
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΒΘΣΕ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ΣΥΝΟΨΗ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Η συνεισφορά της βιομηχανίας στην οικονομία της περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα από την ΕΛ ΣΤΑΤ στοιχεία, τα οποία αφορούν 
στους περιφερειακούς δείκτες για το έτος 2018 και τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 18 
Ιανουαρίου 2021, η μεταποίηση-βιομηχανία παρά τα σημάδια που άφησε η κρίση σε 
όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας παραμένει βασικός πυλώνας ανάπτυξης, 
απασχόλησης και δημιουργικότητας για την περιφέρεια Θεσσαλίας. 
 
Η διαχρονική συνεισφορά της μεταποίησης στο Περιφερικό ΑΕΠ, η δημιουργία και 
διατήρηση καλών θέσεων εργασίας και τα εντυπωσιακά μεγέθη εξαγωγών 
αποδεικνύουν τη συνεισφορά της στην Περιφερειακή Οικονομία. 
 
Να ληφθεί υπόψιν ότι με τη δημοσίευση των στοιχείων για το έτος 2018 η ΕΛΣΤΑΤ 
δημοσίευσε και αναθεωρημένα τα στοιχεία για τα έτη 2010-2017, σύμφωνα με το 
Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ στις 16/10/2020 για αναθεώρηση των Ετήσιων Εθνικών 
Λογαριασμών. 
 
Συνεισφορά στην ΑΠΑ 
 
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας η μεταποίηση δημιουργεί για το έτος 2018 το 12,72% της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) της περιφέρειας Θεσσαλίας και το 7,07% της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης της χώρας.  
 
Ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, ενέργεια, εξόρυξη κλπ.) δημιουργεί το 
15,33% της ΑΠΑ της περιφέρειας Θεσσαλίας και το 5,60% της ΑΠΑ του ευρύτερου 
βιομηχανικού τομέα της χώρας. 

 
Συμμετοχή της Βιομηχανίας** στην ΑΠΑ της περιφέρειας Θεσσαλίας (%),  

για τα έτη 2000-2018 
 

 
      Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 
      * Προσωρινά Στοιχεία 
      * * Βιομηχανία: Μεταποίηση, ενέργεια, εξόρυξη, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

 
Η Θεσσαλία συμβάλει κατά 5% στο  ΑΕΠ της χώρας. 
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Συνεισφορά στην απασχόληση 
 
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, κατά το έτος 2018, 
απασχολούνται 27.037 εργαζόμενοι, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 9,24% των 
εργαζομένων στην περιφέρεια.  
 
Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η συνολική άμεση, έμμεση ή προκαλούμενη επίδραση 
του μεταποιητικού τομέα στην απασχόληση είναι περίπου 31,3%. Σε κάθε μια θέση 
εργασίας που δημιουργεί η μεταποίηση δημιουργούνται συνολικά 3,5 θέσεις εργασίας 
στην οικονομία.  
 
Πλήθος κλάδων υπηρεσιών και εμπορίου ωφελούνται σε προστιθέμενη αξία και σε 
απασχόληση από τη μεταποιητική παραγωγή. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις εργασίας που 
προσφέρει η μεταποίηση είναι κατά βάση καλύτερα αμειβόμενες με μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα και διάρκεια. 
 

Ετήσια μεταβολή απασχόλησης εργαζομένων στην Βιομηχανία** στην 
περιφέρεια Θεσσαλίας, για τα έτη 2001-2018 

 

 
       Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 
       * Προσωρινά Στοιχεία 
       * * Βιομηχανία: Μεταποίηση, ενέργεια, εξόρυξη, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

 
Συνεισφορά στις Εξαγωγές. 
 
Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών της περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο οικονομικής ανάπτυξης και τα 
μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα καθώς και τα βιομηχανικά προϊόντα 
πρωταγωνιστούν.  
 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2019, οι εξαγωγές της 
Θεσσαλίας ανέρχονται σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κατέχουν πλέον το 6,2% των 
ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, και κατατάσσουν την Θεσσαλία τρίτη 
μεταξύ των περιφερειών της χώρας.  
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Το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας είναι θετικό για 11η συνεχόμενη χρονιά και 
ανέρχεται σε πλεόνασμα 634,4 εκατομμύρια ευρώ.  
 
Οι εισαγωγές της ανέρχονται σε 782,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε κλαδικό επίπεδο, τα 
τρόφιμα αποτελούν το 48,5% των εξαγωγών της περιφέρειας συμβάλλοντας κατά 13,3 
% των εξαγωγών τροφίμων της χώρας.  
 
Τα μέταλλα ακολουθούν σε ποσοστό 23,4%, η κλωστοϋφαντουργία-ένδυση με 
ποσοστό 17,9% και τα χημικά με ποσοστό 3,4%.  
 
Κύριος εξαγωγικός προορισμός των προϊόντων είναι η Γερμανία, και ακολουθεί η 
Τουρκία και η Ιταλία. 

 
Εισαγωγές – Εξαγωγές και Εμπορικό Ισοζύγιο περιφέρειας Θεσσαλίας, 

έτη 2008-2019 
 

 
      Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 

 
Συνεισφορά στις επενδύσεις 
 
Η βιομηχανία συμβάλει στη μείωση του επενδυτικού κενού στην ελληνική οικονομία. 
Κατά το έτος 2018 οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία πραγματοποίησαν 
επενδύσεις 169 εκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχοντας σε ποσοστό 13,87% στις 
επενδύσεις της περιφέρειας.  
 
