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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κοινό διάβημα προς την κυβέρνηση για τη δραστική μείωση των δημοτικών τελών στις 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα Επιχειρηματικά Πάρκα και στις αναγνωρισμένες άτυπες 

βιομηχανικές συγκεντρώσεις προωθούν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) και ο 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ (ΠΑΣΕΒΙΠΕ).  

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕΕ μεταξύ του προέδρου της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου και του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΠΑΣΕΒΙΠΕ τέθηκαν οι βάσεις μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, πάνω σε 

ζητήματα κοινής συναντίληψης, αρχής γενομένης από το μείζον θέμα των υψηλών χρεώσεων 

δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ γνωστοποίησε την υποστήριξη 

του προς την ΚΕΕ στην πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί προς τα υπουργεία Εσωτερικών και 

Ανάπτυξης, με αντικείμενο τη δραστική μείωση των δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις που είναι 

εγκατεστημένες στα Επιχειρηματικά Πάρκα και στις αναγνωρισμένες άτυπες βιομηχανικές 

συγκεντρώσεις. Εξάλλου, υπόμνημα αναλόγου περιεχομένου έχει κατατεθεί από το Σύνδεσμο στον 

αντιπρόεδρο και υπουργό Ανάπτυξης κ. Ι. Δραγασάκη, σύμφωνα με το οποίο τα θέματα της χρέωσης 

των δημοτικών τελών και η ευθύνη παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις πρέπει να τεθούν σε πραγματικές βάσεις. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η διοίκηση του ΠΑΣΕΒΙΠΕ κατέθεσε το ενδιαφέρον της για 

τη διεύρυνση της συνεργασία του με την ΚΕΕ και τα Επιμελητήρια, για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν για δεκαετίες στις Βιομηχανικές Περιοχές της χώρας από την 

έλλειψη συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτικής και για την ανάδειξη της κομβικής σημασίας των 

ΒΙ.ΠΕ. στην οικονομία της χώρας. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ Κων/νος Μίχαλος ανταποκρινόμενος στην 

πρόσκληση, γνωστοποίησε τη διαθεσιμότητα της Ένωσης να υιοθετήσει και να υποστηρίξει τα 

αιτήματα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλει η ΚΕΕ για την 

ενίσχυση της θέσης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκ μέρους της ΚΕΕ ο Δ/ντης Βασίλης Αποστολόπουλος και τα 

στελέχη του Τεχνικού Συμβούλου της Ένωσης ReDePlan AE Consultants Μανώλης Μπαλτάς και 

Σοφία Πετούση. Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, συμμετείχαν ο πρόεδρος Πέτρος Μαντάς (ΒΙ.ΠΕ. 

Πάτρας), ο Α΄ αντιπρόεδρος Λευτέρης Αντωνακάκης (ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου), ο Β΄ αντιπρόεδρος Σάββας 

Τουαντζόγλου (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης), ο γενικός γραμματέας Γιώργος Καραγιάννης (ΒΙ.ΠΕ. 

Τρίπολης), ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Παρασκευάς Γραβουνιώτης (ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής), 

καθώς επίσης, οι πρόεδροι των Συνδέσμων Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Ιωαννίνων Λευτέρης 

Αραμπατζής και ΒΙΠΕ Καλαμάτας Νίκος Αθηναίος και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου 

Εγκατεστημένων ΒΙΠΕ Λάρισας Άλκης Ζιάκας. 

 

 


