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          Πάρκων

  Ο Άνθρωπος 
                       των
Επιχειρηματικών 
          Πάρκων
_	Πείτε	μας	λίγα	λόγια	για	όλους	
τους	ενδιαφέροντες	ρόλους	στην	
καριέρα	σας,	όπου	συχνά	ήταν	ρό-
λοι	ηγεσίας	με	επιτυχίες	αλλά	και	
με	ρήξεις...
_ Μανώλης Μπαλτάς: Κάθε ρόλος 
υπήρξε ρόλος υψηλής ευθύνης, ρό-
λος που υπηρέτησα με βαθειά αί-
σθηση καθήκοντος.  Ρόλος που κου-
βάλησα με αυταπάρνηση και πολ-
λή κούραση, που μου «χάρισε» μια 
ρυτίδα στο μέτωπο αλλά και γνώση 
και εξειδίκευση συγκρινόμενη με 
εκπαιδευτικές σπουδές, σε επίπε-
δο τουλάχιστον  διδακτορικού. Ρό-
λος που συνδέθηκε και με ρήξεις, 
αλλά που μου δώρισε φίλους και 
αναγνώριση επαγγελματικών ικα-
νοτήτων στο management και στη 
συμβουλευτική των επιχειρήσεων. 
«Χαρίσματα» που τα συναντώ και τα 
εισπράττω κάθε μέρα, μόνο ως θετι-
κές προκλήσεις από την αγορά και 
τις επιχειρήσεις, από τις δημιουργι-
κές δυνάμεις και τους κοινωνικούς 
θεσμούς που μετέχω και υποστηρί-
ζω. Αυτό το θείο δώρο, το «μοιραίο» 
δώρο που αποχτήθηκε σε αυτή την 

Από ΑνώτΑτό συνδικΑλιστικό στέλέχόσ, μΑχιμόσ μηχΑνικόσ σέ μέλέτέσ  
κΑι έργΑ στην έλέυθέρη όικόνόμιΑ κΑι Από ΑνώτΑτόσ κρΑτικόσ λέιτόυργόσ σέ μέγΑλη  

κΑτΑσκέυΑστικη δέκό κΑι διέθνησ έμπέιρόγνώμόνΑσ στόν όόσΑ, ό μΑνώλησ μπΑλτΑσ έινΑι πλέόν,  
έδώ κΑι πέριπόυ 12 χρόνιΑ, ό Ανθρώπόσ τησ βιόμηχΑνιΑσ, τησ έπιχέιρημΑτικησ χώρόθέσιΑσ,  

τησ χώρότΑξικησ κΑι πέριβΑλλόντικησ τΑξησ κΑι έξυγιΑνσησ. «ό Ανθρώπόσ  
τών έπιχέιρημΑτικών πΑρκών» δινέι μιΑ έφ όλησ τησ υλησ συνέντέυξη στό Plant Magazine.  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑ σίλη ΓεωρΓΑκ ΑκΟ 

πολυποίκιλη διαδρομή, αξιοποιού-
με σήμερα με τους συνεργάτες μου 
στην Re.De-Plan AE, μετασχηματί-
ζοντας το σε μια σπάνια συλλογική 
εταιρική γνώση και ικανότητα. Έτσι, 
με αυτά τα κριτήρια ανταποκρινό-
μαστε, με σεβασμό και αφοσίωση 
σε όποιον μας εμπιστεύεται τα επι-
χειρηματικά του όνειρα και δέχεται 
να συνυπάρξουμε στο ίδιο αξιακό 
πλαίσιο αρχών, για την ανάπτυξη με 
ήθος και σεβασμό  στο περιβάλλον 
και τον άνθρωπο.

