
 
 

Απολογιστικό – Ενημερωτικό Σημείωμα Εργαστηρίου ΣΕΒ με θέμα: «Βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον: η πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων για την απλοποίηση της αδειοδότησης». 
 Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 (το βίντεο του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμο εδώ) 

Α. Πεδίο πολιτικής: Αδειοδότηση & Έλεγχοι (πλαίσιο 
εγκατάστασης/λειτουργίας, ελέγχων, επιχειρηματικά πάρκα κλπ.) 

Β. Πεδίο πολιτικής: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και 
Περιοχές Natura 

Γ. Πεδίο πολιτικής: Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός 

Α. Μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί και συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών (συνοπτικά) 

1. Απλούστευση πλαισίου Αδειοδότησης: επέκταση διαδικασιών 

γνωστοποίησης/έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας σε 40 επιχειρηματικές 
δραστηριότητες-350 ΚΑΔ (ν.4796/2021 και ν.4811/2021 + 28 ΚΥΑ), νέο απλοποιημένο 
πλαίσιο για δραστηριότητες φαρμακευτικής κάνναβης κλπ.  

1. Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας (ν.4685/2020): 
σειρά τροποποιήσεων στον νόμο 4014/2011 για την επιτάχυνση και 
απλούστευση των διαδικασιών με όρους ασφάλειας δικαίου (διάρκεια 
ισχύος ΑΕΠΟ, επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης, απλοποίηση διαδικασιών 
ανανέωσης και τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκσυγχρονισμός Συμβουλίων 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) & θέσπιση πλαισίου για τις ζώνες και τις 
χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές.  

1. Σχεδιασμός χρήσεων γης: Κρίσιμος παράγοντας για την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου κάθε 

είδους επένδυσης. Σε εξέλιξη το Πρόγραμμα για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού χρήσεων μέσω των νέων 
Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Το πρόγραμμα έχει 3 κύκλους αναθέσεων μελετών, έχει 
ολοκληρωθεί ο προ-συμβατικός έλεγχος για το 40% από τις 800 Δημοτικές Ενότητες και έως τα τέλη του 
Φεβρουαρίου θα έχουν υπογράψει συμβάσεις οι μελετητές του Β1 και Β2 κύκλου, προκειμένου να ξεκινήσει 
ο σχεδιασμός. Προτεραιότητα έχει δοθεί στις νησιωτικές περιοχές, στο παραλιακό μέτωπο και σε περιοχές 
με έντονη ανάπτυξη της βιομηχανίας.  

2. Γνωστοποίηση: Εμπλουτισμός Συστήματος Notify Business. Σήμερα υπάγονται  21 

γενικοί επιχειρηματικοί τομείς. Έχουν υποβληθεί 185.000 γνωστοποιήσεις μέσα σε 3 
έτη, εκ των οποίων οι 27.907 αφορούν στους τομείς μεταποίησης-εφοδιαστικής (2η 
ομάδα δραστηριοτήτων με τις περισσότερες γνωστοποιήσεις).  

2. Απλοποίηση περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ν.4964/2022): 
μεταξύ άλλων: απαρίθμηση διαφοροποιήσεων μικρής κλίμακας που 
αφορούν σε τεχνικές ή λειτουργικές λεπτομέρειες περιβαλλοντικά 
αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας που δεν συνιστούν τροποποίηση, 
εκσυγχρονισμό, επέκταση ή βελτίωση του έργου ή της δραστηριότητας, για 
τις οποίες απαιτείται πλέον απλή κοινοποίηση.  

2. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας: το 2022 έγινε η εκκίνηση της μελέτης για την Αναθεώρηση 

του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Βιομηχανίας του 2009 που θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά και 
δραστηριότητες Εφοδιαστικής. Ολοκληρώνεται η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. 

3. Αναθεώρηση πλαισίου εποπτείας: θεσμοθέτηση ειδικών εργαλείων 

(εγχειρίδια, φύλλα ελέγχου κλπ.), αξιολόγηση βάσει κινδύνου, σύστημα διαχείρισης 
καταγγελιών, μοντέλα ενεργειών συμμόρφωσης  στα πεδία: Ασφάλειας και 
συμμόρφωσης προϊόντων, ασφάλειας τροφίμων, προστασίας του περιβάλλοντος και 
προστασίας του καταναλωτή. 

3. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Περιβαλλοντικών Κατατάξεων 
(ΚΥΑ 17185/2022): έκδοση νέας ΚΥΑ για όλες τις Ομάδες (εκτός από τις 

δραστηριότητες της Ομάδας 9 της ΚΥΑ 92108/2020) προκειμένου να 
συγκεντρωθούν και να επικαιροποιηθούν σε ένα ενιαίο θεσμικό κείμενο οι 
περιβαλλοντικές κατατάξεις όλων των Ομάδων έργων-δραστηριοτήτων.  

3. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ:  σχεδιασμός ιδιαίτερης σημασίας και αυξημένου επενδυτικού 

ενδιαφέροντος (μεγάλος αριθμός Στρατηγικών Επενδύσεων αφορά πλέον και δραστηριότητες ΑΠΕ). Έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί η μελέτη Αναθεώρησης του ισχύοντος Πλαισίου του 2008. Η ΣΜΠΕ του Πλαισίου θα 
τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση (τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου). 

4. Σχεδιασμός ΟΠΣ-ΑΔΕ: επίσπευση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) που θα αντικαταστήσει το Νοtify 
Business. 

4. Έκδοση πδ 50/2021 (Α΄126) Πιστοποιημένοι Αξιολογητές 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ΚΥΑ Αμοιβών 
(70104/2022): σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των έργων και την 

έκδοση των ΑΕΠΟ ωστόσο εκκρεμεί η ενεργοποίηση του σχετικού μητρώου.  

4. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες: πολύ σημαντικό πλαίσιο καθώς για πρώτη 

φορά θα θεσπιστεί πλαίσιο οργάνωσης και χωροθέτησης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Η μελέτη έχει 
ολοκληρωθεί, έχουν ενσωματωθεί και παρατηρήσεις της ΔΙΠΑ και πλέον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια 
διαβούλευση η ΣΜΠΕ (τέλη του μήνα). 

5. Εκσυγχρονισμός πλαισίου για τα Μηχανήματα Έργου και Τεχνικά 
Επαγγέλματα: απλούστευση της πιστοποίησης για την απόκτηση άδειας και 

πρόβλεψη για απόκτηση προϋπηρεσίας μέσω κατάρτισης. 

5. Ολοκλήρωση προσχεδίου πδ για τους Περιβαλλοντικούς 
Ελεγκτές: Βασικό θεσμικό πλαίσιο για τους πιστοποιημένους ιδιώτες 

ελεγκτές που θα συνεπικουρούν το έργο των ελεγκτικών αρχών για την 
αύξηση των ελέγχων και τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου 
περιβαλλοντικής προστασίας. Το πδ έχει αποσταλεί για έλεγχο στο ΣτΕ.   

5. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται άμεσα η 

διαβούλευση της ΣΜΠΕ. Αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα που είχαν ανακύψει με το ΣτΕ. Έχει παρουσιαστεί 
στην πολιτική ηγεσία.  

6. Νέος Νόμος για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ν.4982/2022): Σκοπός η 

προσέλκυση επενδύσεων στα ΕΠ και η αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων επιτεύχθηκε: κωδικοποίηση σε ενιαίο πλαίσιο των 
προγενέστερων νόμων, απλούστευση και μείωση των ειδών και των τύπων 
επιχειρηματικών πάρκων, νέες προβλέψεις για Συστήματα Περιβαλλοντικών 
Υποδομών και τα data centers, κατάργηση της ελάχιστης έκτασης (50 στρέμματα) για 
ίδρυση πάρκου, έγκριση  και ανάπτυξη του ΕΠ σε δύο ή περισσότερες διακριτές 
γεωγραφικές περιοχές, ανάπτυξη και διαχείριση από το ίδιο νομικό πρόσωπο, 
κατάργηση απαίτησης ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΑΔΕΠ, πρόβλεψη για 
πρώτη φορά πως η εισφορά σε χρήμα εκπίπτει ως δαπάνη, δυνατότητα να μην 
αναστέλλεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών μεταξύ ΚΥΑ Καθορισμού & ΚΥΑ 
Ολοκλήρωσης κλπ. 

6. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες: βρίσκεται σε φάση δημοσίευσης ο 

διαγωνισμός για την Αναθεώρηση του ισχύοντος Πλαισίου του 2011. Παράλληλα σε συνεργασία ΥΠΕΝ-Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων προχωράει η θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών).  

