
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας 

µεταποιητικών µονάδων 

 

Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης προς τον ενδιαφερόµενο επενδυτή 

1. Όλα τα πεδία του Ερωτηµατολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως 

και µε ακρίβεια. 

2. Τα πεδία µε (*) συµπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηµατολόγιο. 

3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται µε την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο 

τετραγωνάκι. 

4. Το Ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται και υπογράφεται µε αποκλειστική σας ευθύνη. Η ανακριβής, ή αναληθής 

συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου συνεπάγεται αυτοµάτως την ακύρωση της απαλλαγής, ή της Άδειας που θα 

έχει αντίστοιχα εκδοθεί. 

 

Προς: 

 

 

(Συµπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης) 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 

(*) Κοινοποίηση: 

 

 

(*) Ηµεροµηνία 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α1. Στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου 

Όνοµα  Επώνυµο  

Ονοµ/µο πατέρα  

Ονοµ/µο µητέρας  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας 

(Α∆Τ) 

 Εκδούσα Αρχή  

ΑΦΜ  ∆ΟΥ  

Ηµεροµηνία γέννησης  Τόπος γέννησης  

∆ιεύθυνση (Νοµός, ∆ήµος, Οδός, 

Αριθµός, ΤΚ) 
 

Τηλέφωνα   

e-mail  Φαξ  

 

Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου 

Όνοµα  Επώνυµο  

Ονοµ/µο πατέρα  

Ονοµ/µο µητέρας  



Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας 

(Α∆Τ) 

 Εκδούσα Αρχή  

ΑΦΜ  ∆ΟΥ  

Ηµεροµηνία γέννησης  Τόπος γέννησης  

∆ιεύθυνση (Νοµός, ∆ήµος, Οδός, 

Αριθµός, ΤΚ) 
 

Τηλέφωνα   

e-mail  Φαξ  

 

Α3. Πληροφορίες για τη µεταποιητική µονάδα 

Α3.1 Στοιχεία µονάδας 
 

Επωνυµία:  
 

ΑΦΜ: ∆ΟΥ: 

Έτος ίδρυσης: ………………………………………………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση/Θέση: 

Οδός:.......................................................................................................... Αριθµός.......................... 

Θέση: ..................................................................................................................................... 

Τ.Κ.: ......................................... 

∆ήµος: ................................................................................................................................... 

Νοµός:................................................................................................................................. 

Περιφερειακή Ενότητα: ……………………………………………………………………………………….. 

Γεωγραφική Συντεταγµένη για εκτός σχεδίου περιοχές  

βάσει GOOGLE MAP :  □           βάσει ΕΓΣΑ: □ 

 _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ B 

 _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ E 

Α3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας 

1. Είδος δραστηριότητας (σύντοµη περιγραφή): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Κωδικός δραστηριότητας κατά ΚΑ∆:  

3. Η µονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστηµένη σε 

οργανωµένο υποδοχέα µεταποιητικών και επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων του άρθρου 41 §4, του Ν. 3982/2011  
ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 



Α3. Πληροφορίες για τη µεταποιητική µονάδα 

4. Συνολική αξία µηχανολογικού εξοπλισµού ……………………………€ 

5. Συνολική αποθηκευτική ικανότητα (σε περίπτωση που η µονάδα αφορά σε 

αποθήκη) 

…………………………κ.µ. 

6. Χρησιµοποιούµενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ∆ιαδικασία παραγωγής  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Παραγόµενα προϊόντα  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του φορέα και του νόµιµου εκπροσώπου 

της υπάρχουν στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο και επιτρέπω την 

αναζήτησή τους   

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

 

 

Α4. Αιτούµενη Άδεια 
 

Απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης 

Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας 
□ 

 

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας                        □ 

    
 

Άδεια Εγκατάστασης σε υφιστάµενο κτίριο □ 
 

Μεταβίβαση                                              □ 

    
 

Άδεια Εγκατάστασης σε υπό ανέγερση 

κτίριο 
□ 

 

Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας □ 

    
 

Άδεια Εγκατάστασης εκ µεταφοράς □ 
Τεχνική Ανασυγκρότηση ή προθεσµία 

προς µεταφορά □ 

    
Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή 

Εκσυγχρονισµό µηχανολογικό ή/και 

δραστηριότητας 
□ 

Εκσυγχρονισµός επαγγελµατικού 

εργαστηρίου που ιδρύθηκε πριν το Π.∆. 