_	Σας	βρήκαμε	με	έντονη	πολιτική	
δράση	και	συμμετοχή.	Πώς	και	δεν	
ασχοληθήκατε	με	την	πολιτική	πιο	
επαγγελματικά;	
_ «Το να ερμηνεύεις το έτσι συνέ-
βη σε έτσι το θέλησα, αυτό και μόνο 
ονομάζω λύτρωση»!
Αυτή είναι η απάντηση μου στο ερώ-
τημά σας. Και για να γίνω πιο συγκε-
κριμένος, στη νεότητα μου είχα πάρα 
πολλές «αδιαπραγμάτευτες», όπως 
νόμιζα,...αρχές και «veto». Μεγαλώ-
νοντας αποφάσισα, σχετικά νωρίς 
ευτυχώς, 5-6 από αυτές (τις αρχές) 

Και τούτο διότι η επιχειρηματική χω-
ροθεσία, ωστόσο, είναι μια οριζόντια 
αναπτυξιακή διεργασία. Είναι σύνο-
λο θεσμικών κανόνων και κατευθύν-
σεων που (πρέπει να) έχουμε για να 
εξασφαλίζουμε χαμηλό κόστος νόμι-
μης εγκατάστασης και λειτουργιάς, 
με υψηλό δείκτη περιβαλλοντικής 
προστασίας, για όλες τις επιχειρή-
σεις του δευτερογενούς και τριτογε-
νούς τομέα ανεξαιρέτως. Αυτές είναι 
οι προϋποθέσεις που θωρακίζουν 
και ενισχύουν την επιχειρηματική 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, 
σε συνθήκες περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής αειφορίας. 
Η εμπειρία μας, στην οποία αναφερ-
θήκατε, μας έδωσε και μας δίνει ση-
μαντικό πλεονέκτημα ως εταιρεία 
Τεχνικού Συμβούλου για να υπο-
στηρίξουμε τις επιχειρήσεις της 
Εφοδιαστικής στην αδειοδότηση, 
την εγκατάσταση και την ανάπτυ-
ξη των τεχνικών υποδομών τους, με 
όρους συμφέροντες και ανταγωνι-
στικούς, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
μας στην ανοδική ανακατάταξή τους 
στην αγορά των Logistics. 

_ Ο κος Μίχαλος μου έχει κάνει αυτή 
την τιμή, αναθέτοντας μου, και εδώ, 
την υψηλή ευθύνη της εκπροσώπη-
σής του. Όλοι μαζί στη Re.De-Plan 
AE προσπαθούμε για το καλύτερο. 
Κάνουμε την εταιρική μας γνώση και 
εμπειρία, πρόταση και συμβολή κα-
λής νομοθέτησης για τις επιχειρήσεις 
και το δημόσιο συμφέρον. Αν οι προ-
τάσεις μας είχαν υιοθετηθεί και από 
την Κυβέρνηση, όπως υιοθετήθηκαν 
από το Συμβούλιο Εφοδιαστικής, η 
αδειοδότηση των επιχειρήσεων θα 
ήταν δραστικά απλούστερη με πολύ 
μικρότερο κόστος για αυτές και με 
βεβαιωμένη προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος. Τώρα, όμως, έχουμε 
δίκαιο αδειοδότησης. Με αυτό θα πο-
ρευθούμε και θα προσπαθούμε διαρ-
κώς να το βελτιώνουμε. 

_	Ωραία,	έχουμε	πλέον	δίκαιο	αδειο-
δότησης.	Και	γιατί	μια	επιχείρηση	
Logistics,	όπως	π.χ.	μία	3PL,	θα	πρέ-
πει	να	αδειοδοτηθει;	Αφού	λειτουρ-
γεί	μια	χαρά...
_ Για να κατοχυρώσει θεσμικά τη λει-
τουργία της, με μειωμένο και σταθερό 

Η επιχειρηματική 
χωροθεσία είναι 

μια οριζόντια 
αναπτυξιακή 

διεργασία, ένα σύνολο 
θεσμικών κανόνων  

και θέσεων που 
πρέπει να έχουμε.

να τις κρατήσω, να τις προφυλάξω, να 
τις διατηρήσω αδιαπραγμάτευτες για 
πάντα. Προσωπικά θα επιθυμούσα η 
πολιτική να είναι περισσότερο συνυ-
φασμένη με την αλήθεια, το ήθος, 
την ευαισθησία, το αποτέλεσμα και 
τον άνθρωπο.  

