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ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗN ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015 - 31/12/2015) 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Αξιότιμα μέλη, 

Στην περυσινή Έκθεση του ΔΣ, είχαμε αναδείξει την παραγνώριση της 

Βιομηχανίας και του ρόλου της  στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της Χώρας μας. 

Η Βιομηχανία παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις δεν αποτελούσε για 

την πολιτεία,  εδώ και πολλά χρόνια, προτιμητέο πυλώνα ανάπτυξης της 

Χώρας. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι η βασική προοπτική και μέριμνα 

των αναπτυξιακών Νόμων ήταν διαχρονικά  «Η προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης της Χώρας με την διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των 

επενδύσεων με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική 

ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή 

συνοχή και η προώθηση, της πράσινης οικονομίας, η αποτελεσματική 

λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού της Χώρας», στην πράξη,  η διαμόρφωση νέου επιχειρηματικού 

και παραγωγικού προτύπου που θα προσέδιδε στην οικονομία μας 

ανταγωνιστικότητα, τεχνογνωσία και θα προωθούσε τις εξαγωγές, δεν 

κατέστη εφικτή. 
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Αντίθετα, περιπέσαμε στην δίνη της χρηματοοικονομικής ασφυξίας σε όλη την 

περίοδο της  Τραπεζικής κρίσης και στα capital controls στην συνέχεια. 

Στο διάστημα αυτό η οικονομία μπήκε ύπνωση, η εγχώρια αγορά πάγωσε και οι  

επιχειρήσεις, όσες δεν αντέδρασαν με εξαγωγές, έχουν σοβαρό πρόβλημα 

επιβίωσης. 

Η κατάσταση αυτή, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων φαίνεται να 

αναστρέφεται. 

Η σύσταση του Υφυπουργείου, Βιομηχανίας είναι ένα θετικό και αισιόδοξο βήμα. 

Η Υφυπουργός Βιομηχανίας έδειξε ευθύς εξαρχής την πρόθεσή της να 

καταγράψει όλα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να αναδείξει τον ρόλο 

και την συμμετοχή της Βιομηχανίας στην ανάπτυξη της Χώρας και στην 

διαμόρφωση του ΑΕΠ της. 

Ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις δεσμεύθηκε για τη συγκρότηση ενός 
επιτελικού συμβουλευτικού οργάνου με την ισόρροπη συμμετοχή της διοίκησης, 
των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Γιατί αυτό που 
σήμερα απουσιάζει, ώστε να δρομολογηθούν θεσμικά οι προϋποθέσεις 
πολιτικής, κοινωνικής και διοικητικής συνεργασίας στην τροχιά της 
ανασυγκρότησης του βιομηχανικού τομέα και της μεταποίησης, είναι ένα 
κατάλληλο πολιτικό και θεσμικό «όργανο εθνικής συνεργασίας». Βασικός 
στόχος αυτής της θεσμοθετημένης συνεργασίας θα είναι η συστηματική 
αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του χώρου της βιομηχανίας, μέσω της 
εκπόνησης ενός προγράμματος άμεσων ενεργειών,  που θα προσδιοριστεί με 
την τριμερή συνεργασία της πολιτείας, των εκπροσώπων της βιομηχανίας και 
των εκπροσώπων των εργαζομένων. 

Για το λόγο αυτό η κυρία Υφυπουργός προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του 
Φόρουμ για τη Βιομηχανία, το οποίο θα πλαισιώθηκε από  θεματικές ομάδες 
εργασίας, που ήδη επεξεργάσθηκαν επιμέρους σχέδια δράσης άμεσων 
ενεργειών τα οποία ο ΣΒΣΕ έχει ήδη αποστείλει στα μέλη του. 

Οι ανωτέρω θεματικές Ομάδες οι προτάσεις των οποίων θα πάρουν την τελική 
τους μορφή από την ομάδα Συντονισμού του ΣΑΕΒ (Σχέδιο Άμεσων Ενεργειών 
για τη Βιομηχανία (ΣΑΕΒ) είναι οι ακόλουθες: 

Δομή και λειτουργία της Φόρουμ για τη Βιομηχανία - Ομάδες Εργασίας  

Α.  Ομάδα ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
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Β. Ομάδα διασύνδεσης  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Γ. Ομάδα ενίσχυσης ΜμΕ 

