Θεµατικό Εργαστήριο 4:
«Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µέσω της ανάπτυξης
Επιχειρηµατικών Πάρκων.
Παρουσίαση αποτελεσµάτων της έκθεσης
ex post αξιολόγησης επιπτώσεων
για το Νόµο 3982/2011 (Κεφ. Γ) «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων».

Σύνοψη βασικών σηµείων συζήτησης
(Σηµείωση: Η καταγραφή που ακολουθεί συντάχθηκε από στελέχη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικού
Περιβάλλοντος, δεν αποτελεί επίσηµα πρακτικά της συνάντησης και σκοπό έχει να συγκεντρώσει συνοπτικά τα βασικά
θέµατα που αναδείχτηκαν)

Εισαγωγικά: Ο ΣΕΒ είχε επί µακρόν αναδείξει το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας που απορρέει από τα
υψηλότατα ποσοστά των άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων και τη διάσπαρτη εγκατάσταση των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, από την απουσία σχεδίων χρήσεων γης για το µεγαλύτερο ποσοστό
του εξωαστικού χώρου, την απουσία µακροχρόνιας εθνικής χωροταξικής πολιτικής για τη βιοµηχανία και
γενικότερα για την µεταποιητική δραστηριότητα, την υστέρηση ανάπτυξης σύγχρονων βιοµηχανικών και
επιχειρηµατικών οργανωµένων υποδοχέων και την απουσία κινήτρων εγκατάστασης και
µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε όσα από αυτά υπάρχουν και λειτουργούν, το έλλειµµα βασικών
υποστηρικτικών υποδοµών και δικτύων κ.α.

“Ο νόµος Ν.3982/2011 (Κεφ Γ), «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων» και οι κανονιστικές
πράξεις που ακολούθησαν, έχουν επιχειρήσει να θεµελιώσουν ένα νέο
αποτελεσµατικότερο πλαίσιο διαχείρισης της εγκατάστασης και λειτουργίας των
επιχειρήσεων εντός κατάλληλα οργανωµένων περιοχών και να συµβάλουν στην
αντιµετώπιση των υφιστάµενων προβληµάτων.”
Εντούτοις σήµερα, τέσσερα και πλέον χρόνια µετά την ψήφιση του νόµου, η ανάπτυξη επιχειρηµατικών
πάρκων εξακολουθεί να συντελείται διστακτικά, προβλήµατα που διέπουν την αδειοδότηση, ανάπτυξη και
λειτουργία τους εξακολουθούν να διατηρούνται και παρόλο που µε τη ψήφισή του προωθήθηκαν
σηµαντικές βελτιωτικές αλλαγές, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω παρέµβαση.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ και το Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος έλαβαν την πρωτοβουλία
να αξιολογήσουν τις µεταβολές που έχουν επέλθει στη λειτουργία των επιχειρήσεων από τον Ν.3982/11
(κεφ. Γ’) και να αποτιµήσουν τις επιπτώσεις τους στην οικονοµία.
Για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της µελέτης ο ΣΕΒ και το Παρατηρητήριο
Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος, µε τη συµµετοχή των άµεσα εµπλεκόµενων φορέων της δηµόσιας
διοίκησης και της επιχειρηµατικότητας, πραγµατοποίησαν την Πέµπτη 5 Νοεµβρίου 2015 εργαστήριο
διαβούλευσης µε θέµα «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µέσω της ανάπτυξης Επιχειρηµατικών
Πάρκων. Παρουσίαση αποτελεσµάτων της έκθεσης ex post αξιολόγησης επιπτώσεων για το Νόµο
3982/2011 (Κεφ. Γ) «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών».
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης που πραγµατοποιήθηκε καταγράφονται συνοπτικά τα παρακάτω
ευρήµατα:
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“Τα Επιχειρηµατικά Πάρκα αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης του νέου παραγωγικού
µοντέλου της χώρας και η συµβολή του Ν.3982/2011 είναι σηµαντική στην εξυπηρέτηση
αυτού του στόχου.”
Τα Επιχειρηµατικά Πάρκα µπορούν να αποτελέσουν βασικό πυλώνα ανάπτυξης του παραγωγικού
µοντέλου της χώρας, καθώς συµβάλουν στη µείωση του ελλείµµατος ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων (µειώνοντας το κόστος εγκατάστασης & λειτουργίας, µέσω οικονοµιών κλίµακας), ενώ
µπορούν να αποτελέσουν εξίσου και ένα δυναµικό πόλο προσέλκυσης νέων επενδύσεων (καθώς
µπορούν να αποτελέσουν από µόνα τους κερδοφόρες επενδύσεις)
Η ενίσχυση των επιχειρηµατικών πάρκων και η εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός αυτών,
αποτελεί άλλωστε και στρατηγική επιλογή της αρµόδιας Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας η οποία
προωθεί σχετικές πρωτοβουλίες (διασφάλιση πόρων στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου,
επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης, κατάρτιση προβλεπόµενου προγράµµατος δράσης, κ.α.).
Σχετικές πρωτοβουλίες αναλαµβάνουν από τη µεριά τους και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και
οι Περιφέρειες καθώς αναγνωρίζουν αφενός την αναπτυξιακή δυναµική των επιχειρηµατικών πάρκων
στην περιοχή την οποία αναπτύσσονται και αφετέρου τη δυνατότητα επίλυσης των περιβαλλοντικών
προβληµάτων που προκαλούνται από τη λειτουργία άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων στις περιοχές
ευθύνης τους.
Εντούτοις, ο χαµηλός βαθµός πληρότητας στα υφιστάµενα επιχειρηµατικά πάρκα, ο περιορισµένος
αριθµός τους στο σύνολο της επικράτειας και το έλλειµµα ζήτησης από την πλευρά των επιχειρήσεων
καταδεικνύουν ότι η εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εντός επιχειρηµατικών πάρκων δεν έχει
καθιερωθεί ακόµη ως η µόνη βιώσιµη επιλογή επιχειρηµατικής εγκατάστασης στην πράξη .
Το έλλειµµα υποστηρικτικών υποδοµών, οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των Επιχειρηµατικών
Πάρκων, η απουσία κινήτρων ή και άλλων διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις εντός αυτών, οι τιµές κτήσεις
οικοπέδων, οι επιβαρύνσεις στο κόστος λειτουργίας από τις επιβαρύνσεις των δηµοτικών τελών κ.α.
εξακολουθούν να καθιστούν την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εκτός σχεδίου µια
“ανταγωνιστική” εναλλακτική και διαιωνίζουν την πρακτική της εκτός σχεδίου δόµησης.

