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Γενικό Επιχειρηματικό & Οικονομικό Περιβάλλον Αναφοράς 

• ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: 

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, είναι σημαντικός 
παράγων στην ενίσχυση του ρόλου της χώρας στις διεθνείς 
εμπορευματικές μεταφορές. Συμβάλει αποτελεσματικά 
στην ενίσχυση της εφοδιαστικής, καθιστώντας τη δυναμικό 
και ανερχόμενο κλάδο της οικονομίας.  



Τα Logistics ισχυρός παράγων περιφερειακής ανάπτυξης 

Η Αιτωλοακαρνανία: 

• ως ισχυρός γεωγραφικός πόλος αναφοράς της Δυτικής Ελλάδας, 
στο πλαίσιο υλοποίησης των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Εφοδιαστική  

• με ισχυρό, πλέον, πλεονέκτημα εκπλήρωσης των απαιτήσεων για 
συνδυασμένες μεταφορές (Ιονία Οδό, Αστακός) 

• χτίζοντας συνέργειες των τοπικών επιχειρήσεων με τα αθηναϊκά 
logistics 

√  Αξίζει μια καλύτερη μοίρα.  

√  Μπορεί να οικοδομήσει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. 



ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ: 

Η χώρα καταρτίζει τη φιλόδοξη στρατηγική της για την εφοδιαστική και τις 
μεταφορές στη βάση εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης. 

Βασικές προϋποθέσεις για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα στην εφοδιαστική: 

 Επαρκή και εκτεταμένα συγκοινωνιακά δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών 
(δημόσιες υποδομές) 

 Επαρκείς υποδομές, σύγχρονα συστήματα διοίκησης & ευρύτατη χρήση των 
νέων τεχνολογιών (ιδιωτικές υποδομές) 

 Σεβασμός στο περιβάλλον 

 Αδειοδοτημένες επιχειρήσεις  

 Μετάβαση από την χωροταξική αναρχία στην οργανωμένη δόμηση και τη 
συλλογική περιβαλλοντική συμμόρφωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων με 
την αξιοποίηση του εργαλείου των Επιχειρηματικών Πάρκων  

Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά ... οι λύσεις εφικτές και υλοποιήσιμες. 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική 



 Στα χρόνια που έρχονται οι ανάγκες της εφοδιαστικής σε 
οργανωμένους υποδοχείς και ΕΠ θα είναι συνεχώς 
αυξανόμενες (ευτυχώς για το καλό της εθνικής 
οικονομίας).  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

 Σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα με 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις εφοδιαστικής σε νόμιμες 
υποδομές και εγκαταστάσεις σε Οργανωμένους 
Υποδοχείς. 

Από το Χάος … … στην Τάξη!!! 



Επιχειρηματικά Πάρκα Ν.3982/2011 –  

Ορισμοί και Βασικές Έννοιες 



Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) είναι ένα οργανικά 

ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και 

υποδομών που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται για 

λόγους δημόσιας ωφέλειας. 

 Οργανώνεται πολεοδομικά βάσει  ορισμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου και διαθέτει σύγχρονα 

δίκτυα υποδομής.  

 Διατίθεται υπό μορφή οικοπέδων για την 

εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα 

παραγωγής. 

 Στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται παρέχεται 

πλήθος ειδικών κινήτρων/υπηρεσιών και 

ωφελειών οικονομιών συγκέντρωσης. 

Επιχειρηματικά Πάρκα Ν.3982/2011 - 
Βασικές Έννοιες 

ΒΙΟΠΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ε.Π. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 



• Ν. 3982/2011 – Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων  

• Ν.4302/2014 – Δραστηριότητες Εφοδιαστικής  Αλυσίδας 

• Ν. 3894/2010 – Στρατηγικές Ιδιωτικές Επενδύσεις/ Fast Track 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 



- Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α → (κάθε βαθμού όχλησης) 

- Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β → (μέση & χαμηλή όχληση) 

- Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Γ →  (χαμηλή όχληση) 

- Επιχειρηματικό Πάρκο Ειδικού Τύπου Εφοδιαστικής κ.λπ. 

- Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ) → Πολεοδόμηση Άτυπων 
Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) 

- Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠ  
 Τύπου Α: 150 στρ. 

 Τύπου Β: 100 στρ. 

 Τύπου Γ 

 Ειδικού Τύπου 

 Εθνικής Εμβέλειας: 300στρ 

50 στρ. 

Το 20% της έκτασης ανάπτυξης του Ε.Π. μπορεί να αποκτηθεί με απαλλοτρίωση. 

Βασικοί Τύποι Επιχειρηματικών Πάρκων – Ελάχιστη Έκταση 



Κοινόχρηστοι & 
κοινωφελείς χώροι  

25% της συνολικής επιφάνειας του ΕΠ.  

Συμπεριλαμβάνονται χώροι περιμετρικού πρασίνου: 

•Υ.Ο.: 6%,  

•Μ.Ο,Χ.Ο, ΕΠΕ & ΕΠΕΕ: 5%  
Ποσοστό Κάλυψης Έως 70% 

Συντελεστής Δόμησης 

 Έως 1,6 για τις βιομηχανικές χρήσεις και χρήσεις 
εφοδιαστικής/logistics 

 Έως 1,2 για τις λοιπές χρήσεις  

Αρτιότητα Οικοπέδων 
 1000τμ κατ’ ελάχιστον για τα ΕΠ υψηλής όχλησης  

 500τμ κατ’ ελάχιστον για τα ΕΠ μέσης και χαμηλής όχλησης 

Ύψος Εγκαταστάσεων 

Δεν υπάρχει θεσμική πρόβλεψη όσον αφορά το μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος εγκαταστάσεων εντός Ε.Π.  

Ορίζεται κατά περίπτωση στον πολεοδομικό κανονισμό, ανάλογα με 
τις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες εγκατάστασης επιχειρήσεων που 
επικρατούν στην περιοχή του ΕΠ. 

Εξαίρεση: Ε.Π. Εθνικής Εμβέλειας max ύψος οικοδομής ≤ 25μ. 

Πολεοδόμηση Ε.Π. - Όροι Δόμησης 



 Εσωτερικό Οδικό Δίκτυο 

 Δίκτυο Ύδρευσης / Πυρόσβεσης / Άρδευσης 

 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων / Ομβρίων 

 Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων 

 Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού/Οδοφωτισμού 

 Δίκτυο Ηλεκτροδότησης / Διανομής Ενέργειας 

 Τηλεπικοινωνιακό/Ευρυζωνικό Δίκτυο 

 Κτίριο Διοίκησης του ΕΠ  

 Δίκτυο Τηλεθέρμανσης / Φυσικού Αερίου, 

 Έργα Σύνδεσης Δικτύων / Έργα Εξωτερικών Υποδομών 

 Έργα Διαμόρφωσης Τοπίου 

 Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης 

 Λιμενικές Εγκαταστάσεις 

 Έργα εξυγίανσης του εδάφους και αποκατάσταση του περιβάλλοντος 

 Πράσινες υποδομές (ΑΠΕ, επαναχρησιμοποίηση όμβριων υδάτων, συστήματα 
συμπαραγωγής κλπ) 

Έργα Υποδομής Ε.Π. 



Εντός Ε.Π. εγκαθίστανται: 

α) Μεταποιητικές Δραστηριότητες 

β) Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς / τριτογενούς τομέα 

γ) Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)/ αποθήκες 

δ) Δραστηριότητες του ν. 1575/1985 (συντήρηση και επισκευή οχημάτων κλπ),  

ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια εφαρμοσμένης έρευνας 

στ) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 

ζ) Δραστηριότητες υποστηρικτικές, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες 
υγείας και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

η) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας /ΑΠΕ / Φυσικό Αέριο 

θ) Δραστηριότητες αγροκτηνοτροφίας όταν τα παραγόμενα προϊόντα τυγχάνουν 
επεξεργασίας εντός Ε.Π. από μεταποιητικές δραστηριότητες. 