_	Ας	έλθουμε	τώρα	στο	θέμα	για	το	
οποίο	θέλησα	να	τα	πούμε.		Τα	τε-
λευταία	δύο	χρόνια,	η	Re.De-Plan	
AE	 και	 εσείς	προσωπικά,	 έχετε	
επιδείξει	μια	πολύ	δυναμική	συμ-
μετοχή	στις	θεσμικές	και	επιχει-
ρηματικές	διεργασίες	της	Εφο-
διαστικής.	Συχνά	ισχυρίζεστε	ότι	
έχετε	τον	τρόπο	να	συμβάλετε	στη	
βελτιστοποίηση	της	αποδοτικότη-
τας	της	εφοδιαστικής	αλυσίδας.	
Τι	δουλειά	έχει	η	βιομηχανία	και	
τα	Επιχειρηματικά	Πάρκα	με	την	
Εφοδιαστική;
_ Σωστή η απορία σας, καταρχάς. 
Όμως, στην εταιρεία μας, απευθυ-
νόμενοι στον Επιχειρηματικό κόσμο, 
προβάλουμε την ικανότητά μας μέσα 
από το σύνθημα  «Στεγάζουμε και 
Αδειοδοτούμε την επιχείρησή σας». 

_	Επιτέλους	βγήκε	η	κοινή	υπουργι-
κή	απόφαση	(ΚΥΑ)	για	την	αδειοδό-
τηση	αυτών	των	επιχειρήσεων,	δυό-
μισι	χρονιά	περίπου	μετά	την	ψήφι-
ση	του	Ν.4302/2014.	Είστε	μέλος	του	
Εθνικού	Συμβούλιου	Ανάπτυξης	και	
Ανταγωνιστικότητας	Εφοδιαστικής,	
εκπροσωπείτε	την	Κεντρική	Ένωση	
Επιμελητηρίων	(ΚΕΕ),	δηλαδή	τις	
επιχειρήσεις,	και	όπως	λένε	οι	πα-
ροικούντες	στην	Ιερουσαλήμ,	συμ-
βάλατε	πολύ	να	βγει	αυτή	η	ΚΥΑ.	
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διοικητικό κόστος. Να ενισχύσει την 
ανταγωνιστική θέση, ως αδειοδοτη-
μένη επιχείρηση, στο πλαίσιο μιας 
νέας ανακατάταξης του κλάδου που 
επίκειται να συμβεί. Και βέβαια, να 
εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση 
σε πηγές χρηματοδότησης και κίνη-
τρα, προβάλλοντας σύγχρονη περι-
βαλλοντική ταυτότητα και αρχές εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης, που απο-
τελούν το διαβατήριο του σύγχρονου 
επιτυχημένου επιχειρείν.

_	Δηλαδή	τι	πρέπει	να	κάνουν	οι	επι-
χειρήσεις	με	απλά	λόγια.	Με	δυο	
κουβέντες.	
_ Μια επιχείρηση Εφοδιαστικής, 
για να αρχίσει να λειτουργεί νόμιμα, 
πρέπει να υποβάλει το έντυπο ΓΝΩ-
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (έναρξης Λειτουρ-
γιάς) αν κατατάσσεται περιβαλλο-
ντικά στην Κατηγορία Β, δηλαδή αν 
ο όγκος των προϊόντων που θα απο-
θηκεύει είναι κάτω από 50.000m3. 
Αν ο όγκος των αποθηκευόμενων 
προϊόντων είναι μεγαλύτερος των 
50.000m3 (Περιβαλλοντική Κατηγο-
ρία Α2), η επιχείρηση πρέπει να φρο-
ντίσει να λάβει Άδεια Εγκατάστασης 
πριν τη Γνωστοποίηση.
Οι υπάρχουσες, αν δεν διαθέτουν 
άδεια λειτουργιάς με το παλιό κα-
θεστώς (ΠΔ 79/2004 ή Ν. 3982/2011), 
έχουν προθεσμία δύο χρόνια να αδειο-
δοτηθούν για να μην υπόκεινται σε 
κυρώσεις, πρόστιμα κ.λπ. Στο μεταξύ, 
είναι σε εκκρεμότητα πρόταση για τη 
θεσμοθέτηση νέων προσαυξημένων 
ορίων περιβαλλοντικής κατάταξης και 
επανακατάταξης βαθμών όχλησης.