Από το 2000-2018 οι επιχειρήσεις του ευρύτερου βιομηχανικού τομέα της περιφέρειας 
πραγματοποίησαν επενδύσεις €3,19 δις. 
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Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου στη Βιομηχανία** στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας, έτη 2000-2018 
 

 
         Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 
         * Προσωρινά Στοιχεία 
         * * Βιομηχανία: Μεταποίηση, ενέργεια, εξόρυξη, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

 

ΣΥΝΟΨΗ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Η συνεισφορά της βιομηχανίας στην οικονομία της περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 

 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα από την ΕΛ ΣΤΑΤ στοιχεία, τα οποία αφορούν 
στους περιφερειακούς δείκτες για το έτος 2018 και τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 18 
Ιανουαρίου 2021, η μεταποίηση-βιομηχανία παρά τα σημάδια που άφησε η κρίση σε 
όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας παραμένει ο βασικότερος  πυλώνας ανάπτυξης, 
απασχόλησης και δημιουργικότητας για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
 
Η διαχρονική υψηλή συνεισφορά της μεταποίησης στο Περιφερικό ΑΕΠ, η δημιουργία 
και διατήρηση καλών θέσεων εργασίας  αποδεικνύουν τη συνεισφορά της στην 
Περιφερειακή Οικονομία. 
 
Να ληφθεί υπόψιν ότι με τη δημοσίευση των στοιχείων για το έτος 2018 η ΕΛΣΤΑΤ 
δημοσίευσε και αναθεωρημένα τα στοιχεία για τα έτη 2010-2017, σύμφωνα με το 
Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ στις 16/10/2020 για αναθεώρηση των Ετήσιων Εθνικών 
Λογαριασμών. 
 
Συνεισφορά στην ΑΠΑ 
 
Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η μεταποίηση δημιουργεί για το έτος 2018 το 24% 
της Ακαθάριστης Προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το 
12,30% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης της χώρας.  
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Ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, ενέργεια, εξόρυξη κλπ.) δημιουργεί το 
36,44% της ΑΠΑ της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το 12,27% της ΑΠΑ του 
ευρύτερου βιομηχανικού τομέα της χώρας. 
 

Συμμετοχή της Βιομηχανίας** στην ΑΠΑ της περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας(%), για τα έτη 2000-2018 

 

 
      Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 
      * Προσωρινά Στοιχεία 
      * * Βιομηχανία: Μεταποίηση, ενέργεια, εξόρυξη, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

 
Η Στερεά Ελλάδα συμβάλει κατά 4,65% στο ΑΕΠ της χώρας. 
 
Συνεισφορά στην απασχόληση 
 
Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, κατά το έτος 
2018, απασχολούνται 38.232 εργαζόμενοι, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 17,47% των 
εργαζομένων στην περιφέρεια. Στην Στερεά Ελλάδα ο κλάδος διαχρονικά κατέχει την 
2η θέση ως προς την απασχόληση μετά τον πρωτογενή τομέα.  
 
Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η συνολική άμεση, έμμεση ή προκαλούμενη επίδραση 
του μεταποιητικού τομέα στην απασχόληση είναι περίπου 31,3%.  
 
Σε κάθε μια θέση εργασίας που δημιουργεί η μεταποίηση δημιουργούνται συνολικά 3,5 
θέσεις εργασίας στην οικονομία. Πλήθος κλάδων υπηρεσιών και εμπορίου ωφελούνται 
σε προστιθέμενη αξία και σε απασχόληση από τη μεταποιητική παραγωγή. 
 
Επισημαίνεται ότι οι θέσεις εργασίας που προσφέρει η μεταποίηση είναι κατά βάση 
καλύτερα αμειβόμενες με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια. 
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Ετήσια μεταβολή απασχόλησης εργαζομένων στην Βιομηχανία** στην 

περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τα έτη 2001-2018 
 

 
       Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 
       * Προσωρινά Στοιχεία 
       * * Βιομηχανία: Μεταποίηση, ενέργεια, εξόρυξη, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

 
Συνεισφορά στις Εξαγωγές. 
 
Η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο οικονομικής ανάπτυξης για τα βιομηχανικά 
προϊόντα καθώς και για τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα 
προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2019, οι εξαγωγές της Στερεάς Ελλάδας 
ανέρχονται σε 1,217 δισεκατομμύρια ευρώ, κατέχουν το 5,3% των ελληνικών 
εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, και κατατάσσουν την Στερεά Ελλάδα τέταρτη 
μεταξύ των περιφερειών της χώρας.  
 
Οι εισαγωγές της ανέρχονται σε 1,478 δισεκατομμύρια ευρώ. Να επισημανθεί ότι 
σημαντικό πλήθος δυναμικών, εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας ενώ διατηρούν 
τις μονάδες παραγωγής τους στη Στερεά Ελλάδα, έχουν την έδρα/διοικητικές 
λειτουργίες στην περιφέρεια Αττικής, από όπου αντλούνται τα περισσότερα στοιχεία 
και για το λόγο αυτό, το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας, παραμένει αρνητικό. 
 
