
 

Αδειοδότηση βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων 

Σχετική νομοθεσία:  

1. Ο ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α` 17.6.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 

2. Η Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β` 3.2.2012) «Καθορισμός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (143/Α), την τροποποίηση 
και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση» 

3. Η Υ.Α. οικ. 64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β` 15.6.2018) «Τροποποίηση της 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (158/Β) «Καθορισμός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α), την 
τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά 
ή τεχνική ανασυγκρότηση» (στην Υ.Α καθορίζεται η διαδικασία 
αδειοδότησης και γίνεται ο προσδιορισμός των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών). 

4. Ο ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α` 11.3.2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» 

5. Ο ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α` 7.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 

6. Ο ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α` 14.6.2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές 
διατάξεις» 

7. O ν.4512/18 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

8. Ο ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α` 7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 
και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις» 

9. Η Υ.Α. οικ. 21526/250/Φ15/2021 (ΦΕΚ 805/Β` 1.3.2021) «Συμπλήρωση της 
υπό στοιχεία οικ. 2219/146/Φ. 15/02-03-2012 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις 
διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Β’ 584)» 



10. Η Υ.Α. οικ. 2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β` 2.3.2012) Μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των 
άρθρων 17-40 του ν. 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις» 

11. Η Κ.Υ.Α. 92108/1045/Φ.15/2020 «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 
3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 
2011 (Α' 143)». (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. γίνεται η κατάταξη σε 
περιβαλλοντική κατηγορία οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες) 

12. Η Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β` 30.1.2006) «Λήψη μέτρων 
πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (68/Α) 
και σε λοιπές δραστηριότητες»  

13. Η Κ.Υ.Α Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 – (ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018) «Μέτρα 
και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων». 

14. Η Κ.Υ.Α. Αριθμ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β΄/11-04-2012) «Καθορισμός 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο 
δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και 
κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11.» 

15. Η Κ.Υ.Α Αριθμ. οικ. 135207/1801/17 (ΦΕΚ 4333 Β/12-12-2017) 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266/ 2012 (Β΄ 1275) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 

16. Η Κ.Υ.Α Αριθμ. οικ. 127402/1487/Φ15/16 (ΦΕΚ 3924 Β/7-12-2016): 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ. 15/4187/266/2012 (Β΄ 1275) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην 
Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του 
Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011». 

 