Γενικά, οι Μεταποιητικές Δραστηριότητες καταλαμβάνουν επιφάνεια ≥ 60% του Ε.Π. 

Εξαίρεση τα Ε.Π. Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), όπου οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 
εφοδιαστικής αλυσίδας καταλαμβάνουν επιφάνεια ≥ 60% του ΕΠ. 

Επιτρεπόμενες Δραστηριότητες εντός Ε.Π. βάσει Ν.3982/2011 



1. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής 
και μέσης όχλησης 

2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής 
και μέσης όχλησης 

3. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
χαμηλής και μέσης όχλησης 

4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
χαμηλής και μέσης όχλησης (κτίρια – 
γήπεδα) 

5. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής (logistics) 

6. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) 

7. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης 
συνήθων οχημάτων − αυτοκινήτων, 
μεγάλων και βαρέων οχημάτων, 
μηχανημάτων έργων, αγροτικών 
μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής 

8. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων 

9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, 
Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

10.Περίθαλψη – Ιατρεία (μόνο 

πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς 
νοσηλεία) 

11.Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς 
περιορισμό είδους και βάρους 
οχημάτων 

12.Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και 
Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων 
και ηλεκτρικής ενέργειας) 

13.Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 

14.Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων 
(ΙΚΤΕΟ –ΚΤΕΟ) 

15.Σταθμοί αστικών, υπεραστικών και 
διεθνών λεωφορείων 

16.Εμπορευματικοί σταθμοί 
αυτοκινήτων 

17.Ελικοδρόμιο 

18.Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, 
αναψυκτήρια και γενικά 
καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στο χώρο της 
εστίασης − αναψυχής 

19.Χώροι συνάθροισης κοινού, 
εκθεσιακά κέντρα 

20.Εμπορικά καταστήματα, 
καταστήματα παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών, υπεραγορές, 
πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, 
εμπορικές εκθέσεις 

21.Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 

22.Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης 
επιχειρήσεων 

23.Διοίκηση 

24.Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις 

25.Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής 

26.Κατοικία για προσωπικό 
ασφαλείας/εργαζομένους στο Ε.Π. 

27.Κοινωνική πρόνοια 

28.Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 *έχει καταργηθεί & αναμένεται η έγκριση 
του νέου ΠΔ χρήσεων γης 

Επιτρεπόμενες Δραστηριότητες εντός ΕΠ βάσει Ν.4269/2014* 



• Μορφή: Α.Ε. (Ν. 2190/1920) / Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

• Σκοπός: Ανάπτυξη Ε.Π. / Διοίκηση – Διαχείριση Ε.Π. 

• Μέτοχοι:  

 Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού Τομέα 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του Δημόσιου τομέα 

 ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού / Δημοτικές & Περιφερειακές Επιχειρήσεις 

 Ελληνικό Δημόσιο 

 Επιμελητήρια 

 Ιδιοκτήτες γης & Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις 

• Μετοχικό Κεφάλαιο: 10% Προϋπολογισμού (50% σε μετρητά) 

Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου – Φορέας Υλοποίησης (ΕΑΝΕΠ) 



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

α) Εκπόνηση όλων των τεχνικών/οικονομικών/ειδικών μελετών και τη σύνταξη του 
επιχειρηματικού σχεδίου (Αίτηση/Φάκελος ΚΥΑ) για την έγκριση της επένδυσης 
(Έκδοση Εγκριτικής ΚΥΑ).  

β) Υλοποίηση της επένδυσης (κατασκευή και ολοκλήρωση έργων υποδομής κλπ) 
μέχρι και την έκδοση της Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης των έργων  

γ) Διοίκηση /Διαχείριση του Ε.Π. μέχρι την μεταβίβαση της ευθύνης στην Εταιρεία 
Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ) 

Ειδικώς για ΕΠΕΕΕ, η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται σε κατασκευή των σιδηροδρομικών υποδομών 
εντός του Πάρκου. Η σύνδεση του Πάρκου με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο δια 
παρακαμπτηρίου αναλαμβάνεται και χρηματοδοτείται από τον διαχειριστή της υποδομής 

Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου – Φορέας Υλοποίησης (ΕΑΝΕΠ) 



Για την έγκριση ανάπτυξης Ε.Π. υποβάλλεται Αίτηση (Φάκελος ΚΥΑ) με 
περιεχόμενα: 
• Πλήθος εγγράφων και προεγκρίσεων από δημόσιες αρχές 
• Στοιχεία και Μελέτες τεχνικής και οικονομικής τεκμηρίωσης (τεχνική αρτιότητα, 

σκοπιμότητα-βιωσιμότητα, καταλληλότητα έκτασης,  χωροταξικής και 
περιβαλλοντική συμβατότητα κλπ) 

• Τεχνικές Μελέτες και Προϋπολογισμός για όλες τις απαιτούμενες τεχνικές 
υποδομές  

Η ΚΥΑ που εκδίδεται αποτελεί την «πολυάδεια» της επένδυσης και δημιουργεί 
την αφετηρία – δυνατότητα για την υλοποίηση των έργων υποδομής. Με την 
ΚΥΑ εγκρίνεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Π..  

Διάρκεια υλοποίησης των Έργων Υποδομής  
3 έτη από την έκδοση της εγκριτικής ΚΥΑ ή από την κύρωση της Πράξης 

Εφαρμογής (παράταση 1 έτους υπό προϋποθέσεις) 

Στοιχεία & Προϋποθέσεις Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου 



Συνάντηση  
Ενδιαφερομένων 

 – Έκφραση  
Ενδιαφέροντος  
Δημιουργίας ΕΠ 

Έκδοση Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης 

Πρόσληψη  
Τεχνικού  

Συμβούλου 

Σύσταση της  
ΕΑΝΕΠ 

Εξασφάλιση  
απαιτούμενης  

έκτασης. 

Εκπόνηση  
Προκαταρκτικού  

Master Plan Έργου 

Ανάθεση Μελετών/  
Σύνταξη 

Προμελετών 

Προϋπολογισμός  
κόστους του  
Επενδυτικού  

σχεδίου 

Εκπόνηση Μελέτης  
Σκοπιμότητας  
– Βιωσιμότητας 

 & ΜΠΕ 

Υποβολή Φακέλου  
στη ΓΓΒ για την  
έκδοση της ΚΥΑ 

Έκδοση της Κ.Υ.Α. 
Καθορισμού του Ε.Π. 

Σύνταξη  
Κανονισμού  

Λειτουργίας του Ε.Π.  

Εγκατάσταση  
Τεχνικού 

 Συμβούλου  

Υποβολή  
Αιτήματος  

Επιχορήγησης 

Εξασφάλιση Μ.Κ.  
10% Προϋπολογισμού Εκπόνηση  Οριστικών Μελετών. 

Έργων Υποδομών 
 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ. 
 

Προσφυγή σε δανεισμό 

Έγκριση 
Επιχορήγησης 
των Δαπανών  

του Έργου 

Απόκτηση/ απαλλοτρίωση 
Οικοπεδικής 

Έκτασης (αν απαιτείται) 

Εκπόνηση  Πολεοδομικής 
 Μελέτης 

 
Έγκριση Πράξης Εφαρμογής 

Κατασκευή 
Έργων Υποδομής Ε.Π. 

Έναρξη διάθεσης/ αξιοποίησης  
των Οικοπέδων 

Ολοκλήρωση των Έργων  
Υποδομής 

Διαδικασίες Ανάπτυξης Ε.Π. 



