρειπ

Ιυθσξ-

καλλιέογειεπ



ΗΜΔΡΑ: Αδειοδοτική Διαδικασία για τημ Δγκατάσταση & Λειτουργία για Βιομηχαμική Δραστηριότητα 

Τψηλής & Μέσης Όχλησης  χωρίς Δγγυητική Δπιστολή -ΠΑΡΑΔΔΙΓΜΑ

1.    Δξωηεκαηνιόγην εγθαηάζηαζεο

2.   ΑΔΠΟ

3.   Βεβαίωζε Φξήζεο Γεο

4.   Μειέηε εγθαηάζηαζεο

5.   Αξρηηεθηνληθά

6.   Υπεύζπλε Γήιωζε γηα ζηαηηθή επάξθεηα

7.   Καλνληζκόο Σπληδηνθηεζίαο

8.  Μειέηε SEVEZO

9. Γλώκεο Φνξέωλ (Υγεηνλνκηθό, Πνιενδνκία, 
Γαζηθά θιπ)

10. Αίηεζε ιεηηνπξγίαο

11.  Υπεύζπλε Γήιωζε πεξί απαζρνινπκέλωλ 
Μεραληθώλ

12. Υπεύζπλε Γήιωζε πεξί ζπκκόξθωζεο κε  άδεηα 
εγθαηάζηαζεο

13. Πηζηνπνηεηηθό Ππξαζθάιεηαο

14. Υπεύζπλε Γήιωζε από αξκόδην Μεραληθό πεξί 
ζπληεξήζεωλ θαη ινηπώλ δηαδηθαζηώλ

15. Υγεηνλνκηθή αδεηνδόηεζε

16. Οηθνδνκηθή Άδεηα

17. Πηζηνπνηεηηθό πδξαπιηθήο δνθηκαζίαο

18. Πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ γηα ηζρύ δεμακελώλ

19. Κπθινθνξηαθή ζύλδεζε

20. Άδεηα ρξήζεο λεξνύ

21. Άδεηα Ηιεθηξνπαξαγωγνύ δεύγνπο

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ/ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΔΤΡΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ



ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΠΛΑΙΙΟ: Αδειοδοτική Διαδικασία για τημ Δγκατάσταση & Λειτουργία για Βιομηχαμική 

Δραστηριότητα Τψηλής & Μέσης Όχλησης  χωρίς Δγγυητική Δπιστολή -ΔΚΣΙΜΗΗ ΔΙΔΙΚΩΝ

Δξωηεκαηνιόγην εγθαηάζηαζεο

ΑΔΠΟ

Βεβαίωζε Φξήζεο Γεο

Μειέηε εγθαηάζηαζεο

Αξρηηεθηνληθά

Υπεύζπλε Γήιωζε γηα ζηαηηθή επάξθεηα

1. Κανονιζμόρ Σςνιδιοκηηζίαρ

2. Μελέηη SEVEZO

Γλώκεο Φνξέωλ (Υγεηνλνκηθό , Πνιενδνκία, Γαζηθά θιπ)

Αίηεζε ιεηηνπξγίαο

3. Υπεύθςνη Γήλωζη πεπί απαζσολοςμένων 
Μησανικών

Υπεύζπλε Γήιωζε πεξί ζπκκόξθωζεο κε  άδεηα 
εγθαηάζηαζεο

4. Πιζηοποιηηικό Πςπαζθάλειαρ

5. Υπεύθςνη Γήλωζη από απμόδιο Μησανικό πεπί 
ζςνηηπήζεων και λοιπών διαδικαζιών

Υγεηνλνκηθή αδεηνδόηεζε

Οηθνδνκηθή Άδεηα

6. Πιζηοποιηηικό ςδπαςλικήρ δοκιμαζίαρ

7. Πιζηοποιηηικό ελέγσος για ιζσύ δεξαμενών

Κπθινθνξηαθή ζύλδεζε

Άδεηα ρξήζεο λεξνύ

Άδεηα Ηιεθηξνπαξαγωγνύ δεύγνπο

* Η καηάπγηζη διαδικαζηικών βημάηων οθείλεηαι ζηην ηλεκηπονική διαζύνδεζη μεηαξύ ηων 
Απσών καθώρ και ζηη ζςνολική απλοποίηζη ηος ζςζηήμαηορ.

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ/ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΔΤΡΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ



2. Ξεκάθαροι Καμόμες Παιχμιδιού



2. Ξεκάθαροι Καμόμες Παιχμιδιού



2. Ξεκάθαροι Καμόμες Παιχμιδιού

Με ηνλ λέν λόκν:

• Απνζαθελίδνληαη νη γεληθνί όξνη ιεηηνπξγίαο γηα θάζε 
δξαζηεξηόηεηα.

• Χεθηνπνηνύληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο.

• Δλαξκνλίδεηαη ην θαζεζηώο ηωλ ειέγρωλ κε ηηο 
θαιύηεξεο δηεζλείο πξαθηηθέο.



