ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ 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:

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
Όνομα

Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα
Ονομ/μο μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(ΑΔΤ)

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος
γέννησης

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος,
Οδός, Αριθμός, ΤΚ)

Τηλέφωνα
e-mail

Φαξ

Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
Όνομα

Επώνυμο
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Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
Ονομ/μο πατέρα
Ονομ/μο μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(ΑΔΤ)

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος
γέννησης

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος,
Οδός, Αριθμός, ΤΚ)

Τηλέφωνα
e-mail

Φαξ

Α3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική μονάδα
Α3.1 Στοιχεία μονάδας
Επωνυμία:
ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Έτος ίδρυσης: ……………………………………………………………………………………………….
Διεύθυνση/Θέση:

Οδός:..........................................................................................................
Αριθμός..........................
Θέση: .....................................................................................................................................
Τ.Κ.: .........................................
Δήμος: ...................................................................................................................................
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):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Α3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική μονάδα
2. Κωδικός δραστηριότητας κατά ΚΑΔ:
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

□

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. Διαδικασία 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□

□

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

□

□

Μεταβίβαση

□

□

Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας

□

□

Τεχνική Ανασυγκρότηση ή προθεσμία
προς μεταφορά

□

Α4. Αιτούμενη Άδεια
Απαλλαγή από την υποχρέωση
έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και
Λειτουργίας

Άδεια Εγκατάστασης σε υφιστάμενο
κτίριο

Άδεια Εγκατάστασης σε υπό ανέγερση
κτίριο

Άδεια Εγκατάστασης εκ μεταφοράς
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Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή
Εκσυγχρονισμό μηχανολογικό ή/και
δραστηριότητας

□

Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή
Εκσυγχρονισμό κτιριακό

□

Παράταση Άδειας Εγκατάστασης

□

Εκσυγχρονισμός επαγγελματικού
εργαστηρίου που ιδρύθηκε πριν το
Π.Δ. 84/84 (αφορά μόνο την
Περιφέρεια Αττικής

□

Β. ΕΙΔΙΚΑ 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
εφεδρικού / παραγωγού
ισχύος (κατά περίπτωση)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ποσότητα αντίστοιχα

/

....................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

□

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση
ανώτερη των 200 κιλών.
5. Εάν η δραστηριότητα εμπίπτει σε μία από τις παραπάνω:
Συνολική προβλεπόμενη ημερήσια παραγωγή
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………………………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

□

ΟΧΙ

□

ΟΧΙ

1. Με τον εκσυγχρονισμό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/μεγέθη
σχετικά με την όχληση της μονάδας

ΝΑΙ

2. Με τον εκσυγχρονισμό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/μεγέθη
σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας

ΝΑΙ

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)

1Ο έτος

2Ο έτος

3Ο έτος

4Ο έτος

5Ο έτος
KWH

Ελεγχόμενο έτος :

KWH

Β2.3 Απόβλητα
1. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται
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□
ΝΑΙ□
ΝΑΙ□
ΝΑΙ□

Υγρά Απόβλητα

ΝΑΙ

Αέρια Απόβλητα
Στερεά απόβλητα
Επικίνδυνα Απόβλητα

□
ΟΧΙ□
ΟΧΙ□
ΟΧΙ□
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

□
ΝΑΙ□

Δίκτυο

ΝΑΙ

Σηπτική ή απορροφητική δεξαμενή

□
ΟΧΙ□
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

□
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Β3. Κτίριο
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους

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

5. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς
παρεκκλίσεις
Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν

6. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

□
□

…………………………………………………………

7. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας

…………………………τ.μ.

8. Συνθήκες γειτνιάσεως
Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει:
Κατοικίες
Οικόπεδα
Συνεργεία

□
□
□

Καταστήματα
Ακάλυπτους
Δρόμους

□
□
□

□
□
□

Εργαστήρια
Αποθήκες
...............................
.

Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με
Κτίρια κατοικιών
Οικόπεδα

□
□

□
□

Δρόμο/ους
…………………………………

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.

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

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

□

....................................κ.μ.

