
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΒΙΠΕ 

(ΠΑΣΕΒΙΠΕ) 



■ Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ εκ της σύστασής του έχει καταγράψει ελλείψεις και στρεβλώσεις στους ΟΥΜΕΔ και έχει 

αποστείλει σωρεία υπομνημάτων και θέσεων σε υπηρεσιακά, κυβερνητικά και αντιπολιτευτικά 

στελέχη από το 2016. 

■ Είμαστε 3βάθμιο όργανο εκπροσώπησης εγκατεστημένων σε ΒΙΠΕ, κυρίως περιφερειακών Μικρο-

μεσαίων Επιχειρήσεων που αποτελούν την παραγωγική μαγιά αλλά και ραχοκοκαλιά της Ελληνικής 

οικονομίας. 

■ Εντοπίζουμε τον κύριο όγκο των σημαντικών και χρόνιων στρεβλώσεων στην διαχείριση και 

λειτουργεία των ιστορικών ΒΙΠΕ της χώρας, μέσω της διατύπωσης, εξέτασης και παρουσίασης των 

οποίων επιθυμούμε να συμβάλουμε στην σωστή ανάπτυξη του μέλλοντος των ΟΥΜΕΔ. 

■ Παράλληλα όμως απαιτούμε την άμεση επίλυση μιας σωρείας κρίσιμων θεμάτων των ιστορικών 

ΒΙΠΕ, μια κατά τη γνώμη μας ατυχή ιδιωτικοποίηση ανταποδοτικών υπηρεσιών, που έχει φέρει μόνο 

συγκρούσεις και απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ΒΙΠΕ και των εγκατεστημένων σε 

αυτές. 



■ Τα βασικά μας αξιώματα είναι: 

– Οι φορείς ανάπτυξης και δημιουργίας πλούτου και θέσεων εργασίας είναι οι παραγωγικές 

επιχειρήσεις εντός των ΟΥΜΕΔ 

– Προτεραιότητα έχει η ευρωστία αυτών των επιχειρήσεων και η προστασία των 

ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων τα οποία τους έχει υποσχεθεί η Πολιτεία με την 

εγκατάστασή τους μέσα σε ΟΥΜΕΔ/ΒΙΠΕ/ΒΙΟΠΑ 

– Τα σχήματα διαχείρισης των ΟΥΜΕΔ (Φορείς Διοίκησης και Διαχείρισης) θα πρέπει να 

λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον των εγκατεστημένων με διαφάνεια και 

επίβλεψη της Πολιτείας ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

παροχής αυτών των υπηρεσιών και αν αυτό δεν επιτευχθεί τότε – αλλά και παράλληλα - 

κίνητρα για αυτοδιαχείριση όπως επίσης και ένα ισχυρό πλαίσιο ρυθμιστικού ελέγχου. 

– Η βιομηχανική/μεταποιητική πολιτική της Χώρας είναι θέμα Εθνικό και δεν εκχωρείται σε 

ανώνυμες εταιρείες με κερδοσκοπικές επιδιώξεις 

– Ο περιβαλλοντικός έλεγχος και η αδειοδοτική ευθύνη είναι της Πολιτείας και δεν εκχωρείται 

ως εισπρακτικό μέσο πίεσης 

 



■ Οι βασικοί άξονες των επιδιώξεών μας επιγραμματικά είναι: 

– Κίνητρα για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός ΟΥΜΕΔ 

– Απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων εντός ΟΥΜΕΔ 

– Κανονισμοί λειτουργίας κατ ουσία «προς όφελος των επιχειρήσεων» 

■ Παρακάτω συνοψίζουμε τα βασικά θέματα τα οποία είναι γνωστά και αναρτήθηκαν κυρίως στη 

διαβούλευση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική 

Επικράτεια που εκπονήθηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σύμφωνα με το παρ.3 του 

άρθρου 42 του ν.3982/2011 τον Νοέμβριο του 2017 και που έχουν κοινοποιηθεί με σωρεία 

υπομνημάτων όπως προαναφέρθηκε τόσο από τον ΣΕΒ όσο και από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ. 



■ «Η χωροθέτηση των οργανωμένων επιχειρηματικών υποδομών και η εξυγίανση των διάσπαρτων 

Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) αποτελούν προϋπόθεση για το νέο παραγωγικό 

προσανατολισμό της χώρας και παρέχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προσέλκυση 

επενδύσεων.» Ιδίως στην παρούσα χρονική στιγμή όπου ο τουριστικός κλάδος αποκάλυψε τα τρωτά 

του σημεία, «η στρατηγική για τη βιομηχανική εγκατάσταση οφείλει να βρίσκεται στον πυρήνα της 

αναπτυξιακής στρατηγικής και να συνδεθεί ευθέως με τις επιμέρους στρατηγικές αναπτυξιακές 

κατευθύνσεις.» 