_	Απλό	ακούγεται.	Είναι	όμως;	
_ Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγε-
ται. Για να υποβάλεις τη ΓΝΩΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ή/και το αίτημα για ΆΔΕΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πρέπει να έχεις 
εξασφαλισμένη τη θετική έκβασή 
του! Πριν την υποβολή χρειάζεται να 
έχεις φροντίσει, να έχεις εκδώσει, 
επιμεληθεί κ.λπ. μια σειρά από νομι-
μοποιητικά έγγραφα. Όλα τα στοιχειά 
νομιμότητας του κτηρίου, περιγραφής 
της παραγωγικής και αποθηκευτικής 
λειτουργιάς, περιβαλλοντικής αδειο-
δότησης, κατάταξης σε βαθμούς όχλη-
σης, βεβαίωσης χρήσεων γης, μηχα-
νολογικής μελέτης και μελέτης κυ-
κλοφοριακής σύνδεσης, υπεύθυνες 
δηλώσεις μηχανικών, εγκρίσεις κ.λπ. 

είναι τα περιεχόμενα του πλήρους φα-
κέλου, που πρέπει να βρίσκεται στην 
έδρα της επιχείρησης, στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. Οι επιχειρή-
σεις πρέπει να προσέξουν πολύ στην 
αξιολόγηση των συνεργατών, των Τε-
χνικών Συμβούλων που θα επιλέξουν 
για να τις υποστηρίξουν.

_	Δηλαδή	μια	επιχείρηση	δεν	μπο-
ρεί	να	τα	καταφέρει	μόνη	της;	
_ Και αυτό γίνεται. Θα χρειαστεί όμως 
την υποστήριξη τριών τουλάχιστον 
επιστημονικών ειδικοτήτων μηχανι-
κών, δηλαδή Πολιτικού Μηχανικού, 
Μηχανολόγου Μηχανικού, Περιβαλ-

χειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς 
& Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος 
(ΣΥΝΔΔΕ&L) στις 08/06, όπου ο Σύν-
δεσμος μας έκανε την τιμή να μας 
καλέσει σε «εκπαιδευτική»  εσπε-
ρίδα για να ενημερώσουμε τα μέλη 
του,  για το πώς θα αδειοδοτήσουν τις 
επιχειρήσεις τους με την ΚΥΑ, στην 
οποία μόλις αναφερθήκαμε. 

_	Βρέθηκε	λύση;		Έχει	προταθεί	κάτι	
συγκεκριμένο	στην	Κυβέρνηση;	
_ Όπως ίσως γνωρίζετε, το συνολικό 
θεσμικό  πλέγμα για τις χρήσεις γης 
βρίσκεται υπό θεσμοθέτηση με νέο 

