Γεωπονικό Γραφείο Μελετών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ :

www.askjim.gr

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡ. Ι

Με βάση το ν.4442/2016 « Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της οικονομικής
δραστηριότητας »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι η υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των
προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας
την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται
εκ των προτέρων έλεγχος .
Δεν απαιτείται η λήψη αδειών λειτουργίας αλλά μόνο η γνωστοποίηση.

ΕΓΚΡΙΣΗ
Ορίζεται κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί
προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο
χώρο ή εγκατάσταση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει
και εκ των προτέρων έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές .

ΠΟΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;
Δραστηριότητες της μεταποίησης τροφίμων και ποτών με ΚΑΔ 10 και ΚΑΔ 11

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας (
υφιστάμενης ή υπο σύσταση ) που πρόκειται να ασκήσει την οικονομική δραστηριότητα
και λαμβάνει χώρα μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα –
Άσκησης Δραστηριοτήτων που ελέγχεται από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη .
Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δημ. ( 6977 239 066) Γεωπόνος Γ.Π.Α
Δ/νση: Αριστείδου 235 (τέρμα ) , 17673 Καλλιθέα , Αθήνα www.askjim.gr e-mail: ecogrev@gmail.com
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Αριθμ Πρωτ.

Αριθμός Γνωστοποίησης (*)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΝΕΑ (1)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (2)

ΑΚΎΡΩΣΗ (3)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α

Είδος επιχείρησης

Νομικό πρόσωπο

Φυσικό πρόσωπο(4)

Επωνυμία Νομικού Προσώπου :
Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου
ΑΦΜ

Α.Δ.Τ

Αριθμός ΓΕΜΗ

Τηλέφωνο

e-mail

Ον/πώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Στοιχεία Επικοινωνίας

Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχυδρομική
Διεύθυνση

Περιφερειακή Ενότητα

Γεωγραφ.Συντεταγ.

Γεωγραφ.μήκος Χ

Γ

Γεωγραφ.πλάτος Υ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κωδικός Αριθμός
Δραστηριότητας (7)

Δ

Δήμος

Τάξη NACE
Υποκατηγορία NACE

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος
δραστηριότητας

Δυναμικότητα της Εγκατάστασης
ως προς τη πρώτη ύλη /

t/ημέρα
Μονάδα

Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δημ. ( 6977 239 066) Γεωπόνος Γ.Π.Α
Δ/νση: Αριστείδου 235 (τέρμα ) , 17673 Καλλιθέα , Αθήνα www.askjim.gr e-mail: ecogrev@gmail.com
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ως προς το παραγόμενο προϊόν (8)
Αριθμός Εργαζομένων
Εγκατάσταση και
εξοπλισμός

t/έτος
<10

11-50

51-100

151 και άνω

Στεγασμένη επιφάνεια

Αρ. ορόφων

Ύπαρξη ατμολέβήτων

Όχι

Όχι

Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Ναι

Όχι

Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Ναι

Όχι

Ύπαρξη Η/Ζ

Ναι

Όχι

Χρήση νερού

Ναι

Όχι

Ημερομηνία Υποβολής

Νόμιμος εκπρόσωπος /Ιδιοκτήτης (Ονοματεπώνυμο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εγκατεστημένη ισχύς (KW) (9)
Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού (9)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (10)
Αρ. Αδείας Δόμησης
Αρ.πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ
Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής
Αρ.πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας
Αρ.πρωτ./ΑΔΑ άδειας /απαλλαγής για Η/Ζ
Αρ.πρωτ. /ΑΔΑ άδείας εγκατάστασης
Αρ.Παραβόλου

Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δημ. ( 6977 239 066) Γεωπόνος Γ.Π.Α
Δ/νση: Αριστείδου 235 (τέρμα ) , 17673 Καλλιθέα , Αθήνα www.askjim.gr e-mail: ecogrev@gmail.com
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Γνωστοποίησης η μονάδα μπορεί να ξεκινήσει την
λειτουργία της .
Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα του φορέα άσκησης της δραστηριότητας και του
νομίμου εκπροσώπου ,τη διεύθυνση το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ,-των
μπορεί να περιλαμβάνει και πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις παραγωγικές
διαδικασίες .
Αν πρόκειται να μεταβληθούν στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί
ο φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της μεταβολής .
Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης  υποχρεούται να υποβάλλει νέα
γνωστοποίηση πριν τη μεταβολή
Λαμβάνει η Μονάδα αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης , για την έναρξη της
δραστηριότητας .
Μετά την υποβολή η μονάδα αποτελεί αντικείμενο Ελέγχου από τις αρχές .
Αν δεν υποβληθεί γνωστοποίηση η η ΜΟΝΑΔΑ δέχεται κυρώσεις .
Σε περίπτωση υποβολής διακοπής των εργασιών η μονάδα η μονάδα υποχρεούται σε
υποβολή γνωστοποίησης .
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Σε Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης < 37 KW το παράβολο είναι 100 Ευρώ .
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε διαδικασία γνωστοποίησης υποβάλλεται από τον
φορέα ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ –ΑΔΕ η γνωστοποίηση .
Αν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε
: www.askjim.gr e-mail: ecogrev@gmail.com
T. 210 3457 184 . 6977 239 066 , Παπακωνσταντίνου Δημήτριος Επιστ Τροφίμων ΓΠΑ
Μετα την υποβολή ο φορέας λαμβάνει αποδεικτικό Υποβολής γνωστοποίησης .
Ο Φορέας μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες του .

Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δημ. ( 6977 239 066) Γεωπόνος Γ.Π.Α
Δ/νση: Αριστείδου 235 (τέρμα ) , 17673 Καλλιθέα , Αθήνα www.askjim.gr e-mail: ecogrev@gmail.com
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Τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμα από όλες τις εμπλεκόμενες
αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν :
- Πυροσβεστική Υπηρεσία
- Υγειονομική Υπηρεσία
- Χημική Υπηρεσία
- Κτηνιατρική αρχή
- Δ/νση Υδάτων
- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
- Σώμα Επιθέωρησης εργασίας
- Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΕΤ
- Υπηρεσία Δόμησης
- Υπηρεσία Περιβάλλοντος
- Σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος, Δόμησης ,Ενέργειας και μεταλλείων
- Περιφερειακή Υπηρεσία μεταφορών
- Τυχόν άλλη αρμόδια αρχή
Για να λάβουν γνώση περι της έναρξης και λειτουργίας και για να μπορούν τους κατά νόμο
προβλεπόμενους Ελέγχους
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μεταβολή στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί  γνωστοποίηση μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ
Μεταβολή του τόπου άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας  Νέα Γνωστοποίηση
πριν την μεταβολή
Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας  ο Παλιός φορέας γνωστοποιεί τα
στοιχεία του νέου Φορέα μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ .Ο Νέος ΦΟΡΕΑΣ αποδέχεται τη μεταβολή μέσω
του ΟΠΣ-ΑΔΕ
Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης  Ο φορέας υποχρεούται σε
γνωστοποίηση της παύσης μέσω του ΟΠΣ –ΑΔΕ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δημ. ( 6977 239 066) Γεωπόνος Γ.Π.Α
Δ/νση: Αριστείδου 235 (τέρμα ) , 17673 Καλλιθέα , Αθήνα www.askjim.gr e-mail: ecogrev@gmail.com
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Ο Φορέας υποχρεούται να τηρεί στην εγκατάσταση του φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά
επικαιροποιημένα και να περιέχει τα πιο κάτω :
Α.

Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης
Β. Άδεια εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται )
β.α
απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα
β.β
βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Πολεοδομία
β.γ
Κάτοψη των εγκαταστάσεων με διάταξη του εξοπλισμού
Γ. Οικοδομική άδεια και αριθμ οικοδ αδείας
και Τροποποίηση άδειας (όπου απαιτείται )
Δ. Έγκριση Κτηνιατρικής (όπου απαιτείται )
Ε. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
ΣΤ.άδεια ή απαλλαγή από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (όπου απαιτείται )
Ζ. Άδεια χρήσης νερού (όπου απαιτείται ) ή τεκμηρίωση για σύνδεση με δίκτυο ΟΤΑ
Η. ΥΠΔ Μηχανικού για την στατική επάρκεια του κτιρίου, την βιοτεχνική χρήση και
την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης σύμφωνα με το
νόμο και περί ύπαρξης στεγανού βόθρου (όταν δεν υφίσταται )
Κ. ΥΠΔ του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι η συγκεκριμένη
δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας
(σε περίπτωση λειτουργίας σε πολυώροφη οικοδομή . Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνιδιοκτησίας
,τότε ΥΠΔ του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός μκαι ότι ο ίδιος συμφωνεί με την
εγκατάσταση της δραστηριότητας )

Λ. Εγκεκριμένη Μελέτη HACCP , που θα έχει συνταχθεί από Επιστήμονα τροφίμων
Προγραμματίστε με το γραφείο μας ένα ραντεβού για τεχνική υποστήριξη της
μονάδας Οικοτεχνικών προϊόντων που πρόκειται να επενδύσετε .
www.askjim.gr T. 6977 239 066 Τ. 2103457184
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος γεωπόνος επιστήμης τροφίμων
Αριστείδου 235(τέρμα) , Καλλιθέα )

Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δημ. ( 6977 239 066) Γεωπόνος Γ.Π.Α
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