
 
 

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα  
Τηλ: 210-69.74.732, 210-69.74.738• Fax: 210-69.69.607 
E-Mail: press1@ypan.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 

 

 

Αθήνα,  22 Μαΐου 2006 
 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α΄) 
 
 

Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 
προσδιορίσθηκε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των µεταποιητικών εν 
γένει επιχειρήσεων και καταργήθηκαν οι νόµοι 2516/1997 (ΦΕΚ159Α΄), «Ίδρυση 
και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις» 
και 2965/2001 (ΦΕΚ270Α΄), «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». Ο 
ν.3325/2005 βασίσθηκε στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και µε το ευρύτερο 
νοµοθετικό πλαίσιο που τον υποστηρίζει, αποβλέπει: 
1. Στην εξασφάλιση ισόρροπης σχέσης µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
2. Στην απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης των αδειών εγκατάστασης και 

λειτουργίας, µε τη µείωση των δικαιολογητικών, τον καθορισµό συγκεκριµένων 
διαδικασιών, την κατάργηση διπλής αδειοδότησης και τη θέσπιση δεσµευτικών 
προθεσµιών κατά τη χορήγηση των προβλεποµένων αδειών. 

3. Στη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, µε  τεχνικό και αναπτυξιακό 
χαρακτήρα, η οποία ως ΄΄Υπηρεσίας µιας στάσης΄΄, παρέχει ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες στους επενδυτές από την πληροφόρηση µέχρι τη χορήγηση της 
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, µε την υποστήριξη του Κέντρου Υποδοχής 
Επενδυτών. 

4. Στη διεύρυνση του ρόλου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ως Αδειοδοτούσας Αρχής 
των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, µε τη νέα αρµοδιότητα της 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έκδοσης οικοδοµικής άδειας των 
δραστηριοτήτων του ν.3325/2005. 

5. Στην καλύτερη προστασία της δηµόσιας υγείας, χάρις στο πλήρες νοµοθετικό 
πλαίσιο σχετικά µε την αδειοδότηση, τον έλεγχο, την επιβολή κυρώσεων και την 
υλοποίηση αυτών, στις επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

6. Στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων, µε τη θέσπιση του ανά πενταετία περιοδικού ελέγχου αυτών 
και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης. 

7. Στην ισχυροποίηση των αδειών εγκατάστασης στις περιπτώσεις που η 
Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει σε σηµειακή χωροθέτηση, µε τη χρήση της νέας 
περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας. 

8. Στην εδραίωση σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ της Αδειοδοτούσας Αρχής και των 
επενδυτών καθώς και των συµβούλων τους µηχανικών. 

9. Στην πλέον ενεργή και υπεύθυνη συµµετοχή των επενδυτών και των ιδιωτών 
µηχανικών που συµµετέχουν στις διαδικασίες αδειοδότησης 

10. Στην αναβάθµιση των τεχνικών ελέγχων των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων, οι οποίοι πρέπει να είναι ουσιαστικοί, σχετιζόµενοι µε την 
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ασφάλεια και την καλή λειτουργία των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, µε την 
βελτίωση της παραγωγής καθώς και µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Η έκδοση της παρούσας εγκυκλίου σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου 
µέρους της µεταρρύθµισης στο σύστηµα αδειοδότησης των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων. Στον ένα χρόνο που µεσολάβησε από την έκδοση του νόµου, η 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας παρακολούθησε την εφαρµογή του από τις 
∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τις εµπλεκόµενες 
Υπηρεσίες των Περιφερειών και των Υπουργείων και κατέγραψε τα προβλήµατα 
που παρουσιάσθηκαν πανελλαδικά. Αποκτήθηκε επίσης πολύτιµη εµπειρία από τα 
σχετικά ερωτήµατα που υποβλήθηκαν από συναρµόδιες Υπηρεσίες, 
επιχειρηµατίες, ιδιώτες µηχανικούς και παραγωγικούς φορείς. Κατά συνέπεια, µε 
την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται ερµηνευτικές οδηγίες και διευκρινήσεις σε ευρύ 
φάσµα θεµάτων µε σκοπό την ενιαία, οµοιόµορφη και ορθή εφαρµογή των 
διατάξεων του νόµου.  
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1, «Σύσταση Υπηρεσιών» 
Παράγραφος 1 
Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συστάθηκε η 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού, της οποίας η διάρθρωση και οι 
αρµοδιότητες περιγράφονται στο π.δ.182/2005 (ΦΕΚ230Α΄) και στις αρµοδιότητές 
της συµπεριλαµβάνονται η παρακολούθηση της εφαρµογής της βιοµηχανικής 
νοµοθεσίας από τις νοµαρχιακές ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης είτε µε υπηρεσιακή 
αλληλογραφία είτε µε επί τόπου επισκέψεις, η έκδοση εγκυκλίων, η απάντηση 
ερωτηµάτων τα οποία απευθύνονται σ’ αυτήν από τις ανωτέρω Υπηρεσίες και η 
παροχή κατευθύνσεων σ’ αυτές, ο επιτελικός συντονισµός των κεντρικών και 
νοµαρχιακών Υπηρεσιών, που εµπλέκονται στο σύστηµα αδειοδότησης των 
δραστηριοτήτων του ν.3325/2005, η εξέταση ενδικοφανών (ουσίας) προσφυγών 
κατά ορισµένων νοµαρχιακών αποφάσεων, η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και 
λειτουργίας στις δραστηριότητες αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς 
και η έγκριση για την κατά παρέκκλιση επέκταση / εκσυγχρονισµό βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων ή η χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης. 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την αποτελεσµατική εφαρµογή του ν.3325/2005, να 
ενηµερώνεται αµέσως η ανωτέρω κεντρική Υπηρεσία για τα προβλήµατα τα οποία 
παρουσιάζονται κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης ώστε να προβαίνει έγκαιρα στις 
απαραίτητες επιτελικές ενέργειες. 
 
Παράγραφος 2 
1. Στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις συστάθηκε η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, της 

οποίας η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες περιγράφονται στο π.δ.78/2006 
(ΦΕΚ80Α΄). Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, λειτουργεί ως ΄΄Υπηρεσία µίας στάσης΄΄, 
ώστε να παρέχει στους επενδυτές ολοκληρωµένες υπηρεσίες σχετικά µε: α) την 
πληροφόρηση σε θέµατα ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, επενδυτικών 
προγραµµάτων και των απαιτούµενων αδειών, βεβαιώσεων ή εγκρίσεων, β) 
την έκδοση των επιµέρους ειδικών αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων και γ) την 
χορήγηση των αναγκαίων αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας. 

2. ∆ιευκρινίζεται ότι για την θέση του προϊσταµένου, επιλέγονται υπάλληλοι από 
τις Κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, των Κλάδων Μηχανικών και ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.78/2006 (ΦΕΚ80Α΄), οι οποίες 
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θα συµπληρωθούν και θα βελτιωθούν εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες που 
ενδέχεται να προκύψουν. 

 
Παράγραφος 3 
Στην ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.), 
του οποίου η αποστολή είναι η υποστήριξη του έργου αυτής και οι αρµοδιότητές 
του περιγράφονται στην υ.α.19282/240/2005 (ΦΕΚ1326Β΄). Ο Υπεύθυνος του 
Κ.Υ.Ε. έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας αυτού, υπό την καθοδήγηση 
και την έγκριση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, στον οποίο 
αναφέρεται για κάθε ενέργειά του και στην αρµοδιότητα του οποίου είναι η ευθύνη 
της οργάνωσης, της λειτουργίας και του ελέγχου του σχήµατος «∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης - Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών». Το Κ.Υ.Ε. χρησιµοποιεί για τις 
ανάγκες του ειδικό πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης. Τα έγγραφα τα οποία 
απευθύνονται στο Κ.Υ.Ε., καταχωρούνται στο γενικό πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης και στη συνέχεια στο ως άνω ειδικό πρωτόκολλο, µετά από τη χρέωσή 
τους στον Υπεύθυνο του Κ.Υ.Ε.. Οι εισηγήσεις του Υπευθύνου του Κ.Υ.Ε. προς τον 
Νοµάρχη ή προς την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως και κάθε άλλη 
υπηρεσιακή ενέργειά του, γίνεται µέσω των δύο αυτών πρωτοκόλλων. 
 
Άρθρο 2, «Ορισµοί» 
Παράγραφος 1 
Εδάφιο ΄΄β΄΄ 
1. Για την εγκατάσταση των επαγγελµατικών εργαστηρίων κατά την εφαρµογή των 

εκάστοτε ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων, λαµβάνεται υπόψη ο κρίσιµος 
ορισµός του «επαγγελµατικού εργαστηρίου» που δίδεται σήµερα από την 
παράγραφο 1β του άρθρου 2 του ν.3325/2005, και τούτο ανεξάρτητα από την 
ηµεροµηνία έκδοσης των πολεοδοµικών διαταγµάτων. 
Παράδειγµα 1ο : Σε περιοχή γενικής κατοικίας, η οποία προβλέπεται σε Γ.Π.Σ. 
το οποίον εκδόθηκε ενώ ίσχυε ο ν.2516/1997, επιτρέπεται η ίδρυση 
επαγγελµατικού εργαστηρίου, σύµφωνα µε τον ορισµό του ν.3325/2005. 
Παράδειγµα 2ο : Σε περιοχή γενικής κατοικίας, στην οποία προβλέπεται η 
αποµάκρυνση βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και η παραµονή 
µόνον επαγγελµατικών εργαστηρίων χαµηλής όχλησης, δεν υποχρεούται σε 
αποµάκρυνση µονάδα χαµηλής όχλησης η οποία χαρακτηρίζεται 
επαγγελµατικό εργαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3325/2005. Θέµατα 
επέκτασης ή εκσυγχρονισµού των µονάδων αυτών εξετάζονται µε τις διατάξεις 
που ισχύουν για τα επαγγελµατικά εργαστήρια.  

2. Το επαγγελµατικό εργαστήριο (π.χ. αρτοποιείο, συσκευασίες εντύπων, προ-
εκτύπωση, ξυλουργείο κλπ) είναι βιοµηχανική - βιοτεχνική εγκατάσταση και σαν 
τέτοια πρέπει να εξετάζεται κατά την εφαρµογή των πολεοδοµικών 
διαταγµάτων (Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια – Γ.Π.Σ., Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου – 
Ζ.Ο.Ε., Ρυµοτοµικά και Ρυθµιστικά Σχέδια κλπ), ιδίως του από 24-5-1985 
(ΦΕΚ270∆΄) και του από 31-3/6-4-1983 (ΦΕΚ303∆΄), που αφορούν στην εκτός 
σχεδίου δόµηση και προβλέπουν ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις ανωτέρω 
εγκαταστάσεις. 