ΠΔ στο ΣτΕ, καθώς αυτή τη στιγμή 
στη χώρα ισχύει και εφαρμόζεται το 
ΠΔ 23/02/1987! Στο πλαίσιο του νέου 
ΠΔ για τις χρήσεις γης, έχω συμβάλει, 
με όλες μου τις δυνάμεις και γνώσεις, 
υποβάλλοντας πλήθος προτάσεων για 
την επιχειρηματικότητα και βέβαια 
για την Εφοδιαστική,  μέσω της ΚΕΕ 
αλλά και μέσω της Επιτροπής Χωρο-
ταξίας και Δικτύων του ΣΕΒ. Δεν έχω 
γνώση του τελικού σχεδίου ΠΔ. Ελπίζω 
να έχουμε εισακουστεί, έστω και κατά 
το ήμισυ, για να βρει η ανάπτυξη ανοι-
κτούς δρόμους σε πλαίσιο χρήσεων 
γης που θα προστατεύει το περιβάλ-
λον στην πράξη και όχι στους νόμους...
Τώρα, όσον αφορά την Αχαρακτήριστη 
Ζώνη του Ασπρόπυργου, γνωρίζω ότι 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι 
στη φάση διατύπωσης και υποβολής 
συγκεκριμένης πρότασης στην Κυβέρ-
νηση. Υποστηρίζουμε τη συζήτηση και 
τις κατευθύνσεις που αποφασίστηκαν 
στο Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής. 
Η λύση που θα βρεθεί θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για τη 
νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία 
των επιχειρήσεων Εφοδιαστικής για 
πάντα.
_	Κύριε	Μπαλτά,	είστε	από	τους	πιο	
ενημερωμένους	τεχνοκράτες	στις	
χρήσεις	γης,	τη	χωροταξία	και	το	δί-
καιο	που	τη	διέπει.	Υπάρχει	ριζική	

λύση	στον	Ασπρόπυργο;	Ποια	είναι;	
_ Επιτρέψτε μου να μην περιγράψω 
συγκεκριμένη λύση, τη στιγμή που, 
όπως προείπαμε, οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν δια-
τυπώσει τη δική τους πρόταση. Δεν 
γνωρίζουμε τα αναλυτικά συστατικά 
της πρότασης και δεν είναι χρήσιμο να 
βρεθώ έκτος του πλαισίου των απαι-
τήσεων και των προτάσεων των ενδι-
αφερομένων. 
Τώρα, στο γενικό επίπεδο, θα σας 
έλεγα ότι υπάρχει λύση. Μιλάω κατ’ 
αρχάς για άμεση λύση, άμεση - με-
ταβατική. Μια τέτοια λύση μπορεί να 

διατυπωθεί με διατάξεις «αναλογικού» 
δικαίου. Ένας έξυπνος και άρτια επι-
μελημένος συνδυασμός διατάξεων 
που είναι σε ισχύ και αφορά στη δι-
ατήρηση πολεοδομικού κεκτημένου 
αλλά και αδειοδοτικού κεκτημένου 
στη βιομηχανία, ίσως  μπορεί να δώ-
σει μια συνταγματικά ισορροπημένη, 
μεταβατικά, τάξη και λύση (μικρού 
ρίσκου) και να προσδιορίσει νέες δι-
αδικασίες οριστικής διευθέτησης του 
προβλήματος. Υποστηρίζω βέβαια 
σθεναρά ότι, για την ασφάλεια των 
επιχειρήσεων, θα ήταν χρήσιμο η λύ-
ση να εναρμονιστεί και με το πλαίσιο 
των διατάξεων του Ν.3982/2011 για 
τις «περιοχές χρήζουσες περιβαλ-
λοντικής και λειτουργικής εξυγίαν-
σης», όπως ονομάζονται οι Άτυπες 
Συγκεντρώσεις. Σε αυτή την στρα-
τηγική θεωρώ ότι θα έχουμε και την 
αμέριστη υποστήριξη του Δημάρχου 
Ασπροπύργου κ. Ν. Μελετίου, αξιο-
ποιώντας και τις διεργασίες αλλαγής 
του ΓΠΣ που είναι σε εξέλιξη, αλλά 
και του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής κ. Ι. Βασιλείου. 

_	Εννοείτε	Επιχειρηματικό	Πάρκο;	
_ Όχι! Κάτι ενδιάμεσο! Εννοώ Επι-
χειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης. Τα 
Οινόφυτα δείχνουν το δρόμο....Ας 
ακολουθήσουμε! 

