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Αθήνα, 10 Αυγούστου 2009
Στις 4/8/09 γνωστοποιήθηκε δια του τύπου ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής
Χατζηδάκης, προτίθεται να καταθέσει άμεσα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική
Επιτροπή και στη συνέχεια (το Σεπτέμβριο) στη Βουλή για ψήφιση το Ν/Σ για τα
Επιχειρηματικά Πάρκα, με το οποίο καταργείται ο Ν.2545/97. Καθώς δεν μας είναι
γνωστό το κείμενο του τελικού Σχεδίου Νόμου, στηριζόμαστε στη δημόσια
διαβεβαίωση του Υπουργού ότι για την τελική διατύπωση ελήφθησαν υπόψη και οι
απόψεις των φορέων.
Στο πλαίσιο αυτό και καθώς ο χρόνος που παρεσχέθη για δημόσια διαβούλευση ήταν
εξαιρετικά μικρός (όπως είχαμε επισημάνει με παλαιότερη επιστολή μας) θεωρούμε
και αναμένουμε ότι έχουν ληφθεί υπόψη και οι προτάσεις που η ΚΕΕΕ έχει κατά
καιρούς διατυπώσει επί του Σχεδίου Νόμου, ιδίως σε ότι αφορά τη διευκόλυνση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Επιμελητηρίων της επικράτειας να αναλάβουν
ανεμπόδιστα σχετικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων.
Επιφυλασσόμεθα να διατυπώσουμε τις τελικές απόψεις και προτάσεις μας (της ΚΕΕΕ
και των Επιμελητηρίων - μελών της) μόλις το Σχέδιο Νόμου γνωστοποιηθεί δημόσια,
οι κυριότερες των οποίων (απόψεις και προτάσεις μας) αφορούν:
- Στη διεύρυνση της βάσης (έννοιας) των «Επιχειρηματικών Πάρκων», με σκοπό
την ανάπτυξή τους για τη «στέγαση» Επιχειρηματικών Υποδομών κάθε τύπου.
- Στη μείωση του λειτουργικού, διοικητικού, επιστημονικού και γραφειοκρατικού
κόστους των Φορέων Υλοποίησης, ιδίως στη φάση προετοιμασίας και ωρίμανσης
ανάλογων Επιχειρηματικών Σχεδίων, αλλά και κατά τη διάρκεια διαχείρισης και
λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων.
- Στη διευκόλυνση της ανάπτυξης συλλογικών πρωτοβουλιών, καθώς και στη
θεσμοθέτηση λειτουργικών και αντικειμενικών κριτηρίων και διαδικασιών
έγκρισης και αποδοχής (από πλευράς του ΥΠΑΝ) προτάσεων, που αφορούν στην
ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (έγκριση φορέων, χωροθέτησης κ.λπ.).
- Στη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των Επιχειρήσεων να ενταχθούν σε Φορείς
Υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων και να μεταστεγαστούν σε περιβάλλον
νόμιμης εγκατάστασης, περιβαλλοντικά προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις των
καιρών και με τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσα από
γενικά μέτρα στήριξής τους, εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.
Τις ως άνω απόψεις γνωστοποίησε εκ νέου ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γ. Κασιμάτης, με
επιστολή που απηύθυνε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη.
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