3. Για τον υπολογισµό της εγκατεστηµένης ισχύος δεν λαµβάνεται υπόψη: 
3.1. Η θερµική ισχύς που προέρχεται από την κατανάλωση στερεών, υγρών ή 

αερίων καυσίµων (π.χ. θερµική ισχύς λέβητα). 
3.2. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός ο οποίος µετράται σε KVA (π.χ. στατές 

ηλεκτροσυγκολλήσεις), που όµως αναγράφεται στα σχετικά δικαιολογητικά. 
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Εδάφιο ΄΄γ΄΄ 
1. Για τις αποθήκες του ν.3325/2005 ισχύουν τα αναφερόµενα στο προηγούµενο 

εδάφιο ΄΄β΄΄. 
2. Η αποθήκη LOGISTICS υπάγεται στις διατάξεις του ν.3325/2005 εφόσον 

εµπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου ΄΄γ΄΄, του άρθρου 2, του ν.3325/2005. 
3. Τα κινητά µηχανήµατα έργου (κλαρκ, φορτωτής, γερανός κλπ) δεν λαµβάνονται 

υπόψη προκειµένου µια αποθήκη να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3325/2005. 
4. Η διαφορά µεταξύ µιας αποθήκης µε ψυκτικούς θαλάµους και συσκευασία 

ευπαθών προϊόντων και µιας επιχείρησης-συσκευαστηρίου ίδιων προϊόντων, µε 
αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάµους, έγκειται στον διαφορετικό τρόπο 
λειτουργίας τους. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται µόνο  αποθήκευση µε 
συσκευασία ενώ στη δεύτερη γίνονται και άλλες εργασίες (π.χ. διαλογή, 
πλύσιµο, στέγνωµα). 

 
Εδάφιο ΄΄ε΄΄ 
1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, των οποίων οι οικοδοµικές άδειες εκδόθηκαν σε 

εφαρµογή αδειών εγκατάστασης των δραστηριοτήτων του ν.3325/2005, 
υπάγονται στη Κατηγορία βιοµηχανία-βιοτεχνία του ισχύοντος Κτιριοδοµικού 
Κανονισµού. 

2. Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις (όπως σιλό, φίλτρα, παραγωγικά µηχανήµατα, 
µηχανήµατα προστασίας περιβάλλοντος, κυκλώνες, δεξαµενές κλπ) που δεν 
περιλαµβάνουν δοµική κατασκευή, θεωρούνται µηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

3. Οι δεξαµενές καυσίµων οι οποίες χρησιµοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες 
των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών µονάδων (εργοστάσια, εργαστήρια, αρτοποιεία, 
στεγνοκαθαριστήρια κλπ), δεν θεωρείται ότι αποτελούν ξεχωριστές µονάδες 
αλλά αντιµετωπίζονται ως µέρος του µηχανολογικού εξοπλισµού της µονάδας. 

 
 

Εδάφιο ΄΄θ΄΄ 
1. Επέκταση θεωρείται η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού η οποία συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας, 
στη περίπτωση των µονάδων που η κατάταξή τους σε βαθµό όχλησης γίνεται 
µε βάση την παραγωγική τους ικανότητα. 

2. Στη περίπτωση των αποθηκών της περίπτωσης ΄΄γγ΄΄, του άρθρου 2.1.γ, του 
ν.3325/2005, επέκταση θεωρείται η αύξηση τόσο της εγκατεστηµένης ισχύος 
όσο και της αποθηκευτικής ικανότητας. 

 
Εδάφιο ΄΄ια΄΄ 
Κατά την διαδικασία αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του ν.3325/2005, η 
Αδειοδοτούσα Αρχή προσδιορίζει τον βαθµό όχλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτού και της κ.υ.α.13727/724/2003, στην οποία παραπέµπει το άρθρο 2.1.ια του 
ανωτέρω νόµου. Συγκεκριµένα, ως εγκατεστηµένη ισχύς για τον προσδιορισµό του 
βαθµού όχλησης, λαµβάνεται υπόψη µόνον η κινητήρια ισχύς των παραγωγικών 
µηχανηµάτων. 
Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισµός του βαθµού όχλησης, δεν σχετίζεται µε την 
κατάταξη της δραστηριότητας για την εφαρµογή της κ.υ.α.15393/2332/2002, 
σχετικά µε τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
 
Εδάφιο ΄΄ιδ΄΄ 



 
5

Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης είναι η Αδειοδοτούσα Αρχή τόσο των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων όσο και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής 
υπηρεσιών και των αποθηκών, όπως αυτές περιγράφονται στο ν.3325/2005. Κατά 
συνέπεια, η άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται σε εφαρµογή του ανωτέρω 
νόµου, έπεται χρονικά των ειδικών αδειών ή εγκρίσεων που τυχόν προβλέπονται 
από κείµενες νοµοθετικές διατάξεις και χορηγούνται από άλλες συναρµόδιες 
Υπηρεσίες. Υπενθυµίζεται, ότι µόνο µε την άδεια του ν.3325/2005, είναι δυνατή η 
λειτουργία των προαναφεροµένων επιχειρήσεων. Καθίσταται τέλος γνωστό, ότι η 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης δεν έχει αρµοδιότητα εκ του νόµου να γνωµοδοτεί, εκτός αν 
ορίζεται ειδικά κατά την διαδικασία έκδοσης των επιµέρους αδειών, εγκρίσεων ή 
βεβαιώσεων (π.χ. άδεια χρήσης νερού ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων).  
 
Άρθρο 3, «Πεδίο εφαρµογής» 
Παράγραφος 2 

Εδάφιο ΄΄γ΄΄ 
Για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης 1) 
µηχανηµάτων έργου και 2) αγροτικών µηχανηµάτων, προβλέπεται η έκδοση 
σχετικών προεδρικών διαταγµάτων από τα Υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, του άρθρου 6, 
του ν.1575/1985 (ΦΕΚ207Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1, του 
άρθρου 21, του ν.3147/2003 (ΦΕΚ135Α΄). 
Στη περίπτωση υποβολής διαµαρτυρίας για περιβαλλοντικές οχλήσεις από τη 
λειτουργία µονάδας η οποία έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας, που έχει χορηγηθεί σε 
εφαρµογή παλαιότερων διατάξεων της βιοµηχανικής νοµοθεσίας, η υπόθεση θα 
διαβιβάζεται στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος για τον έλεγχο και την 
επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1650/1986. 
 
Εδάφιο ΄΄ζ΄΄ 
1. Η διαπίστωση της ηµεροµηνίας έναρξης λειτουργίας της κινητής ή σταθερής 

µονάδας και ο προβλεπόµενος χρόνος παραµονής της σε συγκεκριµένη θέση, 
γίνεται από τη σύµβαση του έργου. Εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν 
συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση του έργου, η µονάδα θεωρείται ότι εµπίπτει 
στο πεδίο εφαρµογής του νόµου. 

2. Εφόσον η λειτουργία της µονάδας ευρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρµογής του 
ν.3325/2005 και υποβληθεί διαµαρτυρία για περιβαλλοντικές οχλήσεις, αυτή 
διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, που είναι αρµόδια για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων της µονάδας, για τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1650/1986 και ενηµερώνονται οι Υπηρεσίες 
Πυροσβεστικής και Επιθεώρησης Εργασίας. 

 
Εδάφιο ΄΄ι΄΄ 
Οι επιχειρήσεις του άρθρου 39, της Υγειονοµικής ∆ιάταξης 8577/1983 
(ΦΕΚ526Β΄), συνήθως διαθέτουν κατάστηµα λιανικής πώλησης όχι µόνο των 
προϊόντων που παρασκευάζονται στο παρασκευαστήριο αλλά και άλλων 
προϊόντων όπως είναι τα γαλακτοκοµικά, τα αναψυκτικά κλπ. Εφόσον η ανωτέρω 
επιχείρηση θελήσει να κάνει και χονδρική πώληση (άρα βιοτεχνική παραγωγή), η 
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) υποχρεούται να της ζητήσει άδεια 
εγκατάστασης, προκειµένου να χορηγηθεί βεβαίωση µεταβολής εργασιών. 
Επισηµαίνεται επίσης, ότι δεν επιτρέπεται στις επιχειρήσεις του άρθρου 52, της 
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ανωτέρω υγειονοµικής διάταξης, η πώληση άλλων προϊόντων (γαλακτοκοµικά, 
άρτος κλπ) πέραν των παρασκευαζοµένων από τις ίδιες.   
 
Εδάφιο ΄΄ια΄΄ 
Εάν υποβληθεί διαµαρτυρία για περιβαλλοντικές οχλήσεις από τη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου ΄΄ια΄΄ του άρθρου 3, του 
ν.3325/2005, αυτή διαβιβάζεται στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος, για τον 
έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1650/1986 
(ΦΕΚ160Α΄) και ενηµερώνονται οι Υπηρεσίες Πυροσβεστικής και Επιθεώρησης 
Εργασίας. 
 
Άρθρο 4, «Άδεια εγκατάστασης» 
Αναφέρονται οι γενικές αρχές οι οποίες διέπουν την εγκατάσταση των 
δραστηριοτήτων του ν.3325/2005 ενώ οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης 
της άδειας εγκατάστασης αναφέρονται στο άρθρο 6 του νόµου. 
 
Παράγραφος 3 
Ο προβλεπόµενος έλεγχος σχετικά µε την καταλληλότητα του υφισταµένου κτιρίου, 
γίνεται µε την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήµατος ΙΙ της 
υ.α.Φ15/οίκ.7815/615/2005 (ΦΕΚ542Β΄). Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να ζητείται η 
προσκόµιση οικοδοµικής άδειας ή σχεδιάγραµµα θεωρηµένο από την Πολεοδοµία 
και εφόσον αυτά εκ παραδροµής προσκοµισθούν, πρέπει να επιστρέφονται. 
 
Παράγραφος 4 
1. Ορίζεται ότι απαιτείται κανονισµός συνιδιοκτησίας σε περίπτωση εγκατάστασης 

σε πολυώροφα κτίρια, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. 

2. Εφόσον ο κανονισµός συνιδιοκτησίας του κτιρίου: 
2.1. Απαγορεύει την συγκεκριµένη δραστηριότητα, δεν είναι δυνατή η χορήγηση 

άδειας εγκατάστασης. 
2.2. Αναγράφει κατά τρόπο γενικό, ότι απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που 

δηµιουργεί θόρυβο, οσµές κλπ, τότε χορηγείται η άδεια λειτουργίας κατόπιν 
εµπεριστατωµένης αυτοψίας, κατά την οποία εξετάζονται όλες εκείνες οι 
παράµετροι που εξασφαλίζουν την ησυχία, υγεία. και ασφάλεια των 
ενοίκων του κτιρίου, εκ της λειτουργίας της µονάδας, ενδεχοµένως και µε τη 
συνδροµή άλλων υπηρεσιών. 