Πλεονεκτήματα & Κίνητρα Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικών Πάρκων Ν.3982/2011  



 Χωροταξική Βεβαιότητα/ Ασφάλεια Δικαίου εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων/Ευνοϊκοί 
όροι δόμησης εντός σχεδίου: Κάλυψη=0,70/Δόμηση=1,6  

 Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών υποδομών εντός εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου  

 Βελτίωση των συντελεστών εμπορευσιμότητας και εκμεταλλευσιμότητας των ακινήτων / 
Προστιθέμενη αξία στα ακίνητα εντός του Πάρκου / Αξίες γης με όρους εντός σχεδίου.  

 Σημαντική αύξηση της εύλογης αξίας των ακινήτων για επενδύσεις και τραπεζικές/ δανειοληπτικές 
συναλλαγές 

 Ριζική αντιμετώπιση προβλημάτων συντελεστή όγκου αποθηκών (άρθ.13, ΝΟΚ 2012) 

 Απαλλαγή άδειας εγκατάστασης/ περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις προβλέψεις του οικείου 
Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ. 

 Δραστική μείωση προστίμων υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στον Ν.4178/2013, μετά την 
έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης 

 Υπαγωγή –αξιοποίηση δασικών εκτάσεων στο πλαίσιο των επιτρεπτών επεμβάσεων στο πλαίσιο της 
δασικής νομοθεσίας 

 Θεσμική πρόβλεψη για τη χρήση αιγιαλού και παραλίας, την ανάπτυξη ελεύθερων ζωνών /  
ελεύθερων αποθηκών / τελωνειακών αποθηκών / χώρων προσωρινής αποθήκευσης. 

 Δημιουργία Θετικών Οικονομιών Κλίμακας με την χρήση κοινών υποδομών και κοινόχρηστων 
υποστηρικτικών υπηρεσιών / Μείωση Κόστους Εγκατάστασης (25-27%) και Διοικητικού Κόστους και 
Λειτουργικών Εξόδων (45-50%)  

Πλεονεκτήματα & Κίνητρα Ανάπτυξης Ε.Π.  



 Δραστική μείωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) στις περιοχές με υψηλή αντικειμενική αξία  

 Πλήρης απαλλαγή φόρου μεταβίβασης/ δωρεάς για επιχειρήσεις εντός ΕΠ 

 Ανώτατα όρια αμοιβών συμβολαιογράφου /υποθηκοφύλακα  (8.000 €/ 4.000€) 

 Μερική απαλλαγή φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση παγίων εγκαταστάσεων 
με σκοπό την μετεγκατάσταση σε ΕΠ  

 Υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου (N.4399/2016)/ Πρόσθετα 
κίνητρα Α.Ν. και ΕΣΠΑ 

 Επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 15 εκ. €, εφόσον υλοποιούνται εντός των Ε.Π., 
χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» του Ν.3894/2010 και εντάσσονται στο «fast track» 
απολαμβάνοντας πλήθος πλεονεκτημάτων. 

 Κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία Clusters επιχειρήσεων με σκοπό και τη χρηματοδότηση 
τους (ΕΠΑνΕΚ)/ Συνέργιες/ Προαγωγή της έρευνας 

 Κοινές ενεργειακές, ευρυζωνικές & περιβαλλοντικές υποδομές (διαχείριση απορριμμάτων, 
συμπαραγωγή) 

 Φορέας Διαχείρισης/ Οικονομίες κλίμακας 

 Κάλυψη της υποχρέωσης μετεγκατάστασης σε ΕΠ έως 08.08.2019 (αρθ.75/παρ.1 του Ν.3982/2011) 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των επιχειρήσεων logistics που βρίσκονται εντός αστικού 
ιστού.  

Πλεονεκτήματα & Κίνητρα Ανάπτυξης Ε.Π.  



Τα Επιχειρηματικά Πάρκα ως ανταποδοτικές 

ιδιωτικές επενδύσεις  



Οι ΕΑΝΕΠ ως Επενδυτικοί Φορείς 
 Οι «ιδιωτικοί» επενδυτικοί φορείς ΕΑΝΕΠ, διακρίνονται κατά κανόνα σε δύο 

κατηγορίες: 

 Οι μέτοχοι - επενδυτές της ΕΑΝΕΠ είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή/και 
ιδιοκτήτες ακινήτων εντός της έκτασης που προορίζεται για την ανάπτυξη Ε.Π. 

 Οι μέτοχοι – επενδυτές της ΕΑΝΕΠ είναι ανεξάρτητοι επενδυτικοί φορείς 
(developers). 

 Οι φορείς/επενδυτές που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία ανάπτυξης Ε.Π. μέσω της 
ΕΑΝΕΠ, αποσκοπούν: 

 σε πρότυπη πολεοδομική – περιβαλλοντική συμμόρφωση / μείωση 
διοικητικού και αδειοδοτικού κόστους / υψηλούς συντελεστές εκμετάλλευσης 

 σε τεχνική – λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος  υφισταμένων 
επαγγελματικών εγκαταστάσεων για την περίπτωση των Άτυπων 
Συγκεντρώσεων 

 σε επενδυτικό / ανταποδοτικό όφελος 

 σε συνδυασμό των ανωτέρω 

Ε.Π. – Ανταποδοτικές Ιδιωτικές Επενδύσεις 



Τα Ε.Π. ως αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις 
Εισφορές σε Γη & Χρήμα 

 Τα Ε.Π. είναι αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις. Οι δαπάνες ανάπτυξής τους καλύπτονται 
αποκλειστικά από τους ωφελούμενους ιδιοκτήτες αφού αφαιρεθούν τυχόν πόροι 
συγχρηματοδότησης (δημόσια συμμετοχή). 

 Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων εντός του Ε.Π. υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη δημιουργία 
των KX/KΦ χώρων και στις δαπάνες των έργων υποδομής με: 

 Εισφορά σε γη (25 % της αρχικής έκτασης) για τη δημιουργία κοινοχρήστων & 
κοινωφελών χώρων (οδοί, πράσινα κ.λπ.) που κατά κυριότητα ανήκουν στην ΕΑΝΕΠ. Το 
ΕΠ επιτρέπεται να είναι περιφραγμένο και περιμετρικά φυλασσόμενο. 

 Εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται στην ΕΑΝΕΠ για την κάλυψη της δαπάνης της 
κατασκευής των έργων υποδομής (δίκτυα οδοποιίας, υδραυλικά, ενεργειακά κ.λπ.). 

 Αν η ιδιοκτησία δεν μπορεί να εισφέρει γη, για τεχνικούς λόγους, αυξάνεται η εισφορά σε 
χρήμα, κατ’ αναλογία, και αντιστρόφως. 

 Αν η ΕΑΝΕΠ είναι μοναδικός κύριος της έκτασης, δεν υπάρχει εισφορά σε χρήμα. Το κόστος 
ανάπτυξης του Ε.Π. βαρύνει την ΕΑΝΕΠ. 

Ε.Π. – Ανταποδοτικές Ιδιωτικές Επενδύσεις 



Γιατί να χρηματοδοτήσεις ένα ΕΠ; 

Περίπτωση  1 – Εγκατεστημένη Επιχείρηση: 

Επιτυγχάνεται: 

• Εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας σε καθεστώς υψηλής ασφάλειας 
δικαίου, όσον αφορά την αδειοδότηση, τη λειτουργία και την 
περιβαλλοντική συμμόρφωση. 

