ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ

«Απλοποίηζη Αδειοδόηηζηρ Σεσνικών Δπαγγελμαηικών Γπαζηηπιοηήηων,
Μεηαποιηηικών Γπαζηηπιοηήηων, Δπισειπημαηικών Πάπκων και λοιπέρ
διαηάξειρ»
θνπφο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ είλαη ε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζην ρψξν ησλ ηερληθψλ
επαγγεικάησλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ
βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ. Οη επλντθέο απηέο ζπλζήθεο ζα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηψλ,
κέζσ ηεο εμάιεηςεο ησλ δηνηθεηηθψλ θξαγκψλ, ηεο κείσζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ
επηβαξχλζεσλ ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηεο επηηάρπλζεο κέζσ
απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ.

ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ
«ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ, ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ»
Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ
Σν παξφλ Μέξνο εθδίδεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην :
1. Ν.3845/2010 (ΦΔΚ 65Α) «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ….»,
θαη εηδηθφηεξα ε παξ. 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV, πνπ κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεη φηη :
«Ζ θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ηελ απλοποίηζη και ηην επιηάσςνζη
ηηρ διαδικαζίαρ αδειοδόηηζηρ επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
επαγγελμάηων, …..»
2. Ν.3844/2010 (εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 123/2006 γηα ηηο ππεξεζίεο) θαη εηδηθφηεξα ην
άξζξν 6 απηνχ, ην νπνίν επίζεο αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε γηα απινχζηεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ.
κοπόρ ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ ( εθεμήο .Ν.) είλαη ε θαζηέξσζε ελφο
πιαηζίνπ απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε : α) ηε δηαζεζηκφηεηα εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα, γηα ηελ άζθεζε
εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο θχξηα ζρεηίδνληαη κε ηηο κεραλνινγηθέο
/ ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λφκνπ, θαη
β) ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηηο ελ ιφγσ
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Βαζικόρ ζηόσορ ηνπ πξψηνπ κέξνπο είλαη ε αδεηνδφηεζε ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ λα
ζπκβάιεη : α) ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο, κέζσ ηεο
δηαζθάιηζεο ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο ή ηνπ ηειηθνχ έξγνπ, β) ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
ρξεζηψλ, γ) ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη δ)
ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
άζθεζε ησλ ξπζκηδφκελσλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ λνκνζεζία πνπ ζήκεξα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ
είλαη ν λ.6422/1934 θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ
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ελ ιφγσ λφκνπ, ηα νπνία ζε πνιιά ζεκεία είλαη απαξραησκέλα θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο δηνίθεζεο.
Με ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ πξνβιέπνληαη λα εθδνζνχλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ
λφκνπ, ζα αληηθαηαζηαζεί κεγάινο αξηζκφο πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ψζηε νη εηδηθέο γηα
κάθε επάγγελμα απαηηήζεηο λα θαζνξίδνληαη απφ έλα κφλν λνκνζέηεκα, εθζπγρξνλίδνληαο
ηαπηφρξνλα θαη απινπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία αδεηνδφηεζεο ησλ ηερληθψλ
επαγγεικάησλ.
Ο λφκνο, κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπεη, ζα ζπκβάιεη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ απφ επαγγεικαηίεο θαη εξγαδφκελνπο ζηα ηερληθά επαγγέικαηα, πνπ δηαζέηνπλ ηα
θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα, ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.
Απφ ηε δηαδηθαζία απηή ζα επσθειεζνχλ νη Έιιελεο επαγγεικαηίεο θαη εξγαδφκελνη ζηα
ηερληθά επαγγέικαηα, νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη θπξίσο νη Έιιελεο θαηαλαισηέο.
ηα σο άλσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, γηα θάζε επάγγεικα πνπ ξπζκίδεηαη, π.ρ. ηνπ πδξαπιηθνχ,
θαζηεξψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε. Γηα ιφγνπο
εμαζθάιηζεο ηεο ζπλέρεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε πξνζέγγηζε απηή αθνινπζείηαη
θαη ζηνλ παξφληα λφκν, δειαδή ζην θείκελν ηνπ λφκνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ξπζκίδνληαη θαη φρη ζηα αληίζηνηρα επαγγέικαηα.
Δηδηθφηεξα, κε ην παξφλ .Ν. θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ ζα εθδνζνχλ θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ θχξηα επηδηψθεηαη:


Να ςπάπσει ένα ενιαίο, ζύγσπονο για κάθε επάγγελμα θεζμικό πλαίζιο.

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ απφθηεζε ηεο αδείαο Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Α Δηδηθφηεηαο,
ζήκεξα έρνπλ, κεηαμχ άιισλ, εθαξκνγή ηα ΠΓ : 1988/252, 1988/41 θαη ηα ΒΓ : 13-2-1936,
14-10-1937, 4-11-1949, 1965/328 θαη 1966/407 ( δειαδή 5 ΒΓ θαη 2 ΠΓ).
Απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, κε ηελ έθδνζε ελφο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ζα
αληηθαηαζηαζνχλ πέληε Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα θαη έλα Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ελψ ζα
παξακείλνπλ ζε ηζρχ δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1988/41, πνπ δελ έρεη εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε
ηνπ Ν.6422/1934 θαη ξπζκίδεη ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ πηπρηνχρσλ ΣΔΛ.

Να πεπιοπιζηεί ο απιθμόρ ηων σοπηγούμενων αδειών, ώζηε ηο είδορ και ο
απιθμόρ ηοςρ να ανηαποκπίνονηαι ζε ππαγμαηικέρ ανάγκερ ηηρ οικονομίαρ.
Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ εθδίδνληαη ζήκεξα εμήληα νθηψ (68)
άδεηεο θαη ν αξηζκφο απηφο, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ, ζα πεξηνξηζηεί ζε δέθα έμε (16) άδεηεο.

Να καθιεπωθούν ζύγσπονερ πποϋποθέζειρ και απαιηήζειρ όζον αθοπά ηα
απαιηούμενα επαγγελμαηικά πποζόνηα.
Θα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζήκεξα πθηζηάκελεο ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ άζθεζε ηεο θάζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη πξαγκαηηθέο,
θαηά πεξίπησζε αλάγθεο γηα πξνυπεξεζία γηα ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο.
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Να δοθεί η δςναηόηηηα, ςποκαηάζηαζηρ ηηρ πποϋπηπεζίαρ με ηην
παπακολούθηζη εξειδικεςμένων ππογπαμμάηων επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ, καθώρ
και η δςναηόηηηα δημιοςπγίαρ εξειδικεςμένων θοπέων επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ.

Να γίνοςν απλέρ και διαθανείρ οι διαδικαζίερ διενέπγειαρ ηων εξεηάζεων και εν
γένει ηηρ αδειοδόηηζηρ, ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ καθιέπωζηρ σπονικών πποθεζμιών
για ηην έκδοζη ηων αδειών και ηηρ δςναηόηηηαρ διενέπγειαρ ηων εξεηάζεων από
εγκεκπιμένοςρ θοπείρ.
Μέζσ ηεο θαζηέξσζεο α) ζαθνχο θαηά πεξίπησζε εμεηαζηέαο χιεο β) ζπζηήκαηνο
αδεηνδφηεζεο πνπ ζα πξνβιέπεη ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα
εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ψζηε απηέο λα ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν ακεξφιεπην, δηαθαλή θαη κε
ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαζψο θαη ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ επηκειεηεξίνπ ή ηεο ΓΔΒΔE γ) ηεο επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ησλ
εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ θαη γ) ηεο δπλαηφηεηαο λα εμεηαζηεί θάπνηνο απφ εγθεθξηκέλν θνξέα
κε ηελ ίδηα φκσο δηαδηθαζία εμεηάζεσλ ( π.ρ. ηξφπνο δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ θαη εμεηαζηέα
χιε).