3. Στη περίπτωση πολυώροφου κτιρίου, του οποίου ως ιδιοκτήτης φέρεται ένα 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον δεν υπάρχει κανονισµός συνιδιοκτησίας, η 
σχετική στοιχειοθέτηση γίνεται µε τη προσκόµιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης 
του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη και δεν απαιτείται η προσκόµιση κάποιου άλλου 
δικαιολογητικού. 

4. Στη περίπτωση χορήγησης ειδικής δήλωσης, τίθεται ο όρος «Η λειτουργία της 
µονάδας να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 4, του ν.3741/1929 (ΦΕΚ4Α΄)» 

 
Παράγραφος 8 
Εδάφιο ΄΄α΄΄ 
Προκειµένου οι ∆.Ο.Υ. να χορηγήσουν βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής 
δραστηριότητας, οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν, ανάλογα µε την περίπτωση, τα 
εξής: 
1. Άδεια εγκατάστασης, στη περίπτωση ίδρυσης σύµφωνα µε το ν.3325/2005. 
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2. Θεωρηµένα αντίγραφα της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 
της υ.α. Φ15/οικ. 7815/615/2005 και της άδειας λειτουργίας ή της ειδικής 
δήλωσης του παλαιού φορέα, στη περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυµίας. 

3. Άδεια εγκατάστασης, στη περίπτωση προσθήκης ή µεταβολής δραστηριότητας. 
Τέλος, κοινοποιείται στη ∆.Ο.Υ. η ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, για 
ενηµέρωση ως προς την δραστηριότητα της µονάδας. 
 
Εδάφιο ΄΄β΄΄ 
1. Οι δραστηριότητες του ν.3325/2005, δηλαδή οι βιοµηχανικές-βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις, τα επαγγελµατικά εργαστήρια, οι αποθήκες και οι 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, εφοδιάζονται µε 
βιοµηχανικό ρεύµα και τιµολόγιο µε την προσκόµιση στον Παραγωγό 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.Η. ή άλλες ιδιωτικές εταιρίες), της άδειας 
εγκατάστασης ή της ειδικής δήλωσης. 

2. Οι µονάδες στις οποίες χορηγείται προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση ή 
µεταφορά, εφοδιάζονται µε βιοµηχανικό ρεύµα και τιµολόγιο. 

3. Για την ηλεκτροδότηση κτιριακής επέκτασης των δραστηριοτήτων του 
ν.3325/2005, στην οποία δεν γίνεται εγκατάσταση µηχανηµάτων (π.χ. γραφεία 
ή αποθήκες), απαιτείται άδεια εγκατάστασης. 

4. Κοινοποιούνται στον Παραγωγό Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.Η. ή άλλες ιδιωτικές 
εταιρίες) η άδεια εγκατάστασης, η άδεια λειτουργίας, η ειδική δήλωση, η ενιαία 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και οι αποφάσεις µε τις οποίες χορηγείται 
προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση ή µεταφορά ή διακόπτεται η λειτουργία 
της µονάδας. 

 
Παράγραφος 9 
Επειδή οι µονάδες υγειονοµικού ενδιαφέροντος έχουν συγκεκριµένη διαρρύθµιση 
χώρων, σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη 8577/1983, για την οποία ενδέχεται 
να απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, τα σχεδιαγράµµατα που προβλέπονται 
για τη χορήγηση της σύµφωνης γνώµης θα υποβάλλονται µαζί µε τις υπόλοιπες 
µελέτες, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 1, της υ.α. 
Φ15/οίκ.7816/616/2005 (ΦΕΚ542Β΄), ώστε αυτή (η σύµφωνη γνώµη) να χορηγείται 
πριν από τη θεώρηση της ειδικής δήλωσης. 
 
Άρθρο 5, «Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας» 
Παράγραφος 1 
1. Για τη χορήγηση της ειδικής δήλωσης δεν προβλέπεται η προσκόµιση της 

υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήµατος ΙΙ της υ.α. Φ15/οίκ.7815/615/2005, 
στην περίπτωση που η µονάδα θα εγκατασταθεί σε υφιστάµενο κτίριο. 

2. Εφόσον οι δεξαµενές καυσίµων κατατάσσονται σε µεγαλύτερο βαθµό όχλησης 
από εκείνον της µονάδας, τότε το σύνολο της µονάδας κατατάσσεται στο 
µεγαλύτερο βαθµό όχλησης. 

3. Η άρνηση χορήγησης της ειδικής δήλωσης γίνεται µε απόφαση. 
 
Παράγραφος 2 
Οι αποθήκες φιαλών υγραερίου υπάγονται στη περίπτωση ΄΄δ΄΄. 
 
Παράγραφος 3 
Για την εφαρµογή της αντίστοιχης παραγράφου του νόµου, η Αδειοδοτούσα Αρχή 
καλείται να προχωρήσει σε κρίση, σχετικά µε το είδος των προκαλουµένων 
οχλήσεων σε βάρος των περιοίκων ή του περιβάλλοντος, µε τον τρόπο 
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αντιµετώπισης αυτών κλπ . Για την διαµόρφωση όσον το δυνατόν πιο 
τεκµηριωµένης άποψης σχετικά µε τα θέµατα αυτά, η  ανωτέρω Αρχή δύναται να  
ζητήσει την συνδροµή και άλλων Υπηρεσιών, εκ των εµπλεκοµένων στην 
αδειοδότηση και στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του ν.3325/2005. 
 
Παράγραφος 4 
Η διάταξη αυτή του ν.3325/2005 αναφέρεται σε ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα 
που ρυθµίζει ο νόµος αυτός και συγκεκριµένα στις προϋποθέσεις επέκτασης των 
βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και στην κρίση την οποία καλείται να 
κάνει η Αδειοδοτούσα Αρχή, προκειµένου να υπαγάγει ή όχι την επέκταση / 
εκσυγχρονισµό στην υπόψη διάταξη, για την εφαρµογή της οποίας θα ακολουθείται 
η εξής διαδικασία : 
1. Ο ενδιαφερόµενος µε τεχνική έκθεση  στην οποία αναλυτικά περιγράφεται ο 

προς εγκατάσταση µηχανολογικός εξοπλισµός, η παραγωγική διαδικασία, 
τυχόν δηµιουργούµενα απόβλητα, επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους 
εργαζόµενους κλπ, γνωρίζει στην Αδειοδοτούσα Αρχή την πρόθεσή του για 
µηχανολογική επέκταση. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, αφού εξετάσει το αίτηµα ως 
προς τη συνδροµή, αντίστοιχα, των προϋποθέσεων (α) και (β) προκειµένου για 
δραστηριότητες χαµηλής όχλησης και (α) και (γ), προκειµένου για 
δραστηριότητες µέσης και υψηλής όχλησης, ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο µε 
έγγραφό της σχετικά µε το αν απαιτείται ή όχι η έκδοση άδειας εγκατάστασης. 
Μετά το πέρας της επέκτασης / εκσυγχρονισµού, τροποποιείται η αρχική άδεια 
λειτουργίας της µονάδας, όπως ενδεχοµένως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
προκειµένου να συµπεριληφθεί σ’ αυτήν και η επέκταση. Η µελέτη 
εγκατάστασης που υποβάλλεται στη περίπτωση αυτή, αφορά µόνο στην 
επέκταση και στα σχεδιαγράµµατα αυτής απεικονίζεται όλη η µονάδα.  
Η υπαγωγή της επέκτασης / εκσυγχρονισµού των µονάδων στις ρυθµίσεις της 
υπόψη διάταξης, προϋποθέτει ότι η Αδειοδοτούσα Αρχή έκρινε, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 6.2.β του ν.3325/2005, ότι δεν επέρχονται σηµαντικές 
αλλαγές στην µηχανολογική εγκατάσταση και ότι δεν υπάρχει ουσιαστική 
διαφοροποίηση σε σχέση µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και εποµένως δεν 
απαιτείται η έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας. Υπενθυµίζεται επίσης, ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
αποτελεί δικαιολογητικό της άδειας εγκατάστασης και όχι της άδειας 
λειτουργίας. 

2. Αν υποβληθεί αίτηµα για χορήγηση άδειας λειτουργίας για µηχανολογική 
επέκταση που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί χωρίς την προαναφερόµενη 
διαδικασία, η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι η εξής: 
α) Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις (α) και (β), προκειµένου για 
δραστηριότητες χαµηλής όχλησης ή (α) και (γ), προκειµένου για δραστηριότητες 
µέσης και υψηλής όχλησης αντίστοιχα, χορηγείται άδεια λειτουργίας για 
µηχανολογική επέκταση µε τροποποίηση της υφιστάµενης άδειας χωρίς την 
επιβολή προστίµου. 
β) Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια µετά 
από έγκριση περιβαλλοντικών όρων και επιβάλλεται σχετικό πρόστιµο ανάλογα 
µε την περίπτωση. 

3. Προκειµένου να κρίνει η Αδειοδοτούσα Αρχή αν απαιτούνται νέοι 
περιβαλλοντικοί όροι, στην περίπτωση εγκατάστασης µηχανολογικού 
εξοπλισµού πέραν του αναφεροµένου στην ειδική δήλωση (ή σε απαλλακτικό 
το οποίον έχει εκδοθεί µε διατάξεις οι οποίες ίσχυαν πριν από την έκδοση του 
ν.3325/05), θα προσκοµίζεται τεχνικό υπόµνηµα υπογεγραµµένο από αρµόδιο 
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µηχανικό και η Αδειοδοτούσα Αρχή θα κρίνει µετά από αυτοψία και σύµφωνα 
µε τα κριτήρια του άρθρου 6.2.β εάν α) θα εγκριθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι 
και στη συνέχεια θα χορηγηθεί νέα ειδική δήλωση ή β) θα χορηγηθεί βεβαίωση 
ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού χωρίς την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

 
Παράγραφος 5 
Στο έντυπο της ειδικής δήλωσης, στη θέση 6, θα αναγράφονται και οι δεξαµενές 
που περιέχουν αέρια υπό πίεση. 
 
Άρθρο 6, «Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
ή µετεγκατάστασης δραστηριότητας» 
Παράγραφος 1 
Εδάφιο ΄΄γ΄΄ 
1) Η διάταξη αυτή του ν.3325/2005 αφορά στους οικισµούς προ του 1923 που 

διέπονται από τις διατάξεις του πολεοδοµικού διατάγµατος της 2/13-3-1981 
(ΦΕΚ138∆΄). Σύµφωνα µε τη ρύθµιση της εν λόγω διάταξης, επιτρέπεται η 
εγκατάσταση: α) επαγγελµατικών εργαστηρίων, αποθηκών και 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων χαµηλής όχλησης, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 6.γ του νόµου, εντός των ως άνω οικισµών και β) 
δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης εντός ζώνης 500 µέτρων περιµετρικά των 
ορίων των οικισµών. Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται για τους οικισµούς µε 
πληθυσµό µέχρι 2000 κατοίκους που οριοθετήθηκαν µε τις διατάξεις του 
πολεοδοµικού διατάγµατος της 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ181∆΄), που έχει τις δικές 
του ρυθµίσεις σχετικά µε την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό των 
µονάδων, που εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν. Για τους οικισµούς µε 
πληθυσµό πάνω από 2000 κατοίκους, ισχύει η παράγραφος 3, του άρθρου 4, 
του πολεοδοµικού διατάγµατος της 24-5-1985 (ΦΕΚ270∆΄). 