• Σημαντική υπεραξία γης μέσω πολεοδόμησης με επαρκείς όρους δόμησης 
(αύξηση αξίας παγίων ή/και πωλήσεις οικοπέδων) 

• Συμμετοχή σε συλλογικό σχήμα διοίκησης – διαχείρισης  / Επίτευξη 
οικονομιών κλίμακος και έσοδα από facilities management. 

Περίπτωση  2 – Ιδιοκτήτης Γης : 

Επιτυγχάνεται: 

• Σημαντική υπεραξία γης μέσω πολεοδόμησης  

Ε.Π. – Ανταποδοτικές Ιδιωτικές Επενδύσεις 



Περίπτωση  3 - Επενδυτής: 

Επιτυγχάνεται: 

• Απόκτηση γης για δραστηριότητες real estate 

• Δημιουργία εσόδων από την αξιοποίηση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
υποδομών (facilities management) 

• Δημιουργία εσόδων από την άσκηση δραστηριότητας διοίκησης και 
διαχείρισης του Πάρκου που εξασφαλίζονται με κατάλληλες θεσμικές 
προβλέψεις. 

• Εξασφαλισμένη επιστροφή επενδεδυμένων κεφαλαίων 
συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού απόδοσής τους, μέσω της εισφοράς 
σε χρήμα που βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. & καταβάλλεται 
υποχρεωτικά από τους οφελούμενους ιδιοκτήτες γης, λόγω ένταξης των 
ακινήτων τους στο σχέδιο πόλης. 

Γιατί να χρηματοδοτήσεις ένα ΕΠ; 

Ε.Π. – Ανταποδοτικές Ιδιωτικές Επενδύσεις 



• Μέσο Κόστος ανάπτυξης Ε.Π. (βασικά έργα υποδομής):  

10.000 €/στρ  - 15.000 €/στρ αρχικής επιφάνειας 
 

• Μέσο Κόστος ανάπτυξης Άτυπων Συγκεντρώσεων (Ε.Π.Ε. /βασικά 
έργα υποδομής):  

≈ 8.000 €/στρ  αρχικής επιφάνειας 

Σημείωση: Ο προσδιορισμός του τελικού κόστους ανάπτυξης προϋποθέτει την 
εκπόνηση των τεχνικών μελετών των έργων υποδομής. 

 

• Μέσο Κόστος υπηρεσιών, μελετών & διοίκησης/αδειοδότησης 
(έκδοση ΚΥΑ) κλπ : 

800 €/στρ  - 1.200 €/στρ αρχικής επιφάνειας 

Ιστορικά στοιχεία κόστους ανάπτυξης Ε.Π.  

Ε.Π. – Ανταποδοτικές Ιδιωτικές Επενδύσεις 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 



 Ιδιωτική Χρηματοδότηση (ιδία κεφάλαια ΕΑΝΕΠ, επενδυτές) 

 Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) 

 Δανεισμός από Εμπορικές Τράπεζες 

 Δανεισμός από τα ειδικά ταμεία χρηματοδότησης της ΕΕ (π.χ. 
JESSICA, Ταμείο Υποδομών, EBRD, ΕΤΕπ) υπό προϋποθέσεις  

Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Πάρκων 



• Άρθ. 51, Ν.3982/2011: «Η ίδρυση και οργάνωση όλων των κατηγοριών των 
Επιχειρηματικών Πάρκων …… θεωρείται παραγωγική επένδυση ……. και δύναται να 
επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε η επιχορήγηση καλύπτεται 
από εθνικούς πόρους είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από οποιαδήποτε 
μορφή χρηματοδότησης.» 

• ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020: Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής 
Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα»: «Αφορά στην ανάπτυξη και 
λειτουργία οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων διαφόρων κατηγοριών με βάση τις 
διατάξεις και ορισμούς του ν. 3982/2011 με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων 
επιχειρηματικών - βιομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες της 
χώρας.» 

• Άρθ. 1, παρ.1, Ν. 4146/2013: Επιχειρηματικά Πάρκα με προϋπολογισμό άνω των 
5.000.000€ θεωρούνται Στρατηγικές Επενδύσεις (Fast Track) 

• Άρθ. 12, παρ. η, Ν.4399/2016: επιχειρήσεις, των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται 
σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.)… 
υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων του άρθ. 12 του νόμου (Αναπτυξιακός) 

Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοδοτικών Ενισχύσεων Ε.Π. 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  
ΑΤΥΠΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 



Χωροταξικό & Πολεοδομικό Χάος στην άτυπη «βιομηχανική» συγκέντρωση 
Ε = 450 στρ./ 102 ιδιοκτησίες/ 35 εγκατεστημένες επιχειρήσεις 

Μελέτη – Περίπτωση: Επιχειρηματικό Πάρκο Βαμβακιάς Ελευσίνας  



Δραστηριότητα  Επιφάνεια (στρ) Ποσοστό  

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 167 38% 

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ 95 22% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 107 24% 

ΛΟΙΠΑ 69 16% 

Σύνολο  438 100% 

ΜΕΛΕΤΗ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Εγκατεστημένες δραστηριότητες περιοχής 



Εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη (ΦΕΚ 208ΑΑΠ/30.09.2015) 

Μελέτη - Περίπτωση  
Επιχειρηματικό Πάρκο Βαμβακιάς Ελευσίνας  



Δραστηριότητα  Επιφάνεια (στρ) Ποσοστό  

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 128 33% 

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ 84 21% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 86 22% 

ΛΟΙΠΑ 47 15% 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 29 7% 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 2% 

Σύνολο  382 100% 

ΜΕΛΕΤΗ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Προβλεπόμενες δραστηριότητες μετά την πολεοδόμηση 



Έργα Υποδομής 

Έργα Υποδομής προϋπολογισμού  
8.560.415,42€ 

Έργα Υποδομής σήμερα Έργα Υποδομής μετά την 
πολεοδόμηση 

Οδοποιία  Χωματόδρομος 1,5 χλμ 6,65 χλμ 

Πεζόδρομοι/Πεζοδρόμια - 13,30 χλμ 

Ύδρευση  - 6,20χλμ 

Αποχέτευση Ομβρίων - 3,25 χλμ 

Αποχέτευση Ακαθάρτων - 5,84 χλμ 

Οδοφωτισμός  - 12 χλμ 

Δίκτυο Οπτικών Ινών - 8,5 χλμ 

Κτήριο Διοίκησης - 500 τμ 

Πυρόσβεση  - √ 

Φύτευση/ Περιμετρικό Πράσινο - 24 στρ. / 4,8 χλμ 

Κεντρικό σύστημα διαχείρισης & 
εποπτείας (π.χ. ασφάλεια) 

- √ 

Μελέτη – Περίπτωση: Επιχειρηματικό Πάρκο Βαμβακιάς Ελευσίνας  



Εγκεκριμένοι Όροι Δόμησης 

Όροι Δόμησης  Πριν την 
πολεοδόμηση 

(εκτός σχεδίου) 

Μετά την 
πολεοδόμηση 

(εντός σχεδίου) 

Συντελεστής Δόμησης 0,9 1,4 

Συντελεστής Κάλυψης 30% 60% 

Αρτιότητα  20.000 τ.μ. 1.000/2.000 τ.μ. 

