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          Νίκης 5-7 
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ΘΕΜΑ: Υπόμνημα ΣΒΣΕ στο πλαίσιο της ψήφισης του Νομοσχεδίου: «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση 

και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς 

Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες 

διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ  

Ευχαριστούμε θερμά για τη δυνατότητα που μάς δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, να εκφράσουμε -ως Σύνδεσμος 

Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)- τις απόψεις μας και να προτείνουμε συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των 

Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων 

Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης».  

Με το παρόν Υπόμνημα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας υποβάλλει τις απόψεις του για 

το εν θέματι σχέδιο νόμου, όπως διατυπώθηκαν  κατά την επεξεργασία του από τη Διαρκή 

Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. 

Οι σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις μας ακολουθούν: 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Με το Σχέδιο Νόμου επέρχεται βελτίωση και συμπλήρωση στο θεσμικό πλαίσιο για τα 

Επιχειρηματικά Πάρκα, 11 χρόνια μετά τον νόμο 3982/2011, αξιοποιώντας σε σημαντικό βαθμό την 

εμπειρία εφαρμογής που έχει μεσολαβήσει. Παράλληλα σειρά διατάξεων του νόμου 3982/2011 που 

αποτελούσαν ήδη εξέλιξη σε σύγκριση με εκείνες του ακριβώς προηγούμενου θεσμικού πλαισίου, 

του νόμου 2545/1997, διατηρούνται περαιτέρω σε ισχύ. Έχει γίνει συστηματική και σε λεπτομέρεια 

προετοιμασία.  

Στα θετικά της διαδικασίας καταγράφεται επίσης η σημαντική αξιοποίηση παρατηρήσεων που 

διατυπώθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, γεγονός που οδήγησε σε βελτιώσεις που έχουν 

αποτυπωθεί στη μορφή του σχεδίου νόμου που έχει εισαχθεί και συζητείται στη Βουλή. 

Αξίζουν θετικά σχόλια τόσο για τους υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και για το επιτελείο του 

γραφείου της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας και γενικότερα για όσους έχουν συμβάλει για το 

έργο αυτό. 
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2. Σύντομη γενική αξιολόγηση 

Α. Ενδεικτική αναφορά βελτιώσεων 

Ενδεικτικά, μεταξύ των θετικών βελτιώσεων και συμπληρώσεων που περιλαμβάνονται στο 

προτεινόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο μπορούν να αναφερθούν: 

➢ Λειτουργικές βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χωροθέτησης και 

πολεοδόμησης των Επιχειρηματικών Πάρκων 

➢ Η θεσμοθέτηση διαδικασίας για την έγκριση Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης χωρίς να 

απαιτείται η συναίνεση των ιδιοκτητών του 55% της έκτασης, όταν η Πολιτεία  έχει πάρει 

τη σχετική πρωτοβουλία. Έτσι υπηρετείται αποτελεσματικά ο στόχος για προστασία του 

περιβάλλοντος. 

➢ Η συμπλήρωση και συστηματοποίηση των διατάξεων περί δικαιώματος επιφανείας εντός 

Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. 

➢ Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε φάσεις 

ανάπτυξης ήδη υφισταμένων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων. 

 

Β. Πρόταση συμπληρωματικών βελτιώσεων 

➢ Υπάρχει χρησιμότητα για ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις, όπως η αποσαφήνιση ότι στα 

Επιχειρηματικά Πάρκα Α2 μπορούν να εγκαθίστανται και όσες Α1 δραστηριότητες 

μεταπίπτουν σε Α2 εντός Επιχειρηματικών Πάρκων. 

➢ Υπάρχουν και ορισμένα θέματα που έχουν τεθεί από μερίδα επιχειρήσεων εγκατεστημένων 

σε ΒΙΠΕ, στα οποία γίνεται αναφορά στη συνέχεια. 

3. Ειδικές παρατηρήσεις σε θέματα δραστηριότητας ΣΒΣΕ 

Α. Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων 

Όπως είναι γνωστό ο ΣΒΣΕ έχει αναγνωριστεί από την Πολιτεία ως ο εκπρόσωπος της 

επιχειρηματικής κοινότητας που λειτουργεί ως θεσμικός εταίρος για το εγχείρημα ανάπτυξης του 

Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων. 

Α1. Βελτιώσεις με το σχέδιο νόμου 

Με την ευθύνη αυτή, αναγνωρίζουμε σημαντικές βελτιώσεις στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, σε 

εναρμόνιση μάλιστα με τους γενικούς κανόνες του νέου νόμου, όπως ενδεικτικά: 

➢ Καταργούνται οι καθορισμένες χρονικά υποχρεωτικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της 

ΕΑΝΕΠ (θα γίνονται σύμφωνα με την πορεία ανάπτυξης του Πάρκου και τις ανάγκες ιδίων 

κεφαλαίων)  

➢ Καταργούνται οι ειδικές διατάξεις περί ΕΔΕΠ Οινοφύτων. Η διαχείριση, σε εναρμόνιση με 

το γενικό θεσμικό πλαίσιο, παραμένει στην ΕΑΝΕΠ, η οποία θα μετασχηματιστεί σε ΕΑΔΕΠ. 

➢ Προστίθεται στα κίνητρα για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου ότι το ποσό της εισφοράς 

σε χρήμα, με το οποίο συμμετέχει έκαστος ιδιοκτήτης στις δαπάνες για τη δημιουργία 

κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής, αποτελεί παραγωγική δαπάνη και εντάσσεται 

στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. 
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Α2.  Πρόταση συμπληρωματικών βελτιώσεων 

Απαιτείται συμπληρωματικά συνολικά για τα ΕΠΕ: 

➢ Εκσυγχρονισμός των διατάξεων σχετικά με το ποιες δραστηριότητες μπορούν να 

εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (υπάρχει το άρθρο 2 παρ. 1 εδ. 2 της ΥΑ 

Φ/Α.15/3/11261/821 - ΦΕΚ Β 2495/4.10.2013 που χρήζει αναθεώρησης). 

