ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ
ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
«Απινπνίεζε Αδεηνδόηεζεο Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ,
Μεηαπνηεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, Δπηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ: Απινύζηεπζε, Δθζπγρξνληζκόο ηεο Αδεηνδόηεζεο Σερληθώλ
Δπαγγεικαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
Η Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο έρεη αξκνδηφηεηα γηα 16 ηερληθά επαγγέικαηα,
γηα ηα νπνία ζήκεξα ρνξεγνχληαη 204 άδεηεο.
Ο θάησζη πίλαθαο απνηππψλεη ηα ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα θαη ηηο άδεηεο πνπ
ζήκεξα εθδίδνληαη αλά επάγγεικα:
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3
4
5
6
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9
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16

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΜΔ ΑΓΔΙΑ
Γνκσηήο Ππξνδόηεο Έξγσλ (ρνξεγνύληαη 1 επαγγεικαηηθέο άδεηεο)
Πξαθηηθόο Μεραληθόο ( ρνξεγνύληαη 54 επαγγεικαηηθέο άδεηεο)
Ηιεθηξνζπγθνιιεηήο (ρνξεγνύληαη 2 επηκέξνπο άδεηεο)
Ομπγνλνθνιιεηήο (ρνξεγνύληαη 2 επηκέξνπο άδεηεο)
Φπθηηθόο (ρνξεγνύληαη 4 επηκέξνπο άδεηεο)
Τδξαπιηθόο ( ρνξεγνύληαη 15 επηκέξνπο άδεηεο)
Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ Σερληθώλ Έξγσλ (ρνξεγνύληαη 68 επηκέξνπο
άδεηεο)
Δπαγγεικαηίαο Αεξίσλ Καπζίκσλ (3 ρνξεγνύκελεο άδεηεο)
Ηιεθηξνιόγνο (ρνξεγνύληαη 41 επηκέξνπο άδεηεο)
Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ Πξνβνιήο Κηλεκαηνγξαθηθώλ Σαηληώλ (3
ρνξεγνύκελεο άδεηεο)
Θεξκαζηήο – Αξρηζεξκαζηήο (2 ρνξεγνύκελεο άδεηεο)
Δξγνδεγόο Μεραλνιόγνο (9 ρνξεγνύκελεο άδεηεοα)
Υεηξηζηήο Αλπςσηηθώλ Μεραλεκάησλ Σήμεσο Αινπκίλαο
Ηιεθηξνιόγνο Θεάηξνπ (ρνξεγείηαη 1 άδεηα)
ρεδηαζηήο Μεραλνπξγόο (ρνξεγνύληαη 9 επηκέξνπο άδεηεο)
Δπαγγεικαηίαο Καπζηήξσλ πγξώλ θαπζίκσλ (2 ρνξεγνύκελεο άδεηεο)