Μελέτη – Περίπτωση: Επιχειρηματικό Πάρκο Βαμβακιάς Ελευσίνας  



Εγκεκριμένες Χρήσεις Γης & Επιτρεπόμενες Δραστηριότητες 
Εκτός σχεδίου βάσει ΓΠΣ 

1. Βιομηχανία – Βιοτεχνία  

2. Χονδρεμπόριο παρά την παλαιά Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου 

1. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και 
μέσης όχλησης 

2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και 
μέσης όχλησης 

3. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής 
και μέσης όχλησης 

4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής 
και μέσης όχλησης (κτίρια – γήπεδα) 

5. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής (logistics) 

6. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) 

7. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης 
συνήθων οχημάτων − αυτοκινήτων, 
μεγάλων και βαρέων οχημάτων, 
μηχανημάτων έργων, αγροτικών 
μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής 

8. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων 

9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, 
Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

10. Περίθαλψη – Ιατρεία (μόνο 

πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς 
νοσηλεία) 

11. Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς 
περιορισμό είδους και βάρους 
οχημάτων 

12. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και 
Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και 
ηλεκτρικής ενέργειας) 

13. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς (ΜΜΜ) 

14. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων 
(ΙΚΤΕΟ –ΚΤΕΟ) 

15. Σταθμοί αστικών, υπεραστικών και 
διεθνών λεωφορείων 

16. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων 

17. Ελικοδρόμιο 

18. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, 
αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο 
της εστίασης − αναψυχής 

19. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά 
κέντρα 

20. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών, 
υπεραγορές, πολυκαταστήματα, 
εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις 

21. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 

22. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης 
επιχειρήσεων 

23. Διοίκηση 

24. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις 

25. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής 

26. Κατοικία για προσωπικό 
ασφαλείας/εργαζομένους στο Ε.Π. 

27. Κοινωνική πρόνοια 

28. Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 

Εντός σχεδίου βάσει εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης (Ν.4269/2014) 

ΜΕΛΕΤΗ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  



ΜΕΛΕΤΗ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

«Αχαρακτήριστη» Ζώνη Ασπροπύργου  
 

Από τις άτυπες συγκεντρώσεις και το χωροταξικό και περιβαλλοντικό 
χάος στους Οργανωμένους Υποδοχείς και στα  

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
«ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗ ΖΩΝΗ» ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Η διαχείριση των δασικών εκτάσεων ως «επιτρεπτών επεμβάσεων» που διασφαλίζει την υπαγωγή 
τους και την αξιοποίηση τους εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, συνιστά σπουδαίο παράγοντα 
αξιολόγησης της επιλογής ανάπτυξης του σύμφωνα με το Ν.3982/11. 

Μελέτη – Περίπτωση: «Αχαρακτήριστη Ζώνη» Ασπροπύργου 



ΕΠ Ειδικού Τύπου Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(logistics) Ασπροπύργου 

Μελέτη – Περίπτωση: «Αχαρακτήριστη Ζώνη» Ασπροπύργου 

Εολικό = 7.000 στρ     Εδομημένο= 4.500 στρ 



ΜΕΛΕΤΗ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 



Θέση εντός λιμένος – 32 στρ.  
(χώρος εναπόθεσης ασυνόδευτων φορτίων) 

Θέση Γκρίκα – 550 στρ. 
(πέριξ και σε επαφή με το ΒΙΟΠΑΘΕ) 

Μελέτη – Περίπτωση: Ε.Π. Εφοδιαστικής Ηγουμενίτσα 



Α/Κ της Εγνατίας Οδού στην ευρύτερη περιοχή του Έργου 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 



Σύνδεση με Εγνατία Οδό (Κόμβος Ψάθας –Γκρίκα) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 



Εγνατία Οδός και Προβλεπόμενη Σιδηροδρομική Γραμμή  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 



Προτεινόμενη  χάραξη Σιδηροδρομικής Γραμμής από  
Σ.Σ Κρυσταλλοπηγής έως το Ε.Κ. 

•  Συνολικό μήκος  Σ.Γ.  L= 5,3 Κm 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 



Οργάνωση Λιμενικής Ζώνης Ηγουμενίτσας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 



Πολεοδομική Οργάνωση Πολεοδομικό Σχέδιο 

Πολεοδομική Μελέτη  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 



ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  Ε.Κ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

(451στρ μεικτά για logistics) 

α/α Περιγραφή 

Ιστορικό Κόστος 

ΕΠ Μεταποίησης 

σε € 

ΦΠΑ 
Συνολικό  

Κόστος € 

α. 
Δαπάνες Ίδρυσης & Οργάνωσης Φορέα 

ΕΑΝΕΠ 
50.000,00 11.500,00 61.500,00 

β. Απόκτηση γης 100.000,00   100.000,00 

γ. Κόστος Έργων Υποδομής  4.449.014,00 1.023.273,22 5.472.287,22 

  1. Δίκτυο Εσωτερικής  Οδοποιίας 1.677.424,00 385.807,52 2.063.231,52 

  2. Δίκτυο Ύδρευσης  289.408,00 66.563,84 355.971,84 

  3. Δίκτυο Αποχέτευσης ομβρίων  967.232,00 222.463,36 1.189.695,36 

  4. Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων  588.336,00 135.317,28 723.653,28 

  5. Επέκταση Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων  297.500,00 68.425,00 365.925,00 

  6. Κτήριο Διοίκησης (250τμ) 200.000,00 46.000,00 246.000,00 

  7. Δίκτυο Διανομής Ενέργειας  / Οδοφωτισμός 259.896,00 59.776,08 319.672,08 

  8. Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο   79.968,00 18.392,64 98.360,64 

  
9. Ανάπτυξη επιλεγμένων χώρων πρασίνου - 

Έργα Πυρόσβεσης 
89.250,00 20.527,50 109.777,50 

δ. Μελέτες - Τεχνικός Σύμβουλος  690.000,00 158.700,00 848.700,00 

  1. Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών   265.000,00 60.950,00 325.950,00 

  2. Διοίκηση Έργου   425.000,00 97.750,00 522.750,00 

ε. Οικονομοτεχνικός Σύμβουλος Έργου 73.000,00 16.790,00 89.790,00 

  Συνολικό Κόστος Έργου (α+β+γ+δ+ε) 5.362.014,00 1.210.263,22 6.572.277,22 

Παραδοχές 

 Ο Προϋπολογισμός εκπονήθηκε με τη 
χρήση δεικτών κόστους, ελλείψει 
Τεχνικών Μελετών 

 Στον Προϋπολογισμό δεν μετέχουν 
τυχόν δαπάνες αναβάθμισης της 
έκτασης του ΒΙΟΠΑΘΕ 

 Στον προϋπολογισμό δεν μετέχουν 
δαπάνες εξωτερικών υποδομών 
(οδική σύνδεση κ.λπ.) 

 Τα Η/Μ δίκτυα κατασκευάζονται σε 
δύο φάσεις. Στον Προϋπολογισμό 
μετέχουν οι δαπάνες έργων Α’ Φάσης 

 Ο τελικός προϋπολογισμός θα 
προσδιοριστεί με την οριστικοποίηση 
των Τεχνικών Μεγεθών του ΕΚ και την 
εκπόνηση των Μελετών (Οριστική & 
Εφαρμογής) των Έργων Υποδομής 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



ΚΦ Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 

Ιατρείο - Φαρμακείο  Μεταποιητικές δραστηριότητες 

Θάλαμος προσωπικού Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα 

Εστιατόριο Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)/ (Αποθήκες χωρίς επεξεργασία 

των φορτίων, Αποθήκες με επεξεργασία των φορτίων, Αποθήκες – Ψυγεία)/ 

(Διαμετακόμιση, Εισαγωγές – Εξαγωγές, Εσωτερικό Εμπόριο) 

Κτίριο διοίκησης  Δραστηριότητες του ν. 1575/1985 (Α` 207). 