ΙΙ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣ' ΑΡΘΡΟ
Σο Κεθάλαιο Α ηνπ πξψηνπ κέξνπο πεξηέρεη ηηο γεληθέο αξρέο θαη εηδηθφηεξα:
Σο άπθπο 1 δίλεη ηνπο οπιζμούρ, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζαθήλεηα θαη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ λφκνπ.
Σο άπθπο 2 αλαθέξεηαη ζην ζκοπό ηνπ λφκνπ, πνπ είλαη ε θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ σο
πξνο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο
ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Σο άπθπο 3 πξνζδηνξίδεη ην πεδίο εθαπμογήρ ηνπ λφκνπ, ην νπνίν είλαη νη αθφινπζεο
θαηεγνξίεο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:
α) Καηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο κεραλνινγηθήο ή ειεθηξηθήο
εγθαηάζηαζεο, ηε ζπληήξεζε απηήο, ηελ επηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη ηνλ
ρεηξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θαη
β) Καηεγνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηερληθνχ έξγνπ ή/θαη κε ηελ παξνρή ηερληθήο
ππεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ,
ειεθηξνινγηθέο, πδξαπιηθέο, ςπθηηθέο
εγθαηαζηάζεηο,
εγθαηαζηάζεηο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ, ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, νμπγνλνθνιιήζεηο,
ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ έξγνπ, θαζψο θαη γφκσζε θαη ππξνδφηεζε εθξεθηηθψλ ζε έξγα.
Γηα ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο, πξνβιέπεηαη φηη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, γηα θάζε θαηεγνξία θαη
φπνπ απαηηείηαη, ζα θαζηεξσζνχλ εηδηθφηεηεο θαη, γηα θάζε εηδηθφηεηα, βαζκίδεο
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.
Σο άπθπο 4 θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ιήςεο αδείαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε άζθεζε
ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 6422/1934 θαη πξνβιέπεη φηη κε ηελ έθδνζε Πποεδπικών
Γιαηαγμάηων ζα θαζνξηζηνχλ νη πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ αδείαρ επαγγελμαηικήρ
δπαζηηπιόηηηαρ. Δπίζεο, κε ηα ελ ιφγσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ζα θαζνξηζηνχλ,
νη
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα αζθνχληαη απφ ηνλ θάηνρν θάζε
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επαγγεικαηηθέο άδεηαο, ε δηάξθεηα ηζρχνο θαη νη πξνυπνζέζεηο αλαλέσζεο θάζε άδεηαο, νη
πξνυπνζέζεηο ππνθαηάζηαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε παξαθνινχζεζε
πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απφ εγθεθξηκέλνπο θνξείο θαη ε αληηζηνίρεζε
ησλ αδεηψλ, πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ, κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο, πνπ
ζα εθδνζνχλ κε ηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Δπίζεο πξνβιέπεηαη φηη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζα θαζνξηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο ησλ θνξέσλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ αδεηνδνηνχκελσλ
πξνζψπσλ, ην πεξηερφκελν θαη ε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο γηα θάζε εηδηθφηεηα, θαζψο θαη
θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηαρείαο πξνζαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ
πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ζηηο κειινληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πξνβιέπεηαη φηη νη
αλαθεξφκελεο ζηα σο άλσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ζπλαθείο κε ηηο νξηδφκελεο ζε απηά
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Σερληθψλ
Δπαγγεικάησλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ.
Σο άπθπο 5 αλαθέξεηαη ζην ύζηημα αδεηνδφηεζεο, θαζνξίδνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο
γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο
άδεηαο απφ θςζικό ππόζωπο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ζην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο,
αληηθεηκεληθφηεηα, επηζηεκνληθή επάξθεηα, ηαρχηεηα, αμηνπηζηία θαη δηαθάλεηα.
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αξκνλία κεηαμχ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ 3879/2010 (ΦΔΚ 163Α) «Αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο», πξνβιέπεηαη φηη νη εμεηαζηηθέο επηηξνπέο ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ.
Δπίζηρ παπέσει εμνπζηνδφηεζε γηα ηην έκδοζη κοινήρ απόθαζηρ ηων Τποςπγών
Δζωηεπικών, Αποκένηπωζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ, Οικονομίαρ,
Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ και Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και
Θπηζκεςμάηων, κε ηελ νπνία ζα θαζνξηζηεί ε εμεηαζηέα χιε, ν ηξφπνο θαη νη αλαγθαίεο
ππνδνκέο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ, ε δηάξθεηα θαη ν ηξφπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο
επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ
αλσηέξσ αδεηψλ, ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο επνπηείαο ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ απφ ηνλ
Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Γηα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ,
πξνβιέπεηαη φηη απηέο ζα ζπγθξνηνχληαη ζηελ έδξα ηεο θάζε πεξηθέξεηαο θαη ζα ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα Πεξηθέξεηα δελ έρεη ζπγθξνηεζεί ζρεηηθή επηηξνπή, ν
ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγεί επηηξνπή
φκνξεο Πεξηθέξεηαο.
Οη εμεηαζηηθέο επηηξνπέο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, δχλαληαη λα κεηαθηλνχληαη ζηελ έδξα
ηνπ θάζε λφκνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχλ ηηο εμεηάζεηο.
Οη εμεηαδφκελνη ζα θαηαβάινπλ παξάβνιν θαη ζηα κέιε ησλ εμεηαζηηθψλ ζα θαηαβάιιεηαη
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Νφκνπ 3833/2010 (ΦΔΚ40/Α/2010), ψζηε ε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμεηάζεσλ λα κε βαξχλεη ην Γεκφζην Πξνυπνινγηζκφ.
ην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη επίζεο θαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ.
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Σο άπθπο 6 αλαθέξεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο σοπήγηζηρ άδειαρ ζε νομικά ππόζωπα, θαη
παξέρεη εμνπζηνδφηεζε γηα ηην έκδοζη Πποεδπικού Γιαηάγμαηορ, κε ην νπνίν ζα
θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζε λνκηθφ πξφζσπν.
Σο άπθπο 7 πξνβιέπεη φηη νη εμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο
δχλαληαη λα δηελεξγνχληαη, θαη’ επηινγή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, θαη απφ ηθαλνχο, ζχκθσλα
κε ην Πξφηππν ISO/IEC 17024, Φοπείρ, ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, κεηά απφ
αδεηνδφηεζε ηνπο απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη νη νπνίνη
εθδίδνπλ ζηελ πεξίπησζε επηηπρνχο εμεηάζεσο, βεβαίωζη επιηςσούρ εξέηαζηρ ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεη, θαηά πεξίπησζε, ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο θαη
βαζκίδεο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη θαη δπλάκεη ηεο νπνίαο εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ε
αηηεζείζα άδεηα.
Ζ εθαξκνγή ηφζν ηνπ δηεζλνχο Πξνηχπνπ ISO/IEC 17024, φζν θαη ηνπ ζεζκνχ ηεο
δηαπίζηεπζεο, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ
εμεηαζηηθψλ θνξέσλ, πξνζδίδεη ζην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο δηεζλή αλαγλσζηκφηεηα θαη
εγθπξφηεηα.
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αξκνλία κεηαμχ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ 3879/2010 (ΦΔΚ 163Α) «Αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο», πξνβιέπεηαη φηη νη εμεηαζηηθνί θνξείο ζα αδεηνδνηνχληαη απφ ηνλ Δζληθφ
Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ.
Σο άπθπο 8 αλαθέξεηαη ζηηο πποϋποθέζειρ αδειοδόηηζηρ και ζηον έλεγσο ηων
αδειοδοηημένων θοπέων, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7. Δηδηθφηεξα, νη πξνυπνζέζεηο
αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, ηελ εκπεηξία, ηα ηερληθά κέζα θαη ηελ αλεμαξηεζία -ακεξνιεςία,
πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν θνξέαο, ελψ ν έλεγσορ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ θαη δηελεξγείηαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ ή απφ ηελ
νηθεία Πεξηθέξεηα.
Παξάιιεια, θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ θνξέσλ θαη πξνβιέπεηαη ε
επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο θνξείο.
Παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έκδοζη Κοινήρ Τποςπγικήρ Απόθαζηρ ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ, κε ηελ νπνία ζα θαζνξηζηνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ
αδεηνδφηεζε ηνπ Φνξέα, ηα φξγαλα, ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ησλ
εγθεθξηκέλσλ θνξέσλ, ε αξρή επηβνιήο θπξψζεσλ ζε απηνχο, ηα θξηηήξηα γηα ηελ
θιηκάθσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ ζηνπο Δγθεθξηκέλνπο Φνξείο, θαζψο θαη ε
δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο.
Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ ζα απνδεκηψλεηαη απφ ηνπο θνξείο πνπ ζα
αδεηνδνηεί γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρεη.
Σο άπθπο 9 αλαθέξεηαη ζηε ζχζηαζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο Δνιαίος
Μηηπώος Αδειών Σεσνικών Δπαγγελμάηων θπζηθψλ θαη σο ηδηαίηεξε θαηεγνξία λνκηθψλ
πξνζψπσλ.
θνπφο ηνπ Δληαίνπ Μεηξψνπ είλαη ε παξαθνινχζεζε: α) ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ,
φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3844/2010 (ΦΔΚ 63 Α), ησλ πξνζψπσλ πνπ
αδεηνδνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, β) ηεο εμέιημεο ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ
αληίζηνηρσλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
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Δπίζεο, παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έκδοζη Κοινήρ Τποςπγικήρ Απόθαζηρ ησλ
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
κε ηελ νπνία ζα
θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη ηήξεζεο ηνπ σο άλσ Δληαίνπ Μεηξψνπ.
Με ηο άπθπο 10 ζπληζηάηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Δπιηποπή Σεσνικών Δπαγγελμάηων κε
αξκνδηφηεηα λα εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ ζρεηηθά γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπγθξφηεζή ηεο κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
Σο άπθπο 11 αλαθέξεηαη ζηηο Κςπώζειρ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο αζθνχληεο επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ
απαζρνινχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο πξφζσπα, ρσξίο ηελ αληίζηνηρε άδεηα ή
βεβαίσζε, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ ππ’ αξηζκφλ 38/2010 Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο, θαζψο θαη ζηνπο εθδίδνληεο αλαθξηβείο βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο.
Δπίζεο, παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έκδοζη Τποςπγικήρ Απόθαζηρ ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα
γηα ηελ θιηκάθσζε ησλ θπξψζεσλ, ε δηαδηθαζία επηβνιή ηνπο, ηα φξγαλα θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα.
Σο άπθπο 12 αλαθέξεηαη ζε Λοιπέρ Γιαηάξειρ, κε ηηο νπνίεο: α) Πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε
ησλ επηρεηξήζεσλ λα εθπαηδεχνπλ ηνπο αδεηνχρνπο εξγαδφκελνπο, πνπ απαζρνινχλ ζηηο
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, β) παξέρεηαη
εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έκδοζη Πποεδπικού Γιαηάγμαηορ, κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ην σειπιζμό
και ηην επιηήπηζη ηων αημολεβήηων, θαζψο θαη ηα πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ
αλαιακβάλνπλ ην ρεηξηζκφ θαη ηελ επηηήξεζε ησλ αηκνιεβήησλ θαη γ) νξίδνληαη νη
ππεξεζίεο ησλ νηθείσλ Γήκσλ σο αξκφδηεο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4483/1965 ειέγρσλ ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αληί
ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο ή ηεο ΓΔΖ, πνπ
ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο νθείινπλ λα δηελεξγνχλ ηνπο ελ ιφγσ ειέγρνπο.