Σε κλαδικό επίπεδο, τα μέταλλα αποτελούν το 41,7% των εξαγωγών της περιφέρειας, 
ακολουθούν τα χημικά και πλαστικά με ποσοστό 22,1%, τα τρόφιμα με ποσοστό 
17,3% και οι μηχανές/συσκευές με ποσοστό 6,9%.  
 
Κύριος εξαγωγικός προορισμός των προϊόντων είναι η ΗΠΑ, η Τουρκία, η Ισπανία, και 
ακολουθεί το Ισραήλ και η Γερμανία. 
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Εισαγωγές – Εξαγωγές και Εμπορικό Ισοζύγιο περιφέρειας  Στερεάς 

Ελλάδας, έτη 2008-2019 
 

 
      Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 

 
Συνεισφορά στις επενδύσεις 
 
Η βιομηχανία συμβάλει στη μείωση του επενδυτικού κενού στην ελληνική οικονομία. 
Κατά το έτος 2018 οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα πραγματοποίησαν 
επενδύσεις 354 εκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχοντας σε ποσοστό 27,86% στις 
επενδύσεις της περιφέρειας. Για το διάστημα 2000 -2018 οι επιχειρήσεις του ευρύτερου 
βιομηχανικού τομέα της περιφέρειας πραγματοποίησαν επενδύσεις €7,638 δις. 

 
Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου στη Βιομηχανία** στην 

περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έτη 2000-2018 

 
         Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 

         * Προσωρινά Στοιχεία 
         * * Βιομηχανία: Μεταποίηση, ενέργεια, εξόρυξη, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 
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ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Τόσο κατά την προηγούμενη δεκαετή κρίση, όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
η βιομηχανική-μεταποιητική δραστηριότητα κατά κοινή ομολογία : 
 
• Αν και πέρασε τους δικούς της ισχυρούς κλυδωνισμούς, άντεξε σε αφόρητες 

συνεχόμενες πιέσεις.  
• Στήριξε με επάρκεια το ΑΕΠ, την απασχόληση, το εισόδημα και τα δημόσια έσοδα, 

σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. 
• Επιβεβαίωσε τον σταθεροποιητικό της ρόλο στις διακυμάνσεις της οικονομίας.  
 
Σε μια εποχή που τα δεδομένα διαφοροποιούνται με ταχείς ρυθμούς, η Παραγωγική 
Οικονομία, - η Μεταποίηση, η Βιομηχανία, στοχεύει να διαμορφώσει στο 15% τη 
συμμετοχή της στο ΑΕΠ.  
 
Για την ικανοποίηση της μεγέθυνσης της συμμετοχής της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ 
και την αξιοποίηση των προκλήσεων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης: 
 
• Επιδιώκει την αποκατάσταση των όρων λειτουργίας του Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος 
• Επιζητεί τη διαμόρφωση πρόσφορων συνθηκών για νέες σημαντικές επενδύσεις 

στον παραγωγικό τομέα 
• Διεκδικεί με αξιώσεις τη διεύρυνση της παρουσίας της στην εσωτερική και στις 

διεθνείς αγορές 
• Αναζητά υποστήριξη για να επενδύσει στην έρευνα, να αναπτύξει νέες τεχνολογίες 

και καινοτόμες λύσεις που θα συμβάλουν στην επέκταση της παραγωγικής βάσης 
και κυρίως στη σταδιακή υποκατάσταση των εισαγωγών τεχνολογίας. 

• Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εκπαίδευσης και προσαρμογής των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργική αξιοποίηση των 
πλεονεκτημάτων της νέας τεχνολογίας 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 
 

Μια σειρά, επίκαιρων, ενδεικτικών, πλην όμως σημαντικών, ζητημάτων έχουν 
αναδειχθεί εκ μέρους των επιχειρήσεων μελών, για τα οποία τόσο η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας όσο και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν δυναμικά στην προώθηση και στην ανάδειξη με στόχο την επίλυσή τους.  
 
Τα θέματα αφορούν και αναφέρονται στα κατωτέρω πεδία ενδιαφέροντος των 
επιχειρήσεων: 
 
Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων  
 
Διαπιστώσεις  
 
Οι δυνατότητες πρόσβασης των μεταποιητικών επιχειρήσεων που εδρεύουν ή και 
έχουν τις εγκαταστάσεις τους στις 2 Περιφέρειες, και είναι μικρού ή και μεσαίου 
μεγέθους, στη χρηματοδότηση είναι περιορισμένες, καθώς το κόστος δανεισμού 
παραμένει υψηλό, τα τραπεζικά κριτήρια ιδιαίτερα απαιτητικά και η πιστωτική επέκταση 
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.  



 
Η υποστήριξη και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας εξαρτάται από την 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ενωσιακών και εθνικών πόρων σε μεγάλο βαθμό.  
 
Ένα ισχυρό μέσο και δραστικό εργαλείο αποτελούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης 
& Ανθεκτικότητας και της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. 
 
Με βάση τις προτεραιότητες που έχει θέσει το προτεινόμενο ΕΠΑνΕΚ 2021-2027, και 
τα Περιφερειακά Προγράμματα θα προσαρμοστούν αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη και 
τις εξειδικευμένες ανάγκες και τις προοπτικές της κάθε περιοχής, προκύπτει ότι: 
 
• Υποστηρίζεται η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης 

μετάβασης, ως προς τις υποδομές και τις επιχειρηματικές επενδυτικές 
πρωτοβουλίες. 