Τελωνείο  Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια κλπ 

Γραφείο ασφαλείας - Πύργος ελέγχου Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

Συντήρηση εγκαταστάσεων  Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου 

Μηχανοστάσιο – Υποσταθμός  Παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, 

Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων 

Συνεργείο + Σταθμός οχημάτων-

μηχανημάτων 

Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Πρατήριο καυσίμων με υπόγειες δεξαμενές 

καυσίμων  

Δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, ιδίως μέσω θερμοκηπιακών 

καλλιεργειών, καθώς και υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας 

τους 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα του νέου ΠΔ για τις Χρήσεις Γης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του Έργου όπως αποτυπώνονται στην 
απασχόληση έχουν ως ακολούθως: 

 71 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων υποδομής  

 210 θέσεις Μέση Ετήσια Ανθρωποαπασχόληση  κατά τη διάρκεια της 
εικοσαετούς περιόδου ανάπτυξης του ΕΠ Εφοδιαστικής Ηγουμενίτσας ή 
4.200 θέσεις εργασίας συνολικά 

 5 μόνιμες θέσεις εργασίας / έτος από τη λειτουργία του Φορέα (ΕΑΝΕΠ) 

 18 θέσεις εξωτερικών συνεργατών του Φορέα 

Στα παραπάνω μεγέθη δεν συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις εργασίας που θα 
δημιουργηθούν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 



Προβλέψεις – κατευθύνσεις  

Ελληνική Επικράτεια: 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ) Ανάπτυξης ΕΠ που πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα, 
από τη ΓΓΒ, για σχόλια είναι δυστυχώς εκτός κλίματος και εκτός εποχής. Προβλέπει 
ΕΠ Εφοδιαστικής 4.900στρ.στην Ελληνική Επικράτεια για τα επόμενα 20 χρόνια, όταν 
η αχαρακτήριστη ζώνη του Ασπροπύργου 7.000 στρ. περίπου 

 

Αιτωλοακαρνανία: 

1. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α (υψηλή όχληση): 1.100 στρ 

2. Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής: 0 

 

Στο ερώτημα γιατί και πως τεκμηριώνεται, δεν έχουμε απάντηση.  

Ελπίζω να το μάθουμε σήμερα εδώ. 

Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ) Ανάπτυξης ΕΠ 



Για να θυμηθούμε τα παλιά… 





• Κοινωνικοοικονομική & Αναπτυξιακή Ταυτότητα νομού 
• Ανάλυση στοιχείων συμβατότητας βάσει: 

– Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Βιομηχανίας (ΕΧΒ) 
– Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδας 
– ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ. 
– Μελέτης ΤΕΕ για το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ν. Αιτωλ/νίας 
– Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2008 – 2013 Ν.Α. Αιτωλ/νίας 
– Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου 

• Αναλυτική παρουσίαση νομοθετικού πλαισίου ανάπτυξης ΕΠ 
(Ν.25/45/1997, Ν.3982/2011 υπό ψήφιση) 

• Ανάλυση – παρουσίαση Μελέτης Περίπτωσης -  Εφαρμογής: ΒΙΟΠΑ 
Αγ. Νικολάου Κρήτης 

• Συμπεράσματα – Προτάσεις  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 2009 

























 «ΠΕΠΔ.5 Επιχειρηματικά πάρκα: Προβλέπεται η χωροθέτηση δύο (2) 
επιχειρηματικών πάρκων (ΒΙΟΠΑ) υπερτοπικής εμβέλειας για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των παραγωγικών δραστηριοτήτων συνολικής έκτασης 582,4 στρ. 

o Περιοχή 1 (ΜΟ): που χωροθετείται δυτικά του ΠΣΑ επί της οδού Αγρινίου – 
Καλυβίων (άξονας 1ου επιπέδου/ εθνική οδός σύνδεσης της πόλης του Αγρινίου 
με το Δυτικό Άξονα/Ιόνια Οδό) σε άμεση συσχέτιση με την προβλεπόμενη θέση 
του νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγρινίου, έκτασης 275 στρ.  

o Περιοχή 2 (ΧΟ): που χωροθετείται νότια του ΠΣΑ και γειτνιάζει άμεσα με τις 
πολεοδομικές ενότητες Αερογέφυρας (ΠΕ14) και Πανεπιστημίου (ΠΕ21), με τον 
οικισμό Βελούχι, έκτασης 307,4 στρ.  

o Χρήσεις Γης: Άρθρο 5 του Π.Δ./23.02.1987, σε συνδυασμό με τα άρθρα 41 και 43 
του Ν3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011) 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!!! 

o Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 4 στρ. 

o Ο ΣΔ καθορίζεται σε 1,2 

ΓΠΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/2013 



Περιοχή 1 

Περιοχή 2 



Το κεντρικό ερώτημα της παρέμβασης μου 

• Βιομηχανικά Πάρκα 

• Επιχειρηματικά Πάρκα 

• Logistics Centers 

Το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασης μου 

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011 είναι υποδοχείς γενικής 
επιχειρηματικότητας που υποδέχονται οριζόντια όλους τους τομείς της παραγωγής 
(βιομηχανία – βιοτεχνία, εφοδιαστική, υπηρεσίες κ.λπ.), σε ρυθμούς και 
προτεραιότητες που καθορίζονται από την ζωή και την πραγματική οικονομία. 

Τα ΕΠ αποτελούν βαριές και σύνθετες τεχνικές υποδομές, υψηλής λειτουργικής αξίας 
και οικονομικής ανταποδοτικότητας. Η υλοποίηση τους προϋποθέτει και επιβάλει τη 
δεσπόζουσα συμμετοχή των Μηχανικών, σε μία ευρύτατη, διακλαδική, σύνθεση με 
πολλαπλές εξειδικεύσεις και δεξιότητες. Η συμμετοχή αυτή επιβάλλεται από το «πρώτο 
λεπτό» του σχεδιασμού μέχρι την υλοποίηση & την συντήρηση/ διαχείριση του έργου.  

Τα ΕΠ ως οριζόντιες υποδομές & ο Ρόλος του Μηχανικού 



ΘΕΣΗ (ΧΩΡΟΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στις 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

ΒΕΠΕ

13%

ΑΒΣ

38%

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

21%

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

28%

ΒΕΠΕ ΑΒΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Μελέτη Ανάπτυξης Οργανωμένων Υποδοχέων στην Ελλάδα (2010) 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(σε εκ. €) 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΒΣ Εμβ. 

(στρ.) 
ΝΕΑ 

ΕΠΙΧΕΙΠΑ 
Εμβ. 
(στρ.) 

Α 5 2 2.468 3 1.625 73,68 2012 - 2013 1.500.000,00 € 

Β 4 0 0 4 4.372 83,80 2013 – 2017 900.000,00 € 

Γ 36 24 28.890 12 7.959 663,29 2015 - 2020 2.700.000,00 € 

Δ 21 6 9.657 15 5.226 267,90 2016 - 2021 

Ε 2 0 0 2 1.088 19,59 2023 - 2030 

ΣΥΝΟΛΟ 68 32 41.015 36 20.270 1.108,26 5.100.000,00 € 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων  
2012 – 2030 



Συμπέρασμα:  
Η υπαγωγή επιχειρήσεων της εφοδιαστικής 
σε Επιχειρηματικά Πάρκα και η οργάνωση 
– πολεοδόμηση των άτυπων 
συγκεντρώσεων, σύμφωνα με το 
ν.3982/11, πρέπει να αναδειχθεί ως 
βασική προτεραιότητα του τομέα των 
Logistics. Η αναγκαιότητα αυτή επιβάλλει 
πιο επιτακτικά τον θεσμικό εκσυγχρονισμό 
του νόμου σύμφωνα με τις προτάσεις που 
ανεδείχθησαν σε πρόσφατη μελέτη «Ex 
Post» Impact Assessment του ΣΕΒ,  η 
οποία εκπονήθηκε με την επιστημονική 
υποστήριξη της ReDePlan AE. 