Δ. Ομάδα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ε. Ομάδα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΣΤ. Ομάδα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της επεξεργασίας και της διαβούλευσης για την 
διαμόρφωση των προτάσεων αυτής της Ομάδας που στοχεύει στη δημιουργία 
και διατήρηση ενός απλού, σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 
αλλά και ειδικά για την αναστροφή της αποβιομηχάνισης της Ελλάδας. Η ομάδα 
ασχολήθηκε με την επεξεργασία προτάσεων για την άρση διοικητικών εμποδίων, 
για τη βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης, για επίλυση θεμάτων που 
αφορούν βιομηχανικά πάρκα και τα πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας, για θέματα 
εποπτείας της αγοράς, για τα θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και ενέργειας 
Σε αυτήν την ομάδα ο ΣΒΣΕ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση τροποποίησης και 
συμπλήρωσης του Ν. 3982/2011, έχοντας κατά νου την πρωτοβουλία του 
Περιφερειάρχη κυρίου Μπακογιάννη για ανάπτυξη ΕΠΕ στην περιοχή Οινοφύτων 
–Σχηματαρίου. Η πρόταση αυτή έχει ως ακολούθως: 
 
 Ολοκληρωμένη πρόταση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν. 

3982/2011 προκειμένου να καταστεί λειτουργικότερος και 
αποτελεσματικότερος 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε συστηματική και 
σταθερή οικονομική ανάπτυξη, νέες επενδύσεις και αποτελεσματική βελτίωση 
των παραμέτρων ευδοκίμησης της ανταγωνιστικότητας, χωρίς να χωροθετηθούν, 
να οργανωθούν και να αναπτυχθούν νέοι Οργανωμένοι Υποδοχείς 
Δραστηριοτήτων. Τα τελευταία 40 χρόνια, οι Οργανωμένοι Υποδοχείς 
Δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν δεν απέδωσαν την αναμενόμενη κάλυψη 
και οι λόγοι ανάγονται στην προχειρότητα επιλογής της θέσης χωροθέτησης τους 
και στην προφανή έλλειψη σχετικής επιστημονικής έρευνας και αξιολόγησης των 
εν λόγω επιλογών. Προφανώς οι υφιστάμενοι Οργανωμένοι Υποδοχείς 
Δραστηριοτήτων, με διαθέσιμη κάλυψη, πρέπει να επαναξιολογηθούν ως προς 
την δυνατότητα τους, είτε να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, είτε με κατάλληλη 
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πριμοδότηση να υποδεχθούν επαναπατριζόμενες τοιαύτες. Συναφώς τα 
Επιχειρηματικά Πάρκα διευκολύνουν συνέργειες, εξασφαλίζουν οικονομίες 
κλίμακας και κατά την εγκατάσταση και κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων 
και συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να ξαναδεί η πολιτεία τις πολιτικές που θα αναπτύξει για 
να ικανοποιήσει την απαιτούμενη στήριξη της πολυπόθητης ανάπτυξης. 
Υπάρχει ανάγκη να δοθούν πρόσθετα κίνητρα που θα κινητοποιήσουν το 
ενδιαφέρον των επενδυτών. 
Τα κίνητρα αυτά πρέπει να πλαισιώσουν τον βασικό νόμο που καλύπτει την 
ανάγκη αυτή δηλαδή τον Ν. 3982/2011. 
Είναι επίσης απαραίτητο να δούμε τον Ν. 3982/2011 και ως προς τον χαρακτήρα 
του ως εργαλείο οργάνωσης και εξυγίανσης Άτυπων Βιομηχανικών 
Συγκεντρώσεων, με πρόδηλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δεδομένου ότι εν 
τέλει είναι αυτές που σήμερα καλύπτουν πολύ μεγάλο ποσοστό της Εθνικής 
παραγωγής και έχουν εντονότατο εξαγωγικό προσανατολισμό. 
Τα κίνητρα θα πρέπει να έχουν πολλαπλό στόχο. 
1. Να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των εγκατεστημένων επιχειρήσεων να 
συμμετέχουν στην ίδρυση φορέα εξυγίανσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού 
Πάρκου Εξυγίανσης 
(ΕΠΕ) και έτσι να επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο συναίνεση. 
2. Να διευκολύνουν την χρηματοδότηση για την εκτέλεση των βασικών έργων 
εξυγίανσης. 
3. Να αποτελούν οδηγό εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων και αποφασιστικό 
εργαλείο επέκτασης των εγκατεστημένων εντός του ΕΠΕ. 
4. Να διευκολύνουν την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στο ΜΚ των Φορέων 
Εξυγίανσης και ανάπτυξης ΕΠΕ 
Συναφώς τα κίνητρα που προτείνονται πρέπει να συνδέονται: 
• Με τη δυνατότητα άμεσης ίδρυσης φορέα ΕΠΕ. 