• Ενισχύεται η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Αναδεικνύεται η στήριξη για την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων προκειμένου για 
την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, των απαιτήσεων της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης και των επιταγών της κλιματικής αλλαγής. 

• Ενθαρρύνεται η μόχλευση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων για την 
χρηματοδότηση επενδύσεων μεγαλύτερης απόδοσης, στη λογική της μεγέθυνσης 
της οικονομίας. 

• Προωθείται η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των 
επιχειρήσεων για αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και 
τη δημιουργία συνθηκών οικονομιών κλίμακας και μεγέθυνσης. 

 
Πρόταση  
 
Οι περιφερειακές μεταποιητικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι και οι δύο Περιφέρειες, 
ευθυγραμμιζόμενες με τη στρατηγική χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα 
σχεδιάσουν και θα προκηρύξουν προγράμματα χρηματοδοτικής υποστήριξης της 
παραγωγικής βάσης της περιοχής. 
 
Έχουν τη δυνατότητα και την εμπειρία, τους πόρους και τις αναγκαίες συνεργασίες να 
υποστηρίξουν τις προσπάθειες των περιφερειακών επιχειρήσεων στην αναγκαιότητα 
της προσαρμογής τους στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης 
οικονομίας, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των περιφερειακών ανισοτήτων, ώστε 
να διαφυλαχθεί το τρίπτυχο της ισόρροπης ανάπτυξης: οικονομική ανάπτυξη, 
προστασία περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή.  
 
Στήριξη των Εξωστρεφών Επιχειρήσεων των 2 Περιφερειών 
 
Διαπιστώσεις  
 
Οι περιφερειακές εξωστρεφείς επιχειρήσεις αναζητούν υποστήριξη των προσπαθειών 
διεύρυνσης της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.  
 
Ένας μεγάλος αριθμός παραγωγικών – μεταποιητικών επιχειρήσεων, καταβάλλει 
προσπάθειες και επενδύει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και υπό συνθήκες άκρως 
ασταθείς, για να ενισχύσει την παραγωγική του δυναμικότητα και να επεκτείνει την 
εξαγωγική του δραστηριότητα.  
 
 



 
Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, στερούνται ουσιαστικής 
υποστήριξης, λόγω του δυσμενούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η λειτουργία του 
οποίου αποκαθίσταται σταδιακά, ως ένα βαθμό, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των 
επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα, αλλά κυρίως, λόγω 
έλλειψης ουσιαστικών ανταποδοτικών κινήτρων.  
 
Έχει αναγνωριστεί η σημασία της εξωστρεφούς οικονομίας για την τόνωση και της 
περιφερειακής οικονομίας.  
 
Αν και έχει κατακτηθεί ένα επίπεδο εξωστρέφειας των περιφερειακών επιχειρήσεων, 
στα πλαίσια του σχεδιασμού των περιφερειακών δράσεων για την υποστήριξη των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων, δυναμικές πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλλουν στην 
περαιτέρω ενδυνάμωση των περιφερειακών εξαγωγών, καθώς και στη 
δραστηριοποίηση και άλλων αξιόλογων, κατά κοινή ομολογία, επιχειρήσεων στον 
τομέα των εξαγωγών.  
 

Πρόταση  
 
Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνεται ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ενός Περιφερειακού 
Προγράμματος Στήριξης των Περιφερειακών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων, τουλάχιστον 
3ετούς διάρκειας, που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά και για ικανό χρονικό 
διάστημα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγικών παραγωγικών 
επιχειρήσεων.  
 
Ενδεικτικά το πρόγραμμα θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μια σειρά δαπανών που 
συνδέονται με τις εξαγωγές και αυτές αφορούν σε ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει, 
μεταξύ των άλλων, έξοδα και κόστη μισθοδοσίας, μάρκετινγκ και διαφημίσεων, 
κονδύλια συμμετοχής σε εκθέσεις, δαπάνες μετακίνησης προσωπικού, κόστη 
προώθησης πωλήσεων, εύρεσης και σύνδεσης με διεθνή δίκτυα διανομής, κόστη 
ασφάλισης, μεταφοράς ή και φύλαξης προϊόντων, δαπάνες απόκτησης πιστοποιητικών 
ποιότητας ή και σημάτων συμμόρφωσης κ.α. 
 
Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
Διαπιστώσεις 
 
Οι Περιφερειακές Μεταποιητικές – Βιομηχανικές Επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τις 
προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της ψηφιακής οικονομίας και την αναγκαιότητα 
προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα.  
 
Οι προσπάθειες κάλυψης των ψηφιακών υποδομών των επιχειρήσεων και των 
αντίστοιχων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε βασικό όσο και σε 
ανώτερο επίπεδο, αποκτά κεφαλαιώδη σημασία, προκειμένου να αξιοποιηθούν 
δημιουργικά τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών και να υπάρξει η αναγκαία 
προσαρμογή για την επιτυχή μετάβαση σε ένα απαιτητικό, σύγχρονο και εξωστρεφές 
παραγωγικό πρότυπο. 
 