“Εξακολουθούν να απαιτούνται παρεµβάσεις στο νόµο ώστε να ενισχυθεί η
αποτελεσµατικότητα λειτουργίας των Επιχειρηµατικών Πάρκων, των φορέων ανάπτυξης
και διαχείρισης Επιχειρηµατικών Πάρκων και να αναδειχτούν οι ευκαιρίες επένδυσης σε
αυτά.”
Τα ειδικά προβλήµατα των Φορέων διαχείρισης και λειτουργίας των Επιχειρηµατικών Πάρκων
επιτείνουν την ανασχετική τάση πραγµατοποίησης επενδύσεων σε επιχειρηµατικά πάρκα και
αναδεικνύουν τόσο την αδυναµία συνεργασίας των φορέων της επιχειρηµατικότητας µε την τοπική
αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία, όσο και τα θεσµικά κενά διασφάλισης της βιωσιµότητας
των πάρκων. Ιδίως στη σηµερινή περίοδο όπου η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων εντός πάρκων (όσο
και εκτός αυτών) είναι για µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων σε διακινδύνευση, τα προβλήµατα
συσσωρεύονται ή και µετακυλίονται τελικά στους φορείς διαχείρισης µέσω των συσσωρευµένων
ανεξόφλητων οφειλών των επιχειρήσεων σε αυτούς. Επίκεντρο του προβλήµατος αποτελεί αφενός το
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έλλειµµα ευθείας ανταποδοτικότητας των καταβαλλόµενων τελών και αφετέρου της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ προς τις επιχειρήσεις αλλά και προς τους φορείς διαχείρισης
των πάρκων. Η θεσµοθέτηση της δυνατότητας σύναψης προγραµµατικών συµφωνιών µεταξύ των
ΟΤΑ και των φορέων διαχείρισης επιχειρηµατικών πάρκων παρέχει µεν το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο
οριοθέτησης της σχέσης µεταξύ των δύο µερών αλλά µέχρι τώρα δεν έχει αποτελέσει µια διευρυµένη
πρακτική και δεν αξιοποιείται στην πράξη.
Η ενίσχυση των προσπαθειών σύναψης και ενεργοποίησης προγραµµατικών συµφωνιών µεταξύ
των ΟΤΑ και των φορέων διαχείρισης, από τη µία, και η δυνατότητα ενεργοποίησης µηχανισµού
διασφάλισης της είσπραξης των νοµοθετηµένων πόρων της Ε∆ΕΠ από την άλλη, σε συνδυασµό
µε τη διεύρυνση των αδειοδοτικών αρµοδιοτήτων των ΕΑΝΕΠ για συγκεκριµένες διαδικασίες,
µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των
πάρκων.