2. Κατανάλωση νερού
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Β5. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας
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

□

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει
πρόσοψη στον αιγιαλό:

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.
Β6.2 Χρήση υγραερίου
1. Θα γίνει χρήση υγραερίου

Β6.3 Ατμολέβητες / Ατμογεννήτριες / Δεξαμενές / Φιάλες

1. Γίνεται χρήση ατμολεβήτων / ατμογεννητριών :
Κατηγορία

□
□ Β□

NAI
Α

□
Γ□

OXI

Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας : …………………………………………………….
(αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια)

Πιστοποιητικό Παραλαβής

: ………………………………………….……….
( αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία )

2. Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες

:

ΝΑΙ

Είδος και ποσότητα
Χωρητικότητα για κάθε μία

φορητές

□
□

ΟΧΙ

□

σταθερές

□

: …………………………………………………
………………………………………………..

Περιεχόμενο για κάθε μία

: …………………………………………………
………………………………………………..

3. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου:

ΝΑΙ
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□

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.
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

□

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

…………………………….

Διοικητικό προσωπικό

…………………………….

Εργατοτεχνικό προσωπικό

…………………………….

Λοιπό προσωπικό

…………………………….

Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δ1. Επιλογή τρόπων επικοινωνίας
Ταχυδρομείο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
Φαξ
Ταχυμεταφορά (Courier)
Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία)
Ημερομηνία: …………………..

………………………………..
(Υπογραφή αιτούντα)
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□
□
□
□
□

(*) Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Υπηρεσίας

Ημερομηνία: …………………..

………………………………..
(Υπογραφή παραλαβόντα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Α)

………………..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. Ε. ………………………..
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

…. - …. – 20…

Αρ. πρωτ.: ……….. /20…
Αρ. Φακ.: ………………..

: ………………….
: …………………
: …………………
: …………………
: …………………

ΠΡΟΣ : ………………………
………………………
………………………
(επωνυμία, πλήρης διεύθυνση αιτούντα)

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός Δικαιολογητικών:
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ……………….συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιό σας.
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και με βάση τα στοιχεία που μας γνωρίσατε, η
δραστηριότητα κατατάσσεται στον βαθμό όχλησης ……………………….. και στην
περιβαλλοντική κατηγορία ………………………………
Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της Υ.Δ. του άρθρου 19 § 1 του
Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α’) είναι τα αναγραφόμενα αμέσως κατωτέρω:
1. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση (Σχέδιο επισυνάπτεται στην παρούσα).
β1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως
προβλέπονται στην ΚΥΑ……../2011 (αναγράφεται ρητά άρθρο, παράγραφος,
παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους στην υπό στοιχεία (α)
Υπεύθυνη Δήλωση
□
β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα
γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

□

δ. Παράβολο, ύψους ….. (δυνάμει της ΚΥΑ ………./2011).
2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα αυτά που σημειώνονται με
X):

11

α. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας □ ή,
εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι
τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006) □
β. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία
υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως

□

ισχύει
γ.

Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις
Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης

□

Κτηνιατρικής.

δ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε
νεοανεγειρόμενο κτήριο.
□
ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα
θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την
εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι
βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας,
καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

□

στ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός
πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν.
3741/1929 (ΦΕΚ 4Α’) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη
του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει κανονισμός
ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας

□

ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις
ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει
της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.

□

3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90).

η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α.
Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993) άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά
περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

□
θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο
εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

□

ι. Άλλα δικαιολογητικά (Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί.
Ορίζεται ρητά.)
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. □
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ια. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα
με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..□
3. Εάν παρά την υποβολή των αναγκαίων στοιχείων για την έκδοση των παραπάνω
δικαιολογητικών μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής, αυτά δεν εκδοθούν εντός των
προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του Ν.3982/2011, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί σε αντικατάσταση τους, με εξαίρεση τη βεβαίωση χρήσης
γης, να δηλώσει με την Υ.Δ. του υπό στοιχεία 1α ότι τηρεί τις προβλέψεις της
κείμενης νομοθεσίας για την έκδοση αυτών.
Ο Διευθυντής Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Β)

………………..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. Ε. ………………………..
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

…. - …. – 20…

Αρ. πρωτ.: ……….. /20…
Αρ. Φακ.: ………………..