Στα πλαίσια της στρατηγικής καινοτομίας οι τομείς που αναδεικνύονται ως δυναμικοί 
και αφορούν στον δευτερογενή τομέα:  
 



α) για τη Θεσσαλία, είναι τα Τρόφιμα, το Μέταλλο και τα Δομικά Υλικά, η 
Κλωστοϋφαντουργία-Ένδυση, τα Χημικά Προϊόντα, το Περιβάλλον & η Ενέργεια καθώς 
και οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών  
 
β) για τη Στερεά Ελλάδα, είναι τα Μέταλλα, τα Χημικά Προϊόντα, τα Πλαστικά, τα 
Τρόφιμα και οι Μηχανές/Συσκευασίες.  
 
Πρόταση 
 
Στη λογική της υποστήριξης των επιχειρήσεων για την ανταπόκρισή τους στις νέες 
απαιτήσεις προτείνεται η αξιοποίηση των ενωσιακών και εθνικών πόρων, για την 
εκπόνηση περιφερειακών, τοπικών ή και κλαδικών σχεδίων για την κατάρτιση και 
πιστοποίηση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες ειδικότητες και 
δεξιότητες που αναδεικνύει η αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τους Φορείς 
Εκπροσώπησης Εργοδοτών που έχουν πιστοποιημένη ικανότητα για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων 
 
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων - Κάλυψη Δαπανών Τηλεργασίας – Εξ΄ 
αποστάσεως εργασίας 
 
Διαπιστώσεις  
 
Τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του covid-19, οδήγησαν με ταχείς ρυθμούς, 
στην επέκταση της εφαρμογής του καθεστώτος της τηλεργασίας. Πολύ πρόσφατα 
υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση το νομοθετικό πλαίσιο για την κατοχύρωση των 
κανόνων και των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, για την 
εξασφάλιση της ορθής επέκτασης της εφαρμογής της εξ΄ αποστάσεως παροχής 
εργασίας.   
 
Αυτός ο τρόπος παροχής εργασίας, υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό, στην Ελλάδα, 
εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και υπό καθεστώς πίεσης λειτούργησε 
αποτελεσματικά. Εξακολουθεί δε, να αποτελεί επιλογή στις προσπάθειες περιορισμού 
της διάδοσης του covid-19.  
 
Στην πράξη αποδείχθηκε ότι έδωσε λύσεις σε τρέχουσες και πιεστικές ανάγκες, 
επιχειρήσεων και εργαζομένων, διευκόλυνε, ως ένα βαθμό, την συνέχεια της 
λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών, εξασφάλισε στους εργαζόμενους ένα 
μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους και τους εξυπηρέτησε στην αντιμετώπιση των 
οικογενειακών τους υποχρεώσεων.  
 
Διαφαίνεται όμως ότι αποτελεί μια νέα πραγματικότητα για την αγορά εργασίας, που 
εκ των πραγμάτων θα επιταχυνθεί και θα επεκταθεί.  
 
Ήδη, οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4808/2021, προβλέπουν, μεταξύ των άλλων, 
ως εργοδοτική υποχρέωση την παροχή του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού 
για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα εργάζονται εξ΄ αποστάσεως καθώς και την κάλυψη 
του κόστους χρήσης, συντήρησης και αποκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού. 
 
Είναι μια προοδευτικά υιοθετούμενη και ανερχόμενη, στις προτιμήσεις και στις επιλογές 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, μορφή οργάνωσης του τρόπου εργασίας, η 
οποία μπορεί να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στον περιορισμό των δαπανών του 
λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης 



εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στην ενδυνάμωση της δυνατότητας 
πρόσβασης ειδικών κατηγοριών ομάδων στην αγορά εργασίας, στην εξισορρόπηση της 
οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική δραστηριότητα.  
 
Δεδομένου ότι: 
 
• Η έλλειψη του απαραίτητου ψηφιακού εξοπλισμού-λογισμικού για τους 

τηλεργαζόμενους, είναι ένα ζήτημα για τις επιχειρήσεις και ιδιωτικούς οργανισμούς, 
που προσπαθούν να υιοθετήσουν για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.  

• Για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού 
τομέα, η εναρμόνιση στις απαιτήσεις που θέτει η νέα πραγματικότητα, αποτελεί 
ασφαλώς μια σημαντική πρόκληση για την προσαρμογή τους, η οποία συνοδεύεται, 
ωστόσο, από ένα πολύ σημαντικό κόστος, στο οποίο, υπό τις παρούσες πιεστικές 
οικονομικές συνθήκες, είναι δύσκολο να επωμιστούν. 

 
Πρόταση 
 
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής 
υποστήριξης, στη λογική της εκπόνησης ενός Προγράμματος Χρηματοδότησης των 
περιφερειακών μεταποιητικών επιχειρήσεων και των ιδιωτικών οργανισμών για την 
απόκτηση ευχέρειας πρόσβασης στην τηλεργασία και προσαρμογής αυτών στα νέα 
δεδομένα, στα πλαίσια της Νέας Προγραμματικής Συμφωνίας 2021-2027, το οποίο θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει ενδεικτικά ως επιλέξιμες δαπάνες: 
 
• Αγοράς εξοπλισμού και λογισμικού  
• Κόστους προσαρμογής/αλλαγών στα υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήματα 

ασφαλείας 
• Κόστους τηλεπικοινωνιών και συστημάτων τηλεσυνεργασίας. 
• Εξόδων χρήσης, συντήρησης και αποκατάστασης του εξοπλισμού. 
• Δαπανών σύντομου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες 

τεχνολογίες και στην ασφαλή χρήση αυτών.  
 