7. Λοιπές εμβληματικές δράσεις: Σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί για την εκκίνηση των μελετών για τις ζώνες 

υποδοχής συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) που αφορούν και περιοχές Επιχειρηματικών Πάρκων, ΒΙΠΕ κλπ. (προς 
αξιολόγηση η διαδικασία επιλογής των μελετητών). 
Μελέτες για την οριοθέτηση των οικισμών, και τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών, σε συνέχεια των 
ζητημάτων που έχουν ανακύψει από τις αποφάσεις του ΣτΕ.  

7. Νέα περιβαλλοντική κατάταξη μεταποίησης (Ομάδα 9-ΚΥΑ 92108/2020): κατάργηση του διπλού κριτηρίου κατάταξης των μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων -κατηγορίες όχλησης και περιβαλλοντικές κατατάξεις- που δημιουργούσε ανασφάλεια δικαίου & επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών 
κατατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές κλπ. εξελίξεις, τόσο στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και στο πλαίσιο της συνολικότερης προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

8. Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης: έκδοση ΚΥΑ (1173/Β/2020) για την ανάπτυξη, τήρηση και ενημέρωση του 

ΕΨΧ- ολοκλήρωση διαγωνισμού και εκκίνηση υλοποίησης το 2022. 

Β. Προγραμματισμός επόμενων αναγκαίων ενεργειών/μεταρρυθμίσεων και λοιπών παρεμβάσεων κανονιστικού χαρακτήρα για την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

1. Επέκταση της αναθεώρησης του πλαισίου εποπτείας στα υπολειπόμενα 

πεδία: ασφάλεια και υγεία εργαζομένων, δημόσια υγεία και ασφάλεια υποδομών και 
κατασκευών. 

1. Ενεργοποίηση μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:  Σε συνέχεια του καθορισμού των 

αμοιβών  με την ΚΥΑ 17185/2022 και της έκδοσης του πδ 50/2021, θα 
εκκινήσει το μητρώο και η εγγραφή ενδιαφερομένων. Όταν υπάρξει ένας 
ικανός αριθμός εγγραφών  αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση (μέσα στο Α 
6-μηνο του 2023).  

1. Διαβούλευση ΣΜΠΕ Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (με τη σειρά που αναμένονται): Τουρισμού 

(A΄6-μηνο 2023), Ορυκτών Πρώτων Υλών (Α’ 6-μηνο 2023), Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Β’ 6-μηνο 2023), 
Βιομηχανίας (Β’ 6-μηνο 2023) και Υδατοκαλλιεργειών (2024).  

2. Συνέχιση απλούστευσης πλαισίου αδειοδότησης: επιμέρους ΚΑΔ 

(καταστήματα παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο, συνεδριακά κέντρα, κλπ.). 

2. Έκδοση πδ Περιβαλλοντικών Ελεγκτών: με την ολοκλήρωση του 

ελέγχου του σχεδίου πδ από το ΣτΕ αναμένεται η έκδοση και η 
ενεργοποίηση του θεσμού. 

2. Ολοκλήρωση Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη: αναμένεται το 2024. Ο ΕΨΧ θα αποτελεί βασικό πυλώνα του 

ψηφιακού εκσυγχρονισμού  και μετασχηματισμού. Πρόσβαση σε πληθώρα δεδομένων όπως: όροι δόμησης, 
χρήσεις γης, όρια οικισμών, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικές περιοχές, προστατευόμενες περιοχές κλπ. 

https://www.youtube.com/watch?v=DacKLT742q8


 
 

 

3. Λειτουργία ΟΠΣ-ΑΔΕ: Βασικό σημείο διεπαφής επιχειρήσεων/πολιτών με τη 

δημόσια διοίκηση. Πρώτη λειτουργία στα τέλη του 2023 με συνεχείς αναβαθμίσεις και 
διασυνδέσεις με άλλα συστήματα (πχ. e adeies, ΓΕΜΗ κλπ.). Μεταξύ άλλων θα 
διενεργεί/περιέχει: εγκρίσεις και γνωστοποιήσεις για την εγκατάσταση και 
λειτουργία, ιστορικό ενεργειών και εκκρεμότητες, έλεγχοι και αποτελέσματα ελέγχων, 
ανάλυση επικινδυνότητας, υπηρεσιακούς φακέλους κλπ.  

3. Αναμόρφωση ζωνών και χρήσεων γης εντός Προστατευόμενων 
Περιοχών:  σε συνέχεια της σημαντικής μεταρρύθμισης του ν.4685/2020, 

διαπιστώθηκε ότι κατά την υλοποίηση του σχεδιασμού των Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) στις περιοχές Natura, υπάρχουν 
ορισμένες αστοχίες που χρήζουν νεότερης νομοθετικής παρέμβασης για την 
αναμόρφωση των ζωνών και των κατηγοριών χρήσεων γης. Οι σχετικές 
αλλαγές αναμένεται να περιληφθούν σε προσεχές νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ. 