Τι ιστύει σήμερα
Ο ηειεπηαίνο λόκνο πνπ ξύζκηδε ηα ηερληθά επαγγέικαηα είρε εθδνζεί ην 1934!
Απφ ηελ παξνχζα λνκνζεζία πξνθχπηνπλ ινηπφλ κηα ζεηξά απφ πνιιά θαη ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα.
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- Γπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζην επάγγεικα κέζσ: α) ηεο θαζηέξσζεο κεγάινπ
αξηζκνχ αδεηψλ, γηα ηελ ίδηα θαηά βάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, β)
ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ πξνυπεξεζίαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, γ) ηεο
αλειαζηηθφηεηαο θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο παξεκθεξνχο
δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο ηε ιήςε αληίζηνηρεο άδεηαο.
- Γπζθνιίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο ηεο λνκνζεζίαο, αθνχ γηα κηα άδεηα έρνπλ
εθαξκνγή ηαπηφρξνλα πνιιέο, ζπληζρχνπζεο δηαηάμεηο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
αλαθέξνληαη ζε ηίηινπο ζπνπδψλ, πνπ ζήκεξα δελ ηζρχνπλ, κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ αδεηνδφηεζε.
- Γπζθνιίεο ζηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, ιφγσ
ηνπ κε θαζνξηζκνχ κε ζαθήλεηα ηεο θαηά πεξίπησζε εμεηαζηέαο χιεο θαη ηεο κε
δηαζεζηκφηεηαο ηερληθψλ κέζσλ θαη θαηάιιειεο ππνδνκήο, παξάγνληεο πνπ
δεκηνπξγνχλ θαζπζηεξήζεηο θαη ζπλζήθεο αδηαθάλεηαο.
Τι αλλάδοσμε
1) ύγρξνλν ζεζκηθό πιαίζην: 6 Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, κε ηα νπνία ζα ξπζκηζηνχλ
φια ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα θαη γηα ηα 16 ηερληθά επαγγέικαηα, 2 Πξνεδξηθά
Γηαηάγκαηα γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ νξηδφληηνπ ή θαη εηδηθνχ γηα ηα επαγγέικαηα,
ραξαθηήξα, φπσο ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ , θαζψο θαη 5
Υπνπξγηθέο απνθάζεηο, δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα.
2) Πεξηνξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ, ψζηε ην είδνο θαη ν αξηζκφο
ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο.
Δλδεηθηηθά:
Γηα ηνπο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ απφ 68 άδεηεο ζε 16
Γηα ηνπο πξαθηηθνχο κεραληθνχο απφ 54 άδεηεο ζε 12
Γηα ηνπο πδξαπιηθνχο απφ 15 άδεηεο ζε 3
3) Καζηεξψλνπκε ζχγρξνλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα
απαηηνχκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηνλ ηξφπν πηζηνπνίεζήο ηνπο.
Πξνβιέπεηαη, δειαδή, ε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηεο πξνυπεξεζίαο κε ηελ
παξαθνινχζεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
4) Παξέρνπκε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, ε νπνία ζήκεξα δελ ππάξρεη.
5) Κάλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο πην απιέο θαη δηαθαλείο.
Τι ισχύει σήμερα:
Γελ πξνβιέπνληαη εηδηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ή ηε δηεμαγσγή ησλ
εμεηάζεσλ, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κφλν απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αλάπηπμεο ησλ νηθείσλ
Ννκαξρηψλ θαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νη ίδηεο νξίδνπλ.
Τι αλλάζουμε:
α) θαζηεξψλνπκε ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, νη νπνίεο
θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 4 κήλεο, αλάινγα κε ηελ αλάγθε ή κε ππνβνιήο ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζε εμεηάζεηο,
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β) δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ εμεηάζεσλ είηε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο είηε απφ θνξείο ηνπ Ιδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Τνκέα, νη
νπνίνη, αθνχ αμηνινγεζνχλ απφ ην Δζληθφ Σχζηεκα Γηαπίζηεπζεο, αδεηνδνηνχληαη
απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ,
γ) νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε εμεηαζηέα χιεο, πνπ ζα είλαη ίδηα γηα
δηελεξγνχλ εμεηάζεηο,

φινπο φζνπο

δ) θαζνξίδεηαη αληηπξνζσπεπηηθή ζπγθξφηεζε ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ θαη ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ.
Βήμα εκσσγτρονισμού
 Αλακνξθψλεη ην απαξραησκέλν ζήκεξα ζεζκηθφ πιαίζην κε έλα λέν θαη
ζχγρξνλν,
 Αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ,
 Δλζαξξχλεη ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα,
 Υπνζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ: «Απινπνίεζε
κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