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ
«ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ»
Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζηελ Διιάδα βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ,
επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, απνζεθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δηέπεηαη
ζήκεξα θπξίσο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3325/2005 (ΦΔΚ 68Α/11.3.2005) «Ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνπο λφκνπο 2516/1997 θαη 2965/2001, θαζψο
θαη απφ πιεζψξα άιισλ λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο.
Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρίαο απνηειεί ην θχξην ζεκείν επηθνηλσλίαο ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ επελδπηή κε ην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο. Δηδηθφηεξα, ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο
παξαιακβάλεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνβιεπφκελεο κειέηεο θαη πξνκειέηεο
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απφ ηνλ επελδπηή, ηα ειέγρεη γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ηα δηαβηβάδεη ζηηο ζπλαξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη θνξείο πξνο γλσκνδφηεζε, ελψ δηελεξγεί θαη ηηο απαηηνχκελεο απηνςίεο πξηλ
ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
Ωζηφζν, παξά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν.3325/2005, ε ειιεληθή λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηε
δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη ηδηαηηέξσο
γξαθεηνθξαηηθή, κε απνηέιεζκα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε αδεηνδφηεζε κίαο
βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο επηρείξεζεο λα απαηηεί ηελ νινθιήξσζε ελφο ηδηαίηεξα κεγάινπ
αξηζκνχ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ ηφζν εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επελδπηή φζν θαη εθ
κέξνπο ηεο αξκφδηαο, θαηά πεξίπησζε δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε κεγάινπ
αξηζκνχ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγθξίζεσλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επελδπηή ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε
επί καθξφλ δηαπηζησζείζα ζηελ ειιεληθή πξαθηηθή ηδηαίηεξε επηβάξπλζε – απφ άπνςε
ρξφλνπ θαη θφζηνπο – θάζε επελδπηή πνπ ελδηαθέξεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (Βηνκεραλία – Βηνηερλία), κε απνηέιεζκα ηελ ζπλαθφινπζε
θαζπζηέξεζε έλαξμεο θαη πινπνίεζεο κίαο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ηε κεησκέλε δπλαηφηεηα
απνηειεζκαηηθήο απνξξφθεζεο ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ θαη ηέινο ηελ
απνζάξξπλζε επηρεηξεκαηηψλ λα πξνβαίλνπλ ζε επελδχζεηο ζηελ ρψξα καο. Απηφ έρεη
παξάιιεια σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ χθεζε ηεο νηθνλνκίαο
θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Απηφο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη έλαο απφ ηνπο
γεληθφηεξνπο ιφγνπο πνπ ε Διιάδα θαηέρεη ηελ εθαηνζηή έλαηε (109) ζέζε ζηνλ παγθφζκην
δείθηε κέηξεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο «Doing Business» ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο
(World Bank).
Ωο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη επηηαθηηθή ε ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα θαηαζηεί
δπλαηή, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο εζληθήο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ε
επθνιφηεξε, απινχζηεξε θαη ηαρχηεξε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ
επηρεηξήζεσλ, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζηε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, θαζψο
θαη ζηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο ρψξαο καο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ
ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο επηβαιιφκελεο πξνζηαζίαο
ησλ εζληθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο καο.
θνπφο ηνπ παξφληνο κέξνπο είλαη ε επηηάρπλζε θαη απινχζηεπζε ηεο ρξνλνβφξαο θαη
ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ ζηε ρψξα καο, κέζσ ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηεο δνκήο ηεο Αδεηνδνηνχζαο Αξρήο, θαζψο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ
απαηηνχκελσλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ πξνο ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο. Δπίζεο, ν παξψλ λφκνο αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ζέηνληαο φκσο παξάιιεια σο
έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κηα αλάγθε ε
νπνία πξέπεη πιένλ λα πξνβιεζεί πεξηζζφηεξν απφ φηη ζην παξειζφλ.
Σν παξφλ κέξνο πξνβιέπεη κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο Αδεηνδνηνχζαο
Αξρήο. Πιένλ θαη κε ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο, εθηφο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο
Πεξηθέξεηαο, Αδεηνδνηνχζα Αξρή νξίδνληαη θαη ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο θαη ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην Διιάδαο. Έηζη ζε θάζε Δπηκειεηήξην ζπζηήλεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεξψληαο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, Απηνηειήο Τπεξεζία
Αδεηνδφηεζεο θαη κέζα ζε απηήλ Οκάδεο Γηνίθεζεο Έξγνπ, κε ζθνπφ ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο.
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Με ηα εηδηθφηεξα άξζξα ηνπ κέξνπο απηνχ, δηεπθνιχλεηαη ε ρνξήγεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο
θαη ιεηηνπξγίαο, αλάινγα κε ην βαζκφ φριεζεο, θαη ρνξεγνχληαη απηέο κε ηελ θαηάζεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ελψ έπεηαη ε επηζεψξεζε.
Απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ
θαηεγνξία Α, θαζψο θαηαξγείηαη θαηαξρήλ ην ζηάδην ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο
Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζην ζηάδην Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ
Όξσλ. Γίλεηαη βέβαηα ε δπλαηφηεηα γηα ηελ ππνθαηεγνξία Α1 ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε
λα επηιέμεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ζαθψο φηη κε ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηεθκαίξεηαη σο ζεηηθή ε ζρεηηθή αίηεζε.
Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν πξνο ηελ επίηεπμε ηεο ελ ιφγσ επηηάρπλζεο θαη απινπνίεζεο ησλ
πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ, αλακέλεηαη αθφκε λα δηαδξακαηίζεη ε θαηά ην δπλαηφλ
πξνηππνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο. Έηζη, ζε
ζχγθξηζε κε ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία ζα ππάξμεη κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ αηηήζεσλ,
δηθαηνινγεηηθψλ θαη κειεηψλ, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηφ ηνλ θαιχηεξν ζπγρξνληζκφ
ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ εθ
κέξνπο ηνπ επελδπηή ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηεο επηρείξεζεο.
ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ
Σο άπθπο 13 πεξηέρεη φινπο ηνπ απαξαίηεηνπο νξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ
κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ έλλνηα ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ φξσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ κέξνπο απηνχ
πεξηέρνληαη γηα παξάδεηγκα νη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ «Βηνκεραλία – Βηνηερλία»,
«Δπαγγεικαηηθφ εξγαζηήξην», «Μεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο», «Απνζήθεο», «Κηηξηαθέο
Δγθαηαζηάζεηο», «Άδεηα εγθαηάζηαζεο – Άδεηα ιεηηνπξγίαο», «Γξαζηεξηφηεηεο πςειήο,
κέζεο, ή ρακειήο φριεζεο», θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο «Αδεηνδνηνχζαο Αξρήο».
Δλδεηθηηθά, αιιάδεη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζε ζρέζε κε ην
Ν.3325/2005, ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλα θξηηήξηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην φξην ηεο θηλεηήξηαο ηζρχνο, ην νπνίν θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα
είθνζη δχν (22) KW, ή ζρεηηθά κε ζεξκηθή ηζρχ ηα πελήληα (50) KW θαη ν βαζκφο φριεζεο
σο ρακειήο ζχκθσλα κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά
δηαηάγκαηα. Ζ χπαξμε νξίνπ θηλεηήξηαο ηζρχνο ζηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, αιιά θαη ν
βαζκφο φριεζεο (ρακειή) εμαθνινπζνχλ λα θξίλνληαη απαξαίηεηνη ζην πιαίζην ηεο
πξνζπάζεηαο απνθπγήο δεκηνπξγίαο επηπιένλ πξνβιεκάησλ ζην πεξηβάιινλ, ιακβάλνληαο
ηαπηφρξνλα φκσο ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη ε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ εξγαζηεξίσλ
απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ. Σέινο, θαζίζηαηαη αθφκε ζαθέο
φηη ε επεμεξγαζία εχθιεθησλ, εθξεθηηθψλ, δηαβξσηηθψλ, νμεηδσηηθψλ, ηνμηθψλ ή άιισλ
επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ή αεξίσλ ππφ πίεζε, αλεμαξηήησο ηεο επεμεξγαδφκελεο πνζφηεηαο
απηψλ, ζε αξκνλία θαη κε ηελ Οδεγία 67/548/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη, δελ εκπίπηεη ζηελ
πξνβιεπφκελε θαη επηηξεπηή βάζεη ηνπ παξφληνο επεμεξγαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ
εξγαζηεξίσλ.
Δπηπιένλ, θαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Ν.3325/2005, επηηπγράλεηαη ν αθξηβήο θαη ιεπηνκεξήο
πξνζδηνξηζκφο ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Έηζη, ελψ ν Ν.3325/2005 πξνέβιεπε φηη
κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ κφλν νη πάζεο θχζεσο ειεθηξνκεραλνινγηθέο
εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ηνλ παξφληα λφκν, σο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο,
νξίδνληαη νη κεραλέο θαη νη εμνπιηζκνί ππφ πίεζε, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Π.Γ. 57/2010 θαη
ζηελ Κ.Τ.Α 16289/330/1999 αληίζηνηρα, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ
κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε, κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ θαη νη
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πάζεο θχζεσο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ – φπσο νξίδνληαη
ήδε απφ ην Ν.3325/2005 – αιιά φπσο απηέο πξφθεηηαη λα εμεηδηθεπηνχλ πεξαηηέξσ θαηφπηλ
θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Σέινο, δηαηππψλεηαη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο «Αδεηνδνηνχζα Αξρή», ε νπνία είλαη πιένλ φρη
κφλν ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνηνκέα Βηνκεραλίαο θαη Βηνηερλίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη πληνληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο, αιιά θαη ην αξκφδην αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θάζε επηρείξεζεο
Δπηκειεηήξην, θαζψο θαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο.
ηο άπθπο 14 νξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Τπφ ηνλ φξν «δξαζηεξηφηεηεο» ελλννχληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ βηνκεραληψλ
– βηνηερληψλ, επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, απνζεθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
πνπ αζθνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην
πξνεγνχκελν άξζξν.
Δπηπιένλ, απαξηζκνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Παξάιιεια, νξίδνληαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο νη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή, επεηδή νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο αδεηνδνηνχληαη ζηα
πιαίζηα άιισλ δηαδηθαζηψλ, είηε γηαηί αξκφδηεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηνπο είλαη άιιεο αξρέο
ή ππεξεζίεο.
Σο άπθπο 15 απνηειεί κία θαηλνηνκία, αθνχ πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε αθξηβήο
απαξίζκεζε ησλ Καηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζην λφκν, ρσξίο έηζη λα αθήλεηαη ε
απαξίζκεζή ηνπο ζε θάπνην άιιν λνκνζέηεκα. Δθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα θαη
ζηελ επηθείκελε (κε ην άξζξν 16) δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο αλάινγα κε
ην βαζκφ φριεζεο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο.
Με ηο άπθπο 16 πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο
άδεηαο εγθαηάζηαζεο αλάινγα κε ην βαζκφ φριεζεο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο
δξαζηεξηφηεηαο. Δλψ κε ηνλ πξντζρχζαληα λφκν (Ν.3325/2005), ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο
άδεηαο εγθαηάζηαζεο ήηαλ ε ίδηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ
φριεζεο, ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία δηαθνξνπνηείηαη πιένλ (βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ) κε
ζθνπφ ηελ επηηάρπλζή ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο
ρακειήο φριεζεο.
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 πξνβιέπνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Καηεγνξίαο Η. Αλαθνξηθά κε ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ
δξαζηεξηνηήησλ, ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο θαιείηαη λα ππνβάιεη ζηελ Αδεηνδνηνχζα Αξρή
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ε νπνία θαη ζπλνδεχεηαη απφ φιεο ηηο απαξαίηεηεο
εγθξίζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά. Ζ θαηάζεζε ηεο δήισζεο βεβαηψλεηαη ζε αληίγξαθν ηεο, ην
νπνίν θαη ππνρξενχηαη λα ηεξεί. Ο έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Τπεχζπλεο
Γήισζεο, πξαγκαηνπνηείηαη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηελ Αδεηνδνηνχζα Αξρή. Ζ θαηλνηνκία
απηή εηζάγεηαη γηα πξψηε θφξα ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο
Καηεγνξίαο Η θαη θξίλεηαη φηη θηλείηαη πξνο ηε γεληθφηεξε επηηάρπλζε νιφθιεξνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο.