• Με την ευελιξία που απαιτείται για την επιτάχυνση του έργου εξυγίανσης της 
Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης. 
• Με την απλούστευση αδειοδότησης στην έκδοση οικοδομικών αδειών και 
αδειών λειτουργίας. 
• Με τη δυνατότητα επέκτασης των υφισταμένων επιχειρήσεων βάσει των 
βελτιωμένων όρων δόμησης που προτείνονται. 
• Με την προσέλκυση νέων επενδύσεων στον χώρο. 
• Με τη θεσμοθέτηση κινήτρων τόσο για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων 
στο ΜΚ του Φορέα ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου ή του Φορέα 
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εξυγίανσης και ανάπτυξης του ΕΠΕ όσο και για την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων στον χώρο. Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνονται οι εξής βελτιώσεις 
του Ν.3982/2011, όσον αφορά τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης: 
1. Να περιορισθούν δραστικά οι χρόνοι και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες 
εγκρίσεων της Διοίκησης. 
2. Να προβλεφθεί διαδικασία συνολικής, για ολόκληρο το ΕΠΕ, έγκρισης 
παρέκκλισης ύψους κτιρίων που σήμερα παρέχεται για κάθε κτίριο χωριστά από 
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. 
3. Να προβλεφθεί ουσιαστική βελτίωση των ποσοστών επιχορηγήσεων που 
προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος, μέχρι του ανώτατου ποσοστού που ορίζει ο 
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιοχή. 
4. Να θεσπισθεί, ιδιαίτερα για τα ΕΠΕ, σταθερό φορολογικό καθεστώς 
προκειμένου να προσελκυσθούν νέες παραγωγικές επενδύσεις και να 
αποτελέσει κίνητρο παραγωγικών επεκτάσεων και εκσυγχρονισμού των ήδη 
υφισταμένων επιχειρήσεων. 
5. Να θεσπιστεί σύστημα διενέργειας αποσβέσεων κατ΄ επιλογήν του επενδυτή 
για τις νέες παραγωγικές επενδύσεις. 
6. Να δημιουργηθεί Παρατηρητήριο Αξιών Γης πριν την έναρξη υλοποίησης ενός 
ΕΠ, προς αποφυγή κερδοσκοπιών επί της γης που θα αναπτυχθεί. Οι αξίες γης 
είναι ένα σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζει ο φορέας οργάνωσης αμέσως μετά 
τη θεσμοθέτηση ενός ΕΠ. Η βάση της αξίας γης επί της οποίας θα υπολογιστούν 
τόσο το αναλογούν κόστος έργων υποδομής που θα ακολουθήσει όσο και οι 
προβλεπόμενες εισφορές γης και χρήματος είναι άκρως σημαντική τόσο για την 
ανάπτυξη του Πάρκου όσο και για την μελλοντική προσέλκυση επιχειρήσεων και 
θα πρέπει να γίνεται με τις αξίες γης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης 
χαρακτηρισμού της περιοχής ως χρήζουσας περιβαλλοντικής εξυγίανσης. 
7. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις 
περιλαμβάνουν ήδη εγκατεστημένες και λειτουργούσες επιχειρήσεις, θα πρέπει 
να ληφθεί μέριμνα ώστε από την έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού μέχρι την 
διαπίστωση της ολοκλήρωσης των υποδομών του ΕΠΕ, να επιτρέπεται η 
παράλληλη λειτουργία των υφισταμένων επιχειρήσεων 
8. Να βελτιωθούν οι όροι δόμησης ως ακολούθως: 
• Για υψηλά κτίρια μέχρι 30μ. να μην απαιτείται έγκριση παρέκκλισης ύψους 
(άρθρ.9 παρ.2α του Ν.3325/2005). 
• Να μην προσμετρείται στον συντελεστή όγκου η άνευ έγκρισης παρέκκλισης 
ανέγερσης υψηλού κτιρίου μέχρι 30μ. εφόσον δεν υπερβαίνουν το 20% της 
συνολικής έκτασης. 
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• Να θεσπιστεί συντελεστής όγκου χωρίς περιορισμό για το 20% της κάλυψης 
του  γηπέδου. 
• Οι υπολογισμοί της εισφοράς σε γη 15% επί της αρχικής έκτασης της 
ιδιοκτησίας και η εισφορά σε χρήμα 15% να γίνονται επί της αξίας του γηπέδου 
κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης χαρακτηρισμού ως περιοχής που χρήζει 
περιβαλλοντικής εξυγίανσης. 
• Να θεσπισθεί δυνατότητα ένταξης ιδιωτικών εγκαταστάσεων που μπορούν να 
αποτελέσουν αυτούσιες υποδομές ή να συμπληρώσουν άλλες υποδομές χωρίς 
να χάσουν το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ενώ παράλληλα η αξία τους θα 
αφαιρείται από την υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα και σε γη. 
 