“Αναγκαίες οι βελτιώσεις στο Ν.3982/2011 και οι πρωτοβουλίες της διοίκησης για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος των άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων .”
Ο Ν.3982/2011 αποτελεί µια ουσιώδη και καίρια νοµοθετική παρέµβαση για την ανάπτυξη Οργανωµένων
Υποδοχέων
Επιχειρηµατικότητας
µε
αναµενόµενα
σηµαντικές
θετικές
επιπτώσεις
στην
επιχειρηµατικότητα, την απασχόληση, το περιβάλλον και την οικονοµία.
Η αναγνώριση, χωροθέτηση και οργάνωση των άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων πρέπει να
αποτελέσει προτεραιότητα της ΓΓΒ, των συναρµόδιων υπουργείων καθώς και της τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης προκείµενου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των άτυπων βιοµηχανικών
συγκεντρώσεων, καθώς απαιτούνται σηµαντικά αναγκαίοι πόροι ώστε να υλοποιηθεί ένα
στοχευµένο πρόγραµµα µετατροπής των ΑΒΣ σε υποδοχείς εξυγίανσης ή υποδοχείς ενδιάµεσου
βαθµού οργάνωσης, που να βασίζεται στον επιµερισµό του κόστους των αναγκαίων συµπληρωµατικών
υποστηρικτικών υποδοµών και δικτύων που θα απαιτηθούν µεταξύ της πολιτείας και των ήδη
λειτουργούντων επιχειρήσεων και φορέων διαχείρισης.
“Η διατήρηση προβληµάτων επιχειρηµατικής χωροθεσίας ακόµη και µετά την ψήφιση του

Ν.3982/2011 επιβάλει επιµέρους συµπληρωµατικές αλλαγές ώστε να αποτελέσει το
βασικό θεσµικό και λειτουργικό πλαίσιο χωροθέτησης.”
Ο Ν.3982/2011 αξιολογείται θετικά από το σύνολο των εµπλεκοµένων µερών και αναγνωρίζεται ότι
αποτελεί ένα σηµαντικό και καινοτόµο θεσµικό και λειτουργικό εργαλείο ανάπτυξης και λειτουργίας
τόσο των επιχειρηµατικών πάρκων όσο και των επιχειρήσεων εντός αυτών. Αξιολογείται επίσης ως ένα
σηµαντικό, αν όχι το µοναδικό ρεαλιστικό, µέσο αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων
που συνδέονται µε τις άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις. Εντούτοις, όπως αναδείχτηκε, τα
προβλήµατα συγκρούσεων χρήσεων γης εξακολουθούν να παραµένουν και καθιστούν αναγκαίες
σηµειακές παρεµβάσεις όχι µόνο στον Ν.3982/2011 αλλά και σε συνδεόµενα µε αυτόν θεσµικά κείµενα.
Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν από τους συµµετέχοντες, οι παρακάτω προτάσεις:

3

Θεµατικό Εργαστήριο 4:
«Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µέσω της ανάπτυξης
Επιχειρηµατικών Πάρκων.
Παρουσίαση αποτελεσµάτων της έκθεσης
ex post αξιολόγησης επιπτώσεων
για το Νόµο 3982/2011 (Κεφ. Γ) «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων».