3.  Ενεργοποίηση Πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών: σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την 

ενεργοποίηση του μητρώου και την προδιαγραφή των αμοιβών (αναμένεται η έκδοση 2 ΚΥΑ κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 98 του ν.4759/2020). Μέσω Αξιολογητών αναμένεται σημαντική επιτάχυνση της 
αξιολόγησης και συνεπώς της έγκρισης των διαφόρων χωροταξικών και πολεοδομικών Σχεδίων.  

4. Περαιτέρω απλοποίηση στην έκδοση των Οικοδομικών Αδειών- Λειτουργία Κεντρικής 
Υπηρεσίας Δόμησης: τα πολύ σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για την απλούστευση και ψηφιοποίηση 

της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών μέσω του e-adeies, θα συνεχιστούν  προκειμένου και 
ορισμένες ειδικές κατηγορίες αδειών να γίνονται με βάση το απλοποιημένο πλαίσιο. Παράλληλα βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την στελέχωση και λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 139 του ν.4759/2020 (έως το τέλος του Α’ Εξαμήνου αναμένεται η λειτουργία).  

4. Εκσυγχρονισμός πλαισίου εγκατάστασης μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
στην Αττική. Ο νόμος 3325/2005 που εξακολουθεί να ισχύει για την αδειοδότηση 

όσων μεταποιητικών δραστηριοτήτων βρίσκονται στην Αττική θεωρείται πλέον 
ξεπερασμένος λόγω των αλλαγών που έχουν σημειωθεί σε διαφόρους τομείς 
(τεχνολογικές εξελίξεις, προστασία περιβάλλοντος κλπ.). 

4. Θεσμοθέτηση προεδρικών διαταγμάτων προστασίας για τις 
προστατευόμενες περιοχές:  η έκδοση των πδ προστασίας για τις 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές θα έχει σαφή επίδραση και στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς θα αφορούν το 30% της έκτασης της 
χώρας. Για την έκδοση των πδ αξιολογείται ως απαραίτητη προϋπόθεση η 
προηγούμενη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το 
σχεδιασμό των ζωνών και των δυνητικών χρήσεων, όπως αναλύθηκε στο 
σημείο 3. 

5. Θέσπιση ενός διακριτού Κανονισμού Κατασκευών για τη Βιομηχανία και Λιμάνια: Σε 

συνεργασία ΓΓΧΣΑΠ-ΓΓΒ-ΓΓ Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής αξιολογείται αναγκαίο να θεσπιστεί ένα διακριτό 
πλαίσιο κανόνων δόμησης για τα βιομηχανικά κτίρια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις καθώς ο υπάρχον νέος 
Οικοδομικός Κανονισμός δεν έχει διαμορφωθεί με βάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
σχετικών εγκαταστάσεων.  

6. Αναθεώρηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής (ΡΣΑ) του 2014: θα διεξαχθεί άμεσα ο διαγωνισμός για 

τη μελέτη αναθεώρησης του ισχύοντος ΡΣΑ από το ΤΑΙΠΕΔ για λόγους επίσπευσης του σχεδιασμού. Το 
πλαίσιο επιβάλλεται να αναθεωρηθεί, προκειμένου μεταξύ άλλων να δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις 
σχεδιασμού για τη χωροθέτηση βιομηχανιών, logistics και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη 
μητροπολιτική περιοχή. 

5. Υλοποίηση δευτερογενούς πλαισίου για την πλήρη ενεργοποίηση του 
ν.4982/2022 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. 

5. Νέες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την Ομάδα 9: 
είναι σε εξέλιξη σχετικό έργο και αναμένεται να βοηθήσει στην αξιοπιστία 
του θεσμού των ΠΠΔ. Θα αφορά όσες μεταποιητικές δραστηριότητες 
εντάσσονται ή δύναται υπό προϋποθέσεις να καταταχθούν στην Κατηγορία 
Β της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

7. Έγκριση νέων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας 
και Πελοποννήσου: Εξαιρετικά σημαντικός σχεδιασμός για την υλοποίηση του προγράμματος για την 

απολιγνιτοποίηση καθώς προγραμματίζονται σημαντικές επενδύσεις. Αναμένεται άμεσα η θεσμοθέτηση των 
σχετικών ΥΑ με σημαντικές προβλέψεις για την οργάνωση και χωροθέτηση νέων δραστηριοτήτων στις 
περιοχές.  