ηεο

δηαδηθαζίαο

Αδεηνδόηεζεο

Τι ιστύει σήμερα
Ο πθηζηάκελνο λφκνο ηνπ 2005 ρξήδεη νπζηαζηηθήο αλακφξθσζεο θαη απηφ δηφηη
ηφζν απφ ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο εθαξκνγήο ηνπ, φζν θαη απφ ηνπο ηδηψηεο
επηρεηξεκαηίεο έρνπλ εληνπηζηεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.
Δπηβάξπλζε ζε ρξόλν:
Αθφκα θαη κηα ρακειήο φριεζεο δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα λα
ζπγθεληξψζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη λα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο άδεηα ζε 3 σο 6 κήλεο, ρσξίο λα ζπλππνινγηζηεί ν ρξφλνο
πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαθέινπ. Σε κεγαιχηεξεο φριεζεο δξαζηεξηφηεηεο ν ρξφλνο
απηφο κπνξεί λα θηάλεη ή θαη λα μεπεξλάεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπο 24 κήλεο.
Δπηβάξπλζε ζε θόζηνο:
Τν πνζφ πνπ απαηηείηαη λα θαηαβάιεη γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο κηα ρακειήο φριεζεο
δξαζηεξηφηεηα (ακνηβέο κεραληθψλ, κειέηεο, παξάβνια θ.ι.π.) αλέξρεηαη ζε €5.000
(ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ε άδεηα νηθνδνκήο), ελψ κία κέζεο φριεζεο
δξαζηεξηφηεηα απαηηείηαη λα θαηαβάιιεη κεηαμχ 7 - 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
επέλδπζήο ηεο.
Αβεβαηόηεηα επέλδπζεο:
Λφγσ πνιιψλ ζπλαξκνδηνηήησλ, πνιπλνκίαο, πιεζψξαο δηθαηνινγεηηθψλ,
πνιιαπιήο αδεηνδφηεζεο, έιιεηςεο ρξήζεσλ γεο, έιιεηςεο ηππνπνηεκέλσλ
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δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π. δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ
παξαγφκελε αδεηνδφηεζε θαη σο πξνο ηελ ηειεζθφξεζε ηνπ αηηήκαηνο.
εκεία Γηεπαθήο Δπηρεηξεκαηία - Γεκόζηνπ:
Σηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο δελ κπφξεζε λα παίμεη ηνλ
ξφιν ηνπ “one stop shop” κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία δηεπαθήο
δεκνζίνπ θαη επηρεηξεκαηία, γεγνλφο πνπ νδήγεζε πνιιέο θνξέο ζε δηαζηαιηηθή ή
θαη θαηαζηαιηηθή εξκελεία ησλ λφκσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ.
Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα - Διιηπήο έιεγρνο:
Οη πεξηβαιινληηθέο θαη ε ρσξνηαμηθέο θαη πνιενδνκηθέο εγθξίζεηο-αδεηνδφηεζε,
απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζην ρξφλν θαη ην θφζηνο γηα ηελ
αδεηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ. Δπνκέλσο, ε λνκνζεζία απαηηείηαη κηαο ζεκαληηθήο
απινπνίεζεο κηαο θαη πνιιέο θνξέο δεηείηαη λα εθαξκφδεηαη αλεμαξηήησο ηνπ
πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ γηα ην πεξηβάιινλ, ελψ ζε πνιιά ζεκεία ε εζληθή λνκνζεζία
ππεξβάιεη ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο.
Τι αλλάδοσμε
1) Αιιάδεη ην κνληέιν αδεηνδφηεζεο ζηε ρψξα. Απφ ηελ ινγηθή ηνπ πξψηα «ειέγρσ»
θαη κεηά «αδεηνδνηψ» λα ιεηηνπξγήζεη έλα κνληέιν πξψηα «αδεηνδνηψ» (αθνχ έρσ
ζέζεη ηηο απαηηήζεηο κνπ) θαη κεηά «ειέγρσ», γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο
φριεζεο. Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζεο φριεζεο πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε ησλ
απαηηήζεσλ θαη κέζσ απμεκέλεο επζχλεο ηνπ αδεηνδνηνχκελνπ (κέζσ ησλ
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ), ελψ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πςειήο φριεζεο παξακέλεη ν
αξρηθφο έιεγρνο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελέρνπλ.
2) Γίλεηαη πιένλ ζηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο ε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ππεξεζίαο κε
ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο κε απηέο ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο σο έλαο
ηζνδχλακνο κεραληζκφο. Σηφρνο καο, ε επηηάρπλζε ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
ε δεκηνπξγία ελφο παξάιιεινπ κεραληζκνχ κε απηφλ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, ν
νπνίνο απφ ηε κηα ζα εληζρχεη ηελ αδεηνδνηηθή ππεξεζία πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ
ζα κπνξεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο κνριφο γηα ηε δεκηνπξγία πγηνχο άκηιιαο.
3) Σπζηήλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν έλα δηππνπξγηθφ φξγαλν (ΥΠΑΑΝ + ΥΠΔΚΑ
θαη’ ειάρηζηνλ), ην νπνίν ζα έρεη θχξηα αξκνδηφηεηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ θαη ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία γηα βειηηψζεηο θαη δηνξζψζεηο. Απψηεξνο
ζθνπφο είλαη ε ζπλχπαξμε θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία ηξηψλ δηεπζχλζεσλ (βηνκεραλία,