Συμπέρασμα:  ΕΠ Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας  √ 

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

 Σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα με 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις εφοδιαστικής σε νόμιμες 
υποδομές και εγκαταστάσεις σε Οργανωμένους 
Υποδοχείς. 



Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225Α)  

«Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής & άλλες διατάξεις»  

ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

(άρθρο 50 N. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α)  



Τι αλλάζει; 

 Καταργείται η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Η Επιχείρηση ελέγχεται ως προς την τήρηση των 
προϋποθέσεων νομιμότητας ΜΕΤΑ την έναρξη της λειτουργίας 
της. 

 

Τι θεσμοθετείται; 

 Η υποβολή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Έναρξη Λειτουργίας) 

Βασικές Έννοιες/ Διαδικασίες Αδειοδότησης ΚΑΔ 



1) Θεσμική κατοχύρωση λειτουργίας της επιχείρησης. 

2) Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης στο πλαίσιο μιας νέας 
ανακατάταξης του κλάδου (με ή χωρίς Άδεια). 

3) Μείωση/ σταθεροποίηση διοικητικού κόστους. 

4) Προβολή σύγχρονης περιβαλλοντικής ταυτότητας και 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

5) Προνομιακή πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και 
κίνητρα. 

Γιατί η Επιχείρηση χρειάζεται Άδεια; 



 Σε ΒΕ.ΠΕ. και Ε.Π. (Ν. 4458/1965, Ν. 2545/1997, Ν.3982/2011) 

 

 Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ΠΔ των χρήσεων γης (υπό 
κατάρτιση σε αντικατάσταση του ΠΔ 23.02.1987): 

 Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως (Άρθρο 4 Ν. 
4302/14 – υπό κατάρτιση ΠΔ: «Αστικά Κέντρα Ενοποίησης 
Εμπορευμάτων») 

 Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων 
οικισμού (προ του 1923 ή ΠΔ 24/04/1985) εφόσον δεν υφίσταται 
ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες 
διατάξεις 

Περιοχές χωροθέτησης ΚΑΔ 



ΚΑΔ Κατηγορίας Α1 & Α2:  

Εγκατάσταση/ Επέκταση/ Εκσυγχρονισμός (Άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4302/2014) 

 ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης  

 Τίθενται σε λειτουργία με την υποβολή εντύπου ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ έναρξης Λειτουργίας, μετά την 
έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης 

Αδειοδότηση ΚΑΔ/ Κατηγορίας Α1, Α2 & Β – Ν.4014/2011 

ΚΑΔ Κατηγορίας Β 

Α) Εγκατάσταση για πρώτη φορά (Άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 4302/2014) 

 ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης (ανεξαρτήτως της ύπαρξης  ή μη 
μηχανολογικού εξοπλισμού) 

 Τίθενται σε λειτουργία με την υποβολή εντύπου ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ έναρξης Λειτουργίας 

 

Β) Επέκταση/ Εκσυγχρονισμός (Άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 4302/2014) 

 ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης, εφόσον κατά την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό 
μεταπίπτουν στην Κατηγορία Α’ 



ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Κέντρα Αποθήκευσης και 
Διανομής  με ή χωρίς ψύξη 

ή κατάψυξη  
  

> 200.000 m3  κτιρίου για 
αποθήκευση ξηρού 

φορτίου 

≤ 200.000 m3 κτιρίου για 
αποθήκευση ξηρού 

φορτίου 

Ο όγκος μέτρησης είναι ο όγκος του κτιρίου 
που αδειοδοτείται πολεοδομικά και 

προορίζεται για αποθήκευση χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται χώροι γραφείων και 

λοιπές υποδομές.  

>30.000 m3 όγκου  
αποθήκευσης ψυκτικού 

φορτίου ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη και τον όγκο  

μείζονος κτιριακής 
υποδομής αποθήκευσης 

ξηρού φορτίου 

≤30.000 m3  όγκου 
αποθήκευσης ψυκτικού 
φορτίου για κτιριακές 
υποδομές αμειγούς 

χρήσης  αποθήκευσης υπό 
ψύξη 

  

≤30.000 m3   όγκου 
αποθήκευσης ψυκτικού 

φορτίου υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτός 

βρίσκεται εντός κτιριακής 
υποδομής αποθήκευσης 
που δεν υπερβαίνει τα  

200.000 m3 

Κέντρα Αποθήκευσης και 
Διανομής  ανοικτού τύπου 

εναπόθεσης containers 
 

>50.000 m2  επιφάνεια 
γηπέδου αποθήκευσης 

containers 

≤ 50.000 m2  επιφάνεια 
γηπέδου αποθήκευσης 

containers 

Η επιφάνεια μέτρησης είναι η επιφάνεια 
του γηπέδου που αδειοδοτείται και 

προορίζεται για αποθήκευση containers, 
συμπεριλαμβανομένων και των 

επιφανειών των κτηρίων τεχνικής 
υποστήριξης (χώροι γραφείων, χώροι 
υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού, 

λοιπές υποστηρικτικές υποδομές) 

 

Στον Πίνακα «Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις – Διάφορες Εγκαταστάσεις» της ΥΑ υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 
37674 /2016 (ΦΕΚ  2471Β) προστίθενται οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Εφοδιαστικής 12/07/2016 

Προτάσεις Νομοθετικής Ρύθμισης: Περιβαλλοντική Κατάταξη ΚΑΔ 



 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ  ΧΑΜΗΛΗ  

Κέντρα Αποθήκευσης και 
Διανομής με ή χωρίς ψύξη 

ή κατάψυξη 
  

> 200.000 m
3
 κτιρίου για 

αποθήκευση ξηρού φορτίου 
≤ 200.000 m

3
 κτιρίου για 

αποθήκευση ξηρού φορτίου 

Ο όγκος μέτρησης είναι ο όγκος του 
κτιρίου που αδειοδοτείται 

πολεοδομικά και προορίζεται για 
αποθήκευση χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται χώροι γραφείων 
και λοιπές υποδομές.  

>30.000 m
3
 όγκου  αποθήκευσης 

ψυκτικού φορτίου ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη και τον όγκο  
μείζονος κτιριακής υποδομής 
αποθήκευσης ξηρού φορτίου 

≤30.000 m
3
  όγκου αποθήκευσης 

ψυκτικού φορτίου για κτιριακές 
υποδομές αμειγούς χρήσης  

αποθήκευσης υπό ψύξη 

 

≤30.000 m
3
  όγκου αποθήκευσης 

ψυκτικού φορτίου υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται 

εντός κτιριακής υποδομής 
αποθήκευσης που δεν 

υπερβαίνει τα  200.000 m
3
 

Κέντρα Αποθήκευσης και 
Διανομής ανοικτού τύπου 

εναπόθεσης containers 
 

>50.000 m
2 

 επιφάνεια γηπέδου 

αποθήκευσης containers 

≤ 50.000 m
2
  επιφάνεια γηπέδου 

αποθήκευσης containers 

Η επιφάνεια μέτρησης είναι η 

επιφάνεια του γηπέδου που 

αδειοδοτείται και προορίζεται για 

αποθήκευση containers, 

συμπεριλαμβανομένων και των 

επιφανειών των κτηρίων τεχνικής 

υποστήριξης (χώροι γραφείων, χώροι 

υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού, 

λοιπές υποστηρικτικές υποδομές) 

Στον Πίνακα «52 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - 52.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» του Παραρτήματος της 
ΚΥΑ υπ’ αριθμ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β’) προστίθενται οι ακόλουθες δραστηριότητες:   

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Εφοδιαστικής 12/07/2016 

Προτάσεις Νομοθετικής Ρύθμισης: Βαθμός Όχλησης ΚΑΔ 



Το ΑΚΕΕ θα πρέπει να προσομοιωθεί, για την χωροθέτηση του, με 
επαγγελματικό εργαστήριο (χαμηλής όχλησης) της παρ. 2 του άρθρου 
17 του Ν.3982/2011 ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Σχετική διάταξη πρέπει να νομοθετηθεί. 