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 16 πξνβιέπνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε,
ηελ επέθηαζε, ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο IΗ. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, ε Αδεηνδνηνχζα Αξρή θαιείηαη λα ρνξεγήζεη ηελ απαξαίηεηε άδεηα
εγθαηάζηαζεο ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
εγθξίζεσλ. Απηφ ζπληζηά άιιε κηα πνιχ ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, θαζψο
εγγπάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηηάρπλζε, αιιά θαη απινπνίεζε, ηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ
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εγθαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Καηεγνξίαο IΗ. Πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη
φηη κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, θαη εληφο δέθα εκεξψλ, ε Αδεηνδνηνχζα
Αξρή ζα πξέπεη λα δηελεξγεί επηζεψξεζε, θαηά ηελ νπνία ζα εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα
ηνπ ρψξνπ – φπνπ απηφο πξνυπάξρεη – αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ
πεξηνρή, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ε ελ ιφγσ κνλάδα.
Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 16 πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ
επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Καηεγνξηψλ ΗΗΗ θαη ΗV. ε απηέο
ηηο πεξηπηψζεηο ε Αδεηνδνηνχζα Αξρή ρνξεγεί ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο
Καηεγνξίεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, κφλν χζηεξα απφ επηζεψξεζε.
Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 18 νξίδεηαη φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
Καηεγνξίαο ΗΗ ππνβάιιεηαη ζηελ Αδεηνδνηνχζα Αξρή Τπεχζπλε Γήισζε, κε ηελ νπνία
δειψλεηαη ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο. Ζ
αλσηέξσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηε ζρεηηθή άδεηα εγθαηάζηαζεο. Ζ θαηάζεζε ηεο βεβαηψλεηαη ζε αληίγξαθν απφ ηελ
Αδεηνδνηνχζα Αξρή, ην νπνίν ηεξεί ν θνξέαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο
Τπεχζπλεο Γήισζεο, ε Αδεηνδνηνχζα Αξρή είλαη ππνρξεσκέλε, εληφο δέθα εκεξψλ, λα
δηελεξγήζεη επηζεψξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί κε αθξίβεηα ε ηήξεζε, ή κε, ησλ φξσλ
ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο.
Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 16, εηζάγεηαη αθφκε κηα θαηλνηνκία ζην ηζρχνλ θαζεζηψο
αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο ΗΗΗ. Ζ ελ ιφγσ
θαηλνηνκία ζπλίζηαηαη ζηελ παξάιιειε ηζρχ δχν (2) δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αδεηνδφηεζεο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο ΗΗΗ. Καηαξρήλ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο
απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θνξέα, εγγπεηηθήο επηζηνιήο, κε ζθνπφ ηελ ηαπηφρξνλε κε ηελ
θαηάζεζε ηεο δήισζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο εθφζνλ πξνθχπηεη ε ζαθήο ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο
εγθαηάζηαζεο.
Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία απηή θαη ε θαηαβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
θνξέα δελ είλαη ππνρξεσηηθή. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο δελ
επηζπκεί ηελ ππνβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο, πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Αδεηνδνηνχζα Αξρή,
αληί ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ παξφληα λφκν αίηεζε αλαθνξηθά
κε ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Αδεηνδνηνχζα Αξρή θαηφπηλ
επηζεψξεζεο θαη κφλν εθφζνλ δηαπηζησζεί, απφ ηα φξγαλα πνπ δηελεξγνχλ ηελ ελ ιφγσ
επηζεψξεζε, φηη έρνπλ ηεξεζεί νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα
εγθαηάζηαζεο. Θα πξέπεη παξάιιεια λα δηαζθαιίδεηαη φηη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο
δξαζηεξηφηεηαο επηηπγράλεηαη ηαπηφρξνλα ε επαξθήο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ.
Με ηελ πξφβιεςε δχν (2) ελαιιαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη θαλεξή ε πξνζαξκνζηηθφηεηα
πνπ πξνζπαζεί λα επηθέξεη ν παξψλ λφκνο ζην ηζρχνλ θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο, θαιχπηνληαο
έηζη έλα πνιχ επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ θαη επηρεηξήζεσλ.
Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 16 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο Καηεγνξίαο IV, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Αδεηνδνηνχζα Αξρή ρνξεγείηαη
απνθιεηζηηθά θαηφπηλ επηζεψξεζεο, ζε αξκνλία άιισζηε θαη κε ηα φζα αλαθέξνληαη
παξαπάλσ.
Με ηο άπθπο 17 πξνβιέπνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα εγθαηάζηαζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο απφ άδεηα εγθαηάζηαζεο ζε
πεξηπηψζεηο κεραλνινγηθήο επέθηαζεο ή εθζπγρξνληζκνχ.
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Δπηπιένλ δηαηππψλεηαη ε απαγφξεπζε εγθαηάζηαζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε ρψξνπο
βνεζεηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ή εθφζνλ δελ ην επηηξέπεη ν Καλνληζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ απφ ηε ζπληδηνθηεζία ζχκθσλα κε ην λφκν 3741/1929. Αλ, σζηφζν, ηέηνηνο
Καλνληζκφο δελ πθίζηαηαη, ε έιιεηςε ηνπ απφ κφλε ηεο δελ ζπληζηά θψιπκα γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπο.
Παξάιιεια νξίδεηαη ην ρξνληθφ φξην ηζρχνο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη νη πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ παξάηαζε ηεο, ελψ πξνβιέπεηαη ε πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή
ιεηηνπξγίαο ή ηεο θαηαηεζεηκέλεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαιιάζζνληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ρνξήγεζε βεβαίσζεο
έλαξμεο εξγαζηψλ ή κεηαβνιήο επηηεδεχκαηνο, φπσο επίζεο θαη ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηχνπ ή πζηήκαηνο θαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία αληίζηνηρα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
ειεθηξνδφηεζε θαη ηελ έθδνζε άδεηαο αλέγεξζεο ή επέθηαζεο θηηξίνπ.
Με ηο άπθπο 18 πξνβιέπνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο κέξνπο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαη γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα ηηο
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη, απφ ηε δηελεξγνχκελε επηζεψξεζε,
παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο.
Σο άπθπο 19 ηνπ παξφληνο ζέηεη γεληθνχο θαλφλεο ρσξνζέηεζεο κε εθαξκνγή γηα δεηήκαηα
ρσξνζέηεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ γηα ηε Βηνκεραλία.
Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 19, πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξηνρέο εληφο νηθηζκψλ πξν ηεο
16-8-1923 θαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 2/13.3.1981 επηηξέπεηαη αξρηθά ε εγθαηάζηαζε κφλν
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Η. Αθφκε θαη έηζη, νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα
ηθαλνπνηνχλ θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ζα θαζνξίδνληαη απζηεξά κε ηελ Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο. ε απφζηαζε 500 κέηξσλ απφ ηα φξηα
ησλ πην πάλσ νηθηζκψλ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο φριεζεο.
Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο, ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πνπ απφ
ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ, επηηξέπεηαη ε
εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ρακειήο φριεζεο ζε ήδε πθηζηάκελα βηνκεραληθά – βηνηερληθά
θηίξηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ζε απηά ηα θηίξηα ιεηηνπξγνχζε λφκηκα ζην παξειζφλ
θαη δελ ππνρξεψζεθε ζε απνκάθξπλζε δξαζηεξηφηεηα εληαζζφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο.
Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο, πξνβιέπεηαη φηη ε ρνξήγεζε άδεηαο
εγθαηάζηαζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ παξφληα λφκν, αιιά αθνξνχλ ζε
πεξηνρέο, φπνπ δελ έρεη αθφκε θαζνξηζζεί, απφ ηηο πνιενδνκηθέο θαη ρσξνηαμηθέο ξπζκίζεηο,
ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γεο, ή πεξηνρέο, φπνπ ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζπκβαηή κε
ηηο ρξήζεηο πνπ ππάξρνπλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1650/1986
φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηπρφλ άιινη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη αθφκε λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη φιεο νη αλαγθαίεο γλψκεο, ή
εγθξίζεηο, άιισλ ππεξεζηψλ, ή αξρψλ, θαζψο θαη νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε
Βηνκεραλία.
Δπηπιένλ, ζε πεξηνρέο, φπνπ δελ έρεη θαζνξηζζεί απφ ηηο πνιενδνκηθέο θαη ρσξνηαμηθέο
ξπζκίζεηο ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γεο, νη δξαζηεξηφηεηεο κέζεο ή πςειήο φριεζεο, δελ ζα
δχλαηαη λα ρσξνζεηνχληαη ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ αθξηβψλ θαη εηδηθφηεξσλ νξίσλ
πνπ θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν απηή.
πλεπψο, βάζεη ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία
ρνξεγείηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφληνο, ζπλίζηαληαη ζηελ
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αξηηφηεηα θαη ηελ ηερλνινγηθή ζηάζκε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε θπζηνγλσκία ηεο
πεξηνρήο, πεξηιακβάλνληαο αθφκε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ,
ζηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ πεξηνίθσλ, θαζψο θαη ζηηο πθηζηάκελεο
ζπλζήθεο γεηηλίαζεο, φπσο αθφκε θαη ζηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θηηξίσλ
πνπ πξφθεηηαη λα αλεγεξζνχλ.
Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο, πξνβιέπεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα ε
δπλαηφηεηα απαγφξεπζεο εγθαηάζηαζεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ή
επηβνιήο εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηηο πεξηπηψζεηο επέθηαζεο ή κεηεγθαηάζηαζεο
εγθαηεζηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ιφγνπο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Πξνβιέπεηαη, φκσο ζηα πιαίζηα εμππεξέηεζεο ηνπ επελδπηή αιιά θαη
επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, φηη νη ελ ιφγσ φξνη ζα πξέπεη λα είλαη
πεξηβαιινληηθνχ θαη κφλν ραξαθηήξα.
Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο, πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξηνρέο ακηγνχο
θαηνηθίαο ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο νθείιεη λα ππνδεηθλχεη θαηάιιειεο δψλεο – εληφο ησλ
νξίσλ ηεο ίδηαο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο – ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα εγθαζίζηαληαη εξγαζηήξηα.
Κάηη ηέηνην, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, θαζίζηαηαη επηηξεπηφ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. Σα εξγαζηήξηα πνπ ζα δχλαληαη λα
εγθαζίζηαληαη εληφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηνρψλ, ζα ππνδεηθλχνληαη θαηφπηλ θνηλήο
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ (πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο), κε ηελ παξάγξαθν 8
ηνπ άξζξνπ 19, ξπζκίδεηαη ε εγθαηάζηαζε επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηεο Καηεγνξίαο Αγ,
Ββ θαη C ηεο ππ’ αξηζ. Φ 15/νηθ.1589/104/2006 ΚΤΑ, φπσο ηζρχεη, θαη έηζη πξνβιέπεηαη φηη
ε εγθαηάζηαζε ηνπο, κφλν, σζηφζν, ζε παληαρφζελ ειεχζεξν θαη αλεμάξηεην θηίξην.
Με ηο άπθπο 20 ηίζεληαη δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηε ρσξνζέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο θαη ηελ θαηάηαμε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηνχο.
Με ηο άπθπο 21, επηρεηξείηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία θαη ελδέρεηαη λα
πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθδνζε πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ, κε ηηο νπνίεο επέξρεηαη κεηαβνιή ηεο
ρξήζεο γεο θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε ζπκβαηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ξπζκίδνληαη
κε ηνλ παξφληα λφκν κε απηέο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ λέεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο
κεηαβάιινπλ ηε ρξήζε γεο ηεο πεξηνρήο, θαζίζηαηαη πνιιέο θνξέο αδχλαηε ε επέθηαζε ησλ
πθηζηάκελσλ κνλάδσλ.
Με ηηο δηαηάμεηο, ινηπφλ, επηρεηξείηαη λα κεηξηαζζνχλ νη δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη
ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο απφ ηε ςήθηζε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν δηαηάμεσλ ηεο
πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπο ιφγσ αιιαγήο ηεο
ρξήζεο γεο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλεο. Δπηρεηξείηαη, κε άιια ιφγηα, ε κέξηκλα γηα ηελ
επηβίσζε ησλ ηερλννηθνλνκηθψλ απηψλ κνλάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έηζη θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε απηέο, ψζηε λα κεηξηαζηνχλ νη επηπξφζζεηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
εζληθή νηθνλνκία αιιά θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε θαη ηελ
παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε.
Παξάιιεια νξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε ζπγθξφηεζε θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ
ρξήζεο γεο ζηελ επηθξάηεηα, ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, θαη
γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία θαη θαζίζηαληαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο δεκηνπξγίαο θαη ελεκέξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο
δεδνκέλσλ ρξήζεο γεο ζα θαζνξηζηνχλ κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