: ………………….
: …………………
: …………………
: …………………
: …………………

ΠΡΟΣ : ……………………
……………………
……………………
(επωνυμία, πλήρης διεύθυνση αιτούντα)

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός Δικαιολογητικών:
Το με αρ. πρωτ. ……………….συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιό σας.
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και με βάση τα στοιχεία που μας γνωρίσατε, η
δραστηριότητα κατατάσσεται στον βαθμό όχλησης ……………………….. και στην
περιβαλλοντική

κατηγορία

……………………………..

Τα

προβλεπόμενα

δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας
σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α’) είναι τα αναγραφόμενα αμέσως
κατωτέρω:

Α. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης απαιτούνται τα εξής:
1. α. Αίτηση
β1.Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως
προβλέπονται στην ΚΥΑ……….../2011 (αναγράφεται ρητά άρθρο,
παράγραφος, παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους στην υπό στοιχεία
(α) αίτηση □
β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα

□
γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
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δ. Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α’),
στην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς είναι
μεγαλύτερη των 22 KW (κινητήρια) ή των 50 KW (θερμική)
ε. Παράβολο, ύψους ….. (δυνάμει της ΚΥΑ ………./2011).
2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα αυτά που σημειώνονται με
X):
α. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη,
τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας

□

β. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε
υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική
χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο
κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης
οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας

□

γ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός
πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929
(ΦΕΚ 4Α’) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του χώρου
εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και
ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας

□

δ. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην
κατηγορία SEVEΖO, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β)

□

Κοινή Υπουργική Απόφαση

ε. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του Ερωτηματολογίου,

□

εφόσον απαιτείται

(Ορίζονται
ρητά
οι
υπηρεσίες
ή
οι
φορείς)
…………………………………………………………………………………………………
στ. Στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης, εφόσον η υπό εγκατάσταση
μονάδα βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής

□

ζ. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με
το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………….

□

Β. Για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας απαιτούνται τα εξής:
1. αα. (Για μονάδες χαμηλής όχλησης)
Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας
σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης
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αβ. (Για μονάδες μέσης όχλησης)
• Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της
λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης και
εγγυητική επιστολή, ύψους
ή
•

Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας

αγ. (Για μονάδες υψηλής όχλησης)
Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας
β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας
ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα
προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα αυτά που σημειώνονται με
X):
α. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας □ ή,
εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι
τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006
β.

□

Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και
συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο
τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW (80

□

HP).

γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας,
σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.

□

δ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις
Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής .

□
ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε

□

νεοανεγειρόμενο κτήριο.

στ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες
της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής
Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 3853/2010

□

(ΦΕΚ Α’ 90).

ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α.
Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε
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περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

□
η. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης

□

έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική
χρήση
ι. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας
ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του

□
□
□

ιβ. Άλλο δικαιολογητικό (Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί.
Ορίζεται ρητά.)
………………………………………………………………………..…….. ...

□

3. Εάν παρά την υποβολή των αναγκαίων στοιχείων για την έκδοση των παραπάνω
δικαιολογητικών μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής, αυτά δεν εκδοθούν εντός των
προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του Ν.3982/2011, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί σε αντικατάσταση τους, με εξαίρεση την άδεια κατασκευής
λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, να δηλώσει με την Υ.Δ. των υπό
στοιχεία Β1αα και αβ ή με αυτοτελή Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρεί τις προβλέψεις της
κείμενης νομοθεσίας για την έκδοση αυτών.

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης
1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον
ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης
Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη
Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο
φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό
φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της
Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς:

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία

Ο/Η Όνομα

Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα
Ονομ/μο μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(ΑΔΤ)

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος
γέννησης

Διεύθυνση
(Νομός, Δήμος, Οδός,
Αριθμός, ΤΚ)
Τηλέφωνα
e-mail

Φαξ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι
• Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης με την επωνυμία
«…………………………………………………………………………………………..»
όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από __/__/____ [ημερομηνία] υπ’
αριθ. ___________ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την
Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης
Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.

