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20. NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982/2011 (ΦΕΚ/143/Α/2011): «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» - ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ  
 
Για την οικονοµική πρόοδο και την επιχειρηµατική ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο εφαρµογής του εθνικού 
χωροταξικού σχεδιασµού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και 
επιχειρηµατικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών αναπτύσσονται και οργανώνονται 
Επιχειρηµατικά Πάρκα διαφόρων κατηγοριών. Η ανάπτυξη των ΕΠ γίνεται για λόγους δηµόσιας ωφέλειας και 
αποσκοπεί: 
1. στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου 

ανάπτυξης, 
2. στη βελτίωση των υποδοµών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτυξιακής 

υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθµισης, 
3. στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης, 
4. στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων, 
5. στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών. 
Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δια της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 
µεριµνά για την εκπόνηση και εφαρµογή επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων 
στην Ελληνική Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι βασικές αρχές του εν λόγω επιχειρησιακού 
σχεδίου, οι περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη 
ΕΠ, ο αριθµός και το είδος τους, η δυναµικότητα του καθενός από αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
 
Χώροι οργάνωσης Επιχειρηµατικών Πάρκων 
H οργάνωση Επιχειρηµατικών Πάρκων σε χώρους που προστατεύονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως 
εντός ζώνης προστασίας αρχαιολογικών χώρων, τόπων προστατευµένων από τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας για την πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και δασικές εκτάσεις, 
όπως αυτά ορίζονται από τις οικείες διατάξεις, ενεργείται µόνον εφόσον επιτρέπεται από τη νοµοθεσία αυτή 
και υπόκειται στους περιορισµούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, σε περιοχές του δικτύου 
ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, στις οποίες περιλαµβάνονται οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της 
ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, η οργάνωση ΕΠ ενεργείται µόνον εφόσον επιτρέπεται από τα 
νοµικά καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα καθεστώτα 
αυτά. ∆εν επιτρέπεται η οργάνωση ΕΠ στους οικότοπους προτεραιότητας, στις περιοχές απόλυτης 
προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 του ν. 
1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και στους πυρήνες εθνικών δρυµών, στα διατηρητέα 
µνηµεία της φύσης και στα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους. 
Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ΕΠ ορίζεται σε 150 στρέµµατα για ΕΠ τύπου Α΄, 
σε 100 στρέµµατα για ΕΠ τύπου Β΄ και σε 50 στρέµµατα για ΕΠ Τύπου Γ΄ και για ΕΠ Ειδικού Τύπου. Η 
έκταση στην οποία δηµιουργείται το ΕΠ µπορεί να διακόπτεται από οδικά δίκτυα, εφόσον εξασφαλίζεται η 
λειτουργική ενότητά του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. ∆ηµοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόµοι µπορούν 
να ενσωµατωθούν στην έκταση του υποδοχέα, εφόσον αυτό δεν δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα. 
Ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη ΕΠ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
o να είναι κατάλληλος για το αντίστοιχο είδος του ΕΠ. Για την καταλληλότητα λαµβάνονται υπόψη οι 

υφιστάµενες νόµιµες δραστηριότητες,  
o να είναι ευχερής η µεταφορά πρώτων υλών και εµπορευµάτων, 
o να µην υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος για πληµµύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές και  
o να υπάρχει προσβασιµότητα στα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και λοιπά δίκτυα. Επίσης πρέπει 

να πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