Εκτίμηση των επιχειρήσεων είναι ότι ένα σχετικό πρόγραμμα, θα αμβλύνει τις 
οικονομικές πιέσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών, μικρής και μεσαίας 
δυναμικότητας και μεγέθους και συγχρόνως θα αποτελέσει μια εύστοχη παρέμβαση, 
που θα συμβάλλει στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των ρυθμίσεων για την εξ΄ 
αποστάσεως παροχή εργασίας.  
 
Υιοθέτηση Θεσμού Βιομηχανικών Εργασιών 
 
Διαπιστώσεις 
 
Σε αρκετά πανεπιστήμια της Ευρώπης, έχει αναπτυχθεί με επιτυχία ο θεσμός των 
«Βιομηχανικών Εργασιών». Ομάδες φοιτητών ή και φοιτητών στα πλαίσια της 
εκπόνησης της διπλωματικής τους, οι οποίοι επιλέγουν να ασχοληθούν με ένα ζήτημα 
– πρόβλημα που έχουν θέσει επιχειρήσεις και υπό την επίβλεψη και την υποστήριξη 
ενός καθηγητή, μελετούν τα ζητήματα που τους ανατίθενται και αποτυπώνουν πιθανές 
λύσεις.  
  



 
Ο θεσμός αυτός έχει αναδειχθεί ως ένας αποτελεσματικός μηχανισμός μεταφοράς 
τεχνογνωσίας, με απτά και πρακτικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και σε πολλές 
περιπτώσεις έχει αποτελέσει και μια καλή πηγή εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού και 
συνεργατών των επιχειρήσεων.  
 
Πρόταση  
 
Οι περιφερειακές επιχειρήσεις έχουν κατά καιρούς αναδείξει τη σημασία και τη 
σπουδαιότητα της ανάπτυξης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο 
πλέον αναπτύσσεται και στις 2 Περιφέρειες, και αυτό είναι μια καλή πρακτική η οποία 
θα μπορούσε πιλοτικά να ενταχθεί προς χρηματοδότηση από τα κονδύλια του ΠΕΠ της 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου . 
 
Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών.  
 
Διαπιστώσεις  
 
Οι οργανωμένοι και θεσμοθετημένοι χώροι υποδοχής επενδύσεων, στους οποίους 
δημιουργούνται έργα υποδομής, παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τις 
επιχειρήσεις που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε αυτούς, δεδομένου ότι η 
εγκατάσταση σε οργανωμένους χώρους: 
 
1. Εξασφαλίζει τη μείωση του κόστους εγκατάστασης των επιχειρήσεων 
2. Συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία τους 
3. Συντελεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους 
4. Υποστηρίζει την ποιοτική επιχειρηματικότητα 
5. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας και σκοπού  
6. Ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών και ενεργειακών πόρων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, 
τους εργαζομένους τους και την κοινωνία. 

 
Ωστόσο, οι υφιστάμενοι χώροι υποδοχής επενδύσεων και κυρίως οι χαρακτηριζόμενοι 
ως πρώτης γενιάς, που οι περισσότεροι εξ΄ αυτών έχουν ήδη συμπληρώσει πάνω από 
30 χρόνια λειτουργίας, αλλά και οι μεταγενέστερες, χρειάζονται μια σειρά 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης των όρων 
λειτουργίας τους για να ανακτήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και να 
αποκτήσουν ξανά τα χαρακτηριστικά μιας ελκυστικής επιλογής εγκατάστασης 
βιομηχανικών – μεταποιητικών μονάδων.  
 
Πρόταση  
 
Οι εγκατεστημένες, στους χώρους υποδοχής επενδύσεων, επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα 
μπορούσε να σχεδιαστεί ένα περιφερειακής εμβέλειας χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
ανάπτυξης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών των υφιστάμενων 
βιομηχανικών περιοχών, το οποίο θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της εικόνα τους, 
ως σύγχρονων και οργανωμένων χώρων άσκησης βιομηχανικής δραστηριότητας και θα 
συμβάλει στην προβολή των περιοχών τόσο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όσο και της 
Στερεάς Ελλάδας, ως περιοχών που υποστηρίζουν ενεργά την προσέλκυση 
επενδύσεων.  
  



 
Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ) 
 
Διαπιστώσεις  
 
Σε μια σειρά χρόνιων ζητημάτων που σχετίζονται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό της 
χώρας αναμένεται να δώσει διέξοδο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία 
καθώς αποτελεί απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την προσέλκυση αξιόλογων 
παραγωγικών επενδύσεων, θα περιορίσει την ανασφάλεια δικαίου των υφιστάμενων 
και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και θα συμβάλλει στην ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής.  
 
Μια χαρακτηριστική περίπτωση δυσκολιών λόγω των δυσλειτουργιών που προκύπτουν 
εξαιτίας του προβληματικού πλαισίου για τις χρήσεις γης είναι και η περίπτωση των 
ΑΓΥΠ.  
 