84/84 (αφορά µόνο την Περιφέρεια Αττικής 
□ 

    
Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή 

Εκσυγχρονισµό κτιριακό □ 
  



    
Παράταση Άδειας Εγκατάστασης 

□ 
  

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Β1. Κατάταξη δραστηριότητας  

Β1.1 Ισχύς µηχανολογικού εξοπλισµού 

1. Συνολική κινητήρια ισχύς των µηχανηµάτων, που σχετίζονται άµεσα µε την 

παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: …………KW 

2. Συνολική θερµική ισχύς των µηχανηµάτων, που σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική 

διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: …………KW 

3. Συνολική κινητήρια και θερµική ισχύς των µηχανηµάτων προστασίας περιβάλλοντος 

που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: …………KW 

4. Συνολική κινητήρια & θερµική ισχύς των µηχανηµάτων που δε σχετίζονται άµεσα µε 

την παραγωγική διαδικασία (π.χ. µηχανήµατα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, 

κλιµατισµού κ.λπ.) τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα: …………KW 

 

5. Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους                 ΝΑΙ                      ΟΧΙ      

εφεδρικού / παραγωγού              ποσότητα αντίστοιχα                                     / 

ισχύος (κατά περίπτωση)                               ....................KVA   ...........................................MW. 

Β1.2 Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 

1. Μονάδα επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, 

οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό 

πίεση 

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών 

εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων 

ουσιών 

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του 

άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132Β), όπως εκάστοτε ισχύει ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη 

των 200 κιλών. ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

5. Εάν η δραστηριότητα εµπίπτει σε µία από τις παραπάνω:   

Συνολική προβλεπόµενη ηµερήσια παραγωγή  ………………………kg 

Συνολική προβλεπόµενη αποθηκευτική ικανότητα των 

αποθηκών  
………………………kg 

 

Β2. Κατάταξη δραστηριότητας σε κατηγορίες όχλησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Β2.1 Κριτήρια/µεγέθη όχλησης της µονάδας βάσει της ΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ Β’ 1087, 5/8/2003), 

όπως εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/µεγέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µονάδας βάσει της 

ΥΑ 15393/2332, (ΦΕΚ Β’ 1022, 5/8/2002), όπως εκάστοτε ισχύει
 
 



1. KW ……………… 

2. Τόνοι/ηµέρα ……………… 

3. Τόνοι/έτος ………………… 

4.Άλλο  

Β2.2 Κριτήρια/µεγέθη όχλησης της µονάδας βάσει της ΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ Β’ 1087, 5/8/2003), 

όπως εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/µεγέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µονάδας βάσει της 

ΥΑ 15393/2332, (ΦΕΚ Β’ 1022, 5/8/2002), όπως εκάστοτε ισχύει
 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

1. Με τον εκσυγχρονισµό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/µεγέθη σχετικά 

µε την όχληση της µονάδας ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

2. Με τον εκσυγχρονισµό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/µεγέθη σχετικά 

µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της µονάδας ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

3. Κριτήρια / Μεγέθη  Υφιστάµενη κατάσταση Μετά τον εκσυγχρονισµό 

1. KW ……………………… ……………………… 

2. Τόνοι/ηµέρα ……………………… ……………………… 

3. Τόνοι/έτος ……………………… ……………………… 

4.Άλλο ……………………… ……………………… 

 
3. Ενεργειακή Κατανάλωση συµπληρώνεται µόνο στην Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα µε το 

Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α’) και την ΚΥΑ (ΦΕΚ 589Β’/2005) και ΚΥΑ(ΦΕΚ 1526Β’/1999) 

 

         1
Ο
 έτος        2

Ο
 έτος      3

Ο
 έτος        4

Ο
 έτος         5

Ο
 έτος 

                                                                                                         KWH 

   
 

Ελεγχόµενο έτος :                              KWH 

 

Β2.3 Απόβλητα 

1. Από την παραγωγική διαδικασία δηµιουργούνται 

Υγρά Απόβλητα ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Αέρια Απόβλητα ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Στερεά απόβλητα ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Επικίνδυνα Απόβλητα                                                                    ΝΑΙ□       ΟΧΙ□ 

   

Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων                          

από τον φορέα  ;                                                                               ΝΑΙ□       ΟΧΙ□           

 



2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται : 

α. µετά από επεξεργασία µε προγραµµατισµένη επαναχρησιµοποίηση σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116 

(ΦΕΚ 354 Β 8-3-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997)  □  
β. ή/και µε άλλο τρόπο: (περιγραφή)                                                                                    

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
3. Με τον εκσυγχρονισµό ή την επέκταση, θα επέλθει αύξηση 

των αποβλήτων (περιλαµβάνονται τα υγρά απόβλητα και τα 

επικίνδυνα και στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα) 

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Β.2.4 Λύµατα 

1. Τα λύµατα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε  

∆ίκτυο  ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Σηπτική ή απορροφητική δεξαµενή ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

 

Β3. Κτίριο  

1. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισµός της µονάδας θα γίνει σε 

κτίσµατα που ήδη υπάρχουν ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Εάν ναι, τα κτίσµατα αυτά καλύπτονται µε οικοδοµική άδεια 
ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

2. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισµός της µονάδας θα γίνει σε 

κτίσµατα που θα ανεγερθούν  ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Εάν ναι, τα κτίσµατα αυτά θα κατασκευαστούν µε έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους 

Σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις □ 

Κατά παρέκκλιση των πολεοδοµικών διατάξεων που ισχύουν □ 

3. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισµός της δραστηριότητας θα γίνει 

σε πολυώροφο κτίριο ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α’) «Περί 

ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», όπως εκάστοτε ισχύει 

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 



Β3. Κτίριο  

5. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

6. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ………………………………………………………… 

7. Εµβαδόν στεγασµένης επιφάνειας της δραστηριότητας …………………………τ.µ. 

8. Συνθήκες γειτνιάσεως 

Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαµβάνει: 

Κατοικίες □ Καταστήµατα □ Εργαστήρια □ 
Οικόπεδα □ Ακάλυπτους □ Αποθήκες □ 
Συνεργεία □ ∆ρόµους □ ................................ □ 

Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει µε 

Κτίρια κατοικιών □ ∆ρόµο/ους □ 

Οικόπεδα □ ………………………………… □ 

9. Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισµού της µονάδας υπάρχουν 

διατάξεις (υγειονοµικές, πολεοδοµικές κ.λπ.) από τις οποίες προκύπτουν 

περιορισµοί ή απαγορεύσεις σχετικά µε την εγκατάσταση/ εκσυγχρονισµό 

της µονάδας. 

Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□  

 

Β4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση 

1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και 

χρήσης νερού (πχ. Γεώτρηση) ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

2. Κατανάλωση νερού ....................................κ.µ. 

 

Β5. Άδεια κατασκευής λιµενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η µονάδα έχει 

πρόσοψη στον αιγιαλό: ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Εάν ναι, προβλέπεται να γίνουν τεχνικά έργα στον αιγιαλό και την 

παραλία ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Εάν πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την παραλία στη 

θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

 

Β6. Λοιπά θέµατα 



Β6.1 Κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης 

1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η µονάδα έχει είσοδο 

ή έξοδο σε εθνική οδό. ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

Β6.2 Χρήση υγραερίου 

1. Θα γίνει χρήση υγραερίου ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

 

Β6.3 Ατµολέβητες / Ατµογεννήτριες / ∆εξαµενές / Φιάλες 

 

  

1. Γίνεται χρήση ατµολεβήτων / ατµογεννητριών :                NAI  □                   OXI □ 

    Κατηγορία                                                                  Α    □        Β □            Γ □ 

    Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµασίας : ……………………………………………………. 

                                                                                                           (αναγράφεται αριθµός, ηµεροµηνία, διάρκεια) 

 

    Πιστοποιητικό Παραλαβής                   : ………………………………………….………. 

                                                                                                     (αναγράφεται αριθµός, ηµεροµηνία ) 

 

2. Υπάρχουν δεξαµενές / φιάλες              :                            ΝΑΙ   □                  ΟΧΙ □  

     

     Είδος και ποσότητα                                                    φορητές □            σταθερές□ 

  

     Χωρητικότητα για κάθε µία                 :   ………………………………………………… 

                           

                                                                     ……………………………………………….. 

 

    Περιεχόµενο για κάθε µία                    :   ………………………………………………… 

                           

                                                                     ……………………………………………….. 

 

3. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου:                                   ΝΑΙ  □                          ΟΧΙ  □ 

 

Β7. SEVESO 

1. Η δραστηριότητα περιλαµβάνει επικίνδυνες ουσίες που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ Β’ 

376/19-3-2007) για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα 

µεγάλης έκτασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

2. Η δραστηριότητα περιλαµβάνει επικίνδυνες ουσίες που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ Β’ 

376/19-3-2007), στήλες 1 και 3, για την αντιµετώπιση κινδύνων από 

ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□ 

 



Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γ1. Στατιστικά Στοιχεία 

1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ’ εκτίµηση (µηχανολογικός 

εξοπλισµός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.) …………………………….€ 

2. Συνολικός αριθµός των ατόµων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη µονάδα 

Τεχνικό προσωπικό ……………………………. 

∆ιοικητικό προσωπικό ……………………………. 

Εργατοτεχνικό προσωπικό ……………………………. 

Λοιπό προσωπικό ……………………………. 

∆. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

∆1. Επιλογή τρόπων επικοινωνίας  

Ταχυδροµείο □ 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) □ 

Φαξ □ 

Ταχυµεταφορά (Courier) □ 
Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία) □ 

 

 

 

 

 

(*) Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας 

Ηµεροµηνία: ………………….. 

 

 

 

……………………………….. 

(Υπογραφή αιτούντα) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία: ………………….. 

 

 

 

……………………………….. 

(Υπογραφή παραλαβόντα) 



 


