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ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 8644/31-08-2021 ερώτηση του βουλευτή κ. Χαρίτση
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 8644/31-08-2021 ερώτησης του βουλευτή κ.
Αλέξανδρου Χαρίτση, σας γνωρίζουμε ότι τα εξής:
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.3 του αρ.59 του ν.3982/2011, « (…) μετά
από αίτημα που υποβάλλεται από το φορέα Διαχείρισης ή από επιχειρήσεις ή σωματείο
αυτών που εκπροσωπεί τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκατεστημένων
επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ του ν.4458/1965, ΒΕΠΕ του ν.2545/1997 και ΕΠ του ν.3982/2011,
συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης για την εξέταση των προτάσεων τροποποίησης
υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της
αρμόδιας διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Φορέα Διαχείρισης, του
πλέον αντιπροσωπευτικού σωματείου με μέλη τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή ελλείψει
αυτού, εκπροσώπου τους, καθώς και του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Των εργασιών της
επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΒ. Έργο της
επιτροπής Διαβούλευσης είναι η διατύπωση έκθεσης, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό
(Ανάπτυξης και Επενδύσεων), με απόφαση του οποίου συντελείται η τροποποίηση του
Κανονισμού Λειτουργίας».
Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, εγκατεστημένες επιχειρήσεις εντός ΟΥΜΕΔ οι
οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα αναφορικά με τους όρους ή την εφαρμογή των
υφιστάμενων Κανονισμών Λειτουργίας, έχουν τη σαφή δυνατότητα προσφυγής στην ως
άνω επιτροπή Διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ΟΥΜΕΔ, οι εν
λόγω διατάξεις έχουν τύχει εφαρμογής και η προβλεπόμενη Επιτροπή Διαβούλευσης έχει
συγκροτηθεί και οι εργασίες της βρίσκονται σε εξέλιξη. Τονίζεται ότι, για την περίπτωση
της ΒΙΠΕ Καλαμάτας δεν έχει έως σήμερα υποβληθεί σχετικό αίτημα.
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας διά της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά το δυνατό και
εντός των προβλέψεων του νομοθετικού πλαισίου, καταβάλλει συστηματική προσπάθεια
διαμεσολάβησης και επίλυσης τυχόν εντάσεων ανάμεσα στους φορείς διαχείρισης και τις
εγκατεστημένες επιχειρήσεις εντός ΟΥΜΕΔ, με μοναδικό γνώμονα την ομαλή λειτουργία
των τελευταίων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θεωρήθηκε απαραίτητη η διαδικασία ολικής
αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου των ΟΥΜΕΔ, με στόχο την προώθηση αυτών μέσα

από την εφαρμογή βέλτιστων καλών πρακτικών άλλων χωρών προς την κατεύθυνση της
εξασφάλισης της ελκυστικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας. Η ενίσχυση της
κυκλικής οικονομίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι βασικές αρχές της πράσινης
ανάπτυξης, αποτελούν δεδομένες κατευθύνσεις του επιδιωκόμενου αναθεωρημένου
θεσμικού πλαισίου.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
με αντικείμενο την μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό
την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους ΟΥΜΕΔ
προκειμένου αυτοί να καταστούν πιο ελκυστικοί για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να
διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει:
 Να δώσει ώθηση στην βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα.
 Να επαναπροσδιορίσει τους ρόλους των ενδιαφερόμενων μερών.
 Να προστατεύει το περιβάλλον.
 Να αναβαθμίσει τα χαρακτηριστικά των ΟΥΜΕΔ.
 Να γίνουν τα βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα πόλος προσέλκυσης επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της ίδιας Επιτροπής έχει συσταθεί και λειτουργεί υποομάδα με
αντικείμενο την εξέταση ζητημάτων διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των
υφιστάμενων ΟΥΜΕΔ (Κανονισμοί Λειτουργίας).
Τέλος, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αναγνωρίζοντας την ανάγκη
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου των υφιστάμενων Επιχειρηματικών Πάρκων,
καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, την
προσέλκυση νέων επενδύσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και την περιφερειακή
ανάπτυξη, εξετάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων αναβάθμισης υποδομών των
υφιστάμενων ΒΙ.ΠΕ. από προγράμματα που θα ενταχθούν στην νέα προγραμματική
Περίοδο 2021-2027.
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