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Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τους 7 βασικούς άξονες του αναπτυξιακού νομοσχεδίου»

Το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που θα τεθεί τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση και
θα κατατεθεί εν συνεχεία στη Βουλή, έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας για την επίτευξη του αναπτυξιακού
άλματος που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τους 7 βασικούς
άξονες και σχολιάζει τις αρχικές ενέργειες του νομοσχεδίου που επιδιώκουν τα εξής:
1.Απλούστευση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
Υιοθετείται, για το σκοπό αυτό, ως γενικός κανόνας πρώτα να ξεκινούν τη λειτουργία τους οι
επιχειρήσεις και στη συνέχεια να διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
2.Καταργείται η απαρχαιωμένη κατηγορία «μεσαίας όχλησης», ιδίως για βιοτεχνικές και
εμπορικές επενδύσεις.
3.Γίνεται ευκολότερη η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα και παρέχεται
δυνατότητα

διαμεσολάβησης

μεταξύ

φορέα

διαχείρισης

πάρκου

και

εγκατεστημένων

επιχειρήσεων για την άμεση επίλυση διαφορών.
4.Αποτυπώνονται και συγκεντρώνονται όλα τα γεωχωρικά δεδομένα (π.χ. όροι και περιορισμοί
δόμησης, δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλός, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές natura, κλπ) σε
έναν «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη».

Γ. Κασιμάτη 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680
Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5.Η Ψηφιακή Τράπεζα Γης (ΨΤΓ): Αν υπάρχει διατηρητέο κτίσμα ή άλλο βάρος στην
αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, θα προβλέπεται το ενδεχόμενο μεταφοράς συντελεστή
δόμησης

σε

«περιοχές

υποδοχής».

Χαρακτηριστικά

τέτοια

παραδείγματα,

πλην

των

διατηρητέων κτηρίων, είναι οι δημόσιες εκτάσεις προς απόσυρση, εγκαταλελειμμένες βιομηχανίες
και ξενοδοχεία, καθώς και ακίνητα κοινωφελών χρήσεων τα οποία έχουν δεσμευθεί.
6.Προβλέπεται απλούστευση για όλους τους τύπους εταιρειών ως προς τον έλεγχο των
δημοσιευτέων στοιχείων στο ΓΕ.ΜΗ. και επιτάχυνση της αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων
μέσω «outsourcing» υπηρεσιών. Είναι ενδεικτικό ότι λιμνάζουν 2.500 φάκελοι που θα
μπορούσαν να φέρουν νέες επενδύσεις, δουλειές και ανάπτυξη στη χώρα.
7.Προβλέπεται ενιαία ρύθμιση για τις κεραίες τηλεπικοινωνιών, η οποία αντικαθιστά την
κατακερματισμένη νομοθεσία, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα νέας
γενιάς. Όπως επίσης και η δημιουργία πάρκων κεραιών και η θέσπιση Εθνικού παρατηρητηρίου
Η/Μ πεδίων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης ορίων
ασφαλούς έκθεσης στα πεδία.
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε:
«...Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το περιεχόμενο του πολυνομοσχέδιου, προωθεί
ένα νέο μοντέλο που θα δώσει ισχυρή ώθηση στο επιχειρείν του τόπου μας. Δίνει ειδικά κίνητρα
για αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και διευκόλυνσης των ιδιωτικών επενδύσεων σε
δημόσια ακίνητα. Ξεκάθαρα απλουστεύει τις διαδικασίες τόσο για τη σύσταση όσο και την
αδειοδότηση λειτουργίας των επιχειρήσεων. Προβλέπει την ίδια διαδικασία ελέγχου των
δημοσιευμένων στοιχείων στο ΓΕ.ΜΗ. για όλους τους τύπους εταιρειών, την επιτάχυνση της
αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων και την ευκολότερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων
εντός σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων. Το Ε.Β.Ε.Π. έχει διαβεβαιώσει ότι διαθέτει την
οργάνωση και είναι στη διάθεση του Υπουργού να συνδράμει με τις υπηρεσίες του στο
επενδυτικό προσκλητήριο με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση. Τα
Επιμελητήρια είναι εδώ για να αξιοποιηθούν κατάλληλα...»
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