 
ΑΚΕΕ και ΚΑΔ χωροθετούνται χωρίς περιορισμούς σε ΒΕ.ΠΕ. και Ε.Π. 

του Ν. 3982/2011 αντιστοίχου βαθμού όχλησης. 
 
Για την χωροθέτηση του ΑΚΕΕ, ως υποδομής χαμηλής όχλησης, ή του 

ΚΑΔ συναρτήσει του βαθμού όχλησης θα πρέπει να προβλεφθούν ως 
συμβατές δραστηριότητες στις παρακάτω κατηγορίες χρήσεων γης, 
σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως: 

Πρόταση Χωροθέτησης ΑΚΕΕ και ΚΑΔ/ Χρήσεις γης 



 σε ΓΠΣ και ρυμοτομικά σχέδια που εκπονήθηκαν με βάση το ΠΔ 
27/03/1987: 

Γενική κατοικία 

(άρθρο 3)

 

(max 1.500 m
2
) 



(max 1.500 m
2
)

Πολεοδομικό Κέντρο 

(άρθρο 4)



(max 1.500 m
2
)



(max 1.500 m
2
)

ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ προς εξυγίανση 

(άρθρο 5)
  

Περιοχή Χονδρεμπορίου 

(άρθρο 7)
  

Περιοχή οχλούσας βιομηχανίας, βιοτεχνίας 

(άρθρο 6) 
   

Κατηγορία  ΑΚΕΕ 
ΚΑΔ 

Χαμηλής όχλησης 

ΚΑΔ 

Μέσης 

όχλησης

ΚΑΔ

Υψηλής 

όχλησης

Πρόταση Χωροθέτησης ΑΚΕΕ και ΚΑΔ/ Χρήσεις γης 



 σε ΓΠΣ και ρυμοτομικά σχέδια που θα εκπονηθούν εφεξής με το θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ) 
που θα αντικαταστήσει το Κεφάλαιο Β του Ν. 4269/2014 που καταργήθηκε*: 
 

*Καταργήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α) 

Κατηγορία  ΑΚΕΕ 
ΚΑΔ  Χαμηλής 

όχλησης 

ΚΑΔ  Μέσης 

όχλησης

ΚΑΔ 

 Υψηλής όχλησης

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς

 (άρθρο 16)



(max 300 m
2
)

Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου

 (άρθρο 17)



(max 1.500 m
2 

) 

Πολεοδομικό Κέντρο

 (άρθρο 18)
 

Χονδρικό Εμπόριο

 (άρθρο 22)
  

Εγκαταστάσεις ΜΜΕ 

(άρθρο 23)
  

Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης 

(άρθρο 25)
  

Τεχνολογικό Πάρκο, Τεχνόπολις

 (άρθρο 27) 
 

Εμπορευματικό Κέντρο

 (άρθρο 28)
  



(με την έγκριση του 

ΓΠΣ )

Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης

 (άρθρο 29) 
   

Οικισμοί 

 (άρθρο 30)



(max 600 m
2
)



(max 600 m
2
)

Πρόταση Χωροθέτησης ΑΚΕΕ και ΚΑΔ/ Χρήσεις γης 



ΚΥΑ Αδειοδότησης ΚΑΔ 
οικ. 53346/645/Φ.61/2017 (ΦΕΚ 1668Β) 



Βήμα 1  

Υποβολή Ερωτηματολογίου 

Βήμα 2  

Απάντηση Υπηρεσίας 
 (εντός 7 εργασίμων ημερών)  

Προσδιορισμός Περιβαλλοντικής 
κατάταξης – Βαθμού όχλησης – 

Απαιτούμενων Δικαιολογητικών 
ΚΑΔ 

Βήμα 3  

Συγκέντρωση 
Δικαιολογητικών 

Βήμα 4  

Υποβολή Δικαιολογητικών 
για την έκδοση Άδειας 

Εγκατάστασης 

Βήμα 5  

Α) Κοινοποίηση Δικαιολογητικών 
στις αρμόδιες εγκριτικές αρχές 

(εντός 10 ημερών) – Συγκέντρωση 
Εγκρίσεων (εντός 30 ημερών)  

Β) Αυτοψία Επιχείρησης (εντός 15 
ημερών) 

Βήμα 6  

Α) Ενημέρωση Φορέα  ΚΑΔ για τυχόν 
παρεκκλίσεις – Προθεσμία άρσης 

διαπιστωμένων παρεκκλίσεων (εντός 
10 ημερών από τη διενέργεια 

Αυτοψίας)   

Β) Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης  

Βήμα 7  

Δημιουργία Φακέλου 
Δικαιολογητικών και τήρηση 
του στις εγκαταστάσεις του 

Φορέα ΚΑΔ 

Βήμα 8  

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  -  
Ενημέρωσης Αδειοδοτούσας Αρχής για 
την έναρξη λειτουργίας του Φορέα ΚΑΔ 

(χωρίς κατάθεση άλλων 
δικαιολογητικών) 

Β) Παραλαβή (αυθημερόν)  αντιγράφου  
- μοναδικού αριθμού υποβληθείσας 

Γνωστοποίησης   

Γ) Άμεση Λειτουργία 

Βήμα 9  

Α) Κοινοποίηση Γνωστοποίησης 
στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 

(εντός 5 εργασίμων ημερών) 

Β) Αυτοψία Φορέα ΚΑΔ ως 
νομίμως λειτουργών 

Διαδικασία Εγκατάστασης 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Διαδικασία Γνωστοποίησης Λειτουργίας 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 

Διαδικασία Αδειοδότησης ΚΑΔ Κατηγορίας Α1 & Α2 



Βήμα 1  

Υποβολή Ερωτηματολογίου 

Βήμα 2  

Απάντηση Υπηρεσίας (εντός 7 
εργασίμων ημερών)  

Προσδιορισμός ΠΠΔ – Βαθμού 
όχλησης – Απαιτούμενων 

Δικαιολογητικών ΚΑΔ 

Βήμα 3 

Δημιουργία Φακέλου 
Δικαιολογητικών και τήρηση του 
στις εγκαταστάσεις του Φορέα 

ΚΑΔ 

Βήμα 4 

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  -  
Ενημέρωσης Αδειοδοτούσας Αρχής 

για την έναρξη λειτουργίας του 
Φορέα ΚΑΔ (χωρίς κατάθεση 

άλλων δικαιολογητικών) 

Β) Παραλαβή (αυθημερόν)  
αντιγράφου  - μοναδικού αριθμού 

υποβληθείσας Γνωστοποίησης   

Γ) Άμεση Λειτουργία 

Βήμα 5  

Α) Κοινοποίηση Γνωστοποίησης 
στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 

(εντός 5 εργασίμων ημερών) 

Β) Αυτοψία Φορέα ΚΑΔ ως 
νομίμως λειτουργών 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Διαδικασία Γνωστοποίησης 
Λειτουργίας 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 

Διαδικασία Αδειοδότησης ΚΑΔ Κατηγορίας Β’ 



Από το Ν. 4302/2014 στον Ν.4442/2016, δημιουργείται: 

• Μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία αδειοδότησης της 
εφοδιαστικής 

• Μια νέα ευκαιρία για ένα πραγματικά απλό και 
αντιγραφειοκρατικό σύστημα αδειοδότησης των 
επιχειρήσεων 

Ας το τολμήσουμε! 

 

Ν. 4442/2016 – Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Αδειοδότησης 





Σας ευχαριστούμε!  

 