2. Ξεκάθαροι Καμόμες Παιχμιδιού

Απνηέιεζκα: 

• Τν Γεκόζην αλαθηά ηνλ επηηειηθό ηνπ ξόιν.

• Η Γηθαηνζύλε απαιιάζζεηαη από έλα ζεκαληηθό θόξην ππνζέζεωλ.

• Ο πνιίηεο γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα δηθαίνπ κπνξεί λα ηδξύζεη θαη 
λα ιεηηνπξγήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ.

Με ην λέν λόκν-πιαίζην, ζα δηεπθνιύλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 
ζεζπηζζείζαο Κεληξηθήο Αδεηνδνηηθήο Αξρήο θαζώο ζα 
απινπζηεπζνύλ δξαζηηθά όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ θαιείηαη λα 
δηεθπεξαηώζεη.



4 Τομές

1. Σύζηεκα «απιήο αδεηνδόηεζεο» ή «ππεύζπλεο 
δήιωζεο»

2. Όρη έιεγρνη εθ ηωλ πξνηέξωλ αιιά έιεγρνη 
θαηά ηε ιεηηνπξγία

3. Έιεγρνο ηωλ επηρεηξήζεωλ από 
πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο

4. Κεληξηθό ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο



1. Σύστημα «απλής αδειοδότησης»

Τξία εξγαιεία:

o η αςηοζςμμόπθωζη, όπνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε δειώλεη 
ππεύζπλα πωο έρεη ήδε ζπκκνξθωζεί θαη θέξεη ην βάξνο ηεο 
απόδεημεο 

o η πιζηοποίηζη ηπίηος, δειαδή ην outsourcing ηεο δηαδηθαζίαο 
αδεηνδόηεζεο, όπωο ήδε γίλεηαη π.ρ. ζηελ έθδνζε πνιενδνκηθώλ 
αδεηώλ κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη κεραληθνί

o η αξιοποίηζη επγαλείων ηηρ αγοπάρ. Π.ρ. επηζπλάπηνληαο έλα 
αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ζα ζπλάγεηαη πωο ε εγθαηάζηαζε απηή 
ήδε ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.



1. Σύστημα «απλής αδειοδότησης» 

• Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα αξθεί ε δήιωζε ζην ΓΔΜΗ θαη ζηε ΓΟΥ. (Η 
Πεξηθέξεηα ζα ελεκεξώλεηαη ειεθηξνληθώο).

• Σε άιιεο πεξηπηώζεηο, όπνπ ππάξρνπλ ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  ζα 
ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ηξία εξγαιεία θαη ζα βεβαηώλεηαη πωο ε 
επηρείξεζε ηεξεί θαη ζα ηεξεί ηνπο γεληθνύο όξνπο ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα 
θαζνξηζηνύλ κε ΚΥΑ.

• Σε ιίγεο πεξηπηώζεηο, όπνπ ππάξρνπλ ηζρπξνί ιόγνη δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο ζα εμαθνινπζήζεη λα απαηηείηαη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο από 
ηηο αξρέο αιιά κε απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ιηγόηεξα 
δηθαηνινγεηηθά. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο ζα θαζνξηζζνύλ 
πεξηνξηζηηθώο από ηα αξκόδηα Υπνπξγεία. 





1. Σύστημα «απλής αδειοδότησης»

Σηόρνο είλαη ν αξηζκόο ηωλ βεκάηωλ 
αδεηνδόηεζεο λα κεηωζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 
60%.



2. Μετάθεση τωμ ελέγχωμ στο στάδιο 

λειτουργίας 

• Με ην λέν ζύζηεκα, δελ ζα εμεηάδεηαη εάλ πιεξνύληαη νη 
πξνϋπνζέζεηο πξηλ μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε, αιιά εάλ 
ηεξείηαη ν λόκνο ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ ήδε  
ιεηηνπξγνύλ.

• Ο έιεγρνο ζα είλαη ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε.



2. Μετάθεση τωμ ελέγχωμ στο στάδιο 

λειτουργίας

Οθέιε:

• ν επηρεηξεκαηίαο θεξδίδεη ρξόλν θαη ρξήκα.

• νη επηρεηξήζεηο εμαζθαιίδνπλ κεγαιύηεξε επειημία 
ζηε ιεηηνπξγία ηνπο.

• δηαζθαιίδεηαη πιεξέζηεξα ην δεκόζην ζπκθέξνλ 
θαζώο ν έιεγρνο γίλεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.



2. Μετάθεση τωμ ελέγχωμ στο στάδιο 

λειτουργίας

 Απνζαθήληζε ηωλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηωλ πξνηύπωλ κε 
βάζε ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.