Έτσι πιστεύουμε ότι θα επιλυθούν προβλήματα και θα απαλειφθούν  οι 

παρακάτω απαριθμούμενοι κίνδυνοι, που απειλούν σήμερα τις Επιχειρήσεις και 

την τοπική Κοινωνία. 

 

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ Προβλήματα. 

 

1. Συγκρούσεων χρήσης γης, λόγω έλλειψης θεσμοθετημένων    χρήσεων. 
2. Ανορθόδοξης ανάπτυξης των κτιριακών όγκων 
3. Εκτός σχεδίου δόμησης 
4. Μη λειτουργικό οδικό δίκτυο 
5. Μη ορθολογική χωροθέτηση των επιχειρηματικών εγκαταστάσεων 
6.  Έλλειψη βασικών δικτύων υποδομής 

 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ 
1. Απουσία προϋποθέσεων πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων 
2. Στρέβλωση της σχέσης «επιχειρηματικότητα – κοινωνία» 
3. Έλλειψη συνεργειών στον τομέα της έρευνας (εκπαίδευση – 

επιχειρηματικότητα) 
4. Διασφάλιση των τοπικών κοινωνιών από την άναρχη χωροταξικά δόμηση 

επιχειρήσεων. 
5. Κίνδυνος περαιτέρω αύξησης της ανεργίας 
6. Κίνδυνος  Δημογραφικής υποβάθμισης 
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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

1. Δυσχέρειες διοικητικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
2. Ανεπάρκεια συντελεστών (κάλυψης και δόμησης) για την εκμετάλλευση 

των οικοπέδων 
3. Ουσιαστική αδυναμία εδαφικής επέκτασης των υφισταμένων 

Επιχειρήσεων. 
4. Απειλή μη υπαγωγής στα καθεστώτα δημόσιας ενίσχυσης (Αναπτυξιακός 

Νόμος, ΕΣΠΑ, ΣΕΣ κλπ.) 
 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το «προνόμιο» να φιλοξενεί στα 
γεωγραφικά της όρια και συγκεκριμένα στην μείζονα περιοχή Οινοφύτων 
Σχηματαρίου, μία από τις μεγαλύτερες Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της 
Χώρας, με πολεοδομικές ατέλειες, με προβληματικό οδικό δίκτυο  χωρίς δίκτυα 
και υποδομές με παντελή έλλειψη οργάνωσης με  αποτέλεσμα να έχει 
δημιουργηθεί μία πολύ κακή εικόνα και για την περιοχή και για τις ίδιες τις 
εγκατεστημένες Επιχειρήσεις.  

Σε αυτό έχει συντελέσει τα μέγιστα η ρύπανση του Ασωπού ποταμού με τα 
γνωστά πολλαπλά δυσμενή αποτελέσματα: 

1.  Στην  ευρύτερη περιοχή, 

2.  Στην επαπειλούμενη υγεία των κατοίκων,  

3. Στην εικόνα της περιοχής και εντός της χώρας και στο εξωτερικό.  συνέπειες 

που είτε έχουν ήδη επέλθει είτε απειλούνται. 

4. Σε τελευταία ανάλυση στην ανάπτυξη της χώρας. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα θα υλοποιηθεί η συνεργασία με την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας  και θα ζητηθεί να εγκριθεί από την ΤΓΣ η υπογραφή Συμφωνίας  
προθέσεων συνεργασίας για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης 
Οινοφύτων-Σχηματαρίου το βασικό περίγραμμα της οποίας περιγράφεται ως 
ακολούθως. 