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Με ηο άπθπο 22 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ αλέγεξζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο) απαηηείηαη ε έθδνζε πξνεγνπκέλσο
νηθνδνκηθήο άδεηαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο ηεξείηαη
ηδηαίηεξν πξσηφθνιιν ζηελ νηθεία πνιενδνκηθή ππεξεζία, κε ηα ζρεηηθά αηηήκαηα λα
εμεηάδνληαη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα.
Απαιιαγή ηίζεηαη σζηφζν απφ ηελ ππνρξέσζε αιιαγήο ρξήζεο αλαθνξηθά κε ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο I ζε ρψξνπο θχξηαο ρξήζεο, νη νπνίνη
ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα αλαθέξνληαη σο θαηάζηεκα, ή επαγγεικαηηθφο ρψξνο, ή απνζήθε.
Παξάιιεια νξίδεηαη νη φξνη δφκεζεο γηα ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ζα είλαη νη ίδηνη κε
απηνχο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο.
Με ηο άπθπο 23 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξεθθιίζεσλ γηα ηελ αλέγεξζε θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη
ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο παξέρνληαη κφλν σο πξνο ην χςνο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο
δφκεζεο, θαη παξέρνληαη κφλν εθφζνλ απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί
θάπνηα άιιε ιχζε. Μία ηέηνηα ιχζε πξνηείλεηαη ζε αξκνλία θαη κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο
(Ν.3325/2005), θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηελ πξάμε θαη ζε θαζεζηψο ην νπνίν δελ
παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο παξεθθιίζεηο, πνιιέο κνλάδεο νδεγνχληαη ζε παξάλνκε ιεηηνπξγία,
ή αθφκε θαη ζε νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Με ηο άπθπο 24 εθηηκάηαη φηη ζα επηιπζεί έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ πνιιέο παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο. Έηζη, εάλ ην ζχλνιν, ή έλα κέξνο
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηφηε παξέρεηαη, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Αδεηνδνηνχζαο Αξρήο, ε
δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο, είηε γηα ηελ ηερληθή αλαζπγθξφηεζε ησλ ελ
ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ, είηε γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιε θαηάιιειε ζέζε. Γηα λα επηηξαπεί
φκσο ε ηερληθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ζρεηηθήο εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη
απφ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο δελ πξνθχπηεη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πεξηνίθσλ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ.
Με ηο άπθπο 25 γίλεηαη πξνζαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηηο εμειίμεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ κνληέξλα ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε βξίζθεηαη ζε
αξκνλία κε ην θαζεζηψο ηνπ Ν.3325/2005, ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ
δπζιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ επαλέθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ζε
πεξηπηψζεηο αιιαγήο θνξέα. Κάηη ηέηνην είρε πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ σο απνηέιεζκά
πνιιέο κνλάδεο λα κελ κπνξνχλ λα εθνδηαζζνχλ κε άδεηα ιεηηνπξγίαο.
Πξνβιέπεηαη, ινηπφλ, φηη νη ζρεηηθέο άδεηεο θαζψο θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο, κπνξνχλ λα
ηξνπνπνηνχληαη εάλ επέιζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αιιαγή ζηελ επσλπκία ηνπ θνξέα, ή εάλ
πεξηέιζεη ε θπξηφηεηα, ή ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο κέξνπο, ή φιεο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε λέν θνξέα. Με ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε αληηκεησπίδεηαη
θαη ε πεξίπησζε φπνπ ε κεηαβηβαδφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο, πξνο ην λέν θνξέα, έρεη ιήμεη.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε ελ ιφγσ άδεηα ζα δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηνπο
παξαπάλσ φξνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο λα κελ έρεη δηαθνπεί ε παξαγσγηθή θαη
νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, κέζσ ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζηελ νηθεία
Γ.Ο.Τ., ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε πεξίπησζε ε αιιαγή ηνπ θνξέα λα νθείιεηαη ζε πηψρεπζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ είρε εθδνζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο.
ην γεληθφηεξν πιαίζην δηεπθφιπλζεο ηνπ επελδπηή θαη επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο
αδεηνδφηεζεο ησλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνβιέπεηαη με ηο άπθπο 26 ηνπ
παξφληνο ε δπλαηφηεηα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα απεπζχλεηαη ζηελ Αδεηνδνηνχζα Αξρή θαη
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ζε επηιεγκέλα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα θαηαζέζεη ελδερνκέλσο ην ζρεηηθφ θάθειν, ν νπνίνο, κεηά ηνλ
αξρηθφ έιεγρν πιεξφηεηαο, πξνσζείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Ζ Αδεηνδνηνχζα Αξρή θαη ηα επηιεγκέλα ΚΔΠ νθείινπλ λα παξέρνπλ ηηο αλσηέξσ
πιεξνθνξίεο θαη ζε έληππε κνξθή, παξέρνληαο αθφκε θαη ππνδείγκαηα φισλ ησλ αηηήζεσλ
θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αδεηνδφηεζεο. Παξάιιεια, ε Γεληθή
Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, ε Πεξηθέξεηα θαη ηα Δπηκειεηήξηα νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ
δηθηπαθφ ηφπν, αλαθνξηθά κε ηελ ιεπηνκεξή ελεκέξσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ πεξί ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Με ηο άπθπο 27 εηζάγεηαη γηα πξψηε θφξα κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε
ηζρχνλ θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο. Ζ ελ ιφγσ πξφβιεςε αθνξά ηα
Δπηκειεηήξηα, ην αξκφδην θάζε θνξά κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αδεηνδνηείηαη, θαη ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο Αδεηνδνηνχζα Αξρή, παξάιιεια
κε ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθάζηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, ε ζχζηαζε
Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Αδεηνδφηεζεο, ζηελ νπνία αλαηίζεληαη ζπλνιηθά αξκνδηφηεηεο, γχξσ
απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρψξαο.
Έηζη ε απηνηειήο Τπεξεζία Αδεηνδφηεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ παξφληνο
κέξνπο ηνπ λνκνζρεδίνπ, ηε ρνξήγεζε κεραλνινγηθψλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο, επέθηαζεο θαη
εθζπγρξνληζκνχ ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα θαη
απνζήθεο, ηελ έθδνζε άδεηαο δηάζεζεο βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ ιπκάησλ απφ ζηαζκνχο
επεμεξγαζίαο, ηελ παξνρή βεβαίσζεο πγεηνλνκηθήο θαηαιιειφηεηαο, ηελ έγθξηζε
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα κνλάδεο Καηεγνξίαο Β, ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ
ηεο πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο, φηαλ απηή επηιέγεηαη,
φπσο θαη ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο, πνπ
ππνβάιινληαη ζηελ Αδεηνδνηνχζα αξρή, ηελ πξνψζεζε θαη απνζηνιή ηνπο, φπνπ απαηηείηαη,
πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ.
Σα ζέκαηα δηάξζξσζεο, ζηειέρσζεο θαη αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Απηνηειείο
Τπεξεζίεο Αδεηνδφηεζεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο,
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, ζα θαζνξηζηνχλ αλαιπηηθά κε πξνεδξηθφ
δηάηαγκα, κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
Με ηο άπθπο 28 εηζάγεηαη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε βάζε ηνπ λένπ δηακνξθσλφκελνπ κε
ην Ν.3852/2010, θαζεζηψηνο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ πξσηνβνπιία απηή βαζίδεηαη ζηε
δπλαηφηεηα ζχζηαζεο Απηνηειψλ Σκεκάησλ Αδεηνδφηεζεο βάζεη ηνπ εζσηεξηθνχ
θαλνληζκνχ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 241 ηνπ Ν.3852/2010, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 θαη
κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηαξηίδεηαη πξφηππνο
εζσηεξηθφο Οξγαληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηψλ. O ελ ιφγσ
Οξγαληζκφο θαζνξίδεη ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηε δηάξζξσζε ησλ
ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ (Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο, απηνηειή ηκήκαηα, Σκήκαηα,
απηνηειή Γξαθεία θαη Γξαθεία), ηνλ ηίηιν, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ έδξα θάζε κνλάδαο, ηηο
νξγαληθέο ζέζεηο αλά Γηεχζπλζε, θαηά θαηεγνξίεο, θιάδνπο, εηδηθφηεηεο θαη βαζκνχο, ηνπ
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κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Ο αλσηέξσ Οξγαληζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηεζεί πξηλ
παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ
Πεξηθεξεηψλ. Καη΄ εμαίξεζε φκσο, επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζή ηνπ, αθφκε θαη εληφο ηνπ
αλσηέξσ έηνπο, εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην κε
πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ.
ε απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξν φηη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε δπλαηφηεηα
ζχζηαζεο Απηνηειψλ Σκεκάησλ Αδεηνδφηεζεο, δελ παξέρεηαη ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε, αιιά
ζηνλ εζσηεξηθφ Οξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο. Δπηπιένλ ε ζχζηαζε ησλ ελ ιφγσ Σκεκάησλ ζα
πηνζεηείηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 241 παξάγξαθνο 4
ηνπ Ν.3852/2010).
Έηζη, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε παξφκνηα απφθαζε (ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ) θαη ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία, είλαη δπλαηφο
ν θαζνξηζκφο Απηνηειψλ Σκεκάησλ Αδεηνδφηεζεο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ελ ιφγσ Σκεκάησλ
ζα άπηνληαη ζεκάησλ έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ή νξηζκέλεο εθ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη γηα νξηζκέλεο κφλν θαηεγνξίεο φριεζεο ηνπ
Ν.1650/1986. Γηα ην ζθνπφ απηφ δχλαηαη λα αλαηίζεληαη ζηα Σκήκαηα απηά φιεο ή θαη
κεξηθέο απφ αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ.
Μέζα ζηα Απηνηειή Σκήκαηα Αδεηνδφηεζεο θαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο δχλαηαη
λα ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οκάδεο Γηνίθεζεο Έξγνπ
(Ο.Γ.Δ.). Έξγν ησλ ΟΓΔ είλαη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ αδεηνδφηεζεο θαη ε έθδνζε
γλψκεο πξνο ηνλ Τπεχζπλν Αδεηνδφηεζεο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο,
αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζεο, ή κε, ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
Με ηο άπθπο 29 ηνπ παξφληνο ξπζκίδεηαη ε αλαιπηηθή δηαδηθαζία θαη νη πεξαηηέξσ
πξνζεζκίεο αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Με ηνλ ηξφπν
απηφ, επηρεηξείηαη ε ζέζπηζε απζηεξψλ πξνζεζκηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηηο
αληαπνθξίζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαηά ην πιεξέζηεξν
δπλαηφ ε επηηάρπλζε ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε
επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Δηδηθά γηα ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθνχλ νη
ελδηαθεξφκελνη απφ ηνλ ηζηφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε,
πξνβιέπεηαη φηη κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη σο δνζείζα ε έγθξηζε
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αίηεζε.
ε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο ηεο δηνίθεζεο,
πξνβιέπεηαη φηη ε παξέιεπζε άπξαθησλ ησλ πξνζεζκηψλ ζπληζηά παξάλνκε παξάιεηςε ηεο
δηνίθεζεο θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ηνλ αξκφδην ππάιιειν.
Με ηο άπθπο 30 ξπζκίδεηαη ε δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ, αθελφο
θαηά ηελ επηζεψξεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ,
φπνπ απηφο πξνυπάξρεη, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο ππφ
εγθαηάζηαζε κνλάδαο, θαη αθεηέξνπ, θαηά ηελ επηζεψξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία, ζηνλ έιεγρν
ηήξεζεο ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο.
Καηλνηνκία εηζάγεηαη ζηνλ παξφληα λφκν κε ηελ δεκηνπξγία Μεηξψνπ Γηαπηζηεπκέλσλ
Δπηζεσξεηψλ, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε πεξηνδηθψλ ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο επηζεσξήζεσλ ησλ
ήδε αδεηνδνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη Δπηζεσξεηέο δηαπηζηεχνληαη απφ ην Δζληθφ
χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) θαη εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν, ην νπνίν είλαη δεκφζην
βηβιίν, εληαίν γηα φιε ηε ρψξα θαη ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο, ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ.
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Ζ Αδεηνδνηνχζα Αξρή, ε νπνία δηαηεξεί πάληα ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεπηηθψλ
επηζεσξήζεσλ, είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ
Δπηζεσξεηψλ. Ζ ελ ιφγσ Αξρή επηθνξηίδεηαη αθφκε θαη κε ην έξγν ηεο ηήξεζεο – ζε
ειεθηξνληθή κνξθή – Αξρείνπ Δθζέζεσλ Δπηζεσξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέγεη, λα
επεμεξγάδεηαη θαη λα κειεηά ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ
εθζέζεσλ, κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνηάζεηο βειηίσζεο πξνο ηελ Κεληξηθή
πληνληζηηθή Οκάδα Γηνίθεζεο Αδεηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 31.