α) ∆ιεύρυνση της δυνατότητας ιδιωτικής πολεοδόµησης περιοχών επιχειρηµατικών και
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, σε περιοχές καθοριζόµενες αντιστοίχως από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ,
Τοπικά και Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια, κ.λπ.
β) Θεσµοθέτηση νέων τύπων Επιχειρηµατικών Πάρκων προκειµένου να διευρυνθεί το πλαίσιο του
άρθρου 41 του Ν.3982/2011, κατ’ αντιστοιχία προς τις κατηγορίες χρήσεων γης του Ν.4269/2014.
γ) Θεσµική εναρµόνιση των νέων τύπων Επιχειρηµατικών Πάρκων, µε τις κατηγορίες Χρήσεων
Γης και τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες του Ν.4269/2014, µέσω της ταυτοποίησης ή της µετάπτωσης
των προβλεποµένων χρήσεων του Π.∆. 23.02.1987 σε αυτόν (το Ν.4269/14).
δ) Κατάργηση αυθαίρετων περιορισµών δόµησης που τίθενται σε ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και αφορούν σε
όρια αρτιότητας και πολεοδοµικούς περιορισµούς διαφορετικούς από αυτούς του Ν.3982/11 µετά την
πολεοδόµηση.
ε) Εναρµόνιση του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ) και του Ν.3982/11 ως προς το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
κάλυψης για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα.
ζ) Εναρµόνιση του Ν. 3982/2011 ως προς τις προβλέψεις του προσφάτως ψηφισθέν Ν.4269/2014
«Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός» και του δευτερογενούς ρυθµιστικού πλαισίου που θα
προκύψει την επόµενη περίοδο κατά την ενεργοποίηση του (καθώς οι καθυστερήσεις στην έκδοση της
δευτερογενούς νοµοθεσίας του Ν.4269/2011 δεν τον έχουν καταστήσει ακόµη πλήρως λειτουργικό).
Επισηµαίνεται ότι κατά τη ρητή πρόθεση του νοµοθέτη, ο Ν.3982/11 στόχευε, µεταξύ άλλων, στον
απεγκλωβισµό των επιχειρηµατικών πάρκων από τις ασάφειες, ελλείψεις ή συγχύσεις που απορρέουν
από τον Χωροταξικό Σχεδιασµό και τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν
υφίστανται θεσµοθετηµένες χρήσεις γης στο κατώτατο επίπεδο χωροταξικού σχεδιασµού (ΓΠΣ,
ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ) στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

“Ο Ν.3982/2011 διαθέτει δυνατότητες για περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδότησης και
της αντιµετώπισης των προβληµάτων συγκρούσεων χρήσεων γης και της εκτός σχεδίου
δόµησης, µέσω σηµειακών παρεµβάσεων στο νόµο”
Το πρόβληµα των χρονικών καθυστερήσεων της διοίκησης κατά την εγκριτική διαδικασία σύστασης
Επιχειρηµατικών Πάρκων, το έλλειµµα συντονισµού µεταξύ των συναρµόδιων και γνωµοδοτικών
φορέων, οι θεσµικές επικαλύψεις και αντιφάσεις (κυρίως λόγω κατάλοιπων του προηγούµενου
θεσµικού πλαισίου, των ελλείψεων του χωρικού σχεδιασµού, και του ελλείµµατος ευθυγράµµισης των
στόχων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας µε το θεσµικό πλαίσιο για την επιχειρηµατική χωροθεσία, κ.α)
αναδείχθηκαν, σε υπαρκτά και σηµαντικά προβλήµατα των επιχειρήσεων και των επενδυτών παρά τις
προσπάθειες απλούστευσης που επιχειρήθηκαν µε το Ν. 3982/2011 αλλά και την ανταπόκριση των
στελεχών της δηµόσιας διοίκησης.
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Όπως διαπιστώθηκε οι χρονικές καθυστερήσεις και οι από αυτές εκπορευόµενες αβεβαιότητες του
επενδυτικού προγραµµατισµού, αυξάνουν το επιχειρηµατικό ρίσκο, πολλαπλασιάζουν το κόστος
ευκαιρίας και σε αρκετές περιπτώσεις µαταιώνουν την επένδυση.
Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκαν:
α) Θεσµοθέτηση της δυνατότητας εκχώρησης ενισχυµένων αρµοδιοτήτων αδειοδοτουσών αρχών
στους ΕΑΝΕΠ (κατόπιν ενεργοποίησης σχετικής διαδικασίας διαπίστευσης), για συγκεκριµένες
διαδικασίες ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης των προς εγκατάσταση επιχειρήσεων,
εντός των επιχειρηµατικών πάρκων
β) Θεσµοθέτηση αποκλειστικών προθεσµιών της διοίκησης σε χρονικά περιθώρια διπλάσια των ήδη
θεσµοθετηµένων (από 75 ηµέρες µετά την υποβολή του πλήρους φακέλου, σε 150 ηµέρες) αλλά
αυστηρή τήρησή τους από τις αρµόδιες αρχές.
Σηµειώνεται ότι ο αρχικός εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας εντός
µόλις 75 ηµερών, αν και θα µπορούσε να αξιολογηθεί ως ιδιαιτέρως ενθαρρυντικός για τον επενδυτή,
εντούτοις εξ αρχής αναγνωρίστηκε ως µη ρεαλιστικός και άρα προσχηµατικός (δηλαδή χωρίς να αποτελεί
ουσιαστικό µοχλό πίεσης για τις συναρµόδιες υπηρεσίες), ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς τις τεχνικές
απαιτήσεις αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου και το
συνεχώς διογκούµενο έλλειµµα ανθρώπινου δυναµικού στις αρµόδιες υπηρεσίες.
γ) Κατάργηση της συνυπογραφής για την απόκτηση της Απόφασης Έγκρισης ανάπτυξης
Επιχειρηµατικού Πάρκου, δηλαδή της ΚΥΑ του άρθρου 47. παρ. 1., και αντικατάστασή της από
Υπουργική Απόφαση κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της ΓΓΒ.
δ) Θεσµοθέτηση της δυνατότητας µεταβολής της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηµατικού
Πάρκου µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογής, Κανονισµών, Υποδοµών και
Ελέγχου, έναντι της προβλεπόµενης συνυπογραφής από τους Υπουργούς ΥΠΑΠΕΝ, ΥΠΟΙΚ και τους ανά
περίπτωση συναρµόδιους Υπουργούς (για ήσσονος σηµασίας µεταβολές).
ε) Πρόβλεψη για διαδικασία συνολικής έγκρισης παρέκκλισης ύψους κτιρίων που σήµερα παρέχεται
για κάθε κτίριο χωριστά από Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