 

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
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Η παρούσα έχει  αφετηρία  πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, η οποία ανελήφθη 

κατ’ εντολή του Π.Σ., όπως ρητά απορρέει από την απόφαση 207/2015 του Π.Σ 

(σημείο 5.iv) συντάχθηκε δε και υπογράφεται μετά από συζητήσεις και 

διαπραγματεύσεις.  Για τον προσδιορισμό των θεμάτων τεχνικής φύσεως, που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα, τα μέρη υποστηρίχθηκαν με την κατάλληλη 

τεχνική και νομική υποστήριξη, κατά περίπτωση. 

 

 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ  - ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα  μέρη συμφωνούν  να εργαστούν από κοινού, το κάθε ένα εξ’ αυτών κατ' 

αρμοδιότητα, ευθύνη και δυνατότητα του, για την περιβαλλοντική εξυγίανση και 

την πολεοδομική οργάνωση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης των 

Οινοφύτων-Σχηματαρίου και ειδικότερα για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού 

Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/11,  με 

βάση τις ειδικότερες κατευθύνσεις, αποφάσεις και δεσμεύσεις που το κάθε 

μέρος αναλαμβάνει, όπως στην παρούσα συνοπτικά και ενδεικτικά  

περιγράφεται.    

Η παρούσα συμφωνία είναι στα πλαίσια  των αποφάσεων του Π.Σ. Στερεάς 

Ελλάδας με αριθ. 207/2015. 

 

 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει διαχρονικά σημαντικές προσπάθειες ,έχει αναλάβει 

και διαχειριστεί σημαντικές πρωτοβουλίες με την κεντρική Διοίκηση με κύρια 

επιδίωξη την περιβαλλοντική εξυγίανση και οργάνωση της περιοχής, μέσω της 

ανάπτυξης των κατάλληλων έργων υποδομής και πολεοδόμησης, με ταυτόχρονο 

στόχο την εξυπηρέτηση των σοβαρών αναγκών και προβλημάτων των  

Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της συμβολής τους στην τοπική ανάπτυξη και την 

εθνική οικονομία. Κορυφαία πρωτοβουλία αποτέλεσε η προώθηση πρότασης 

τροποποίησης βασικών διατάξεων του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄/17-6-2011. 

Προς τον σκοπό αυτό επιδίωξε και επέτυχε με την τότε  Γενική Γραμματεία 
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Βιομηχανίας, να αναλάβει Νομοθετική πρωτοβουλία για ίδρυση Επιχειρηματικού 

Πάρκου εξυγίανσης ( ΕΠΕ).  Στη συνέχεια με την Φ/Α15/2/ΙΟΚ.1028/74 από 

24/1/2013 απόφασή  συστήθηκε 9μελής  μικτή επιτροπή ΥΑΑΥΜΔ-ΥΠΕΚΑ στην 

οποία συμμετείχε και ο ΣΒΣΕ δια του κυρίου Νικολάου Κουδούνη και της κυρίας 

Κακαουνάκη ως συμβούλου του Συνδέσμου, με αντικείμενο την χωροταξική 

οργάνωση και εξυγίανσης της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης της περιοχής 

Οινοφύτων-Σχηματαρίου στο πλαίσιο των προβλέψεων του Ν.3982/2011 και η 

εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων του Ν.3982/2011, εάν απαιτείτο. Η επιτροπή 

αφού εξέτασε διεξοδικά το θέμα κατέληξε με την από 23 Ιουλίου 2013 απόφαση 

της να προτείνει την προσθήκη του άρθρ. 57 α μετά το άρθρ. 57 με τίτλο: 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ –ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», δια του οποίου προβλέπονταν 

ουσιαστικές παρεμβάσεις στο Ν.3982/2011 οι οποίες εξασφάλιζαν την 

βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη των Επιχειρήσεων της περιοχής και 

παράλληλα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις υγιούς επιχειρηματικού και 

περιβαλλοντικού περιβάλλοντος υποδοχής νέων επιχειρήσεων. 

Δυστυχώς η πρόταση τροπολογίας δεν προωθήθηκε από την Πολιτική ηγεσία 

προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων. 

