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Σε 2 περιπτώσεις: 

 Βάσει μεγέθους, ανεξαρτήτως περιοχής

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Βάσει μεγέθους, ανεξαρτήτως περιοχής
(χωρίς παράβολο)

 Βάσει περιοχής, ανεξαρτήτως μεγέθους

(με παράβολο)

 Όχι διοικητική πράξη, ex post έλεγχος

 Προϋποθέτει τη συμβατότητα με τις χρήσεις γης, δεν τη 
«δημιουργεί» 

 Υποβάλλεται μετά τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών

 Δικαιολογητικά (ίδια με της έγκρισης) δεν κατατίθενται στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή, τηρούνται στην εγκατάσταση



 Διοικητική πράξη, ex ante έλεγχος

 Δικαιολογητικά (ίδια με της γνωστοποίησης)  

ΕΓΚΡΙΣΗ

 Δικαιολογητικά (ίδια με της γνωστοποίησης)  

κατατίθενται στην Αδειοδοτούσα Αρχή

 Χωροθέτηση

 Εργαλείο επιχειρηματικού σχεδιασμού

 Πρώτα βεβαιότητα για τη συμβατότητα με τις χρήσεις 

γης και μετά δαπάνη χρόνου και χρήματος για μελέτες



ΑΔΕΙΑ vs ΕΓΚΡΙΣΗ (1)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

Δραστηριότητα-Βαθμός 

όχλησης-Χρήση γης-λοιποί

περιορισμοί

Δυνατότητα εγκατάστασης 

Δραστηριότητα-Βαθμός 

όχλησης-Χρήση γης-λοιποί

περιορισμοί 

Δυνατότητα εγκατάστασης Δυνατότητα εγκατάστασης 

μονάδας σε συγκεκριμένο 

σημείο

Δυνατότητα εγκατάστασης 

μονάδας σε συγκεκριμένο 

σημείο

Τεχνικά στοιχεία ---

Τεχνικά στοιχεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΑΔΕΙΑ vs ΕΓΚΡΙΣΗ (2)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

Εκδίδεται για συγκεκριμένη ισχύ 

(δυναμικότητα /αποθηκευτική ικανότητα )
Εκδίδεται για ολόκληρο τον βαθμό όχλησης

Η χρησιμότητά της εξαντλείται με τη 

λειτουργία

Η χρησιμότητά της δεν εξαντλείται με τη 

λειτουργία
Εξακολουθεί να έχει αντικείμενο προς υλοποίηση και 

κατά τη λειτουργία

Κάθε φορά νέα  διοικητική πράξη σε περίπτωση 

αλλαγής εγκατεστημένης ισχύος 

(δυναμικότητας/αποθηκευτικής ικανότητας)

Δεν απαιτείται καμία διοικητική  

πράξη/ενέργεια  διοικουμένου σε περίπτωση 

αλλαγής εγκατεστημένης ισχύος 

(δυναμικότητας/αποθηκευτικής ικανότητας)

εντός των ορίων του βαθμού όχλησης

έγκριση σε ισχύ



 Έκδοση για ολόκληρο τον βαθμό όχλησης

κατάργηση αδειών για μηχανολογικούς 
εκσυγχρονισμούς (εντός βαθμού όχλησης)

 Νέα έγκριση:

Ίδρυση• Ίδρυση

• Εκσυγχρονισμός που συνίσταται σε αλλαγή/προσθήκη 
δραστηριότητας

• Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός που οδηγεί σε διαφορετικό 
βαθμό όχλησης

• Κάθε εκσυγχρονισμός μετά τη λήξη έγκρισης



ΑΔΕΙΑ vs ΕΓΚΡΙΣΗ (3)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο

Χρήση Γης + Τοπογραφικό Χρήση Γης + Τοπογραφικό

Γνώμες Φορέων Γνώμες Φορέων σε εξαντλητική λίστα

ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ σε κάθε περίπτωση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ μόνο στις περιοχές χωρίς ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ σε κάθε περίπτωση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ μόνο στις περιοχές χωρίς 

χρήσεις γης

Κανονισμός Συνιδιοκτησίας Υπεύθυνη Δήλωση

ΥΔ μηχανικού περί στατικής επάρκειας 

κ.λπ. υφιστάμενου κτηρίου

---

Μελέτη εγκατάστασης ---

Αρχιτεκτονικά Σχεδιαγράμματα νέου 

κτηρίου

---

Φάκελος Κοινοποίησης ή μελέτη 

Ασφαλείας (SEVESO III)

Φάκελος Κοινοποίησης ή μελέτη 

Ασφαλείας (SEVESO III)



ΑΔΕΙΑ vs ΕΓΚΡΙΣΗ (4)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

3 έτη + 5 έτη +

3 έτη παράταση 5 έτη παράταση

• Αφορά μόνο υπό κατασκευή   

μονάδες

• Λήξη ισχύος

• Αφορά και λειτουργούσες μονάδες

• Ισχύς και μετά την έναρξη 

λειτουργίας

(10 ή 20 έτη από την έκδοση, 

ανάλογα με την περιοχή)



ΑΔΕΙΑ vs ΕΓΚΡΙΣΗ (5)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΛΟΙΠΑ ΟΦΕΛΗ 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

Ερμηνευτικά προκύπτουσα προστασία 

έναντι αλλαγών χρήσεων γης

Ρητή προστασία 

έναντι αλλαγών χρήσεων γης

Μόνο ενεργές δραστηριότητες Και σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας 

δραστηριότητας (μέχρι 3 έτη)δραστηριότητας (μέχρι 3 έτη)

Τεκμήριο χορήγησης έγκρισης

•Λίστα  δικαιολογητικών Β3(9)

•Λίστα αποστάσεων

Μικρότερο κόστος



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


