
Παρ.2 Άρθρο 56Α ΝΟΜΟΣ 3982/2011

 Η χαρακτηριζόμενη με την παρ. 1 περιοχή συνιστά Οργανωμένο Υποδοχέα 2.
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών ∆ραστηριοτήτων (ΟΥΜΕ∆) της παρ. 4 του 
άρθρου 41, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών 
Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αστική, 
κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική εξυγίανση της ευρύτερης 
περιοχής της Λεκάνης Απορροής Ασωπού (ΛΑΠ), για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ’ 
αρ. 16784/9.2.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 609) και σε αυτήν μπορεί να 
ιδρυθεί αποκλειστικά και μόνο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ), τα όρια 
του οποίου θα καταλαμβάνουν κατά παρέκκλιση της περ. ε’ της παρ. 2 του 
άρθρου 56, μέρος ή το σύνολο της έκτασης που οριοθετείται με το 
τοπογραφικό διάγραμμα της παρ. 1, με τους περιορισμούς που διέπουν την 
οργάνωση Πάρκων εντός δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων, ζωνών 
απαλλοτρίωσης σιδηροδρομικών γραμμών και οδών, συμπεριλαμβανομένου του 
πλάτους αυτών ή άλλων εκτάσεων που προστατεύονται βάσει των κείμενων 
διατάξεων με εφαρμογή του άρθρου 44. Γαίες υψηλής παραγωγικότητας 
μπορούν να συμπεριλαμβάνονται εντός των ορίων του ΕΠΕ και σε αυτές 
επιτρέπονται όλες οι συμβατές με το ΕΠΕ δραστηριότητες. Στις εκτάσεις 
αυτής της κατηγορίας επιτρέπεται επίσης και η εκτέλεση κάθε έργου 
υποδομής του ΕΠΕ, εφαρμοζομένων των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας επί 
των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.

Εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση ανάπτυξης επιχειρηματικού 
πάρκου στην αρμόδια ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξαιρούνται από την περιοχή της παρ. 
1 του παρόντος άρθρου και η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 
47 για τις εκτάσεις αυτές, εκδίδεται κατά τις οικείες διατάξεις.

Τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) της παρούσης 
παραγράφου μπορούν να επεκταθούν και πέραν της άνω οριοθετημένης 
εκτάσεως αποκλειστικά προς τις όμορες περιοχές που καθορίζονται στο 
εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του πρώην ∆ήμου Σχηματαρίου 
Βοιωτίας (ΤΑΑΠΘ 607/31.12.2010) ως Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών 
∆ραστηριοτήτων (ΒΙΠΑ, Ζώνη Ανάπτυξης Βιομηχανικών ∆ραστηριοτήτων 
χαμηλής όχλησης, Ζώνη Χονδρεμπορίου), στις οποίες υφίσταται Άτυπη 
Βιομηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) και χρήζουν εξυγίανσης. Η επέκταση αυτή, που 
δεν μπορεί να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού της έκτασης 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εγκρίνεται με την κοινή υπουργική απόφαση 
της παρ. 1 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4849/2021 με ισχύ την 05/11/2021