Στα πλαίσια εύρυθμης λειτουργίας νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων, δυνατότητας επέκτασης αυτών και ενίσχυσης των επενδυτικών 
προσπαθειών υπέρ της τοπικής και εθνικής οικονομίας θα πρέπει να αποσαφηνιστεί  το 
καθεστώς λειτουργίας των εν λόγω βιομηχανικών εγκαταστάσεων (νομίμως 
υφιστάμενων) σε Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ).  
 
Σημαντικός αριθμός υφιστάμενων βιομηχανικών δραστηριοτήτων είναι εγκατεστημένες 
και λειτουργούν σύννομα εντός εκτάσεων ΑΓΥΠ, κυρίως σε ακίνητα εκατέρωθεν και 
πλησίον εθνικών οδών κάνοντας χρήση προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου.  
 
Επισημαίνεται ότι πολλές εκ των συγκεκριμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων δεν 
συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων. 
 
Λόγω της πολυνομίας των τελευταίων ετών και των διαφορετικών 
ερμηνειών/προσεγγίσεων των Υπηρεσιών Αδειοδότησης, επί των νομοθετικών 
διατάξεων που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς, καταγράφονται σοβαρά κωλύματα κατά 
την αδειοδότηση επέκτασης/εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, νομίμως είχαν αδειοδοτηθεί κατά 
το παρελθόν. 
 
Πρόταση  
 
Οι υφιστάμενες και καθόλα νόμιμα λειτουργούσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
(συμπεριλαμβανομένων αυτών οι οποίες δεν συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων), και στις δύο Περιφέρειες, ζητούν την 
υποστήριξη των Περιφερειών και των Αρμόδιων Υπηρεσιών τους, προκειμένου 
να αποσαφηνιστεί ρητά το καθεστώς επέκτασης/τροποποίησης/εκσυγχρονισμού 
αυτών τόσο επί των εκτάσεων όπου χωροθετούνται σήμερα αυτές οι εγκαταστάσεις 
όσο και επί όμορων / παρακείμενων αγροτεμαχίων.  
 
Επιπλέον, ζητούν να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που 
προβλέπουν υπό προϋποθέσεις (200 ή 150 μ. από εθνικό, επαρχιακό ή δημοτικό δρόμο) 
τη λειτουργία / επέκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα ΑΓΥΠ [άρθρο 28, 
παρ. 37 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 51, παρ. 11α του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 
Α’ 174)]. 
 



Έγκριση Παρεκκλίσεων από τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις 
 
Διαπιστώσεις 
 
Ένας μεγάλος αριθμός περιφερειακών επιχειρήσεων, σχεδιάζει την υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν είτε στην αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού, είτε στην επέκταση των παραγωγικών γραμμών παραγωγής.  
 
Αυτές οι επενδύσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτούν νέες κτιριακές 
εγκαταστάσεις προκειμένου να υποδεχθούν την αναδιοργανωμένη παραγωγική διάταξη 
του συνόλου του παραγωγικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να καλυφθούν λειτουργικά και 
αποτελεσματικά όλες οι ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας, όπως αυτές 
διαμορφώνονται και εξελίσσονται. κτιριακές επεκτάσεις. 
 
Οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες, όπως αυτές 
προβλέπονται από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, για την χορήγηση των 
απαιτούμενων αδειών παρέκκλισης.  
 
Αντιμετωπίζουν ωστόσο σημαντικές καθυστερήσεις από τα αρμόδια Συμβούλια 
Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων, προκειμένου να λάβουν τις τελικές 
εγκρίσεις.  
 
Οι καθυστερήσεις αυτές, ανατρέπουν χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των 
επενδύσεων, δημιουργούν οικονομικές πιέσεις και σε πολλές περιπτώσεις θέτουν σε 
διακινδύνευση την ολοκλήρωση των επενδύσεων.  
 
Πρόταση 
 
Οι επιχειρήσεις αναζητούν ένα έξυπνο και αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης των 
αιτημάτων τους για την έγκριση των παρεκκλίσεων, προκειμένου με ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις επενδύσεις τους.  
 

Αναθεώρηση Τρόπου Υπολογισμού Ανταποδοτικών Τελών προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
 
Διαπιστώσεις 
 
Ένα διαχρονικό και πολύ σοβαρό ζήτημα αναδεικνύουν οι επιχειρήσεις το οποίο αφορά 
στην αναγκαιότητα αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών 
των επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Οι Δήμοι, στην πλειοψηφία τους, χρεώνουν και εισπράττουν από τις εγκατεστημένες, 
στα διοικητικά τους όρια, επιχειρήσεις, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, δημοτικά τέλη 
που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, συλλογής απορριμμάτων και 
δημοτικού κοινόχρηστου φωτισμού, το ύψος των οποίων, από τις αναλύσεις των 
χρεώσεων, διαπιστώνεται ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό.  
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα δημοτικά τέλη, των ύψος των οποίων 
καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 
Δήμων, επιβάλλονται με τη λογική της αντιμετώπισης των δαπανών των Δήμων για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από 



πάγιες παρεχόμενες, ανταποδοτικού χαρακτήρα, δημοτικές υπηρεσίες, τόσο προς τους 
πολίτες όσο και προς τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, τα δημοτικά τέλη προκειμένου να είναι 
ανταποδοτικά, θα πρέπει να αποτελούν αντάλλαγμα μιας ειδικής παροχής που 
χορηγείται αποκλειστικά στους βαρυνόμενους με αυτά, και το ύψος τους είναι ανάλογο 
προς το επίπεδο της παρεχόμενης αντιπαροχής. 
 