■ «Η χώρα μας, έχοντας χάσει στο παρελθόν την ευκαιρία ανάπτυξης δυναμικών βιομηχανικών 

περιοχών (πόλων καινοτομίας και επιχειρηματικών συνεργασιών) και στήριξης της  επενδυτικής και 

βιομηχανικής στρατηγικής της, κινδυνεύει να πράξει το ίδιο αν και σήμερα δεν συμφωνήσει, μέσα 

από μια ευρεία διαβουλευτική διαδικασία για τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις της 

οργανωμένης επιχειρηματικής εγκατάστασης.» 



■ Οφείλετε μια εκτενή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των ΟΥΜΕΔ και δη των ιστορικών ΒΙΠΕ 

της χώρας προκειμένου σχεδιάσουμε με γνώμονα την προηγούμενη εμπειρία. Η στρατηγική ανάπτυξης 

επιχειρηματικών πάρκων για την επόμενη εικοσαετία πρέπει να εδράζει στη λεπτομερή αξιολόγηση των 

υφιστάμενων υποδομών αλλά και των διαχειριστικών πρακτικών και της ανταποδοτικότητας των 

χρεώσεων προς τους εγκατεστημένους, ώστε να καταγραφεί η πραγματική εικόνα μια εμπειρίας 45 

ετών και των αποτελεσμάτων της ιδιωτικοποίησης τα τελευταία 20 έτη. 

■ Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης θεωρούμε ότι θα συνέβαλε ουσιαστικά στην εκπόνηση 

ενός ρεαλιστικού Επιχειρησιακού Σχεδίου που δεν θα αναπαράγει τις αστοχίες των προηγούμενων 

ετών και θα συμβάλει στις πραγματικές ανάγκες της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, 

εκκινώντας από τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων επιχειρηματικών υποδομών και παράλληλα την 

οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.   

■ Στην περίπτωση αυτή, αφετηρία του νέου σχεδιασμού οφείλει να αποτελέσει ταυτόχρονα μια 

στρατηγική στοχευμένων παρεμβάσεων για τα υφιστάμενα επιχειρηματικά πάρκα, ώστε να 

βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων και να διορθωθούν οι 

στρεβλώσεις που διέπουν την οργανωμένη εγκατάσταση (π.χ. κόστος παροχής υπηρεσιών, 

καταστρατήγηση των οικονομιών κλίμακας για τις υπηρεσίες αυτές, κόστος κτίσης οικοπέδων σε 

επιχειρηματικά πάρκα υψηλής ζήτησης, κ.ά.). 



Τα βασικά προβλήματα είναι πλέον κοινά στις επιμέρους ΒΙΠΕ και εντοπίζονται στα εξής ενδεικτικά: 

■ Μονοπώλιο του φορέα διαχείρισης ως προς τις παρεχόμενες ανταποδοτικές υπηρεσίες χωρίς να 
διασφαλίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός. 

■ Καταστρατήγηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων λόγω οικονομιών κλίμακας. Επιχειρήσεις που 
εγκαταστάθηκαν για να απολαμβάνουν χαμηλότερες χρεώσεις μέσω κοινών υποδομών καταλήγουν να 
πληρώνουν περισσότερο από ομοειδείς επιχειρήσεις εκτός ΟΥΜΕΔ. 

■  Έλλειψη εκτέλεσης εν γένει έργων υποδομής, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 
Οι Δήμοι δεν αναμειγνύονται σε θέματα έργων ΒΙ.ΠΕ. επικαλούμενοι την αρμοδιότητα του εκάστοτε φορέα 
διαχείρισης, ο οποίος όμως εξ αντικειμένου στερείται τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα. Συνεπώς 
δεν εκτελείται κανένα σημαντικό και δη χρηματοδοτούμενο έργο. 

■ Έλλειψη δομών ηλεκτροφωτισμού. 