 

Β. Λοιποί ΟΥΜΕΔ Στερεάς Ελλάδας (ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας κ.λπ.) 

Β1. Ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί 

Είναι γεγονός, ότι έχουν διατυπωθεί και ενστάσεις για διατάξεις του σχεδίου νόμου, ιδίως από 

μερίδα επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε υφιστάμενες Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), 

όπως συμβαίνει και στη δική μας περίπτωση με επιχειρήσεις μέλη μας από τη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. 

Από τις ενστάσεις αυτές, η κυριότερη -που θα άξιζε να εξετασθεί και αξιολογηθεί περαιτέρω- αφορά 

στη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τη διοίκηση και διαχείριση του Οργανωμένου Υποδοχέα 

Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στον οποίο είναι εγκατεστημένες. 

Β2.  Πρόταση συμπληρωματικών βελτιώσεων  

Το σχέδιο νόμου προβλέπει διαδικασία για την Υποκατάσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης και 

Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, με μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης του Πάρκου 

κατά τη φάση λειτουργίας του σε οικονομικό φορέα, θέτοντας εύλογες προϋποθέσεις.  

Βεβαίως οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις μπορούν να κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο καλό 

είναι να εξετασθεί και να διατυπωθεί: 

➢ Προνομιακή δυνατότητα για υποχρεωτική μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης -

εφόσον βεβαίως κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου- όταν το ζητά 

ανώνυμη εταιρεία με μετόχους σαφή πλειοψηφία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων (π.χ. 

που εκπροσωπούν το 67% (2/3) της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου μη 

προσμετρούμενων σε αυτήν των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων). 

Επίσης, γενικότερα και αναφορικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου θεσμικού 

πλαισίου, αξίζει να ειπωθεί ότι η εποπτεία της ανάπτυξης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών 

Πάρκων (Ε.Π.) ορθώς (και πάλι) ασκείται από το Δημόσιο και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Ωστόσο για να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική πρέπει να συνδυαστεί με: 

➢ Κατάλληλη και επαρκή στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας με τις απαραίτητες ειδικότητες 

(ενδεικτικά πολιτικοί μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, οικονομολόγοι) σε συνδυασμό με 

εξωτερικούς ιδιώτες ελεγκτές, όπως ορκωτοί λογιστές, ανεξάρτητοι μηχανικοί κ.λπ. ή 

εναλλακτικά να εξεταστεί το ενδεχόμενο η εποπτεία να αποτελεί αντικείμενο Ανεξάρτητης 

Αρχής. 
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Συμπεράσματα 

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις ώστε τα Επιχειρηματικά 

Πάρκα να αποτελέσουν βασικό πόλο βιώσιμης ανάπτυξης της βιομηχανικής και συναφούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σύγχρονους όρους πολεοδομικής οργάνωσης και προστασίας 

του περιβάλλοντος.  

Σε γενικές γραμμές, ο στόχος για ένα σύγχρονο πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα στην περίοδο 

της πράσινης μετάβασης και της ψηφιακής σύγκλισης για τη βιομηχανία, επιτυγχάνεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό. 

Υπάρχουν ορισμένα θέματα που αξίζει να εξεταστούν περισσότερο για περαιτέρω βελτιστοποίηση 

του υπό ψήφιση νόμου, όπως καταγράφονται συγκεντρωτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

Άρθρα του σχεδίου νόμου που χρήζουν 

περαιτέρω βελτιώσεων 

Προτεινόμενες βελτιώσεις 

Άρθρο 4 Τύποι Επιχειρηματικού Πάρκου 
Παράγραφος 1, εδάφιο β 

Αποσαφήνιση ότι στα Επιχειρηματικά Πάρκα Α2 

μπορούν να εγκαθίστανται και όσες Α1 

δραστηριότητες μεταπίπτουν σε Α2 εντός 

Επιχειρηματικών Πάρκων. 

 

Άρθρο 20 Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Εκσυγχρονισμός των διατάξεων σχετικά με το 

ποιες δραστηριότητες μπορούν να 

εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικό Πάρκο 

Εξυγίανσης (υπάρχει το άρθρο 2 παρ. 1 εδ. 2 της 

ΥΑ Φ/Α.15/3/11261/821 - ΦΕΚ Β 2495/4.10.2013 

που χρήζει αναθεώρησης). 

 

Άρθρο 27 Υποκατάσταση της Εταιρείας 
Ανάπτυξης και Διαχείρισης 
Επιχειρηματικού Πάρκου 

Διερεύνηση προνομιακής δυνατότητας για 

υποχρεωτική μεταβίβαση της διοίκησης και 

διαχείρισης όταν το ζητά ανώνυμη εταιρεία με 

μετόχους σαφή πλειοψηφία των 

εγκατεστημένων επιχειρήσεων, εφόσον βεβαίως 

κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

νόμου. 

 

Άρθρο 32 Εποπτεία Επιχειρηματικών Πάρκων Κατάλληλη και επαρκής στελέχωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας (σε συνδυασμό με εξωτερικούς 

ιδιώτες ελεγκτές) ή εναλλακτικά να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο να αποτελεί αντικείμενο 

Ανεξάρτητης Αρχής. 
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Με την προσήκουσα τιμή, 
 
 

         
 
______________________________                                                    _____________________________ 
Πάνος Λώλος                                                                                                                     Ανδρέας Λουκάτος 
Πρόεδρος ΔΣ                                                                                                                     Γεν. Γραμματέας ΔΣ 

 
 
 
 
 

 