λοντολόγου, που πρέπει να εργαστούν 
υπεύθυνα και να συνεργαστούν άψο-
γα, αρμονικά και αλληλοϋποστηριζό-
μενοι στο πλαίσιο ενός κοινού, συλ-
λογικού επιστημονικού και διοικη-
τικού έργου. Κατά τη γνώμη μου, μια 
εταιρεία Τεχνικού Συμβούλου μπορεί 
να καλύψει με μεγαλύτερη ασφάλεια  
αυτές τις ανάγκες. 
Στη  Re.De-Plan AE έχουμε προετοι-
μάσει μια νέα διεπιστημονική ομάδα 
έργου για να καλύψουμε με πλήρη 
επάρκεια και ασφάλεια τις αδειοδο-
τικές ανάγκες μελλοντικών πελατών 
μας από τον κλάδο των Logistics, με 
βάση το Ν.4302/2014.  

_	 Ας	 έρθουμε	 τώρα	 σε	 ένα	 πολύ	
σοβαρό	θέμα	που	απασχολεί	πο-
λύ	μεγάλο	αριθμό	επιχειρήσεων	
Logistics.	Αναφερθήκατε	πριν	σε	
χρήσεις	γης.	Τι	γίνεται;	Ο	Ασπρό-
πυργος	είναι	ανάστατος!
_ Γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα 
της εφοδιαστικής στην Αχαρακτή-
ριστη Ζώνη του Ασπροπύργου, αλλά 
και στη Δυτική Αττική γενικότερα και 
στα Οινόφυτα και σε πολλές άτυπες 
συγκεντρώσεις στην Ελληνική επι-
κράτεια. Μας απασχόλησε στο Εθνι-
κό Συμβούλιο Εφοδιαστικής. Ετέθη 
έντονα από τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις και το Σύνδεσμο Επι-

_	Δηλαδή;	Δώστε	μας	λεπτομέρειες.	
_ Στις 22/2, σε μια θεματική ημερί-
δα, στην Ελευσίνα, για τα Logistics, 
υποστηρίξαμε και αναλύσαμε, με 
στοιχεία, τον τρόπο με τον οποίο η 
Δυτική Αττική μπορεί να εξελιχθεί 
σε Logistics Center της Ελληνικής 
επικρατείας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης 
εννέα εντοπισμένων άτυπων συγκε-
ντρώσεων (Ασπρόπυργος, Μάνδρα, 
Μαγούλα κ.λπ.), η εταιρεία μας έθε-
σε στην κρίση και προς αξιολόγηση 
όλων των ενδιαφερομένων συγκεκρι-
μένη πρόταση  πολεοδομικής οργάνω-
σης της «αχαρακτήριστης» ζώνης. Η 
πρόταση αφορά στην ανάπτυξη τριών 
ανεξάρτητων πολεοδομικών ενοτήτων, 
τριών ανεξάρτητων Επιχειρηματικών 
Πάρκων Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Σχε-
διάστηκε με βασικά κριτήρια τις γεω-
χωρικές ενότητες των συγκεντρώσεων 
και την ανάγκη αποτελεσματικού δια-
χειριστικού και οικονομικού ελέγχου 
των επενδύσεων που μπορούν να ανα-
πτυχθούν στην περιοχή. Η λύση αυτή 
παρακολουθεί το σχεδιασμό των Οι-
νοφύτων για σταδιακή πολεοδόμηση, 
σε φάσεις και στάδια. Είναι εφικτή και 
αδειοδοτήσιμη, η πλέον συμφέρουσα, 
αν όχι η μοναδική, λύση για την επι-
χειρηματικότητα στρατηγικά. Οδηγεί 
σε γενναία περιβαλλοντική εξυγίανση 
που αποτελεί σημαντική ανάγκη και 
απαίτηση της περιοχής. Συμβάλλει τα 
μέγιστα στην επιχειρηματική ανάπτυ-
ξη  των εγκατεστημένων επιχειρήσεων 
και στην προσέλκυση νέων επενδύσε-
ων, ως το αποτέλεσμα της αξιοποίησης 
όλων των κινήτρων εγκατάστασης επι-
χειρήσεων σε ΕΠ. 

