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Αθήνα, 08-06-2018
Αριθ. Πρωτ.: Φ/Α.15/3/61355/825
ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης
ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων.
Πάρκων.
Ενότητα Πρώτη: Κανονιστικό Πλαίσιο
Με τον ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α/143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες
διατάξεις» και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις, καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης
ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων. Ειδικότερα, η διαδικασία αυτή και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά περιγράφονται:
• στο άρθρο 46 του νόµου «∆ιασφάλιση έκτασης – ∆ιαδικασία ίδρυσης – Απαιτούµενα
δικαιολογητικά», ως ισχύει
• στο άρθρο 56 του νόµου «Απόφαση οριοθέτησης των λοιπών κατηγοριών
Επιχειρηµατικών Πάρκων»
• στην κοινή υπουργική απόφαση Α.Π. Φ/Α.15/3/2226/170/1-3-2012 (ΦΕΚ Β/583)
«Καθορισµός του τύπου και του περιεχοµένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η
Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των
απαιτούµενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδοµής και των προδιαγραφών
τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του
τύπου και του περιεχοµένου της πολεοδοµικής µελέτης και πράξης εφαρµογής και της
διαδικασίας εξέτασης τους, σύµφωνα µε το άρθρο 46, παρ.6 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ
143/Α/17-6-11)».
• στην κοινή υπουργική απόφαση Α.Π. Φ/Α.15/3/11261/821/30-9-2013 (ΦΕΚ Β/2495)
«Καθορισµός των απαιτούµενων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από την
ΕΑΝΕΠ για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και
Επιχειρηµατικού Πάρκου Ενδιάµεσου βαθµού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ), του τρόπου
οργάνωσής τους, των ελάχιστων έργων υποδοµής, του τύπου και των προδιαγραφών της
µελέτης χαρακτηρισµού της περιοχής για περιβαλλοντική εξυγίανση και της µελέτης
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συνδροµής των προϋποθέσεων ίδρυσης ΕΠΕΒΟ καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέµατος
ανάπτυξης και λειτουργίας ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ σύµφωνα µε το αρ.56, παρ.12 του
Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011).
• στην κοινή υπουργική απόφαση Φ/Α.15/3/οικ.55483/673/17-05-2017 (ΦΕΚ Β/1722)
«Καθορισµός των ειδικότερων λεπτοµερειών για τον προσδιορισµό, τη διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς σε χρήµα, του άρθρου 52 του ν.3982/2011».
Για την επιτάχυνση της αξιολόγησης των αιτήσεων χορήγησης έγκρισης ανάπτυξης
Επιχειρηµατικών Πάρκων, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
Ενότητα ∆εύτερη: ∆ιευκρινήσεις επί της περιγραφόµενης διαδικασίας στην Κ.Υ.Α.
Φ/Α.15/3/2226/170
Φ/Α.15/3/2226/170 (ΦΕΚ Β/583/2012)
(Σηµείωση: Οι τίτλοι της παρούσας ενότητας - άρθρα, αριθµοί κεφαλαίων κλπ.- ακολουθούν
τους αντίστοιχους της ως άνω ΚΥΑ, όπως ισχύει, προκειµένου να καταστούν σαφή τα
ακριβή σηµεία στα οποία γίνεται αναφορά και για τα οποία παρέχονται σχετικές
διευκρινήσεις).
1) Άρθρο 2, παρ.1β.
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο αρ.2, παρ.1β, της ως άνω Κ.Υ.Α, η Μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Επιχειρηµατικού Πάρκου, πρέπει να εκπονείται
σύµφωνα µε την εκάστοτε νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και ανάλογα µε
τον τύπο του ΕΠ.
Τα κύρια σχετικά νοµοθετήµατα σε ισχύ, είναι τα κάτωθι:
• Νόµος 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
• Κ.Υ.Α. 1649/45/14 (ΦΕΚ Β/45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και
τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη
δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
της Κατηγορίας Α …»
• Η Αριθµ. οικ. 170225/20-01-2014 (ΦΕΚ Β/135) Υπουργική Απόφαση «Εξειδίκευση των
περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων
της Κατηγορίας Α΄ της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β/21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο
11 του Ν. 4014/2011 (Α΄209) καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας»
• ΚΥΑ 167563/2013 (ΦΕΚ Β/964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων & δραστηριοτήτων των άρθρων
3,4,5,6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 13
αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού
µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος».
• ΚΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ Β/2703) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ …»
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2) Παράρτηµα II :Περιεχόµενο της ενότητας όπου τεκµηριώνεται η προτεινόµενη
προτεινόµενη θέση
ανάπτυξης του ΕΠ
Κεφ. Β: Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης της προτεινόµενης θέσης ανάπτυξης
Επιχειρηµατικού Πάρκου και άµεσης περιοχής επιρροής.
Β1: Υφιστάµενες χρήσεις, δραστηριότητες και υποδοµές στην προτεινόµενη έκταση καθεστώτα»..
Θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, ζώνες και ειδικά καθεστώτα»
Για την τεκµηρίωση όσων περιλαµβάνονται στην Έκθεση Χωροθέτησης,
Χωροθέτησης, θα πρέπει να
προσκοµίζεται βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία ότι,
ότι, η περιοχή ανάπτυξης δεν εµπίπτει
σε ζώνες προστασίας της φύσης ή/και
ή/και ειδικότερων καθεστώτων προστασίας,
προστασίας, καθώς και
τυχόν απαγορευτικών θεσµοθετηµένων χρήσεων γης
γης, η οποία θα συνοδεύεται από σχετικό
διάγραµµα σε κλ. 1/10.000
1/10.000,, που θα απεικονίζεται η θέση της περιοχής.
Τα κύρια σχετικά νοµοθετήµατα σε ισχύ, είναι τα κάτωθι:

• Ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α/60) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
• Οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν.2637/1998 (ΦΕΚ Α/200) «Σύσταση Οργανισµού
Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων, Γενικών ∆ιευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
«Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής γης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν.2945/2001 (ΦΕΚ Α/223) «Εθνικό Σύστηµα
προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Γεωργίας» και ισχύει σήµερα.
• Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α/174) «Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης ∆όµησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
• Ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α/79) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
• Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α/241) «Χωρικός Σχεδιασµός – Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις».
3) Παράρτηµα ΙΙΙ: Λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης ανάπτυξης
ΕΠ
∆. ∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης της θέσης ανάπτυξης του ΕΠ:
1. Έγκριση ∆ασαρχείου:
Ως προς τη δασική νοµοθεσία, και εφόσον στην περιοχή δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες, θα
πρέπει να προσκοµίζεται Πράξη Χαρακτηρισµού ∆ασαρχείου,
∆ασαρχείου, σύµφωνα µε την παράγραφο
6 του άρθρου14 του Ν.998/1979, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τα ανωτέρω ότι, στην προς οριοθέτηση του
Επιχειρηµατικού Πάρκου έκταση περιλαµβάνονται εκτάσεις που προστατεύονται από τη
δασική νοµοθεσία, επισηµαίνεται ότι απαιτείται έγκριση επέµβασης σε αυτές, η οποία
ενσωµατώνεται στους Περιβαλλοντικούς Όρους, µετά από γνωµοδότηση της Κεντρικής


ϯ
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Υπηρεσίας ∆ασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ζητείται από την
∆ΙΠΑ/ΥΠΕΝ.
Επισηµαίνουµε επίσης ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 8. α. του ν.4280/2014, ως
ισχύει:
«Ο χαρακτήρας των εκτάσεων επί των οποίων σχεδιάζεται η ανάπτυξη µεγάλων
επενδύσεων, ή η λειτουργία Επιχειρηµατικών Πάρκων του ν. 3982/2011, ή
τουριστικών εγκαταστάσεων, ή η εγκατάσταση µεγάλων έργων υποδοµής,
µεταλλείων, λατοµείων ως και σταθµών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ. µε χρήση Α.Π.Ε.,
συµπεριλαµβανοµένων των έργων σύνδεσης µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, εσωτερικής
οδοποιίας και οδοποιίας πρόσβασης και των λοιπών συνοδών έργων καθώς και των
εκτάσεων για τις οποίες απαιτείται πράξη χαρακτηρισµού για τη σύνταξη της
έκθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
νόµου 2882/2001, όπως ισχύει εξετάζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
παρόντος κατά απόλυτη προτεραιότητα, σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα
πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ενώ οι κατά την
παράγραφο 3 αντιρρήσεις στις ανωτέρω περιπτώσεις εισάγονται για εξέταση στην
επιτροπή επιλύσεως δασικών αµφισβητήσεων του άρθρου 10 του παρόντος νόµου
στην πρώτη µετά την ηµεροµηνία υποβολής τους συνεδρίαση.»
Τα κύρια σχετικά νοµοθετήµατα σε ισχύ, είναι τα κάτωθι:

• Νόµος 998/1979 (ΦΕΚ Α/289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί κυρίως από:
Ͳ

τον Νόµο 3208/2003 (ΦΕΚ Α/303) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»

Ͳ

τον Νόµο 4280/2014 (ΦΕΚ Α/159) «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση– Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών. Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις».

• ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β/1077) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης
επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης
µε αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β/21), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.4014/2011».
• ΥΑ 115973/6088/2014 (ΦΕΚ Β/2961) «Καθορισµός δικαιολογητικών για την έκδοση:
(Α) απόφασης έγκρισης επέµβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα»
2. Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας:
Για την τεκµηρίωση της θέσης ανάπτυξης του ΕΠ σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
θα πρέπει να προσκοµίζεται σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων,
Αρχαιοτήτων µε
θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα κατάλληλης κλίµακας και κοινοποίηση στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού.
Το κύριο σχετικό νοµοθέτηµα σε ισχύ, είναι το κάτωθι:

•



Νόµος 3028/2002 (ΦΕΚ Α/153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονοµιάς».
ϰ
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4) Παράρτηµα ΙV: Κριτήρια Εξέτασης και αξιολόγησης της αίτησης ανάπτυξης ΕΠ
Επισηµαίνουµε ότι, στην περίπτωση διερχόµενου από την περιοχή ρέµατος,
ρέµατος πέραν της
αποτύπωσής του στον χάρτη (Παράρτηµα II, ΚΕΦ. ∆., 1. Χάρτες Α), απαιτείται υποβολή:
•

Προµελέτης
Προµελέτης που αποτελεί Πρόταση Οριοθέτησης των διερχόµενων από την περιοχή
ανάπτυξης του ΕΠ υδατορεµάτων, η οποία καταρχάς καθορίζει τη ζώνη πληµµύρας
του υδατορέµατος, ώστε να προσδιοριστεί ο πιθανός κίνδυνος πληµµύρας,
σύµφωνα µε την περίπτωση δ, της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014.

•

Γνωµοδότησης
Υδάτων.
Γνωµοδότησης από την οικεία ∆ιεύθυνση Υδάτων

Επισηµαίνεται ότι, για τη διακρίβωση της επιτυχούς κάλυψης του συνόλου των κριτηρίων
εξέτασης και αξιολόγησης της αίτησης ανάπτυξης ΕΠ, και ειδικότερα προκειµένου να
αποδειχθεί ότι η προς οριοθέτηση έκταση του ΕΠ δεν περιλαµβάνεται σε γεωργική γη
υψηλής παραγωγικότητας, απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης
εβαίωσης από την Περιφερειακή
Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Π
(Π.Ε.ΧΩ.Π.
.Ε.ΧΩ.Π.)
.Ε.ΧΩ.Π.) ή τη ∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
Ενότητας, σχετικά µε την ύπαρξη γεωργικών γαιών υψηλής
παραγωγικότητας,
παραγωγικότητας συνοδευόµενη από σχετικό διάγραµµα.
διάγραµµα
Τα κύρια σχετικά νοµοθετήµατα σε ισχύ, είναι τα κάτωθι:

• Οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν.2637/1998 (ΦΕΚ Α/200) «Σύσταση Οργανισµού
Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων, Γενικών ∆ιευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
«Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής γης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν.2945/2001 (ΦΕΚ Α/223) «Εθνικό Σύστηµα
προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Γεωργίας» και ισχύει σήµερα.
• Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 168040/2010 (ΦΕΚ Β/1528), «Καθορισµός κριτηρίων µε τα
οποία διαβαθµίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες
παραγωγικότητας», όπως τροποποιήθηκε από:
Ͳ

την Υ.Α. 072528/2011 (ΦΕΚ Β/102) «Τροποποίηση της µε αριθµ.
168040/03−09−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός
κριτηρίων µε τα οποία διαβαθµίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται
σε κατηγορίες παραγωγικότητας» (ΦΕΚ 1528/Β/2010)» και

Ͳ

την Κ.Υ.Α. 073710/2011 (ΦΕΚ Β/555) «Τροποποίηση της αριθ.
168040/3−9−2010 (ΦΕΚ Β/1528) απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως
αυτή ισχύει».

• Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α/174) «Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης ∆όµησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
Οι ως άνω διευκρινήσεις (σηµεία 2 «Παράρτηµα ΙΙ», 3 «Παράρτηµα ΙΙΙ» και 4 «Παράρτηµα
IV» της παρούσης), ισχύουν κατ’ αναλογία και για τα προβλεπόµενα στα Παραρτήµατα Ι
(Κεφ. Β) και ΙΙΙ (∆) της αρ.πρωτ.Φ/Α.15/3/11261/821/30-9-2013 (ΦΕΚ Β/2495) Κ.Υ.Α.,
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αναφορικά µε τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα
Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ).
Ενότητα
Ενότητα Τρίτη: Λοιπές ∆ιευκρινήσεις
Α. Συνοπτική Περιγραφή των αναγκαίων βηµάτων για την έγκριση ανάπτυξης
Επιχειρηµατικών Πάρκων.
Τα κύρια βήµατα για την προετοιµασία φακέλου υποψηφιότητας εκ µέρους της ΕΑΝΕΠ και
τη διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις και το περιεχόµενο της παρούσης εγκυκλίου, περιγράφονται σχηµατικά ως εξής:
Στάδιο Ι: Προετοιµασία φακέλου για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου από
την ΕΑΝΕΠ.
ΕΑΝΕΠ.

1. Σύσταση εταιρείας ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ).
2. ∆ιασφάλιση έκτασης για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ
3. Σύνταξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
4. Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών/γνωµοδοτήσεων για την τεκµηρίωση του
περιεχοµένου του Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
5. Καταβολή παραβόλου.
Στάδιο ΙΙ:. Υποβολή Αίτησης και συνοδευτικού φακέλου για την έγκριση ανάπτυξης
Επιχειρηµατικού Πάρκου

Η αίτηση και ο φάκελος υποβάλλεται από την ΕΑΝΕΠ σε τέσσερα (4) αντίτυπα στην
αρµόδια υπηρεσία (Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Γενική ∆/νση Εφαρµογής
Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχου, ∆/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και
Επιχειρηµατικών Πάρκων). Στην περίπτωση που στη διαδικασία εµπλέκεται και ο
Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου), τότε υποβάλλονται πέντε (5) αντίτυπα.
Στάδιο ΙΙΙ: ∆ιαδικασία έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων

1. ∆ιαβίβαση φακέλων από την επισπεύδουσα υπηρεσία (∆/νση Αδειοδότησης
Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης) στις
συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος (∆/νση Χωροταξικού Σχεδιασµού
και ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης).
2. Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας φακέλου για
Επιχειρηµατικού Πάρκου από τις συναρµόδιες υπηρεσίες.

την

έγκριση

ανάπτυξης

2.1 Σε περίπτωση
περίπτωση που ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά που έχει προσκοµίσει η ΕΑΝΕΠ είναι
πλήρης:
πλήρης:
2.1.2 Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη των αρµόδιων υπηρεσιών (∆/νση Χωροταξικού
Σχεδιασµού και ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και ∆/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης).
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2.1.3 ∆ιενέργεια Αυτοψίας από την επισπεύδουσα υπηρεσία (∆/νση Αδειοδότησης
Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης) στην προτεινόµενη θέση ανάπτυξης ΕΠ και υποβολή σχετικής
έκθεσης ελέγχου.
2.1.4 Πραγµατοποίηση Κοινής Σύσκεψης των αρµόδιων υπηρεσιών (∆/νση
Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ∆/νση Χωροταξικού Σχεδιασµού και ∆/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος) και σύνταξη
κοινού Πρακτικού, σχετικά µε την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου.
2.1.5 ∆ιαβίβαση αντιγράφων του κοινού πρακτικού, µαζί µε τα αντίστοιχα αντίτυπα του
φακέλου δικαιολογητικών, από την επισπεύδουσα υπηρεσία, για γνωµοδότηση,
στο αρµόδιο Περιφερειακό Συµβούλιο και τον αρµόδιο Οργανισµό Ρυθµιστικού
Σχεδίου (εφόσον έχει συσταθεί στην περιοχή ίδρυσης του ΕΠ).
2.1.6 Έγγραφη γνωστοποίηση των επί της ουσίας πλήρως τεκµηριωµένων απόψεων
κάθε φορέα για το προτεινόµενο ΕΠ στην επισπεύδουσα υπηρεσία
(Γνωµοδοτούντες φορείς: ∆/νση Χωροταξικού Σχεδιασµού και ∆/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Αρµόδιο
Περιφερειακό Συµβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή αρµόδιου Οργανισµού
Ρυθµιστικού Σχεδίου).
2.1.7 Σύνταξη και προώθηση Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης από την
επισπεύδουσα υπηρεσία, προς προσυπογραφή από τους αρµόδιους Υπουργούς.
2.2 Σε περίπτωση που ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά που έχει προσκοµίσει η ΕΑΝΕΠ
ΕΑΝΕΠ
εµφανίζει ελλείψεις:
2.2.1. Αποστολή έγγραφης ενηµέρωσης στην ΕΑΝΕΠ σχετικά µε τις διαπιστωµένες
ελλείψεις του φακέλου, στο πεδίο αρµοδιότητας κάθε αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση
Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ∆/νση Χωροταξικού Σχεδιασµού και ∆/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος), όπου ζητείται άπαξ
η προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων.

