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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Επιθυμούμε να αναφερθούμε σε  ένα χρονίζον πρόβλημα,  το οποίο αντιμετωπίζει ο 
Φορέας Διαχείρισης της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου, λόγω της καθυστέρησης 
έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για τη λειτουργία της Α’ ΒΙΠΕ 
Βόλου. Η εν λόγω Απόφαση απαιτείται για να επιτευχθεί η μεταβίβαση της διαχείρισης 
της βιομηχανικής περιοχής από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στο Φορέα Διαχείρισης. 

Η απόφαση  για τη σύσταση  Φορέα Διαχείρισης  της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου,  ελήφθη στις 27-7-
2007, κατά τη Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών - χρηστών βιομηχανικής γης της 
Α΄ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 71% του συνόλου της οργανωμένης 
βιομηχανικής γης. Το σχετικό αίτημα για υπαγωγή της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου σε καθεστώς 
ΒΕ.ΠΕ., κατατέθηκε στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης  

Στις 7-11-2008 συστήθηκε από 42  επιχειρήσεις και υπογράφηκε το καταστατικό ίδρυσης 
του Φορέα Διαχείρισης,  ως Ανώνυμη Εταιρία,  με  επωνυμία ‘’ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α’ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, διακριτικό τίτλο 
‘’A’ B.E.Π.Ε. ΒΟΛΟΥ ’’ και  ανάλογο μετοχικό κεφάλαιο. 

Στις 25-04-2013 κατατέθηκε αίτηση,  της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και της Α’ Β.Ε.Π.Ε ΒΟΛΟΥ, στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για 
την μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης της Α’ ΒΙΠΕ  Βόλου.  

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις 21-6-2013 κατατέθηκε στο π. ΥΠΕΚΑ,  από την  
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ,  ο πλήρης φάκελος  των απαραίτητων στοιχείων για  την  περιβαλλοντική 
αδειοδότηση της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, ώστε, αφού ολοκληρωθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες 
να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων    και να  αναλάβει ο συσταθείς 
Φορέας την διαχείριση της. 



Παρά το γεγονός ότι πλησιάζει  η  ολοκλήρωση διετίας  από την κατάθεση του πλήρη 
φακέλου  και οι τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Θεσσαλίας έχουν γνωμοδοτήσει θετικά,  η έγκριση  και οριστικοποίηση του σχεδίου 
Απόφασης  Περιβαλλοντικών Όρων  ακόμη εκκρεμεί, παρ’ όλες τις  οχλήσεις μας προς τις 
Υπηρεσίες του ΠΑΠΕΝ. 

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε το σχέδιο της Απόφασης βρίσκεται 
προς έλεγχο στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου. 

Η εκκρεμότητα αυτή,  πέρα από την καθυστέρηση στην ανάληψη της διαχείρισης της 
βιομηχανικής περιοχής από τον συσταθέντα Φορέα, ο οποίος θα συμβάλει στην εύρυθμη 
λειτουργία της, έχει επιφέρει και οικονομική επιβάρυνσή του,  λόγω των υποχρεώσεων 
μιας ΑΕ,  χωρίς δυνατότητα εσόδων καθότι  δεν νομιμοποιείται  να ασκήσει  οποιαδήποτε 
δραστηριότητα. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Πιστεύουμε ότι η παράθεση των προαναφερθέντων στοιχείων  αποδεικνύει την  
επιτακτική   ανάγκη  επίσπευσης των διαδικασιών για την  έκδοση της απαιτούμενης 
Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Α’ 
ΒΙΠΕ Βόλου.  

Λαμβάνοντας ως  δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την εύρυθμη λειτουργία των 
Βιομηχανικών Περιοχών  και δεδομένου του  σημαντικού ρόλου της Βιομηχανίας στη 
δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα,  ευελπιστούμε στην άμεση  ανταπόκρισή σας,   για 
την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών.  
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