Με ηο άπθπος 31 πξνσζείηαη ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ θαζεζηψηνο αδεηνδφηεζεο. ε απηφ
ην πιαίζην ινηπφλ, ζπζηήλεηαη, θαηφπηλ απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, ε Κεληξηθή πληνληζηηθή Οκάδα Γηνίθεζεο
Αδεηνδφηεζεο (ΚΟΓΑ). Ζ ελ ιφγσ πληνληζηηθή Οκάδα ζα ζηειερψλεηαη απφ
ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο απφ φινπο ηνπο θνξείο νη νπνίνη θαη εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία
αδεηνδφηεζεο.
Ζ αλσηέξσ πληνληζηηθή Οκάδα, ζα έρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο παξνρήο
ππνζηήξημεο αλαθνξηθά κε ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνο φια ηα ζεκεία
αδεηνδφηεζεο. Πεξαηηέξσ, ε ελ ιφγσ Οκάδα ζα είλαη αθφκε αξκφδηα γηα δηάθνξεο
εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε εγθπθιίσλ, πξνηάζεσλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο θαη ησλ ζεκείσλ
αδεηνδφηεζεο, θαζψο ζα επηθνξηίδεηαη αθφκε θαη κε παξάιιειεο κεηξήζεηο αλαθνξηθά κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (ρξφλνο, θφζηνο, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε άιιεο ρψξεο) ηεο
δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο. Ζ Κεληξηθή πληνληζηηθή Οκάδα Γηνίθεζεο Αδεηνδφηεζεο
θαζίζηαηαη αθφκε ππεχζπλε γηα ηε δηνξγάλσζε εηεζίσλ πξνγξακκάησλ, αλαθνξηθά κε ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζεκείσλ αδεηνδφηεζεο. Ζ ελ ιφγσ Οκάδα ηέινο,
θαζίζηαηαη ππεχζπλε θαη γηα ηελ επεμεξγαζία, αλάιπζε, αιιά θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη
ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, κέζσ θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηος άπθπος 32 θαζνξίδεηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ, πξνθεηκέλνπ λα
επηιεθζεί ε αξκφδηα αξρή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο γηα έθδνζε άδεηαο ή δηεξεχλεζε ζρεηηθήο
θαηαγγειίαο (ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ε
θαηαγγειία επζηαζεί.) Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη φηη κέξνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ παξαβφισλ ζα
απνηειεί πφξν ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θηλήηξνπ επίηεπμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ
έθδνζεο ησλ αηηνχκελσλ εγθξίζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ.
Με ηο άπθπο 33 πξνβιέπνληαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, αιιά θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’
εμνπζηνδφηεζή ηνπ παξφληνο, αιιά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ή
πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη κε απνθάζεηο ηεο Αδεηνδνηνχζαο Αξρήο. Έηζη ν παξαβάηεο
απεηιείηαη κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή αθφκε θαη δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. Καζνξίδνληαη, φκσο, ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη κηα ηέηνηα θχξσζε επηβάιιεηαη κφλν
φηαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξνθαιείηαη άκεζνο θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ
αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ, θαζψο θαη ηελ πγεία ή
ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ. Με ππνπξγηθή απφθαζε ζα θαζνξηζζνχλ ηα θξηηήξηα θαη ε
δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ ελ ιφγσ θπξψζεσλ.
Σο άπθπο 34 αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα άζθεζεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ηνπ
άξζξνπ 227 ηνπ Ν.3852/2010, ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επελδπηή, θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ
Πεξηθεξεηαξρψλ κε ηηο νπνίεο ρνξεγνχληαη νη άδεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίαο. Ζ ίδηα
δπλαηφηεηα παξέρεηαη θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. ε απηφ ην πιαίζην, ε
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δηεχζπλζε πνπ δειψλεη ν ελδηαθεξφκελνο, ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε έγθπξε θαη σο εθ
ηνχηνπ ε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε
έγθπξε.
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 34, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο αηηήκαηνο γηα
άδεηα εγθαηάζηαζεο, γηα δξαζηεξηφηεηεο, ησλ νπνίσλ ε αμία ηνπ κεραλνινγηθνχ ηνπο
εμνπιηζκνχ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ, ή ζε πεξίπησζε απνζεθψλ, ε
απνζεθεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ππεξβαίλεη ηα είθνζη ρηιηάδεο θπβηθά κέηξα (20.000m3).
πγθεθξηκέλα, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 37. Ζ ελ ιφγσ πξνζθπγή αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο.
Πξνυπφζεζε παξαδεθηνχ ηεο πξνζθπγήο είλαη ε θαηάζεζε παξαβφινπ Γεκφζηνπ Σακείνπ.
Γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ζπλίζηαηαη με ηο άπθπο 35
Δπηηξνπή επαλεμέηαζεο, ε νπνία ζα ζπλέξρεηαη θαη ζα απνθαζίδεη ζε κία ζπλεδξίαζε εληφο
ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θαη ζηελ νπνία ζα θαιείηαη γηα λα αθνπζζεί
πάληα ν ελδηαθεξφκελνο.
Σο άπθπο 36 απνηειεί άιιε κία θαηλνηνκία ηνπ παξφληνο, πξνσζψληαο παξάιιεια θαη
εληζρχνληαο ηε δηαθάλεηα ζε φιν ην θάζκα ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο. Έηζη θαζίζηαηαη
ππνρξεσηηθή ε αλάξηεζε ζηνλ νηθείν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αδεηνδνηνχζαο Αξρήο ησλ
Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ θαη φισλ ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ εθδίδνληαη
εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ παξφληνο. Δπηπιένλ ζηηο παξαπάλσ δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο
ππνβάιινληαη θαη φιεο νη απνθάζεηο, εγθξίζεηο, θαη ηα πνξίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο, θαη πξνβιέπνληαη
άιισζηε απφ ην Ν.3861/2010.
ηο άπθπο 37 νξίδεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
ηξνθίκσλ εθνδηάδνληαη κε κηα κφλν άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ
Αδεηνδνηνχζα Αξρή. Οη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο ζα δχλαληαη αθφκε λα ππνβάιινπλ θαη ηελ
αληίζηνηρε Τπεχζπλε Γήισζε, χζηεξα απφ ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο ηεο
εγθαηάζηαζεο. Καηαξγείηαη έηζη ε δηπιή αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο
ηξνθίκσλ, ελψ κε θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζα
θαζνξηζηνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά αιιά θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο
θαηαιιειφηεηαο.
Με ηο άπθπο 38 πξνβιέπεηαη φηη γεληθά γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην
παξφληα λφκν ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ Ν.1650/1986, φπσο ηζρχεη, αιιά θαη φισλ ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ
Ν.1650/1986, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο θαη εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 38, πξνβιέπεηαη φηη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζα ηξνπνπνηεζεί κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Ζ.Π.15393/2332/2002. Ζ ελ ιφγσ
Απφθαζε αθνξά ζηελ θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα φπσο
απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1650/1986 φπσο ηζρχεη.
Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38, νξίδεηαη φηη κε ηελ αλακελφκελε ηξνπνπνίεζε ηεο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, ζα θαηαξγεζεί ε ππνθαηεγνξία 3 ηεο Β
Καηεγνξίαο. Έηζη, θαη θαηφπηλ απηήο ηεο αιιαγήο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ ζήκεξα θαζεζηψο ππάγνληαη ζηελ ελ ιφγσ ππνθαηεγνξία, ζα θαηαηάζζνληαη είηε
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ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Α Καηεγνξίαο, είηε ζηελ ππνθαηεγνξία 4 ηεο Β Καηεγνξίαο. Όπσο
γίλεηαη αληηιεπηφ, ε Καηεγνξία Β ζα απνηειεί πιένλ κία εληαία Καηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ,
ζηα πιαίζηα ηεο θαιχηεξεο θαη αθξηβέζηεξεο, εμ αξρήο, ελεκέξσζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
επελδπηή αλαθνξηθά κε ηελ Καηεγνξία ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα εληαρζεί ε επηρείξεζή ηνπ.
Σα θξηηήξηα θαηάηαμεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο παξαπάλσ Καηεγνξίεο Α θαη Β, ζα
εμαξηψληαη απφ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο αθφκε θαη ην είδνο θαη
ηελ πνζφηεηα ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη. Θα εμεηάδεηαη αθφκε νη ελδερφκελεο επηπηψζεηο
ζην πεξηβάιινλ, ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο βέιηηζησλ
δηαζέζηκσλ ηερληθψλ ζηελ εθαξκνδφκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα
πξφιεςεο θηλδχλνπ ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίδεη αθφκε θαη ε
αλάγθε απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θάηη πνπ άιισζηε απνηειεί έλα
απφ ηα θπξίαξρα δεηήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ.
ην πιαίζην απηφ θαη κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζε κηα
επηρείξεζε ή νκάδα επηρεηξήζεσλ νκνεηδψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ
ίδηα πεξηνρή, κε αίηεζε ηνπο λα επαλεμεηάδεηαη ε πεξηβαιινληηθή ηνπο θαηάηαμε.
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηος άπθπος 39 εηζάγεηαη ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο κηα ζεκαληηθή
θαηλνηνκία, ε νπνία θαη αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ γεληθφηεξε
επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο αιιά θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
επελδπηή, κεηψλνληαο παξάιιεια θαη ηελ απαηηνχκελε γξαθεηνθξαηία. Έηζη, ζχκθσλα κε
ηελ παξνχζα δηάηαμε, θαη αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία Α ηνπ Ν.1650/1986 φπσο ηζρχεη, θαηαξγείηαη ην ζηάδην ηεο
Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο. Σν ελ ιφγσ ζηάδην
πξνβιεπφηαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3010/2002, πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 4 ηνπ
Ν.1650/1986. Έηζη θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ε πξναλαθεξζείζα
Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε ελζσκαηψλεηαη ζην ζηάδην ηεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ
Όξσλ.
Δπηπξφζζεηα φκσο θαη αλαθνξηθά κφλν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ ππνθαηεγνξία 1 ηεο Α Καηεγνξίαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ
ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε λα επηιέμεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο Πξνθαηαξθηηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο, εθφζνλ ην επηζπκεί. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε
αθνινπζείηαη θαλνληθά ε ήδε ηζρχνπζα δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 2 Ν.3010/1986, φπσο ηζρχεη,
θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Ζ.Π.11014/703/Φ 104/2003.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε εληφο ηξηψλ κελψλ
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,
κε ηελ νπνία ζα θαζνξηζηνχλ εηδηθνί ηππνπνηεκέλνη, αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη είδνο
ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Καηεγνξίαο Β.
Βάζε ηεο ηππνπνίεζεο απηήο, πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ Καηεγνξία Β δελ ζα απαηηείηαη πιένλ ε ππνβνιή
Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο θαζψο θαη ε έθδνζε μερσξηζηήο Απφθαζεο Έγθξηζεο
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, αιιά ε ελ ιφγσ απφθαζε ζπγρσλεχεηαη κε ηελ Άδεηα
Δγθαηάζηαζεο, ή ηελ Τπεχζπλε Γήισζε, αλάινγα ηελ αληίζηνηρε Καηεγνξία. Έηζη, ζε
μερσξηζηφ ηκήκα ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, ή ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ζα πεξηιακβάλνληαη
ηππνπνηεκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη, αλάινγα κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ην είδνο ηνπ
ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο αδεηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο, νξίδεηαη σζηφζν, φηη γηα παξνρή
απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη θαη
θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο ζρεηηθήο πξφηαζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξηβάιινληνο, δχλαηαη
λα ηίζεληαη πξφζζεηνη φξνη.
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Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 39, πξνβιέπεηαη φηη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Απφθαζεο
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, κε πξφβιεςε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο γηα κνλάδεο πνπ
δηαζέηνπλ χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο EMAS ή χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο ISO 14001, ή άιιν αληίζηνηρν.
Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 39, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ιήμεο ηεο
απφθαζεο κέρξη ηελ έθδνζε λέαο αλαλεσκέλεο, ή ηξνπνπνηεκέλεο, εθφζνλ ε ππφρξεε
επηρείξεζε αηηεζεί εγθαίξσο ηελ αλαλέσζε, ή ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο απηήο θαη
ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
Σο άπθπο 40 ηνπ παξφληνο νξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ηηο Καηεγνξίεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο λφκνπ. Έηζη ζην πιαίζην
ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο γεληθφηεξα, αιιά θαη ηεο
κείσζεο ηνπ ρξφλνπ ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο πξνβιέπεηαη ελζσκάησζε ηεο κειέηεο
επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη
έγθξηζε ηεο κέζσ ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαηεγνξίαο Α θαη θαηάξγεζε ηεο κειέηεο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Β θαη ελζσκάησλ ηεο άδεηαο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ζηελ
Άδεηα Δγθαηάζηαζεο.