2.2.2. ∆ιακοπή της διαδικασίας έως την προσκόµιση από την ΕΑΝΕΠ όλων των ζητηθέντων
συµπληρωµατικών στοιχείων.
2.2.3. Προσκόµιση του συνόλου των διαπιστωµένων ελλείψεων για τη συµπλήρωση του
φακέλου δικαιολογητικών από την ΕΑΝΕΠ στην επισπεύδουσα υπηρεσία.
2.2.4. Συνέχιση της διαδικασίας από το βήµα 2.1.2.
3.

Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του αρ.47 παρ.1 του Ν.3982/2011.

Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση ενδιαφέροντος για την έγκριση ανάπτυξης
Επιχειρηµατικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ), πριν την υποβολή σχετικής αίτησης, πρέπει να
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έχει προηγηθεί η υποβολή µελέτης για τον χαρακτηρισµό της περιοχής ως «περιοχή που
χρήζει περιβαλλοντικής εξυγίανσης» και η έκδοση σχετικής απόφασης χαρακτηρισµού.
Β. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου.
Επισηµαίνουµε ότι, εφόσον από την αιτούµενη τροποποίηση δεν επέρχονται, πλην της
µεταβολής της εκτάσεως, άλλες µεταβολές ή εφόσον οι µεταβολές που επέρχονται
κρίνονται ως «ήσσονος σηµασίας», δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόµιση των µελετών και
στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν.3982/2011 και την σχετική ΚΥΑ
(συνεπώς δεν απαιτείται νέα ΜΠΕ).
Για να κριθεί ωστόσο αν οι µεταβολές που επέρχονται είναι ή όχι «ήσσονος σηµασίας»
απαιτείται η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 11 παρ. 6 του Ν. 4014/2011 και του
άρθρου 7 της υπ΄αριθµ. 167563/2013 (ΦΕΚ Β/964) Υ.Α., υποβολή φακέλου
«τροποποίησης ΑΕΠΟ» και η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην ως άνω
Υπουργική Απόφαση. Η υποβολή φακέλου τροποποίησης (µελέτη περιβάλλοντος για την
τροποποίηση ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε την ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ Β/135)) άλλωστε, ισχύει για
οποιοδήποτε αίτηµα τροποποίησης των εγκεκριµένων, µε την ΚΥΑ του άρθρου 47 παρ. 1,
περιβαλλοντικών όρων.
Τα κύρια σχετικά νοµοθετήµατα σε ισχύ, είναι τα κάτωθι:

• Οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47 παρ.1, του Ν.3982/2011(ΦΕΚ Α’ 143) «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
• Κ.Υ.Α. Φ/Α.15/3/2226/170 (ΦΕΚ 583/Β/2012) «Καθορισµός του τύπου και του
περιεχοµένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης
Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούµενων
δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδοµής και των προδιαγραφών τους, των
κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και
του περιεχοµένου της πολεοδοµικής µελέτης και πράξης εφαρµογής και της διαδικασίας
εξέτασης τους, σύµφωνα µε το άρθρο 46, παρ.6 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-611)».
• Γνωµοδότηση υπ΄αρ.:131/2016 του Β΄ Τµήµατος του ΝΣΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Οδός Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

3) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ)
Οδός Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα

4) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΚΕΕΕ)
Λεωφ. Ακαδηµίας 6, 10671 Αθήνα

5) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ (ΕΣΕΠΠΑ)
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 75, 11521 Αθήνα

6) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΠΑΣΕΒΙΠΕ)
ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Ο.Τ. 35, 25200 Πάτρα

7) ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΠΕ/ΒΕΠΕ/ΕΠ (αναλυτικά)
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