2) Εντός των ορίων των οικισµών µε πληθυσµό κάτω από 2000 κατοίκους, οι 
οποίοι δεν διέπονται από τις διατάξεις των πολεοδοµικών διαταγµάτων της 
ανωτέρω παραγράφου, επιτρέπεται η ίδρυση δραστηριοτήτων χαµηλής 
όχλησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.β του άρθρου 6 του ν.3325/2005. 
Εκτός των ορίων των οικισµών αυτών, δεν υπάρχει κανένας περιορισµός. 

 
Παράγραφος 2 
Με την διάταξη αυτή, η Αδειοδοτούσα Αρχή κάνει σηµειακή χωροθέτηση στις 
περιοχές εκείνες στις οποίες δεν έχει καθορισθεί συγκεκριµένη χρήση γης. 
Υπενθυµίζεται σχετικά ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.3010/2002, κατά τη 
διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης 
(χωροθέτηση), λαµβάνονται υπόψη οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις που 
προκύπτουν µόνον από  εγκεκριµένα χωροταξικά, ρυθµιστικά και πολεοδοµικά 
σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΓΠΣ κλπ). Προκειµένου να µην υπάρχει 
σύγχυση των αρµοδιοτήτων που ασκούνται από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες κατά 
τη διαδικασία αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του ν.3325/2005, επισηµαίνεται 
ότι η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, ως Αδειοδοτούσα Αρχή, είναι αρµόδια να κρίνει εάν 
επιτρέπεται η ίδρυση, επέκταση ή ο εκσυγχρονισµός της µονάδας και να χορηγεί 
την άδεια εγκατάστασης, η Πολεοδοµία είναι αρµόδια να χορηγεί τη βεβαίωση 
χρήσης γης και την οικοδοµική άδεια και οι Υπηρεσίες Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος είναι αρµόδιες να εγκρίνουν τους περιβαλλοντικούς όρους και, 
όπου προβλέπεται, να χορηγούν την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και 
αξιολόγηση. 
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Παράδειγµα: Η προς εγκατάσταση µονάδα κατατάσσεται στη χαµηλή όχληση, δεν 
έχει καθορισθεί συγκεκριµένη χρήση γης (γεωργική γη όχι υψηλής 
παραγωγικότητας), υπάρχει Ζ.Ο.Ε. υπό θεσµοθέτηση που προβλέπει για την θέση 
της εγκατάστασης χρήση διάφορη της βιοµηχανίας και έχουν περάσει τριάντα 
ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
χωρίς να έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 
Στη περίπτωση αυτή, η Αδειοδοτούσα Αρχή, υποχρεούται να εξετάσει την υπόθεση 
µε βάση τα αναφερόµενα στο άρθρο 6.2 του νόµου και να χορηγήσει την άδεια 
εγκατάστασης. 
 
Παράγραφος 3 
Έχει µεγάλη σηµασία για την αποτελεσµατική εφαρµογή του ν.3325/2005 η τήρηση 
των διαδικασιών που περιγράφονται στο άρθρο 6, της υ.α.Φ15/οίκ.7815/615/2005 
καθώς και στο άρθρο 1, της υ.α.Φ15/οίκ.7816/616/2005 (ΦΕΚ542Β΄), διότι ο 
πολίτης συναλλάσσεται µόνο µε µία Υπηρεσία, εδραιώνεται στη κοινή γνώµη η 
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ως Υπηρεσίας µίας στάσης, καθίσταται 
δυνατή η παρακολούθηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή των προθεσµιών και 
επιτυγχάνεται η µείωση του  χρόνου για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης 
(ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού) και για την συνεπακόλουθη έναρξη 
υλοποίησης της επένδυσης. Σχετικά, διευκρινίζονται τα εξής:  
1. Όλες οι προβλεπόµενες µελέτες (περιβαλλοντική, διάθεσης υγρών αποβλήτων 

κλπ) καθώς και οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά προκειµένου να εκδοθούν 
ειδικές άδειες ή εγκρίσεις ή βεβαιώσεις, κατατίθενται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, 
η οποία τους διαβιβάζει στις συναρµόδιες Υπηρεσίες και µεριµνά για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

2. Εφόσον υποβληθούν δικαιολογητικά πέραν αυτών τα οποία προβλέπονται στις 
ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο. 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ή την 
θεώρηση ειδικής δήλωσης στη περίπτωση εγκατάστασης της µονάδας σε 
υφιστάµενο κτίριο, δεν προβλέπεται η προσκόµιση οικοδοµικής άδειας και 
θεωρηµένου από την Πολεοδοµία σχεδιαγράµµατος. Στην περίπτωση που αυτά 
υποβληθούν εκ παραδροµής, επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο. Παροµοίως 
θα επιστρέφεται και κάθε µελέτη που εγκρίνεται από συναρµόδια Υπηρεσία, 
εκτός από την περιβαλλοντική µελέτη ή έκθεση. 

3. Στην περίπτωση των µονάδων χαµηλής όχλησης, χορηγείται η άδεια 
εγκατάστασης έστω και χωρίς την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εφόσον έχει 
παρέλθει άπραγη η προθεσµία των τριάντα ηµερών  

4. Η παράγραφος 23 του Ερωτηµατολογίου συµπληρώνεται και στη περίπτωση 
κατά την οποία χρησιµοποιούνται υγρά καύσιµα ή υγραέρια για την κίνηση 
τροχοφόρων τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των µονάδων 
(π.χ. εργοστάσια παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος) 

5. Εφόσον ο επενδυτής απαντήσει αρνητικά στη περίπτωση 20.ζ του 
Ερωτηµατολογίου, η Αδειοδοτούσα Αρχή δεν διερευνά περαιτέρω την υπόθεση 
και χορηγεί την άδεια εγκατάστασης, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι λοιπές 
προϋποθέσεις. Αντιθέτως, αν ο ενδιαφερόµενος απαντήσει θετικά ή απαντήσει 
µεν αρνητικά αλλά από ενηµέρωση της Υπηρεσίας ή από σχετικές καταγγελίες 
προκύπτουν περιορισµοί για τη θέση της εγκατάστασης, τότε η υπόθεση 
εξετάζεται λεπτοµερώς µε όλα τα δεδοµένα, ώστε η χωροθέτηση της µονάδας 
να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του νόµου.  

6. Η Αδειοδοτούσα Αρχή δεν υποχρεούται να ζητά την γνωµοδότηση άλλης 
Υπηρεσίας (π.χ. Εφορεία Αρχαιοτήτων) προκειµένου να χορηγεί άδεια 



 
11

εγκατάστασης, αν η Υπηρεσία αυτή προβλέπεται να γνωµοδοτεί σε 
προγενέστερη σχετική διαδικασία (π.χ. κατά την έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων). 

7. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας. 
Εφόσον πρόκειται για υφιστάµενο κτίριο προσκοµίζεται µόνον η υπεύθυνη 
δήλωση του Παραρτήµατος ΙΙ, της υ.α. Φ15.οίκ.7815/615/2005 η οποία 
υπογράφεται απαραίτητα και από πολιτικό µηχανικό ο οποίος έχει το κατά νόµο 
δικαίωµα να βεβαιώσει τη στατική επάρκεια του κτιρίου. Την αρµοδιότητα για 
τον έλεγχο του περιεχοµένου της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης έχει µόνον η 
αρµόδια Πολεοδοµία. Ο έλεγχος αυτός δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης. 

8. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης (ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού) 
στις µονάδες οι οποίες υπάγονται στη κατηγορία ΣΕΒΕΖΟ, προϋπόθεση είναι 
να έχει κατατεθεί η µελέτη ασφαλείας που προβλέπεται στο άρθρο 8 της κ.υ.α. 
οίκ.5697/590/2000 (ΦΕΚ405Β΄) ή να έχει γίνει η κοινοποίηση σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 αυτής. Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας πρέπει να έχει 
γίνει η καταχώρηση σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ίδιας ως άνω διάταξης και 
επισηµαίνεται η σηµασία της τήρησης των προβλεποµένων σ’ αυτήν 
προθεσµιών. Τυχόν επί πλέον προτάσεις που περιλαµβάνονται στην εισήγηση-
πρόταση καταχώρησης και στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας 
των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, δεν µπορεί να αποτελούν αιτία µη 
καταχώρησης της µελέτης ασφαλείας και επιβολής περιοριστικών ή άλλων 
όρων σχετικά µε την χορήγηση των προβλεποµένων αδειών. Εξ άλλου αν η 
µελέτη δεν κρινόταν αποδεκτή δεν θα αποστελλόταν για καταχώρηση. 

9. ∆ηµοσιοποιούνται όλες οι άδειες εγκατάστασης (ίδρυσης) και ενιαίας άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας (πρώτη άδεια). Η παράλειψη δηµοσιοποίησης 
είναι δυνατόν να επιφέρει την ακύρωση τόσο της άδειας εγκατάστασης όσο και 
της άδειας λειτουργίας και να εγείρει θέµα αποζηµίωσης της επιχείρησης. 

 
Άρθρο 7, «Αλλαγή χρήσης γης» 
Παράγραφος 1 
1. Εφόσον πολεοδοµική διάταξη προβλέπει αποµάκρυνση των δραστηριοτήτων 

του ν.3325/2005 σε διάστηµα µικρότερο των δώδεκα ετών, τότε αυτές δύνανται 
να συνεχίσουν να λειτουργούν στην ίδια θέση, µέχρι να συµπληρωθεί 
δωδεκαετία από την ηµεροµηνία εφαρµογής της πολεοδοµικής διάταξης. 

2. Η δωδεκαετία έχει αναδροµική ισχύ και συµπεριλαµβάνει και εκείνες τις 
δραστηριότητες, οι οποίες ευρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικής 
αποµάκρυνσης κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του ν.3325/2005. 

3. Η διάταξη αυτή (της δωδεκαετίας) λειτουργεί παράλληλα µε την παράγραφο 4, 
του άρθρου 31 του νόµου, δηλαδή η δωδεκαετία για την αποµάκρυνση της 
µονάδας παρατείνεται µέχρις ότου εγκριθεί ζώνη υποδοχής της 
δραστηριότητας, στα διοικητικά όρια του οικείου ή όµορων Ο.Τ.Α. πρώτου 
βαθµού, στην οποία να επιτρέπεται η µετεγκατάσταση της µονάδας. 