•

Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη :
o Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.
3982/2011,
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o Τηρεί, εφόσον προβλέπονται, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της
Υ.Α.
………………………………..
και
ειδικότερα
τις
ακόλουθες:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………,
o Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και
πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την
παρούσα.
o ___________________________________________________________
o ___________________________________________________________

•

Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται
ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση
για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για
την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή
αποθήκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας
νομοθεσίας.
Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:
1. Παράβολο
2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο
3. Βεβαίωση χρήσης γης
4. ΑΕΠΟ (εφόσον δεν υφίστανται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
10. _______________________________________________________________
11. _______________________________________________________________
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε
αληθή και ακριβή γεγονότα.
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι
αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες
«όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».
Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η
υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας
της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η
διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της
Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω
άρθρο.
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Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται
δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή
αποθήκης.
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.
Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή
απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.
Ο / Η δηλών/ούσα

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
υπογραφής

(Ημερομηνία & Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης
1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον
ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης
Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια
Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη
Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο
φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό
φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της
Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς:

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία

Ο/Η Όνομα

Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα
Ονομ/μο μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(ΑΔΤ)

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος
γέννησης

Διεύθυνση
(Νομός, Δήμος, Οδός,
Αριθμός, ΤΚ)
Τηλέφωνα
e-mail

Φαξ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

•

Τα
στοιχεία
της
μονάδας
με
την
επωνυμία
«…………………………………………………………………………………………..»
όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από __/__/____ [ημερομηνία] υπ’
αριθ. ___________ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την
Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης
Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδος, η
οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα
με τους όρους της από __/__/____ [ημερομηνία] υπ’ αριθ. ___________ [Αριθμός
Πρωτοκόλλου] Άδειας Εγκατάστασης.
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•

Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες,
εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω
περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / όροι της ΑΕΠΟ.

•

Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη
Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για
την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία
ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):
1. Παράβολο
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
10. _______________________________________________________________
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε
αληθή και ακριβή γεγονότα.
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι
αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες
«όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».
Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η
υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας
της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η
διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της
Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω
άρθρο.
Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται
δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.
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Ο / Η δηλών/ούσα

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
υπογραφής

(Ημερομηνία & Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης
1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον
ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης
Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια
Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη
Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο
φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό
φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της
Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς:

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία

Ο/Η Όνομα

Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα
Ονομ/μο μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(ΑΔΤ)

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος
γέννησης

Διεύθυνση
(Νομός, Δήμος, Οδός,
Αριθμός, ΤΚ)
Τηλέφωνα
e-mail

Φαξ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
•
Τα
στοιχεία
της
μονάδας
με
την
επωνυμία
«…………………………………………………………………………………………..» όπως
έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από __/__/____ [ημερομηνία] υπ’ αριθ.
___________ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας,
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή
και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την
παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από __/__/____
[ημερομηνία] υπ’ αριθ. ___________ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] Άδειας Εγκατάστασης.

•

Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις
και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια
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•

Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / όροι
της ΑΕΠΟ.
Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη
Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 19παρ.4 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για
την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία
ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):
1. Παράβολο
2. Εγγυητική Επιστολή
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
10. _______________________________________________________________
11. _______________________________________________________________
12. _______________________________________________________________
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε
αληθή και ακριβή γεγονότα.
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι
αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες
«όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».
Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η
υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας
της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η
διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της
Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω
άρθρο.
Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται
δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.
Ο / Η δηλών/ούσα

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
υπογραφής
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(Ημερομηνία & Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Παράδειγμα δειγματοληψίας
Για παράδειγμα, αν το υπολογιστικό φύλο είναι το Excel, η κατάλληλη συνάρτηση είναι η
RAND () και εάν π.χ. στον Ειδικό Κατάλογο έχουν καταχωρηθεί 500 Υπεύθυνες Δηλώσεις
το προηγούμενο δίμηνο, για την επιλογή 5 τυχαίων αριθμών από το 1 έως το 500,
εργαζόμαστε ως εξής:

1. Ορίζουμε τα κελιά της στήλης Α ενός κενού φύλλου Excel, ως αριθμός με μηδέν
δεκαδικά ψηφία.

2. Στο κελί Α1 γράφουμε : =RAND()*499+1
3. Την ως άνω συνάρτηση, με τη βοήθεια του
αντιγράφουμε στα κελιά Α2 έως Α5.

«Συμπλήρωση προς τα κάτω»,

Οι τιμές των κελιών Α1 έως Α5 μας δίδουν τους ζητούμενους 5 τυχαίους αριθμούς.
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