πεξηβάιινλ, ρσξνηαμία) ζε έλα φξγαλν κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο.
4) Πξνβιέπεηαη, παξάιιεια κε ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ Αδεηνδφηεζεο ππφ
ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία ζα ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο φισλ ησλ
Γηεπζχλζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. Έξγν
ηεο ζα είλαη ε αδεηνδφηεζε ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, εηζεγνχκελε ζεηηθά ή
αξλεηηθά πξνο ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε.
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 Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα
Τα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα θφζηνπο θαη ρξφλνπ αδεηνδφηεζεο ζρεηίδνληαη κε
δηαδηθαζίεο θαη λνκνζεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο. Σηα πιαίζηα απηά έγηλε κηα επηζηακέλε εξγαζία απφ ηελ νκάδα έξγνπ γηα
παξεκβάζεηο ζηελ λνκνζεζία ηνπ ΥΠΔΚΑ ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο-πνιενδνκίαο θαη
ζηα πεξηβαιινληηθά.
Πξνρσξνχκε ινηπφλ ζε ζεηξά ξπζκίζεσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε Τππνπνίεζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ Φακειήο Όριεζεο
θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο.
Με ηε ξχζκηζε απηή εθηηκάηαη ε κείσζε θαηά πεξίπνπ 2 κήλεο ηεο δηαδηθαζίαο
αδεηνδφηεζεο. Θα έρνπκε κείσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ, κείσζε ησλ
απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη ηειηθά κείσζε ηνπ θφζηνπο αδεηνδφηεζεο γηα ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία δελ
πξνβιέπεηαη απαίηεζε γηα πεξηβαιινληηθή κειέηε γηα ην 70% απφ απηέο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ πεξίπνπ θαη ην 80 % ησλ αδεηνδνηήζεσλ ζηελ
ρψξα.
 Γηαθάλεηα
Σηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο θπβεξλεηηθήο ινγηθήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΥΓΔΙΑ,
εηζάγεηαη ε ππνρξεσηηθή αλάξηεζε ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
ζπλφινπ ησλ εγθξίζεσλ θαη ησλ αδεηνδνηήζεσλ θάζε κίαο επηρείξεζεο μερσξηζηά,
θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο ησλ
αδεηψλ ηεο γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο.
ΣΡΙΣΟ ΜΔΡΟ: «Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ»
Η θαζηέξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθψλ
Πάξθσλ θαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ηνπο, απνηειεί
ην ηξίην ζεκείν ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
8 Παρεμβάσεις – Ρσθμίσεις
1) 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.
2) Δηζάγνληαη θαη απνζαθελίδνληαη νη φξνη αλάπηπμε, δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, ελψ πξνζδηνξίδνληαη επθξηλψο ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
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3) Δμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ελφο βαζηθνχ ππξήλα κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη
παξάιιεια 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.
4) 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.
5) 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 ζα 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, θαη
ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζπγρσλεχεηαη κε ηελ άδεηα
ιεηηνπξγίαο. Αληίζεηα, απνζαξξχλεηαη ε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ εθηφο
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ ή άιισλ νξγαλσκέλσλ ρψξσλ ππνδνρήο επηρεηξήζεσλ
κέζσ ηεο άξζεο ησλ παξεθιίζεσλ ζηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο θαη θάιπςεο πνπ
ηζρχνπλ σο ζήκεξα .
6) Δληζρχεηαη ε δηνίθεζε - δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ πνπ πξνηθίδεηαη
κε ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο, έζνδα 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.
7) Σπκπεξηιακβάλεηαη 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.
8) Πξνβιέπεηαη γηα πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ άηππεο βηνκεραληθέο ζπγθεληξψζεηο,
εηδηθή δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο εμπγίαλζεο, κε δίθαην επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο,
ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ θνηλέο ππνδνκέο, ρσξίο λα πιήηηεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ηεξείηαη ε γεληθή αξρή «Ο ξππαίλσλ πιεξψλεη».
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