 
 
Παράγραφος 2 
Εφόσον πολεοδοµική διάταξη, η οποία µεταβάλλει τη χρήση γης περιοχής, δεν 
προβλέπει αποµάκρυνση των δραστηριοτήτων οι οποίες καθίστανται µη συµβατές 
µε τη νέα χρήση γης, τότε επιτρέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός των 
µονάδων που ιδρύθηκαν (εγκαταστάθηκαν) νόµιµα και λειτουργούν πριν από την 
έναρξη ισχύος της εν λόγω πολεοδοµικής διάταξης. 
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Άρθρο 8, «Άδεια οικοδοµής» 
Παράγραφος 1 
1. Η ανέγερση των κτιρίων των δραστηριοτήτων του ν.3325/2005, δηλαδή των 

βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, των επαγγελµατικών εργαστηρίων, 
των αποθηκών και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής 
υπηρεσιών, γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις για τα 
βιοµηχανικά κτίρια. 

2. Για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας απαιτείται άδεια εγκατάστασης, 
συνοδευόµενη από θεωρηµένα σχεδιαγράµµατα. Η θεώρηση των 
σχεδιαγραµµάτων αφορά µόνο σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της 
βιοµηχανικής νοµοθεσίας, όπως είναι η εγκατάσταση µηχανηµάτων σε χώρους 
οι οποίοι στα σχεδιαγράµµατα χαρακτηρίζονται ως χώροι βιοτεχνικής χρήσης ή 
η χωροθέτηση δεξαµενής υγραερίου στο γήπεδο. ∆εν αφορά σε θέµατα τα 
οποία σχετίζονται µε την εφαρµογή άλλων νοµοθεσιών, όπως είναι η απόσταση 
κτιρίου από τα όρια του γηπέδου και το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου 
(πολεοδοµική νοµοθεσία) ή η διαρρύθµιση ενός εργοστασίου υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος (υγειονοµική νοµοθεσία), εξαιρουµένων αυτών που διέπονται 
από ειδικές διατάξεις αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης. Κατά συνέπεια 
θα τίθεται ο ακόλουθος όρος στην άδεια εγκατάστασης: «Η θεώρηση των 
σχεδιαγραµµάτων αφορά µόνον σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της 
βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση της τήρησης των 
πολεοδοµικών διατάξεων». 

3. Στη περίπτωση αρτοποιείου, µε τη θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων η 
Αδειοδοτούσα Αρχή παρέχει επιπλέον την έγκρισή της ότι το κτίριο πληροί τις 
απαιτήσεις της αρτοποιητικής νοµοθεσίας (απαιτούµενα διαµερίσµατα, 
ελάχιστες επιφάνειες, ύψη, διαρρύθµιση κλπ). 

4. Εφόσον απαιτούνται σχεδιαγράµµατα πέραν των αρχιτεκτονικών (π.χ. στη 
περίπτωση µελέτης εγκατάστασης σύµφωνα µε το β.δ. της 15/21-10-1922), 
είναι δυνατόν αυτά να είναι κοινά. 

5. Τα σχεδιαγράµµατα στην περίπτωση αλλαγής χρήσης, νοµιµοποίησης, 
ανέγερσης κλπ, υπογράφονται από πολιτικό µηχανικό ή αρχιτέκτονα, 
αποτελούν την πολεοδοµική πρόταση του υπογράφοντος και περιλαµβάνουν 
εκείνα τα σχεδιαγράµµατα (κάτοψη, τοµές, τοπογραφικό και διάγραµµα 
κάλυψης) τα οποία απαιτείται να υποβληθούν στην Πολεοδοµία για την έκδοση 
της οικοδοµικής άδειας. Στη περίπτωση απεικόνισης µηχανηµάτων σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του β.δ. της 15/21-10-1922, τότε υπογράφονται και από τον 
αρµόδιο κατά νόµο µηχανικό. 

6. Στην περίπτωση κτιριακής επέκτασης, χωρίς την εγκατάσταση παραγωγικών 
µηχανηµάτων στους υπόψη χώρους (γραφεία, αποδυτήρια, χώροι εστίασης 
κλπ), εφαρµόζονται τα κριτήρια του άρθρου 6.2.β, ως προς την υποχρέωση 
έκδοσης νέων περιβαλλοντικών όρων. 

 
Παράγραφος 2 
Στη περίπτωση εγκατάστασης επαγγελµατικών εργαστηρίων σε κτίριο το οποίο θα 
ανεγερθεί, στα σχεδιαγράµµατα δεν απεικονίζονται τα µηχανήµατα. 
 
Παράγραφος 3 
Ως επαγγελµατικός χώρος θεωρείται αυτός που έχει χρήση διάφορη της κατοικίας. 
 
Παράγραφος 4 
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Στη περίπτωση χορήγησης ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, η 
θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων γίνεται µε σχετικό έγγραφο, στο οποίο γίνεται 
µνεία των σχετικών διατάξεων του ν.3325/2005. 
 
 
 
 
Άρθρο 10, «Χορήγηση άδειας λειτουργίας» 
Παράγραφος 1 
Εφόσον έχει εγκατασταθεί µηχανολογικός εξοπλισµός πέραν του αναφεροµένου 
στην άδεια εγκατάστασης, υποβάλλεται µελέτη εγκατάστασης που να περιλαµβάνει 
την επέκταση και καταβάλλονται αµοιβή µηχανικού, παράβολα κλπ, προκειµένου 
να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας.  
 
Παράγραφος 5 
Ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση των παρεκκλίσεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή 
επιλέγει κατά την κρίση της είτε να χορηγήσει προσωρινή άδεια λειτουργίας είτε να  
εφαρµόσει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24, συνεκτιµώντας 
πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια ανθρώπων ή εγκαταστάσεων, τη δηµόσια 
υγεία ή την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Παράγραφος 6 
Οι µονάδες της παραγράφου αυτής του νόµου θεωρείται ότι έχουν εγκατασταθεί 
(ιδρυθεί) νόµιµα και δεν απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης χρήσης γης για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας. Για την διαπίστωση του χρόνου εγκατάστασης 
δύναται να ζητηθεί η προσκόµιση των δελτίων αποστολής των µηχανηµάτων, 
τιµολογίων, βεβαίωσης έναρξης εργασιών κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 
επιβάλλεται πρόστιµο για αυθαίρετη εγκατάσταση. 
 
Παράγραφος 9 
1. Προκειµένου να χορηγηθεί προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση ή µεταφορά, 

η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει σε κρίση σχετικά µε τη δυνατότητα της 
λειτουργίας της µονάδας κατά τη διάρκεια ισχύος της προθεσµίας. Και στη 
περίπτωση αυτή τα κριτήρια σχετίζονται µε την ασφάλεια ανθρώπων και 
εγκαταστάσεων, τη δηµόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

2. Η προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση όπως και για µεταφορά, εφόσον µε 
αυτή επιτρέπεται η λειτουργία της µονάδας, δύναται να υποκαταστήσει την 
άδεια λειτουργίας στις περιπτώσεις που προβλέπεται η προσκόµιση αυτής από 
τις κείµενες διατάξεις.   

 
Παράγραφος 10 
Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας εξετάζονται θέµατα σχετικά µε την 
ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων, τη δηµόσια υγεία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Μεταξύ των απαιτούµενων δικαιολογητικών συγκαταλέγεται και η 
βεβαίωση χρήσης γης, µόνο για την εφαρµογή της παραγράφου 1, του άρθρου 7, 
του ν.3325/2005. 
 
 
Άρθρο 11, «Αλλαγή φορέα δραστηριότητας» 
Παράγραφος 1 
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1. Οι τροποποιήσεις αδειών µόνον ως προς την επωνυµία ή το φορέα αποτελούν 
απλές διοικητικές πράξεις, τις οποίες χειρίζονται και διοικητικοί υπάλληλοι. 

2. Στη περίπτωση που η άδεια δεν αφορά σε µηχανήµατα, προσαρµόζονται 
ανάλογα οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 5, της υ.α.Φ15/οίκ.7815/615/2005. 

 
Παράγραφος 2 
Το πρόστιµο των 300€, επιβάλλεται τόσο στο νέο όσο και στο παλαιό φορέα 
 
Παράγραφος 4 
Στη περίπτωση της ειδικής δήλωσης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς πιστοποιητικών ή 
εγκρίσεων, γίνεται η τροποποίηση της ειδικής δήλωσης και τίθεται ο όρος να 
προσκοµισθούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα τα πιστοποιητικά ή οι εγκρίσεις. Στη 
περίπτωση αυτή προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου µηχανικού ότι 
τηρούνται οι όροι των πιστοποιητικών ή των εγκρίσεων. 
 
 
 
 
Άρθρο 12, «Έλεγχοι» 
Παράγραφος 1 
Κατά τους ελέγχους διαπιστώνεται η τήρηση των όρων της άδειας λειτουργίας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών.  
 
 
Άρθρο 13, «Παράβολα» 
 
Παράγραφος 3 
1. Το παράβολο που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (αρχική) σε 

εφαρµογή άδειας εγκατάστασης που εκδόθηκε πριν από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του ν.3325/2005, είναι το 30% του παραβόλου που 
προβλέπεται για την άδεια εγκατάστασης σύµφωνα µε την 
υ.α.Φ15/οίκ.7814/614/2005 (ΦΕΚ542Β΄). 

2. Εφόσον η απόφαση που θα εκδοθεί περιλαµβάνει διάφορες άδειες (π.χ. 
ανανέωση, ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επέκτασης, τροποποίηση 
ως προς τον φορέα κλπ), το παράβολο που απαιτείται, είναι το σύνολο των 
παραβόλων που προβλέπονται για τις επιµέρους άδειες. 

 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
 
Άρθρο 14, «Περιβαλλοντική αναβάθµιση εγκαταστάσεων» 
Παράγραφος 1 
Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής του νόµου, η Αδειοδοτούσα Αρχή 
ενεργεί οίκοθεν και τίθεται όρος στην άδεια λειτουργίας των µονάδων υψηλής 
όχλησης, κατά την ανανέωση ή τροποποίηση αυτής, σχετικά µε την υποχρέωσή 
τους να πιστοποιήσουν σύστηµα  περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε κατά ΕΜΑS είτε 
κατά   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, έως 11-3-2010 .    
 
Παράγραφος 2 
Ενηµερώνονται οι µονάδες µέσης και υψηλής όχλησης για την υποχρέωση τους να 
υποβάλλουν κατ’ έτος ∆ελτίο Βιοµηχανικής Κίνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 5, του 
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ν.858/1979 (ΦΕΚ1Α) καθώς και για τις προβλεπόµενες κυρώσεις από την µη 
συµµόρφωσή τους. 
 