ΣΡΙΣΟ ΜΔΡΟ
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»
Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ
θνπφο ηνπ παξφληνο κέξνπο είλαη ε θαζηέξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ θαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο ηνπο. Δηδηθφηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζην
πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ εζληθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, ε
ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε ξχζκηζε ηεο άλαξρεο
ρσξνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη ε επίηεπμε
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηε ρξήζε θνηλψλ ππνδνκψλ.
Με ην .Ν, θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο κέρξη ζήκεξα λφκνπ 2545/97
«Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο», ν νπνίνο ξχζκηδε έσο ηψξα ηα ζέκαηα απηά.
Ο λ. 2545/1997 «Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο», είρε αληηθαηαζηήζεη ην λ.
4458/1965 θαη εηζήγαγε µηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ηφηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, θαηαξγψληαο
ην κνλνπψιην ηεο θξαηηθήο έσο ηφηε ΔΣΒΑ.
ην παξφλ κέξνο ιακβάλνληαη ππφςε νη ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία. Σίζεηαη σο βαζηθή
πξνηεξαηφηεηα ε αλάπηπμε λέσλ νξγαλσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε δηαηήξεζε
ησλ βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο νξγάλσζήο ηνπο ζε Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα, ελψ γηα
πξψηε θνξά αληηκεησπίδνληαη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί
εμαηηίαο ησλ πθηζηάκελσλ άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ βηνκεραληψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Οη θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ην παξφλ κέξνο είλαη ηδίσο νη εμήο:
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Καζηεξψλεηαη μεθάζαξε νξνινγία πνπ απερεί ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ηαηξηάδεη ζηηο
ζεκεξηλέο αλάγθεο. Καζηεξψλεηαη ζαλ έλλνηα ην Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν αληί ηεο
Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο ή ηνπ Βηνκεραληθνχ – Βηνηερληθνχ Πάξθνπ αληαλαθιψληαο
ηε κεηαθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα ζηελφηεξα φξηα ηεο κεηαπνίεζεο ζε
επξχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο. Καζνξίδνληαη φιεο νη δπλαηέο κνξθέο ησλ
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ κε βάζε ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα
εγθαηαζηαζνχλ ζε απηά. Δηζάγνληαη θαη απνζαθελίδνληαη νη φξνη αλάπηπμε, δηνίθεζε
θαη δηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, ελψ πξνζδηνξίδνληαη επθξηλψο ηα
δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
Δμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ελφο βαζηθνχ ππξήλα κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά
δηεπξχλεηαη ην θάζκα ησλ θαηεγνξηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηηξέπεηαη λα
εγθαηαζηαζνχλ ζηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα, αθνχ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζε λένπο θαη δπλακηθά αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο φπσο
είλαη ηα logistics, ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη µε
εθαξκνζκέλε βηνκεραληθή θαη ελεξγεηαθή έξεπλα, παξαξηήκαηα παλεπηζηεκηαθψλ
ηδξπκάησλ θαη θέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ, ην εκπφξην, θαζψο επίζεο θαη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ή θαη θπζηθφ αέξην.
Απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο κε θαηάξγεζε ηνπ
πθηζηάκελνπ ρξνλνβφξνπ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ πθηζηάκελνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Σα έξγα ππνδνκήο ζεσξνχληαη εμνινθιήξνπ ηδησηηθά έξγα,
ηεινχληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνξέα Αλάπηπμεο ηνπ Πάξθνπ, ηίζεληαη σζηφζν
ερέγγπα πνηνηηθήο θαηαζθεπήο ηνπο κέζσ επνπηείαο ηεο Γηνίθεζεο.
Δμαζθαιίδεηαη ε ηαρεία αμηνιφγεζε ψξηκσλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ
αμηφπηζηνπο θαη θεξέγγπνπο θνξείο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο
κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο απηψλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο πξνο
νξγάλσζε έθηαζεο θαη ησλ ελδερνκέλσο πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ.
Απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ εληφο επηρεηξεκαηηθψλ
Πάξθσλ θαη ζεζκνζεηνχληαη κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά θαη δηνηθεηηθά
θίλεηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζε απηά. Δλδεηθηηθά, δελ απαηηείηαη πιένλ
Πξνθαηαξηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε, άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη άδεηα δηάζεζεο
πγξψλ απνβιήησλ, ελψ εηδηθά γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο, πνπ αθνξνχλ
ζην κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζπγρσλεχεηαη κε
ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο. Αληίζεηα, απνζαξξχλεηαη ε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ εθηφο
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ ή άιισλ νξγαλσκέλσλ ρψξσλ ππνδνρήο επηρεηξήζεσλ.
Δληζρχεηαη ε δηνίθεζε - δηαρείξηζε ΔΠ πνπ πξνηθίδεηαη κε ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο,
αιιά θαη επζχλεο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα απηνδηαρείξηζε ηνπ Πάξθνπ απφ ηνπο
ηδηνθηήηεο/επηρεηξεκαηίεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα φκσο πιαίζηα, ψζηε ε απαιιαγή απφ
άδεηεο θαη εγθξίζεηο λα ζπκβαδίζεη κε πην απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
πκπεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε βησζηκφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ ην
θφζηνο ησλ έξγσλ εμσηεξηθήο ππνδνκήο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ έγθξηζε
απηνχ θαη πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.
Πξνβιέπεηαη γηα πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ άηππεο βηνκεραληθέο ζπγθεληξψζεηο εηδηθή
δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο εμπγίαλζεο, κε δίθαην επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο, ψζηε λα
αλαβαζκίδνληαη νη ππνδνκέο, ρσξίο λα πιήηηεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη λα ηεξείηαη ε γεληθή αξρή «Ο ξππαίλσλ πιεξψλεη». Παξάιιεια, νη
επηρεηξήζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα
νξγαλσζεί ν ρψξνο ηνπο σο Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, λα
εθζπγρξνληζζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη αληαγσληζηηθά νη ήδε
εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, δίλνληαο έηζη δηέμνδν ζηα
ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε παξάιιειε πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
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ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ
Σο άπθπο 41 δίλεη ηνπ νξηζκνχο, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζαθήλεηα θαη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παξφληνο κέξνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ
Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία.
Σο άπθπο 42 αλαθέξεηαη ζην ζθνπφ ηνπ παξφληνο κέξνπο, πνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο, ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε
πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, βαζηθέο αξρέο
ηνπ νπνίνπ ζα δηαηππσζνχλ κε ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
Σο άπθπο 43 πξνζδηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζην νπνίν
πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα
Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα, νη νπνίεο κέρξη πνζνζηνχ 60% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ γεπέδσλ
ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ δχλαηαη λα επεθηείλνληαη πέξαλ ησλ ζηελψλ πιαηζίσλ ηεο
κεηαπνίεζεο. ηελ ηξίηε παξάγξαθν θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία κεηεγθαηάζηαζεο κνλάδσλ
κέζεο φριεζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα ηχπνπ Γ, ελψ ζηελ ηέηαξηε παξάγξαθνο επηηξέπεη
ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο πξνυθηζηάκελσλ κνλάδσλ πςειήο φριεζεο ζε ρψξν πνπ
θαζνξίδεηαη σο Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν ηχπνπ Β.
Σο άπθπο 44 νξίδεη ηνπο ρψξνπο (πεξηνρέο) ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζνληαη ηα
Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο
θαη ηίζεηαη, γηα πξψηε θνξά ζε ζρέζε κε ην Ν.2545/1997 ειάρηζην απαηηνχκελν φξην
έθηαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ΔΠ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ. Καζνξίδεηαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε
ηνπ ρψξνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ αλάπηπμεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ, ελψ
πξνβιέπεηαη φηη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ
εγθαηάζηαζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ είλαη απηά πνπ απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 8 ηνπ
Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία..
Σο άπθπο 45 θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο Αλάπηπμεο
Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ ή ΔΑΝΔΠ, ηε λνκηθή ηεο κνξθή θαη ηα πξφζσπα, θπζηθά ή
λνκηθά, πνπ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, ην ειάρηζην κεηνρηθφ
θεθάιαην θαη ην ζθνπφ απηήο.
Σο άπθπο 46 θαζνξίδεη ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ
θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ.
Πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη φηη κε θνηλή απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη φια ηα
ζπλνδεπηηθά ηεο αίηεζεο έγγξαθα θαη κειέηεο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ΔΑΝΔΠ λα
πξνηείλεη αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, ζέησληαο γηα πξψηε θνξά πεξηνξηζκφ, ζε ζρέζε κε
ηνλ Ν.2545/1997, ζηελ απαιινηξηνχκελε έθηαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 20% ηεο
ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ.
Σο άπθπο 47 πξνβιέπεη ηνλ ηξφπν ίδξπζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα
ηελ έθδνζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο γηα ην ζθνπφ απηφ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ έθηαζε πνπ ζα απνηειέζεη ην Δπηρεηξεκαηηθφ
Πάξθν, ηελ ΔΑΝΔΠ, ηα απαηηνχκελα έξγα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ππνδνκήο, ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζε έλα ζηάδην, έρνληαο επηιχζεη
νπζηαζηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα πξνο ηνχην δεηήκαηα, θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσλ ηνπ νηθείνπ
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Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ
Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ.
Σο άπθπο 48 ξπζκίδεη γηα πξψηε θνξά, ζε ζρέζε κε ην λ.2545/1997, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
θπξηφηεηα ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ εηζθνξά ζε γε, πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζνχλ νη θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη, ηα νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα
ζηελ ΔΑΝΔΠ θαη κεηαβηβάδνληαη ζηελ ΔΓΔΠ εθφζνλ ζπζηαζεί ηειηθά ηέηνηα.
Σο άπθπο 49 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ θαη ηνπο φξνπο πνπ απηή δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα κε
ηελ έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ Νήζσλ θαη Αιηείαο αθνινπζψληαο
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2971/2001.
Σο άπθπο 50 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο, κε ηελ έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
Διεπζέξσλ Εσλψλ ή αλαγλψξηζεο Διεπζέξσλ ή Σεισλεηαθψλ Απνζεθψλ ή Υψξσλ
Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σο άπθπο 51 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο εληζρχζεσλ απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ
επελδχζεσλ. Ζ επηρνξήγεζε είλαη δπλαηή κεηά απφ πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ην
πξνγξάκκαηνο παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ εληζρχζεσλ ην χςνο επηρνξήγεζεο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, ν ηξφπνο θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ
επηρνξεγνχκελσλ έξγσλ. ην χςνο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ επηηξέπεηαη
ε ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ. Πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε, κε Απφθαζε ηνπ
ηδίνπ Τπνπξγνχ, επηακεινχο γλσκνδνηηθήο επηηξνπή, ε νπνία εηζεγείηαη ζε απηφλ γηα ην
χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, ην πνζνζηφ
επηρνξήγεζεο ηεο επέλδπζεο θαη θάζε άιιε ζπλαθή πξφηαζε. Πξνβιέπεηαη φηη κε απφθαζε
ηνπ ηδίνπ Τπνπξγνχ εγθξίλεηαη ε επηρνξήγεζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
κε ηελ πξψηε Τπνπξγηθή απφθαζε απηνχ ηνπ άξζξνπ
Σο άπθπο 52 ξπζκίδεη ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνιενδφκεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
πάξθσλ, θαζνξίδεη ηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο θαη θάιπςεο, ην ειάρηζην πνζνζηφ πξαζίλνπ,
θνηλσθειψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ηελ αξηηφηεηα ησλ νηθνπέδσλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία
ππνινγηζκνχ, βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ ζε γε θαη ζε ρξήκα. Πξνβιέπεηαη φηη
ε πνιενδφκεζε, κε ηελ έγθξηζε πξάμεο εθαξκνγήο απφ ηνλ νηθείν Γεληθφ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηφπηλ ζχληαμεο πνιενδνκηθήο κειέηεο, νινθιεξψλεηαη ζε
πξνζεζκία δχν εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ΔΑΝΔΠ, έρεη απνθηήζεη ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ε πνιενδνκηθή κειέηε δχλαηαη λα θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε
εγθξίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ.
Σο άπθπο 53 ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ έξγσλ απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη ε εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πάξθνπ άξρεηαη κεηά
ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ηελ ππνβνιή ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, ελψ ε δηαπίζησζε νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ε νπνία επέρεη θαη
ζέζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ. Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε θαη
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηκήκαηα εληφο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ, εθφζνλ απηφ
είλαη δπλαηφ απφ ηερληθήο άπνςεο. Ζ δπλαηφηεηα απηή ππάξρεη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ην
Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν θαηαιακβάλεη έθηαζε κεγαιχηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ (2000)
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ζηξεκκάησλ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο είλαη ηξία έηε απφ ηελ
έγθξηζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, φπνπ απηή απαηηείηαη, ή απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ ε νπνία κπνξεί λα
παξαηείλεηαη κέρξη δχν (2) ρξφληα.
Σο άπθπο 54 ξπζκίδεη ζέκαηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ εληφο ηνπ
Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη κεηά ηελ απφθαζε νινθιήξσζεο ησλ
έξγσλ ππνδνκήο ηνπ Άξζξνπ 53 κπνξεί λα εθδίδνληαη άδεηεο νηθνδνκήο θαη λα εγθαζίζηαληαη
επηρεηξήζεηο εληφο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε
επηρεηξήζεσλ ζην ΔΠ απαηηείηαη ζπκθσλία ηνπ θνξέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο κε
ηελ ΔΑΝΔΠ θαη απνδνρή ησλ φξσλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠ. Οη
κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππνρξενχληαη κφλν ζηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή εηδηθήο
δήισζεο θαηά πεξίπησζε. Γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο (ή εηδηθήο δήισζεο) δελ
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ρξήζεο γεο σο δηθαηνινγεηηθφ, ελψ θαηά ηε
δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ, ραξηψλ, δηθαηνινγεηηθψλ
θαη αδεηψλ πνπ έρεη ιάβεη ε ΔΑΝΔΠ θαη απφ ην θνξέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξφθεηηαη λα
εγθαηαζηαζεί ζην ΔΠ, εθφζνλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ θαη ησλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ.
Σο άπθπο 55 νξίδεη φηη νη εμσηεξηθέο ππνδνκέο ηνπ ΔΠ θαηαγξάθνληαη ζηελ απφθαζε
έγθξηζεο γηα ηελ αλάπηπμε απηνχ. Σα έξγα, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα θαηαζθεπήο αλήθεη
ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εληάζζνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηα πξνγξάκκαηα ησλ
θνξέσλ απηψλ θαη εθηεινχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα, γηα πξψηε
θνξά ζε ζρέζε κε ην Ν.2545/1997, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ απηψλ απφ ηελ ΔΑΝΔΠ, εθφζνλ
έρνπλ απνθηεζεί νη ζρεηηθέο εθηάζεηο θαζψο θαη δπλαηφηεηα επηρνξήγεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 56. Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή
αλαπεξία ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε απηψλ ηνπιάρηζηνλ ζηνπο θνηλσθειείο ρψξνπο
ή εγθαηαζηάζεηο.
Σο άπθπο 56 ξπζκίδεη ζέκαηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία. Παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα γηα πεξηβαιινληηθή εμπγίαλζε πεξηνρψλ κε απμεκέλε ζπγθέληξσζε
δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηςε ππνδνκψλ θαη έληνλα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα. Έηζη κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη
νη ινηπνί φξνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρέο πξνο
πεξηβαιινληηθή εμπγίαλζε. Ο ραξαθηεξηζκφο σο πεξηνρψλ πξνο πεξηβαιινληηθή εμπγίαλζε
γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είηε χζηεξα απφ αίηεκα ησλ θνξέσλ ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ είηε κε πξσηνβνπιία ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπνπξγψλ.
ηηο πεξηνρέο ησλ άηππσλ βηνκεραληθψλ ζπγθεληξψζεσλ, δειαδή ζηηο πεξηνρέο πνπ
παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ, έιιεηςε ππνδνκψλ θαη πνιενδνκηθά
θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ζεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ
Πάξθσλ Δμπγίαλζεο αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πεξηνρήο θαη ηα ινηπά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Δμπγίαλζεο πνιενδνκνχληαη κε κεησκέλνπο
ζπληειεζηέο εηζθνξάο ζε γε.
ηηο πεξηνρέο κε νξγαλσκέλσλ βηνκεραληθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζε εμσαζηηθφ ρψξν ή ζε
πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη Οξγαλσκέλνο ππνδνρέαο κεηαπνηεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ζεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ
Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο.
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Δπηπιένλ, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ νξηνζέηεζε θάζε είδνπο Δπηρεηξεκαηηθνχ
Πάξθνπ. Ζ δεκηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ζηα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Δμπγίαλζεο κπνξεί λα
επηρνξεγείηαη.
Σο άπθπο 57 ξπζκίδεη ζέκαηα εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ
Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Οξγάλσζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ
Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία.
Με ηελ παξνχζα ξχζκηζε νξίδεηαη φηη ηα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ
Οξγάλσζεο, δελ αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία πνιενδφκεζεο ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, αιιά δηαηεξνχλ ην θαζεζηψο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο
δεκηνπξγψληαο σζηφζν έλα επαξθέο επίπεδν εζσηεξηθήο νξγάλσζεο κε ηελ δεκηνπξγία
νξηζκέλσλ βαζηθψλ ππνδνκψλ. Καζνξίδνληαη νη φξνη δφκεζεο εληφο ησλ Πάξθσλ απηψλ θαη
επηηξέπεηαη λα εγθξίλνληαη φξνη δφκεζεο θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπφλησλ ζηελ πεξηνρή
πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ.
Ζ παξέθθιηζε αθνξά ηηο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο
ζρεδίνπ λφκνπ) θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λ. 1575/1985 θαη ηίζεληαη ηα αλψηαηα φξηα
ησλ παξεθθιίζεσλ, νη νπνίεο αηηηνινγνχληαη εηδηθψο.
Σο άπθπο 58 ξπζκίδεη ην θαζεζηψο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ
αζθείηαη απφ ηελ ΔΑΝΔΠ. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ θνηλφρξεζησλ, θνηλσθειψλ ρψξσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο, άλεπ αληαιιάγκαηνο,
ζηελ
ΔΓΔΠ,
αλψλπκε
εηαηξεία
πνπ
έρεη
ζπζηαζεί
κε
πξσηνβνπιία
ηδηνθηεηψλ/επηρεηξεκαηηψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 70% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ νηθνπέδσλ
ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ. Ζ κεηαβίβαζε απηή ιακβάλεη ρψξα κε ζχκβαζε πνπ ιακβάλεη
ηνλ ηχπν ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Παξέρεηαη σζηφζν ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο
ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζε ηξίηνπο είηε απφ ηελ ΔΑΝΔΠ είηε απφ ηελ ΔΓΔΠ.
Σο άπθπο 59 ξπζκίδεη ηα ζέκαηα έγθξηζεο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο
ησλ ΔΠ θαη δπλαηφηεηεο ηξνπνπνίεζεο απηνχ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
Σο άπθπο 60 πξνβιέπεη ηα φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο,
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, ησλ ΔΑΝΔΠ, ησλ ΔΓΔΠ θαη ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ωο αλψηεξε επνπηηθή αξρή θαζνξίδεηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
Σο άπθπο 61 θαζνξίδεη ηηο θπξψζεηο θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο ζε πεξίπησζε κε
εκπξφζεζκεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ή ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζψο θαη ησλ φξσλ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ.
Σο άπθπο 62 ζεζπίδεη αηέιεηεο θαη θίλεηξα ππέξ ηεο ΔΑΝΔΠ, ηεο ΔΓΔΠ θαη ππέξ ησλ
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ππνρξενχληαη ζε κεηεγθαηάζηαζε είηε ιφγσ κεηαβνιήο ηεο ρξήζεο
γεο είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΜΔΡΟ
«Πποώθηζη καθαπών και ενεπγειακώρ αποδοηικών οσημάηων οδικών μεηαθοπών –
Δναπμόνιζη ηηρ Δλληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία 2009/33/ΔΚ ΣΟΤ Δςπωπαϊκού
Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 23ηρ Αππιλίος 2009 (L 120)»
Σν ηέηαξην κέξνο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ απνηειεί ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο
λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2009/33/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 (L 120) ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε θαζαξψλ θαη ελεξγεηαθψο
απνδνηηθψλ νρεκάησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ.
χκθσλα κε ηα άπθπα 63 έωρ 68, επηβάιιεηαη ζε:
α) φιεο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη αλαζέηνληεο θνξείο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα
εθαξκφζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο πνπ πξνβιέπνπλ νη Οδεγίεο 2004/17/ΔΚ (L 134) θαη
2004/18/ΔΚ (L 134), φπσο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε κε ηα Π.Γ 59/07
θαη Π.Γ 60/07 αληίζηνηρα,
β) θάζε δεκφζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε ή φκηινο επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρεη δεκφζηεο
ππεξεζίεο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ ή θάζε άιινο δεκφζηνο θνξέα πνπ παξέρεη δεκφζηεο
ππεξεζίεο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ, νζάθηο πξνβαίλνπλ ζηελ αγνξά νρεκάησλ νδηθψλ
κεηαθνξψλ, λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ νρήκαηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη νξηζκέλσλ
ξχπσλ.
Σα αλσηέξσ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ είηε κέζσ α) ηνπ θαζνξηζκνχ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθψλ κε ηηο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο γηα θάζε επίπησζε
πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, θαζψο θαη γηα θάζε πξφζζεηε πεξηβαιινληηθή επίπησζε είηε β)
κε ηε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ i) σο θξηηεξίσλ
θαηαθχξσζεο θαη ii) κε ηελ δπλαηφηεηα, αλά πεξίπησζε, ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο ησλ
αλσηέξσ επηπηψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κεζνδνινγία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 67.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ κέξνπο απηνχ εμαηξνχληαη 3 θαηεγνξίεο νρεκάησλ, γηα ηα
νπνία δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηχπνπ ή κεκνλσκέλε έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
αξ. 29949/1841/29-9-2009 (ΦΔΚ Β’ 2112) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε δειαδή:
α) νρεκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη γηα ρξήζε θπξίσο ζε εξγνηάμηα,
ιαηνκεία, εγθαηαζηάζεηο ιηκέλσλ ή αεξνιηκέλσλ,
β) νρεκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη γηα ρξήζε απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ηελ
πνιηηηθή άκπλα, ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη ηηο δπλάκεηο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ
ηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη
γ) θηλεηψλ κεραλεκάησλ,
εθφζνλ ηα νρήκαηα απηά κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηδίαο σο άλσ ΚΤΑ.
Με ην παξφλ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ
ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηηο πνιηηηθέο πνπ αζθνχληαη ζηελ Δ.Δ θαζψο θαη ζηελ ρψξα καο,
φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ, ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα θαζψο θαη ε πξνψζεζε θαη ηφλσζε
ηεο αγνξάο ηνπ ηνκέα ησλ θαζαξψλ θαη ελεξγεηαθψο απνδνηηθψλ νρεκάησλ.