8. πδ Προστασίας όρους Αιγάλεω: Προγραμματίζεται η εκκίνηση μελέτης για την προστασία του όρους 

Αιγάλεω που θα καταλήξει σε μία πρόταση για το καθεστώς και ειδικότερο πλαίσιο προστασίας. Σήμερα 
διαπιστώνονται συσσωρευμένα ζητήματα και για υφιστάμενες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Χρειάζεται να 
μελετηθούν επιμέρους θέματα αναφορικά με τη βιωσιμότητα, αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων. 

6. Αναμένεται άμεσα την επόμενη περίοδο η πρώτη ΚΥΑ χαρακτηρισμού 
Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης που θα αφορά στο Καλοχώρι. 

9. Μελέτη για τον προσδιορισμό και οργάνωση Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων στην 
Αττική: Έχει εκκινήσει σχετική μελέτη στο ΥΠΕΝ και αναμένεται να έχουμε μία εικόνα στο τέλος του 2023 

σχετικά με τις βιομηχανικές συγκεντρώσεις που χρήζουν πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εξυγίανσης.  

10. Σχεδιασμός χρήσεων στις ζώνες επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων SEVESO: θα εκκινήσει 

μελέτη για την «ζωνοποίηση» των χρήσεων γης περιμετρικά των εγκαταστάσεων SEVESO, προκειμένου να 
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία SEVESO III.  

Γ. Ζητήματα (προς διερεύνηση και αξιολόγηση στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων πρωτοβουλιών) 

1. Αναθεώρηση ν.3325/2005: Ανάγκη συνολικού επαναπροσδιορισμού τόσο του 

πλαισίου αδειοδότησης νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων όσο και των 
προϋποθέσεων για αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό/επέκταση υφιστάμενων 
βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. 

1. Μετάπτωση σε χαμηλότερη περιβαλλοντική κατηγορία εντός ΕΠ 
με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους: Ανάγκη για επέκταση της 

δυνατότητας μετάπτωσης σε χαμηλότερη περιβαλλοντική κατηγορία και σε 
άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων (πχ. συστήματα περιβαλλοντικών 
υποδομών, ΑΠΕ).  

1. Ενοποίηση/απλούστευση κατηγοριών βιομηχανικών χρήσεων γης στην Αττική: Οι επιμέρους 

ορολογίες που ισχύουν ειδικά για τον χαρακτηρισμό ζωνών με βιομηχανική χρήση στην Αττική (Ζώνες ΕΜ, 
ΕΟ κλπ.) προτείνεται να απλοποιηθούν, προκειμένου να μην υπάρχει πολυσημία που συχνά δυσχεραίνει το 
έργο των αδειοδοτικών αρχών αλλά και τον επενδυτικό προγραμματισμό. 

2. Ερωτηματολόγια Προσδιορισμό διαδικασίας/δικαιολογητικών 
αδειοδότησης: Ανάγκη επικαιροποίησης των ερωτηματολογίων που 

συμπληρώνονται στο πλαίσιο της αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία   

2. Χαρακτηρισμός ΑΓΥΠ: πρόβλεψη δυνατότητας επαναχαρακτηρισμού ΑΓΥΠ βάσει των σύγχρονων προδιαγραφών της ΚΥΑ του 2010 και αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν 

ανακύψει για βιομηχανίες εκατέρωθεν του άξονα των εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων. 

3. Ενίσχυση του θεσμού των ΕΠ Εξυγίανσης: Προτείνεται στο πλαίσιο της 

επερχόμενης έκδοσης της ΚΥΑ για τον τρόπο οργάνωσης των ΕΠΕ να προωθηθούν 
επιμέρους ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση του θεσμού (πλαίσιο συναινέσεων, 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες κλπ.) 

 3. Επαύξηση της δεσμευτικότητας των όρων δόμησης του θεσμικού πλαισίου για τα ΕΠ έναντι 
των ήδη θεσμοθετημένων όρων στο πλαίσιο πολεοδομικών σχεδίων.  

4.  Διασφάλιση μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και 
επέκταση του μηχανισμού one-stop shop σε όλα τα θέματα αδειοδότησης 
ΕΠ. 

4.Διασφάλιση υφιστάμενων μεταποιητικών εγκαταστάσεων και θέσπιση συμβατών/επαρκών 
χρήσεων στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού των ΤΠΣ/ΕΠΣ.  
 