Εντούτοις, οι επιχειρήσεις, στην πράξη, διαπιστώνουν ότι α) οι παρεχόμενες προς 
αυτές υπηρεσίες, δεν ανταποκρίνονται επαρκώς σε σχέση με το ύψος των 
χρεώσεων των δημοτικών τελών. Εκφράζεται μάλιστα η εκτίμηση ότι οι 
επιβαρύνσεις τους από τα δημοτικά τέλη είναι υψηλότατες, δυσανάλογες 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως εκ τούτου μη ανταποδοτικές, β) δεν 
υπάρχει πλαφόν στον προσδιορισμό του ύψους των δημοτικών τελών, γ) οι 
επιχειρήσεις δεν έχουν αστικά απορρίμματα στο βαθμό και στον όγκο που 
έχουν τα νοικοκυριά και γ) ότι σε πολλές περιπτώσεις οι χρεώσεις είναι 
ανεξέλεγκτα υψηλές και σίγουρα υψηλότερες από αυτές των νοικοκυριών. 
 
Πρόταση 
 
Με δεδομένο ότι, οι εγκατεστημένες στα διοικητικά όρια του εκάστοτε Δήμου, 
επιχειρήσεις, α) συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και 
πρόοδο της περιοχής, β) Προσπαθούν, υπό καθεστώς ασφυκτικής οικονομικής πίεσης, 
να διαφυλάξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να ανταποκριθούν, με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, στις υποχρεώσεις τους, με περιορισμένους πόρους, τους 
οποίους καλούνται να διαχειριστούν, προκειμένου, αρχικά, να διατηρήσουν ένα 
ασφαλές επίπεδο λειτουργίας και να σχεδιάσουν, σε ένα δεύτερο στάδιο, αναπτυξιακές 
δράσεις, απαραίτητες για την εξασφάλιση της συνέχειας τους.  
 
Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι απαιτείται η υιοθέτηση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου 
παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των ΟΤΑ. Απαιτείται συγχρόνως όμως και η εξέταση 
της δυνατότητας εφαρμογής ενός νέου τρόπου προσδιορισμού του ύψους των 
δημοτικών τελών, που θα διασφαλίζει τη διαμόρφωση αυτών, τουλάχιστον σε ένα 
επίπεδο που θα κριθεί ότι είναι εύλογο, δίκαιο και σύμφωνο με τις αρχές της 
ανταποδοτικότητας, της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των δημοτών και θα 
λειτουργεί προς όφελος της υποστήριξης της βιωσιμότητας των Δήμων. 
 
Επιχειρήσεις Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου - Ασφαλής πρόσβαση στην Εθνική Οδό, κατά 
την Έξοδο από τη Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου.  
 
Διαπιστώσεις 
 
Καθημερινά, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, επιχειρηματιών, συνεργατών, 
προμηθευτών, οδηγών, κατά τις μετακινήσεις τους από την έξοδο της Β΄ ΒΙΠΕ με 
προορισμό το Βόλο, είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν 4,5 χλμ. επιπλέον διαδρομή με 
κατεύθυνση προς Λάρισα, έτσι ώστε να επιστρέψουν στο ίδιο σημείο, στην απέναντι 
πλευρά του δρόμου. 
 
Με δεδομένο τον αυξημένο αριθμό των αυτοκινήτων, των φορτηγών μεταφοράς 
πρώτων υλών αλλά και προϊόντων που μετακινούνται κατά τη διάρκεια και των 24 
ωρών σε καθημερινή βάση, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο 
πλέον χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. 
 



Επιπρόσθετα, να ληφθεί υπόψη ότι το χαμηλό ύψος της γέφυρας, την οποία πρέπει να 
διέλθουν τα οχήματα για να κατευθυνθούν προς Βόλο, καθιστά απαγορευτική την 
μετακίνηση μεγάλων τμημάτων κατασκευαστικών έργων ειδικής μεταφοράς, κάτι το 
οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται 
ογκώδεις κατασκευές. 
 
Πρόταση  
 
Εκτίμηση των εγκατεστημένων, στη Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου, επιχειρήσεων είναι ότι:  
 
α) Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα με την κατασκευή ενός οδικού 
κυκλικού κόμβου, για την αποκατάσταση ενός θέματος, αυτού της πρόσθετης και 
χρονοβόρας μετακίνησης, αλλά και της επικινδυνότητας που η πίεση της κυκλοφορίας 
δημιουργεί στο συγκεκριμένο σημείο και  
 
β) Το έργο αυτό είναι προσιτού κόστους, το οποίο, ωστόσο, θα συμβάλλει στη 
δημιουργία συνθηκών ασφάλειας στη διακίνηση ατόμων, πρώτων υλών και προϊόντων 
και θα μειώσει τα κόστη των άσκοπων επιπλέον διαδρομών. 