■ 'Έλλειψη υπηρεσιών καθαριότητας με αποτέλεσμα εικόνες τριτοκοσμικές 

■ Οδικό δίκτυο παραμελημένο με έλλειψη σήμανσης και έλλειψη ελέγχου της κυκλοφορίας 

■ Πολλαπλά τέλη και φόροι για τα βιομηχανικά ακίνητα άνευ οιασδήποτε ανταπόδοσης. Οι επιχειρήσεις 
καταβάλουν υψηλά ανταποδοτικά τέλη και στην ΕΤΒΑ- ΒΙΠΕ Α.Ε. αλλά και στους οικείους Δήμους και 
περαιτέρω φόρο ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, Τ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α, ήτοι πέντε αυτοτελείς επιβαρύνσεις, 
άνευ αντίστοιχης ανταπόδοσης ενώ στον υπόλοιπο κόσμο οι εγκαθιστάμενες σε βιομηχανικά πάρκα 
επιχειρήσεις απολαμβάνουν ατέλειες. 

■ Έλλειψη κυκλοφοριακών μελετών και προβληματική κυκλοφοριακή σύνδεση των ΒΙ.ΠΕ. με τα εθνικά δίκτυα 

 



■ Στην Ελλάδα υφίστανται σήμερα 48 οργανωμένοι υποδοχείς βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Οι 34 εξ 

αυτών οργανώθηκαν με το ν.4458/ 1965 που όριζε ως  επισπεύδοντα φορέα την τότε κρατική ΕΤΒΑ 

και 14 με το ν.Ζ545/ 1997 που όριζε ότι ο επισπεύδων πρέπει να είναι μια ιδιωτική Α.Ε. Η αρχική 

ΕΤΒΑ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1964. Μετά την ιδιωτικοποίησή της, ο κλάδος των 

Βιομηχανικών Περιοχών αποσχίστηκε από την αρχική εταιρεία και συνεστήθη με συμμετοχή κατά 35% 

του Ελληνικού Δημοσίου, συμμετοχή η οποία προορίζεται προς πώληση με αποτέλεσμα την 

ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση της τελευταίας. 



Προτάσεις του ΠΑΣΕΒΙΠΕ (ενδεικτικά και εν αναμονή κατάθεσης εξειδικευμένων προτάσεων) 

 

1. Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των υφισταμένων προβλημάτων - Πλαίσιο δράσης 
για την άμεση καταγραφή των υφιστάμενων βασικών λειτουργικών προβλημάτων ανά ΒΙ.ΠΕ. από 
υπηρεσιακή επιτροπή του Υπουργείου και εν συνεχεία παρέμβαση στον αρμόδιο φορέα (ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Α.Ε., 
Ο.Τ.Α., σχετιζόμενη Δημόσια Υπηρεσία) για την επίλυσή τους. 

2. Τροποποίηση του ν. 3982/2011 προς την κατεύθυνση της αυτοδιαχείρισης/ελεύθερη επιλογής φορέα 
διαχείρισης. Σε συμφωνία με το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα επιλογής φορέα 
διαχείρισης / παρόχου ανταποδοτικών υπηρεσιών είτε με διαγωνιστική διαδικασία είτε με επιλογή της 
πλειοψηφίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού 
επιβάλλει την δυνατότητα επιλογής φορέα διαχείρισης ή τουλάχιστον ελεύθερη επιλογή παρόχου ανά 
υπηρεσία (ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα) και σε καμία περίπτωση απαγόρευσης χρήσης λύσεων από 
τη επιχειρήσεις που ενισχύουν το ανταγωνιστικό τους εξαγωγικό πλεονέκτημα (π.χ. γεώτρηση). 

3. Παροχή κινήτρων προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις για την σύσταση φορέα αυτοδιαχείρισης ΒΙ.ΠΕ. και 
για την διευκόλυνση υπαγωγής των υποδομών σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

4. Ενεργοποίηση και αποτελεσματική άσκηση της ρυθμιστικής εποπτείας ως προς την οργάνωση και 
διαχείριση των Βιομηχανικών Περιοχών. 

5. Συμμετοχή μέλος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων 
που σύμφωνα με τον Ν. 4635/2019 δόθηκε η ευκαιρία παροχής αυτών των υπηρεσιών σε τρίτους, δηλαδή 
την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ - Ανάλυση των νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν Ν.4605/2019 & Ν.4635/2019, 
αστοχίες – βελτιωτικές προτάσεις 
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ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Μ3/TNχ) ΕΙΔΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (M3/TNχ) ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (KG/TNχ) ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡ/ΑΠΧ (€/Μ3υδρ) ΜΕ 20% 

Αύξηση μοναδιαίου κόστους 

ύδρευσης αποχέτευσης 234% !! 

 