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στη ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και θα ζητηθεί από την ΤΓΣ να την αποδεχθεί  και να 

εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο κύριο Νικόλαο Κουδούνη  να την υπογράψει.  
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3.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΒΣΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

H παρουσία και η συμμετοχή του ΣΒΣΕ σε όλες τις εκδηλώσεις, ημερίδες και 

συνέδρια Της χρονιάς που πέρασε έχουν ενισχύσει την εικόνα του ΣΒΣΕ προς τα 

έξω, τον έχουν καταξιώσει ενώπιον όχι μόνον ενώπιον των Δημόσιων αρχών, της 

Τοπικής και Περιφερειακής αυτοδιοίκησης αλλά και της τοπικής κοινωνίας,  

Ειδικότερα:  

 

 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

 Ικανοποίηση αίτησης χορηγίας του Συλλόγου, ο οποίος ασχολείται με την 

ανάπτυξη και διάδοσης του αθλήματος της άρσης βαρών στη Δημοτική 

Ενότητα του Δήμου Οινοφύτων υπό την υψηλή εποπτεία και εμψύχωση 

του Ολυμπιονίκη, στο άθλημα αυτό, κυρίου Πύρρου Δήμα, με αρκετές 

μέχρι σήμερα διακρίσεις και επιτυχίες. Το ετήσιο κόστος κάλυψης των 

δαπανών λειτουργίας του Συλλόγου αφορά στολές, φόρμες όργανα, 

μετακινήσεις κλπ μέρος των οποίων καλύπτουν οι γονείς. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε η αποδοχή της αίτησης 

χορηγίας με το ποσό των € 350,00 προς απόδειξη της ευαισθησίας του 

Συνδέσμου και της αυξημένης Εταιρικής  Κοινωνικής Υπευθυνότητας. 

 Ο ΣΒΣΕ συνδιοργάνωσε με την Ελληνική Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΟΠ) τον 
Δήμο Τανάγρας και το Αθλητικό Σύλλογο "ΚΑΠΕΤΑΝ Ι. ΛΙΑΠΗΣ" τους 
Πανελλήνιους Αγώνες Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης που έγιναν 
με εξαιρετική επιτυχία στο κλειστό γυμναστήριο Σχηματαρίου την 27η 
Φεβρουαρίου 2016. 

Ο Πρόεδρος κ. Ν. Κουδούνης απεύθυνε χαιρετισμό κατά την βράβευσή 
του  από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΟΠ), 
Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Θάνο, για την προσφορά του ΣΒΣΕ στον 
Αθλητικό Σύλλογο Πάλης "ΚΑΠΕΤΑΝ Ι. ΛΙΑΠΗΣ" και για την χορηγία του για 
την διοργάνωση. 
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 Ο ΣΒΣΕ στάθηκε αρωγός στην εκδήλωση του Κέντρου Θηβαϊκού 
Πολιτισμού με ομιλία της κυρίας Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, με 
θέμα: "ΘΗΒΑ Πρωτεύουσα πόλη". 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, στο 
Συνεδριακό Κέντρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας. 

Χορηγοί της εκδήλωσης οι εταιρείες μέλη μας: ΕΛΒΑΛ ΑΕ και 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 

 Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, εκδήλωσε την αμέριστη 
υποστήριξή μου στην υποψηφιότητα των Δελφών ως Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δημόσια την 
ευαρέσκειά του και να ευχαριστήσει θερμά το σύνολο των μελών του, 
καθώς και όλες τις επιχειρήσεις για την ευγενική τους ανταπόκριση στο 
κάλεσμα του Συνδέσμου της 21ης Δεκεμβρίου 2015, να συνδράμουν το 
κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Τανάγρας που λειτούργησε στη 
περίοδο των εορτών. 

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων ήταν άκρως ικανοποιητική και 
καταδεικνύει την ευαισθησία και την βούληση  τους για κοινωνική 
προσφορά. 

 

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

• Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε εθιμοτυπική επίσκεψη – μετά από 

πρόσκληση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου – πραγματοποίησε την 1η 

Απριλίου η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και του 

Επιμελητηρίου Βοιωτίας στο Διοικητήριο της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας 

(ΕΑΒ) που εδρεύει στην Τανάγρα Βοιωτίας και τύχαμε πολύ θερμής υποδοχής. 