“Χωρίς κίνητρα και χρηµατοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των Επιχειρηµατικών
Πάρκων και την εγκατάσταση/µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων οι θετικές επιπτώσεις
του νόµου θα είναι περιορισµένες.”
Τα υφιστάµενα εµπόδια χρηµατοδότησης και το έλλειµµα κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων σε
Επιχειρηµατικά Πάρκα ή και εγκατάστασης/µετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε αυτά, αποτελούν τους
σηµαντικότερους ανασχετικούς παράγοντες αποτελεσµατικής εφαρµογής του νόµου και
διαιώνισης των προβληµάτων των άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων, του ελλείµµατος χωρικής
ολοκλήρωσης της παραγωγικής δραστηριότητας, της απώλειας οικονοµιών κλίµακας, του ελλείµµατος
υποδοµών εγκατάστασης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, κ.α.
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Θεµατικό Εργαστήριο 4:
«Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µέσω της ανάπτυξης
Επιχειρηµατικών Πάρκων.
Παρουσίαση αποτελεσµάτων της έκθεσης
ex post αξιολόγησης επιπτώσεων
για το Νόµο 3982/2011 (Κεφ. Γ) «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων».

Ιδίως στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης Επιχειρηµατικών
Πάρκων καθίσταται εφικτή, µόνο εφόσον αυτά σχεδιαστούν και θωρακιστούν θεσµικά ως βιώσιµες
ανταποδοτικές επενδύσεις δηµόσιας ωφέλειας, που υλοποιούνται από φορείς της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας.
Το νέο επιχειρησιακό πρόγραµµα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 περιλαµβάνει σχετική πρόβλεψη για
προγράµµατα ενίσχυσης νέων επιχειρηµατικών πάρκων καθώς και µετεγκατάστασης επιχειρήσεων εντός
ΕΠ. Σχετική πρόβλεψη εµπεριέχεται και στο σχεδιασµό του αναπτυξιακού νόµου. Εντούτοις οι εθνικοί
πόροι (µέσω του Π∆Ε) είναι εξαιρετικά περιορισµένοι, ενώ οι πόροι που προέρχονται από τα
διαρθρωτικά ταµεία είναι κυρίως προσανατολισµένοι στις ΜµΕ και απαιτούν µεγάλο χρόνο
ωρίµανσης.
Στο πλαίσιο αυτό αναδείχτηκε η ανάγκη:
α) αύξησης των προβλεπόµενων πόρων για την ανάπτυξη νέων Επιχειρηµατικών Πάρκων ή την
οργάνωση, πολεοδόµηση ΑΒΣ, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), µε έµφαση στην
οργάνωση των άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων
β) δηµιουργίας Ειδικού Θεµατικού Ταµείου για την χρηµατοδότηση επενδύσεων επιχειρηµατικών
πάρκων από εργαλεία και προγράµµατα µόχλευσης (τύπου “JESSICA”) για τη νέα διαχειριστική περίοδο
2014 – 2020 και διασφάλιση των επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης Επιχειρηµατικών
Πάρκων ως ειδική κατηγορία επιλέξιµων έργων.
γ) θέσπισης και ενεργοποίησης νέων εργαλείων συγχρηµατοδότησης για τη µετεγκατάσταση
επιχειρήσεων εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων, µε την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων,
δ) θέσπισης ειδικών φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις εντός επιχειρηµατικών πάρκων
ε) άρσης των εµποδίων αυτοχρηµατοδότησης µέσω των εισφορών σε χρήµα, κ.α.
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