Παράγραφος 3 
Η Αδειοδοτούσα Αρχή  ενηµερώνει εγγράφως τις µονάδες υψηλής όχλησης που 
λειτουργούν σε περιοχές Γενικής Κατοικίας για την µετεγκατάστασή τους στις 
περιοχές που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή. Με την εκπνοή της διετίας, η 
λειτουργία των µονάδων αυτών θεωρείται µη συµβατή µε τις διατάξεις του 
ν.3325/05  και εφαρµόζεται η παράγραφος 9, του άρθρου 10 σε συνδυασµό µε την 
κ.υ.α. Φ.15/οικ.7817/617/2005 (ΦΕΚ542Β΄).   
 
 
 
 
Παράγραφος 4 
Η Αδειοδοτούσα Αρχή  πληροφορείται εγγράφως από την ∆ΕΠΑ για τις περιοχές 
που καλύπτονται επαρκώς από το δίκτυό της και για την τροφοδοσία τους µε 
φυσικό αέριο. Στη συνέχεια ενηµερώνει τις επιχειρήσεις για την υποχρέωση τους 
να αλλάξουν καύσιµο εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.  
 
 
Άρθρο 16, «Εκσυγχρονισµός» 
1. Για την εφαρµογή του άρθρου 4, της κ.υ.α13727/724/2003 (ΦΕΚ1087Β΄), στην 

οποία παραπέµπει το άρθρο2.1.ια του ν.3325/2005, κατά τον εκσυγχρονισµό 
των δραστηριοτήτων του εν λόγω νόµου, εφαρµόζονται τα εξής: 
1.1. Σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, νόµιµα υφιστάµενες και λειτουργούσες 

εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της 
ανωτέρω απόφασης, που κατατάσσονται πλέον στη µέση όχληση 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης, εξακολουθούν να 
παραµένουν στη χαµηλή. 

1.2. Ο εκσυγχρονισµός των δραστηριοτήτων του ν.3325/2005 εξετάζεται 
σύµφωνα µε τις προγενέστερες διατάξεις, που ίσχυαν για τις µονάδες 
χαµηλής όχλησης πριν από την εφαρµογή της κ.υ.α.13727/724/2003 και µε 
την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει ο βαθµός όχλησης, επίσης σύµφωνα µε 
τις προγενέστερες διατάξεις. 

1.3. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις των µονάδων εκείνων των 
οποίων είχε λήξει η ισχύς της άδειας λειτουργίας των κατά την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης (5-8-2003), διότι νόµιµα 
υφιστάµενες βιοµηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις θεωρούνται εκείνες 
που έχουν εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης (ίδρυσης), σύµφωνα µε τον 
ορισµό του άρθρου 2.1.ζ του ν.3325/2005, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 
η ανανέωση της άδειας λειτουργίας που έχει λήξει αντιµετωπίζεται σαν 
συνέχιση λειτουργίας, εφόσον δεν έχει γίνει οριστική διακοπή της 
λειτουργίας της µονάδας (µε την οικονοµική έννοια του όρου), σύµφωνα µε 
το άρθρο 10.10 του ανωτέρω νόµου. 

2. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις 
επέκτασης ή εκσυγχρονισµού των µονάδων που λειτουργούν εκτός Αττικής.  

3. Για την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, του άρθρου 16, του 
ν.3325/2005, οι τριετίες και πενταετίες θα λογίζονται από την αρχή του 2005 
δηλαδή: η 1η τριετία είναι 1-1-2005 µέχρι 31-12-2007, η 2η τριετία είναι 1-1-2008 
µέχρι 31-12-2010, η 3η τριετία είναι 1-1-2011 µέχρι 31-12-2013 κ.ο.κ. 
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Παροµοίως, η 1η πενταετία είναι 1-1-2005 µέχρι 31-12-2009, η 2η πενταετία 
είναι 1-1- 2010 µέχρι 31-12-2014, η 3η πενταετία είναι 1-1-2015 µέχρι 31-12-
2019 κ.ο.κ. 

4. Εντός µιας τριετίας ή πενταετίας από την εφαρµογή του νόµου, µια επιχείρηση 
µπορεί να εκσυγχρονισθεί εγκαθιστώντας µηχανολογικό εξοπλισµό, επί πλέον 
του υπάρχοντος, του οποίου η κινητήρια και θερµική ισχύς δεν υπόκειται σε 
περιορισµούς. Κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας εγκατάστασης ή 
λειτουργίας ή της ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, δεν θα 
συσχετίζεται η εν λόγω ισχύς µε την µελλοντική  ενεργειακή κατανάλωση της  
µονάδος. Προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται οι περιορισµοί 
του άρθρου 16 του νόµου, σχετικά µε την επιτρεπόµενη αύξηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης, ο σχετικός έλεγχος θα διενεργείται µετά τη 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας και µετά την παρέλευση ενός ολόκληρου 
έτους από το τέλος του έτους που χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ανωτέρω έλεγχο, ότι δεν τηρούνται οι 
περιορισµοί που τίθενται στις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 16, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1.Β.ε, της υ.α. 
Φ15/οικ.7818/618/2005 (ΦΕΚ542Β΄). 
 
Παράδειγµα: 
Μονάδα µέσης όχλησης λειτουργεί σε βιοµηχανική περιοχή και εφοδιάζεται µε 
άδεια εγκατάστασης για εκσυγχρονισµό τον Μάιο του 2006. Στην άδεια 
εγκατάστασης τίθεται όρος  π.χ. «Η ενεργειακή κατανάλωση µετά την 
ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που 
τίθενται στην παράγραφο 3.β, του άρθρου 16, του ν.3325/2005». Πριν από την 
έκδοση της άδειας εγκατάστασης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προσκοµίσει 
στοιχεία (τιµολόγια του διαχειριστή του δικτύου ή του συστήµατος για την 
ηλεκτρική κατανάλωση ή της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου ή των 
προµηθευτών υγρών, αερίων ή στερεών καυσίµων κλπ ), προκειµένου να 
στοιχειοθετηθεί η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (ΕΕΚ) των ετών της 
προηγούµενης πενταετίας δηλ. 1-1-2000 µέχρι 31-12-2004 και εν συνεχεία ο 
µέσος ετήσιος όρος ενεργειακής κατανάλωσης πενταετίας (ΜΕΟΕΚ)5 όπως 
αυτά περιγράφονται στην κ.υ.α. Φ15/οικ.8102/625/2005 (ΦΕΚ589Β΄). Ο 
(ΜΕΟΕΚ)5 θα λαµβάνεται ως βάση σύγκρισης για τον µελλοντικό έλεγχο της 
επιχείρησης όσον αφορά στην αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως 
αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 3.β, του άρθρου 16, για το συγκεκριµένο 
παράδειγµα. Η άδεια εγκατάστασης που θα εκδοθεί θα ισχύει για τρία χρόνια 
δηλαδή θα λήγει τον Μάιο του 2009. Η επιχείρηση ολοκληρώνει τον 
εκσυγχρονισµό εντός της τριετίας , π.χ. τον Ιούνιο του 2008 και ζητεί άδεια 
λειτουργίας η οποία της χορηγείται ( εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά και έχουν υλοποιηθεί οι όροι που έχουν τεθεί 
στην άδεια εγκατάστασης ) από την αδειοδοτούσα αρχή. Η επιχείρηση 
ελέγχεται για την τήρηση του περιορισµού της ενεργειακής κατανάλωσης  µετά 
την παρέλευση ενός  έτους µετά την ολοκλήρωση του έτους που χορηγήθηκε η 
άδεια λειτουργίας δηλαδή για το συγκεκριµένο παράδειγµα το έτος 2010. 
Εξυπακούεται ότι αυτός ο έλεγχος αφορά στην (ΕΕΚ) του έτους 2009 η οποία 
στο συγκεκριµένο παράδειγµα δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 1,3 Χ ( 
ΜΕΟΕΚ)5. ∆ηλαδή, εάν ο (ΜΕΟΕΚ)5 = 100.000 Kwh, τότε η (ΕΕΚ) του έτους 
2009 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις  130.000 KWH. Ο ίδιος περιορισµός 
ισχύει εφόσον πραγµατοποιηθούν και άλλοι εκσυγχρονισµοί εντός της αυτής 
πενταετίας δηλ. 2005-2009. Στην περίπτωση που η επιχείρηση ζητήσει νέο 
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εκσυγχρονισµό την 2η πενταετία (2010-2014 ), τότε ο (ΜΕΟΕΚ)5 που θα 
αποτελέσει την βάση για τον έλεγχο της τήρησης της αύξησης της ενεργειακής 
κατανάλωσης, θα αφορά  στα έτη 2005-2009. 
Επισηµαίνεται  ότι δεν συσχετίζεται η υπό εγκατάσταση ή εγκατασταθείσα 
κινητήρια και θερµική ισχύς µε τους περιορισµούς που τίθενται στις 
παραγράφους 2,3, και 4 και αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση. 

5. Μονάδες που ιδρύθηκαν µε το ν.2965/2001 και ιδρύονται πλέον µε το 
ν.3325/2005, κατά τον εκσυγχρονισµό τους δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 
βαθµού όχλησης, όπως αυτός καθορίζεται κατά το χρόνο της ίδρυσής των. 

 
 
Άρθρο 17, «Ίδρυση νέων δραστηριοτήτων» 
 
Παράγραφος 1  
Εδάφιο ΄΄α΄΄ 
Οι εντός σχεδίου περιοχές στις οποίες δεν έχουν προσδιορισθεί χρήσεις γης και 
είχαν χαρακτηρισµό γενικής κατοικίας σύµφωνα µε το π.δ.84/1984 (ΦΕΚ33Α΄) και 
το ν.2965/05 (ΦΕΚ270 Α΄), εξακολουθούν να αντιµετωπίζονται σαν περιοχές 
γενικής κατοικίας, για θέµατα που αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισµό, 
συγχώνευση ή µετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων του ν.3325/2005. 
 

Εδάφιο ΄΄γ΄΄ 
Κάθε επαγγελµατικό εργαστήριο είναι αυτοτελές, δηλαδή λειτουργεί σε ανεξάρτητο 
χώρο  από τα άλλα εργαστήρια, µε διαφορετική δραστηριότητα και µετρητή 
ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις του 
ν.3325/2005). 
 
Παράγραφος 2 
Για τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών και τις αποθήκες 
της εν λόγω παραγράφου του νόµου, δεν τίθεται περιορισµός ως προς την 
εγκατεστηµένη κινητήρια και θερµική ισχύ και τον βαθµό όχλησης.  
 