 Θέζπηζε απζηεξώλ πνηλώλ κε πξόζηηκα (έωο 3 εθαη. 
επξώ ή 15 % ηνπ ηδίξνπ ηεο επηρείξεζεο), πξνζωξηλή ή 
νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη πνηληθέο θπξώζεηο γηα 
ηνπο παξαβάηεο.



3. Έλεγχος από πιστοποιημέμους 

φορείς

• Outsourcing ζηε δηαδηθαζία ηωλ αδεηνδνηήζεωλ
αιιά θαη ζε κέξε ηωλ ειέγρωλ.

• Γεκηνπξγία ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ώζηε λα 
ιεηηνπξγνύλ ζωζηά δεκόζηνη θαη νη ηδηωηηθνί θνξείο.

• H θεληξηθή δηνίθεζε, αληί λα ειέγρεη θάζε 
επηρείξεζε μερωξηζηά, ζα ειέγρεη ηνπο ειεγθηέο ηωλ 
επηρεηξήζεωλ (όπωο ήδε γίλεηαη κε ηα ηδηωηηθά 
ΚΤΔΟ).



4. Κεμτρικό ηλεκτρομικό σύστημα 

διαχείρισης

• Μνξθή portal όπνπ όπνηνο ζέιεη λα μεθηλήζεη κηα 
δξαζηεξηόηεηα, ζα βιέπεη ηί ρξεηάδεηαη, θαη ζα 
νινθιεξώλεη πνιιέο από ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
αδεηνδόηεζε.

• Θα παξαθνινπζεί πώο πξνρωξνύλ νη δηαδηθαζίεο, αιιά 
ζα δηαηεξείηαη εληαίν αξρείν όπνπ ζα ζπγθεληξώλνληαη 
όια ηα πηζηνπνηεηηθά.

• Σηόρνο είλαη  ε αδεηνδόηεζε ζε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο, 
λα νινθιεξώλεηαη ειεθηξνληθά θαη απζεκεξόλ.



Ηιεθηξνληθό one-stop shop αδεηνδόηεζεο
22

ILLUSTRATI
VE

Βήμα 1: 

O χρήζηης ειζάγεηαι ζηο ζύζηημα 

αδειοδόηηζης

Βήμα 2:

Ο ρξήζηεο πεγαίλεη ζηα πεδία θαη 
βξίζθεη ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη π.ρ. επεμεξγαζία ηξνθίκωλ



Ηιεθηξνληθό one-stop shop αδεηνδόηεζεο
23

ILLUSTRATI
VE

Βήμα 3:
O ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηα 

πξόηππα, ηηο δηαδηθαζίεο

Βήμα 4:
Ο ρξήζηεο αλεβάδεη ηηο ππεύζπλεο 

δειώζεηο



Ηιεθηξνληθό one-stop shop αδεηνδόηεζεο
24

ILLUSTRATI
VE

Βήμα 5:
Γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

ρξήζηε, ηξίηνο αλεβάδεη 
βεβαίωζε (π.ρ. 

κεραληθόο) θαη ηξίηνο 
(δεκόζηα αξρή) 

αλεβάδεη ηελ έγθξηζε



Επιχειρηματικά Πάρκα 

• Απινπνίεζε ηόζν ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ηωλ 
επηρεηξήζεωλ ζε επηρεηξεκαηηθά πάξθα, όζν θαη ηεο 
δηαδηθαζία ίδξπζήο ηνπο.

• Σηόρνο είλαη θάζε Πάξθν λα αδεηνδνηείηαη γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο θαη ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα 
αδεηνδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο ρωξίο θαηαξρήλ παξέκβαζε 
ηνπ Γεκνζίνπ.



Χρομοδιάγραμμα υλοποίησης του μέου 

πλαισίου

• Χήθηζε ηνπ λέν λόκνπ-πιαίζην έωο ηηο αξρέο 
Απξηιίνπ.

• Σηόρνο είλαη ζε ιίγνπο κήλεο, λα έρεη 
νινθιεξωζεί ην θαλνληζηηθό πιαίζην ώζηε λα 
δεκηνπξγεζεί έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα.



Μέσπι Σήμεπα Με ηο Νέο Σηπαηηγικό Πλαίζιο 
Απλοποίηζηρ Αδειοδόηηζηρ

Πνιιαπιά ειεγθηηθά ζηάδηα Σύζηεκα «απιήο αδεηνδόηεζεο»

Γεκόζηα Γηνίθεζε Outsourcing 

Έιεγρνο πξνδηαγξαθώλ 
εγθαηάζηαζεο (θαηά ηελ ίδξπζε)

Έιεγρνο  απόδνζεο  ιεηηνπξγίαο 
(θαηά ηε ιεηηνπξγία)

Πεξηζώξηα εξκελείαο από ηνπο 
ειεγθηέο 

Τππνπνηεκέλα θξηηήξηα ειέγρνπ 

Φεηξνθίλεην ζύζηεκα Ηιεθηξνληθά – Με πξόζβαζε από 
παληνύ 
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