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ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ (Άρθρα 17-40): 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 
 Στόχος του μέρους αυτού, στο πλαίσιο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, είναι η επιτάχυνση 
της αδειοδοτικής διαδικασίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, η μείωση του κόστους για την έκδοση της άδειας 
και η αποσαφήνιση των διαδικασιών αδειοδότησης.  
 
Σημαντικότερες προβλέψεις:

• Αλλάζει το μοντέλο αδειοδότησης στη χώρα. Από την λογική του «πρώτα ελέγχω» και «μετά αδειοδοτώ» 
υιοθετείται το μοντέλο «πρώτα αδειοδοτώ» (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το Δημόσιο) και 
«μετά ελέγχω», για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης οι οποίες αποτελούν και το 75 με 80% περίπου 
των  αδειοδοτήσεων  στη  χώρα.  Καταργείται  η  άδεια  εγκατάστασης  και  άδεια  λειτουργίας,  οι  οποίες 
αντικαθίστανται από Υπέυθυνη Δήλωση, η οποία απλώς θεωρείται ως προς την παραλαβή της. Η δε ΜΠΕ 
καταργείται και υποκαθίσταται από Τυποποιημένους Περιβαλλοντικούς Όρους ή Δεσμεύσεις (για τη Β’ 
Κατηγορία),  ανάλογα  με  το  είδος  της  δραστηριότητας,  οι  οποίοι  ενσωματώνονται  στην  Υπεύθυνη 
Δήλωση.

• Προβλέπονται  ρυθμίσεις  που  ορίζουν  μεγαλύτερη  διάρκεια  της  Απόφασης  Έγκρισης  των 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) κάτω από προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ορθή περιβαλλοντική 
λειτουργία των επιχειρήσεων (από 5 συνήθως σε 10 έτη, όριο το οποίο αυξάνεται στα 14 έτη για φορείς 
που έχουν πιστοποίηση κατά EMAS). 

• Προβλέπεται η ενσωμάτωση της μελέτης και της έγκρισης της διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων 
στην ΜΠΕ.  

• Τίθεται για πρώτη φορά η έγκριση της ΑΕΠΟ σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερόμενου μετά την 
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δύο μηνών που θέτει ο νόμος.

• Μειώνονται  δραστικά  και  προσδιορίζονται  συγκεκριμένες  χρονικές  προθεσμίες  εντός  των  οποίων  η 
διοίκηση οφείλει να απαντήσει προς τους επιχειρηματίες που κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια. 
Προβλέπονται αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών. 

• Δίνεται  η  δυνατότητα  στα  Επιμελητήρια  και  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  της  Ελλάδος,  μετά  από 
κατάλληλη  πιστοποίησή  τους,  να  λειτουργήσουν  ως  Αδειοδοτούσα  Αρχή,  ως  ένας  ισοδύναμος 
μηχανισμός με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης στην Περιφέρεια.

• Συστήνεται Πανελλαδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για τη διενέργεια, για λογαριασμό της 
Διοίκησης,  περιοδικών  επιθεωρήσεων,  αλλά  και  επιθεωρήσεων  κατόπιν  καταγγελιών,  καθ’  όλη  τη 



διάρκεια ζωής της επιχείρησης. Το Μητρώο μπορεί να αποτελείται από στελέχη που συγκεντρώνουν το 
σύνολο των ειδικοτήτων που αφορούν την αδειοδότηση μιας μεταποιητικής δραστηριότητας.

• Προβλέπεται η δημιουργία και διαρκής ενημέρωση βάσης χωροταξικών δεδομένων (G.I.S.) με τις χρήσεις 
γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό να αποσαφηνιστεί το χωροταξικό περιβάλλον των 
επιχειρήσεων. 

• Ενισχύεται η διαφάνεια με την υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο του συνόλου των εγκρίσεων και 
των αδειοδοτήσεων κάθε μίας επιχείρησης ξεχωριστά, καθώς και των αποτελεσμάτων σχετικών ελέγχων 
συμμόρφωσης  με  τους  όρους  των αδειών  και  γενικότερα  κάθε  άλλης  πράξης  που σχετίζεται  με  την 
αδειοδότηση της μεταποιητικής επιχείρησης. 

• Προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση Πληροφοριακού Συστήματος στις Περιφέρειες κατά την υποδοχή και 
την επεξεργασία από τη διοίκηση των αιτήσεων των φορέων, η εν συνεχεία ηλεκτρονική διακίνηση και 
επεξεργασία του φακέλου μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και η ηλεκτρονική διασύνδεσή με 
άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων για την συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών.
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