Παράγραφοι 3 και 4 
Ως αγροτοβιοµηχανικές µονάδες που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς 
παραγωγής θεωρούνται οι µονάδες που αναφέρονται στο π.δ.227/1987 
(ΦΕΚ100Α΄). Κατά τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης ή των ενιαίων αδειών 
εγκατάστασης και λειτουργίας θα τίθεται ο όρος του περιορισµού της 
δραστηριότητος της µονάδος σε επεξεργασία ή αποθήκευση αποκλειστικά 
προϊόντων της περιοχής εγκατάστασης της µονάδος, η οποία στην περίπτωση 
αυτή περιορίζεται στα όρια της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έχει εγκατασταθεί 
η µονάδα. Ο έλεγχος τήρησης του όρου θα πραγµατοποιείται από την 
Αδειοδοτούσα Αρχή σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας και θα συνίσταται  στην εξέταση των παραστατικών στοιχείων 
διακίνησης των προς επεξεργασία ή αποθήκευση προϊόντων. Για τον έλεγχο αυτό, 
είναι δυνατόν να ζητηθεί και η συνδροµή της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της 
οικείας νοµαρχίας.   
 
Παράγραφος 5 
Ως  βιοµηχανικά στερεά και υγρά απόβλητα λογίζονται τα απόβλητα που 
δηµιουργούνται κατά την παραγωγική διαδικασία λειτουργίας της µεταποιητικής 
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µονάδος. Επισηµαίνεται ότι στην εν λόγω κατηγορία αποβλήτων δεν 
περιλαµβάνονται υλικά (άχρηστα αντικείµενα) και προϊόντα που έχουν 
ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους (π.χ. µπαταρίες, αυτοκίνητα, υλικά 
κατεδαφίσεων κλπ ). Οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται τέτοια προϊόντα προς 
ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση, υπάγονται στις εγκαταστάσεις που 
περιγράφονται στο εδάφιο ΄΄γ(εε)΄΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 2, του νόµου. 
 
Παράγραφος 6 
Οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και 
αφορούν στην ίδρυση των αποθηκών του εδαφίου ΄΄γ΄΄, της παραγράφου 1, του 
άρθρου 2 του νόµου, στις Ζώνες Χονδρεµπορίου, είναι οι περιορισµοί που έχουν 
τεθεί στις Ζ.Ο.Ε. ή στα Γ.Π.Σ. µε τα οποία θεσπίζονται οι ζώνες αυτές.   
 
Άρθρο 18, «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας» 
Παράγραφος 2 
1. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής 

διάρκειας, σε εφαρµογή του ν.2516/1997, αυτή τροποποιείται ως προς τη 
χρονική της διάρκεια, εφόσον συντρέχει µία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις 
της αντίστοιχης παραγράφου του νόµου. 

2. Η απόφαση που θα εκδοθεί, θα έχει χρονική διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) 
ετών. 

3. Οι άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή των διατάξεων του 
π.δ.84/1984 ή του ν.2516/1997 και είναι αόριστης χρονικής διάρκειας, 
εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον  δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις 
περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής. 

 
Παράγραφος 4 
Προκειµένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας του µηχανολογικού εκσυγχρονισµού: 
1. Υποβάλλεται τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός που εγκαταστάθηκε, η παραγωγική διαδικασία, 
τυχόν δηµιουργούµενα απόβλητα, επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους 
εργαζόµενους κλπ. Στη συνέχεια, η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει σε κρίση 
σχετικά µε την ανάγκη να εγκριθούν (ή όχι) νέοι περιβαλλοντικοί όροι 
προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας για τον εκσυγχρονισµό. 

2. Τροποποιείται η υφιστάµενη άδεια λειτουργίας, κατ’ αναλογία προς τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 5.4 της παρούσας εγκυκλίου. 

 
Παράγραφος 5 
Προκειµένου η Αδειοδοτούσα Αρχή να κρίνει εάν µε τον εκσυγχρονισµό επέρχεται 
ουσιαστική διαφοροποίηση στην εγκατάσταση, χρησιµοποιούνται τα κριτήρια του 
άρθρου 6.2.β του νόµου. Όσον αφορά στη διαδικασία που θα ακολουθείται και στο 
είδος της άδειας λειτουργίας που θα χορηγηθεί, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 5.4, της παρούσας εγκυκλίου. 
 
Άρθρο 19, «Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων» 
Παράγραφος 1 
Ως νόµιµα  ιδρυθείσες µονάδες θεωρούνται οι µονάδες που λειτουργούν στην 
Αττική και έχουν εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης (ίδρυσης) ή άδεια λειτουργίας 
ή απαλλάσσονταν απ’ αυτές κατά τον χρόνο ίδρυσής τους. 
 
Παράγραφος 2 
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Στα υφιστάµενα βιοµηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός 
σχεδίου µετεγκαθίστανται µονάδες χαµηλής ή µέσης όχλησης που έχουν ιδρυθεί 
νόµιµα πριν τη δηµοσίευση του π.δ.84/1984. Στις περιπτώσεις αυτές η 
µετεγκατάσταση γίνεται κατά παρέκκλιση τυχόν περιορισµών που υπάρχουν στη 
περιοχή, σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης.  
 
Άρθρο 20, «Συγχώνευση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων»  
1. ∆υο ή περισσότερες  βιοµηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 

επαγγελµατικά εργαστήρια που εγκαταστάθηκαν (ιδρύθηκαν) νόµιµα και 
λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, µπορούν να 
συγχωνευθούν και να µεταφερθεί η µία µονάδα στη θέση που λειτουργεί η 
άλλη, εφόσον  ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, του άρθρου 20, 
του ν.3325/2005. 

2. Εφόσον η µία από τις συγχωνευόµενες µονάδες λειτουργεί σε περιοχή που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 ή είναι µέσης όχλησης (παρ.4), τότε 
πέραν των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 πρέπει να ισχύουν και οι 
προϋποθέσεις  που τίθενται αντιστοίχως στις παραγράφους 2,3 και 4. 

3. Η προϋπόθεση  της νόµιµης λειτουργίας για µια τριετία τουλάχιστον  των προς 
συγχώνευση µονάδων, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αναφέρεται στην 
πρώτη τριετία µετά την έκδοση της πρώτης άδειας λειτουργίας. 

4. ∆υο ή περισσότερες µονάδες που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1, 
µπορούν να συγχωνευθούν µεταφερόµενες σε περιοχές όπου επιτρέπεται η 
µετεγκατάσταση µε βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 19.  

 
 
Άρθρο 21, «∆ιαχωρισµός εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων» 
1. Οι µονάδες που προκύπτουν µετά από τον διαχωρισµό, πρέπει να ανήκουν σε 

διαφορετικά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα και να λειτουργούν σε πλήρως 
διακεκριµένους χώρους. Αυτός είναι και ο µόνος περιορισµός που τίθεται από 
το ν.3325/2005. 

2. Εάν η προς διαχωρισµό µονάδα καλύπτεται µε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
τότε δεν απαιτείται η έκδοση νέας έγκρισης για τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας στις µονάδες που προκύπτουν µετά από τον διαχωρισµό, καθόσον 
οι προκύπτουσες µονάδες έχουν µηχανολογικές εγκαταστάσεις µικρότερης 
ισχύος από την αρχική και µε το δεδοµένο ότι δεν µεταβάλλεται η παραγωγική 
διαδικασία τεκµαίρεται ότι οι εγκριθέντες για την αρχική µονάδα περιβαλλοντικοί 
όροι καλύπτουν και τις επί µέρους  µονάδες. 
Στις άδειες λειτουργίας που θα εκδοθούν για τις νέες µονάδες θα τίθεται όρος 
για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που αναφέρονται στην αρχική 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Μετά τη λήξη της ανωτέρω έγκρισης της 
αρχικής µονάδος, οι επί µέρους µονάδες οφείλουν να εφοδιασθούν µε έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, η κάθε µία ξεχωριστά. 

 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Άρθρο 24, «∆ιοικητικές κυρώσεις» 
1. Όπως προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 24, σε συνδυασµό 

µε την παράγραφο 3 της κ.υ.α.Φ15/οίκ.7818/618/2005, στις µονάδες που 
υποπίπτουν στις παραβάσεις Α, Β, Γ και ∆ της παραπάνω απόφασης, 
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο που υπολογίζεται µε βάση το Παράρτηµα της 
ιδίας απόφασης. 
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2. ∆ιακοπή λειτουργίας επιβάλλεται στην περίπτωση που ο κάτοχος της µονάδος 
υποπέσει στην ίδια παράβαση τρεις (3) φορές σε χρονικό διάστηµα δώδεκα 
µηνών µετρούµενο από την ηµεροµηνία διαπίστωσης  της πρώτης παράβασης. 
∆ιακοπή λειτουργίας µπορεί να επιβληθεί επίσης, ανεξάρτητα από τον αριθµό 
των παραβάσεων, εφόσον από την λειτουργία της δραστηριότητος 
δηµιουργούνται προβλήµατα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ασφάλεια της εγκατάστασης, των εργαζοµένων και των περιοίκων καθώς και τη 
δηµόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι δυνατόν να 
ζητά και την συνδροµή άλλων ελεγκτικών  Υπηρεσιών  (π.χ. Περιβάλλοντος, 
Υγείας, Πυροσβεστικής κλπ).  

 
Άρθρο 29, «Μεταβίβαση αρµοδιότητας» 
Μετά την έκδοση του ν.3325/2005 οι ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης δεν θα χορηγούν ούτε 
θα εµπλέκονται στη διαδικασία χορήγησης των αδειών πρατηρίων άρτου 
(εκδίδοντας βεβαιώσεις κ.λ.π.), οι οποίες χορηγούνται πλέον  από τους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθµού.  
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 38, «Μεταβατικές διατάξεις» 
Παράγραφος 1 
1. Αφορά στις µονάδες οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου δεν είχαν 

εφοδιασθεί διαζευκτικά µε άδεια: α) εγκατάστασης και λειτουργίας, β) 
εγκατάστασης και γ) λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιβάλλεται 
πρόστιµο. Η ρύθµιση της υπόψη παραγράφου, δεν αφορά στις περιπτώσεις 
παράβασης των όρων της άδειας λειτουργίας. 