25

ΠΔΜΠΣΟ ΜΔΡΟ
«ΛΟΙΠΔ, ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»
Σο άπθπο 69 πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ηηο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο,
θαζψο θαη ηα θηίξηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο, πξνθείκελνπ λα επηηεπρζεί
έλα πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σο άπθπο 70 πξνβιέπεη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί νκαιά ε
κεηάβαζε απφ ην πξντζρχζαλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ζην ζεζπηδφκελν κε ηνλ παξφληα λφκν.
Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη δε ζίγνληαη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ
νπνίσλ νη εηδηθφηεηεο, κε βάζε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν,
κεηαβάιινληαη θαη νξίδεηαη φηη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ .Ν, ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ, απφ ηηο
ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ζα γίλνληαη
ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ δηαηάμεηο.
Δπηπιένλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ρψξσλ ππνδνρήο
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη ηδξχζεθαλ ή νξγαλψζεθαλ κε ην πξντζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη
νπνίνη ππνρξενχληαη φπσο νινθιεξψζνπλ ηηο ππνδνκέο θαη ηα ππφινηπα έξγα ζχκθσλα κε ην
ζεζκηθφ πιαίζην έγθξηζήο ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ αλαιπηηθά
πεξηγξάθνληαη.
Με ηο άπθπο 71 θαηαξγνχληαη δηαηάμεηο λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ, πνπ αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ
ξπζκίδνληαη απφ ην παξφλ λνκνζρέδην. Δπηπιένλ, θαηαξγνχληαη νη παξεθθιίζεηο ζηνπο φξνπο
δφκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Με ηο άπθπο 72 νξίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ λνκνζρεδίνπ.

Αζήλα,

Γεθεκβξίνπ 2010

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
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