Κατά την συνάντηση η ηγεσία της ΕΑΒ μας παρουσίασαν την δραστηριότητα της 

εταιρείας και διαπιστώθηκε ευρύ πεδίο συνεργασίας στον τομέα της 

εκπαίδευσης στελεχών και ενδεχόμενης ανάπτυξης σχέσης ανταλλαγής και 

συνεργασίας στον τομέα της Τεχνολογίας. 
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 Μετά την από 11ης Σεπτεμβρίου 2015 πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη 

Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας & Εξυπηρέτησης του Πολίτη κύριο 

Δημήτριο Βουρδάνο, να κατατεθούν προτάσεις για τον νέο αναπτυξιακό 

νόμο και την  από 15   Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση του διενεργηθέντος 

Δ.Σ, επεξεργασθήκαμε και υποβάλαμε προτάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό 

Νόμο .  

 Ο ΣΒΣΕ  επεξεργάσθηκε την εισήγηση του περιφερειάρχη κυρίου 

Κωνσταντίνου Μπακογιάννη που αναγνώσθηκε από τον ίδιο στην ανοικτή 

διαβούλευση στην Λιβαδειά την 8η Οκτωβρίου 2015. Η εισήγηση αυτή 

αποτελεί σταθμό για την Ιστορία της ΑΒΣ Οινοφύτων – Σχηματαρίου και 

δικαιώνει τις μέχρι τώρα προσπάθειες του ΣΒΣΕ για ανάπτυξη 

Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή. 

 Συμμετοχή του ΣΒΣΕ στις ομάδες εργασίας του ΣΕΒ για την ανάπτυξη των 

θέσεων της Βιομηχανίας κατά την συμμετοχή στις αντίστοιχες Ομάδες του 

"Forum Βιομηχανίας" που σχεδιάζει να συστήσει η Υφυπουργός 

Βιομηχανίας κυρία Θεοδώρα Τζάκρη με σκοπό τον "Σχεδιασμό οδικού 

χάρτη άμεσων δράσεων για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας της Χώρας". 

 Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και Το Επιμελητήριο 

Βοιωτίας σε συνεργασία με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. διοργάνωσαν ενημερωτική 

εκδήλωση με θέμα: «Συνοπτική παρουσίαση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και 

παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις». Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 στο Συνεδριακό 

κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας στα Οινόφυτα. 

 Ο ΣΒΣΕ συμμετείχε με  εισηγήσεις και προτάσεις του στο πλαίσιο της 

διαβούλευσης κατά την παρουσίαση του  σχεδίου σύστασης «Κέντρου 

Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας», που στοχεύει στην συμπλήρωση 

και βελτίωση των σχεδιασμών της Περιφέρειας. 

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε σε πέντε φάσεις, μία σε κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα και αποσκοπούσε στο να καταγραφούν προτάσεις 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που 



 13 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια μας, καθώς και να αναζητηθούν 

πιθανές συνέργειες για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της 

παραγωγικότητας αυτών 

 O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας προέβη στην αισθητική αλλά 

και λειτουργική αναβάθμιση της ιστοσελίδας του (http://www.sbste.gr) 

στο πλαίσιο των προσπαθειών για αναβάθμιση της παρεχόμενης 

υποστήριξης  προς τα μέλη του 

Σε θέματα οικονομικά, χρηματοδότησης και περιφερειακής Ανάπτυξης, 

Σε θέματα  φορολογικά, 

Σε εργασιακά θέματα, 

Σε θέματα  περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και 

Σε  θέματα  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

 

5. ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 Μάρτιος 2016 - eRED -"Οργανωμένοι χώροι υποδοχής. Εργαλείο 

ανάπτυξης" (www.sbste.gr)  

 Ιανουάριος 2016 - Έθνος της Κυριακής-"Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς 

Ελλάδας: Μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη"(www.sbste.gr) 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

Οι καιροί είναι δύσκολοι και δυστυχώς τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα δεν 

φαίνεται να αρθούν σύντομα. Για αυτό προτρέπω όλες τις επιχειρήσεις να μην 

διστάζουν να αναδεικνύουν τα θέματα που τους απασχολούν και να τα 

επικοινωνούν στο ΔΣ ώστε  να προσπαθούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. 

Τέλος εύχομαι σε όλους μας να  ξεπεράσουμε με επιτυχία την σημερινή κρίση 

και να αναδειχθούμε  και πάλι πρωτοπόροι της Ανάπτυξης και της προκοπής.  

Μετά τιμής, 

http://www.sbste.gr/
http://www.sbste.gr/
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Οινόφυτα 10 Μαρτίου2016 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

Νικόλαος Κουδούνης 

 