2. Η λέξη ΄΄εκτός΄΄ στο δεύτερο εδάφιο είναι πλεονασµός. 
3. Με τη ρύθµιση της υπόψη παραγράφου δεν δίνεται παράταση δύο ετών στους 

παρανοµούντες, ώστε να εξακολουθήσουν να λειτουργούν χωρίς τη σχετική 
άδεια, αλλά παρέχεται ως κίνητρο η µη επιβολή προστίµου σε αυτούς που δεν 
έχουν εφοδιασθεί µε άδεια λειτουργίας να σπεύσουν να νοµιµοποιήσουν τη 
δραστηριότητά τους. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, και υπό το 
πρίσµα των κριτηρίων του άρθρου 6, για τη δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας 
µιας δραστηριότητας ή για την οριστική της διακοπή. Συνεπώς, η µη επιβολή 
χρηµατικών προστίµων επί διετία, δεν σηµαίνει ότι οι εν λόγω µονάδες 
επιτρέπεται να συνεχίζουν τη λειτουργία τους µέχρι το τέλος της διετούς 
προθεσµίας, χωρίς τις προβλεπόµενες άδειες του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, εφόσον περιέρχεται σε γνώση 
της η λειτουργία µονάδων οι οποίες εµπίπτουν στην παρούσα παράγραφο, 
εντός της εν λόγω διετίας και ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο ή καταγγελία ή 
ενηµέρωση από άλλη Υπηρεσία ή Αρχή, υποχρεώνει τις µονάδες αυτές να 
εφοδιασθούν µε τις προβλεπόµενες άδειες, χωρίς την επιβολή χρηµατικών 
προστίµων, ανεξάρτητα εάν επιβάλλεται παράλληλα και η προσωρινή διακοπή 
(ολική ή µερική) της λειτουργίας της δραστηριότητας σύµφωνα µε το άρθρο 24 
του νόµου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των µονάδων αυτών προς τις 
υποδείξεις της Αδειοδοτούσας Αρχής προκειµένου να εφοδιασθούν µε τις 
προβλεπόµενες άδειες, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24, δηλαδή 
χρηµατικό πρόστιµο ή και προσωρινή διακοπή (ολική ή µερική) της λειτουργίας 
της δραστηριότητας. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση επιβολής οριστικής 
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διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας, είναι περιττή κάθε περαιτέρω 
εξέταση του θέµατος της αδειοδότησης της µονάδας. 

 
Παράγραφος 2 
Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση γίνεται πρόβλεψη για το νοµικό καθεστώς το οποίο 
θα διέπει την ανανέωση των αδειών λειτουργίας µε το καθεστώς που προβλέπει ο 
ν.3325/2005, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την έκδοση αυτού και πρόκειται να 
λήξουν ή έχουν λήξει. Η ανανέωση της άδειας λειτουργίας για αόριστη χρονική 
διάρκεια ή για ορισµένη προκειµένου για την Αττική, γίνεται σύµφωνα µε τις § 10 
και 11, του άρθρου 10, του νόµου και µε τη προϋπόθεση της συµµόρφωσης της 
επιχείρησης στις κείµενες διατάξεις για τη προστασία του περιβάλλοντος και την 
ασφάλεια εργαζοµένων και περιοίκων και δεν εξετάζονται θέµατα ίδρυσης της 
µονάδας. 
 
Παράγραφος 3 
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας, για την οποία είναι σε ισχύ 

άδεια εγκατάστασης η οποία εκδόθηκε πριν από την έκδοση του ν.3325/2005, 
προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην άδεια 
εγκατάστασης (π.χ. πιστοποιητικό πυροπροστασίας, αναθεώρηση οικοδοµικής 
άδειας κ.λ.π.). Προκειµένου να απαλειφθούν ή τροποποιηθούν όροι, διότι 
αφορούν σε θέµατα τα οποία ρυθµίζονται διαφορετικά µε το ν.3325/2005 
απαιτείται η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης σύµφωνα µε το νέο νόµο 
(π.χ. υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου µηχανικού στη περίπτωση υφισταµένου  
κτιρίου αντί για την οικοδοµική άδεια και το θεωρηµένο από τη Πολεοδοµία 
σχεδιάγραµµα). 
Ειδικά στη περίπτωση όρου της άδειας εγκατάστασης σχετικά µε την αλλαγή 
χρήσης του κτιρίου, για την οποία έχει εφαρµογή η παράγραφος 3, του άρθρου 
8, του ν.3325/2005, δεν απαιτείται η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, 
διότι το θέµα αντιµετωπίζεται ευνοϊκότερα, αλλά προσκοµίζεται η υπεύθυνη 
δήλωση του αρµόδιου µηχανικού, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της υ.α. 
Φ15/οίκ.7815/615/2005. 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξει η χρήση γης της περιοχής (π.χ. από 
ΒΙΟ.ΠΑ σε Γενική Κατοικία) κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας εγκατάστασης, 
ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης 
(π.χ. ως προς το ύψος της επιτρεποµένης ισχύος). 

 
Παράγραφος 4 
1. Οι µονάδες της περίπτωσης αυτής εφοδιάζονται µε ενιαία άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας ή µε ειδική δήλωση 
2. Στις δραστηριότητες που δεν είναι συµβατή η λειτουργία τους µε τον νόµο 

µπορεί κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής να χορηγηθεί είτε προθεσµία 
µικρής διάρκειας για τεχνική ανασυγκρότηση, εφόσον µπορεί να αντιµετωπισθεί 
η ασυµβατότητα µε αυτό τον τρόπο είτε για µετεγκατάσταση της µονάδας σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 10. 

 
Παράγραφος 6 
1. Για τη χορήγηση της προβλεπόµενης ενιαίας άδειας εγκατάστασης και 

λειτουργίας, βασική προϋπόθεση είναι, εκτός των λοιπών απαιτήσεων του 
ν.3325/2005, η συµβατότητα της δραστηριότητας µε τη χρήση γης όταν 
εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά η µονάδα. Στην περίπτωση κατά την οποία 
µεταβλήθηκε στη συνέχεια η χρήση γης, καθιστώντας πλέον τη δραστηριότητα 
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µη συµβατή, είναι δυνατή η χορήγηση της ανωτέρω ενιαίας άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας, όπως εξάλλου προβλέπει το άρθρο 7.1 του 
παρόντος νόµου. Εφόσον η πολεοδοµική διάταξη η οποία µετέβαλε τη χρήση 
γης προβλέπει αποµάκρυνση της µονάδας εφαρµόζονται τα άρθρα 7.1 και 31.4 
σχετικά µε τις προθεσµίες. 

2. Όταν υποβάλλονται αιτήµατα για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας µονάδων που εµπίπτουν στις διατάξεις της υπόψη και της 
εποµένης παραγράφου, θα διαπιστώνεται ο χρόνος  ίδρυσης  µε βάση 
πραγµατικά στοιχεία, όπως βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος, τιµολόγια 
πώλησης προϊόντων ή αγοράς πρώτων υλών, µισθωτήρια συµβόλαια 
θεωρηµένα από την εφορία, λογαριασµοί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, άδειες 
που έχουν εκδοθεί από άλλες Υπηρεσίες και αναφέρονται στον χρόνο ίδρυσης 
της µονάδος κ.λ.π. Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, τα οποία 
σηµειωτέον αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και εφόσον 
στοιχειοθετηθεί το γεγονός του χρόνου ίδρυσης της µονάδας, θα ζητείται να 
κατατεθούν και τα υπόλοιπα προβλεπόµενα από το ν.3325/2005 
δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που από την ίδρυση της µονάδος µέχρι την 
υποβολή του αιτήµατος για τη χορήγηση της ενιαίας άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας έχει µεταβληθεί ο φορέας εκµετάλλευσης της µονάδος, τότε θα 
προσκοµίζονται πέραν των ανωτέρω και τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της 
κ.υ.α. Φ15/οικ. 7815/615/2005. 

3. Ο βαθµός όχλησης της µονάδας προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ίσχυαν κατά τον χρόνο ίδρυσης της µονάδος. Μετά τη χορήγηση της ενιαίας 
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας η µονάδα κατατάσσεται και 
αντιµετωπίζεται για την εφαρµογή του ν.3325/2005 σύµφωνα µε την 
κ.υ.α13727/724/2003. 

4. Οι µονάδες της υπόψη παραγράφου θα πρέπει να εξακολουθούν να 
λειτουργούν στη θέση στην οποία ιδρύθηκαν. Η µη διακοπή της λειτουργίας της 
µονάδος αποδεικνύεται µε σχετικό  έγγραφο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

 
Παράγραφος 7 
Στις µονάδες οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις της υπόψη παραγράφου, 
χορηγείται η ειδική δήλωση του άρθρου 5, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µονάδων της Αττικής. Όσον αφορά στα θέµατα χρήσης γης, διαπίστωσης του 
χρόνου ίδρυσης της µονάδας, προσδιορισµού του βαθµού όχλησης και της χωρίς 
διακοπή λειτουργίας της µονάδας (µε την οικονοµική έννοια του όρου), ισχύουν τα 
αναφερόµενα στη προηγούµενη παράγραφο 
 
Άρθρο 39, «Καταργούµενες διατάξεις» 
Παράγραφος 2 
Εδάφιο ΄΄β΄΄ 
Ειδικές διατάξεις και κανονισµοί δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόµου. Μία 
τέτοια διάταξη είναι η υ.α.172/1992 (ΦΕΚ277Β΄), «Συστήµατα καταχώρησης 
απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισµού» και εποµένως η εγκατάσταση 
παραγωγής απορρυπαντικών πρέπει να εφοδιασθεί από την αρµόδια Χηµική 
Υπηρεσία και µε την ειδική άδεια λειτουργίας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 
αυτής, πέραν αυτής του ν.3325/2005.  
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                                                                               Ο Γενικός Γραµµατέας 
Βιοµηχανίας 

 
 
 

 
                                                                                Σπύρος Παπαδόπουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ελλάδος 
• Γραφεία Νοµαρχών 

Υπόψη κ.κ. Νοµαρχών 
• ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης 

(Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία, 
τα αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία & 
τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
1. Υπουργείο Ανάπτυξης 

• Γραφείο Υπουργού 
Υπόψη Υπουργού κ. ∆. Σιούφα 

• Γραφείο Υφυπουργού 
Υπόψη Υφυπουργού κ. Α. Νεράντζη 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας 
Υπόψη Γενικού Γραµµατέα κ. Σ. Παπαδόπουλου 

• ΙΙ Γενική ∆ιεύθυνση Στήριξης Βιοµηχανίας 
 

2. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 

Υπόψη Γενικού Γραµµατέα κ. Μ. Τζαφέρη 
• Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 

 
3. ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Χωροταξίας 
Υπόψη Υφυπουργού κ. Στ. Καλογιάννη 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Περιβάλλοντος & Χωροταξίας 
Υπόψη Γενικού Γραµµατέα κ. ∆. Κατσιγιάννη  

• Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας 
• Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξίας 
• Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 
 

4. Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών 
Γραφείο Υφυπουργού Οικονοµικών  
Υπόψη Υφυπουργού κ. Α. Μπέζα  

 
5. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος 
 

6. Περιφέρειες 
Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 
Υπόψη κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
 

7. ∆ΕΗ 
• Γραφείο ∆ιευθύνοντα Συµβούλου 

Υπόψη κ. ∆. Μανιατάκη 
• Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής 

 