_	Κύριε	Μπαλτά,	αυτό	το	μοντέλο	των	
συγκεντρώσεων	αφορά	στη	βιομη-
χανία	και	όχι	τα	Logistics.	Εξ’	άλλου	οι	
παλιές		Βιομηχανικές	Περιοχές	δεν	
είναι	και	το	καλύτερο	παράδειγμα!	
_ Δεν μιλάμε για παλιομοδίτικους 
υποδοχείς που χωροθετήθηκαν με 
πελατειακά κριτήρια τις προηγού-
μενες δεκαετίες, συχνά με υποδο-
μές κακής ποιότητας, με την υπο-
χρέωση των επιχειρήσεων να πλη-
ρώνουν πανάκριβα «κοινόχρηστα» 
χωρίς ανταποδοτικότητα. Δυστυχώς, 
αυτές οι περιοχές που βρίσκονται 
σε μαρασμό για πολλούς λόγους, 
έχουν δημιουργήσει πολύ κακή ει-
κόνα στην επιχειρηματικότητα που 
πρέπει να ανατραπεί. Τώρα, πλέον, 

Μια άμεση - 
μεταβατική λύση για 
την «Αχαρακτήριστη» 

Ζώνη του 
Ασπρόπυργου μπορεί 

να διατυπωθεί 
με διατάξεις 

«αναλογικού» δικαίου. 

Ασπρόπυργος:  
Πρόταση  
πολεοδομικής  
οργάνωσης  
«Αχαρακτήριστης» 
Ζώνης άτυπης  
συγκέντρωσης  
επιχειρήσεων 
logistics

18   •   Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 7 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 7   •   19  



μιλάμε για σύγχρονους υποδοχείς 
που γίνονται με πρωτοβουλία φορέ-
ων και επιχειρήσεων της ιδιωτικής 
οικονομίας, συνήθως των εγκατε-
στημένων επιχειρήσεων ή μεγάλων 
επενδυτικών φορέων.  Απέναντι από 
τη Χαλυβουργική, δίπλα στο Αερο-
δρόμιο, υπάρχει αυτό που λέτε εσείς  
η «Βιομηχανική» περιοχή της Βαμ-
βακιάς Ελευσίνας. Μόλις προ δύο 
ετών εγκρίθηκε, με δικές μας με-
λέτες και υπηρεσίες, ένα νέο Επι-
χειρηματικό Πάρκο και η περιοχή 
εντάθηκε στο σχέδιο πόλεως, ενώ 
προβλέπεται η κατασκευή υπερσύγ-

χρονων έργων υποδομής. Τα πολεο-
δομικά κίνητρα (70% κάλυψη και 1,4 
δόμηση) που απέκτησαν τα οικόπε-
δα, αλλά και τα μεγάλα διοικητικά, 
φορολογικά και αναπτυξιακά κίνη-
τρα που απέκτησαν οι επιχειρήσεις 
που θα εγκατασταθούν στη περιοχή, 
σε συνδυασμό με τη δραστική μείω-
ση του λειτουργικού τους  κόστους,  
δημιουργούν τεράστιες υπεραξίες. 
Θα απογειώσουν τις προϋποθέσεις 
εγκατάστασης και την ανταγωνιστι-
κότητα των επιχειρήσεων στην πε-
ριοχή. Η άτυπη συγκέντρωση που 
πολεοδομήθηκε έχει έκταση 450στρ. 
και κατά 55% ανήκει σε επιχειρήσεις 
Logistics και χονδρεμπορίου. 
Αυτό είναι το μοντέλο που εισηγού-
μαστε για όλες τις άτυπες συγκε-
ντρώσεις στη χώρα. Αυτό είναι το 
μοντέλο, που υπό μία άλλη εκδοχή, 
υλοποιούμε ως Re.De-Plan AE, με τον 
Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, 
δημιουργώντας το Εμπορευματικό 
Κέντρο Θεσπρωτίας, το πρώτο διχω-
ρικό Εμπορευματικό Κέντρο συνδυ-
ασμένων μεταφορών στην Ελληνι-
κή επικράτεια. Για να επιτευχθεί η 
μετατροπή των ελληνικών λιμένων 
σε logistics hubs διεθνούς εμβέλει-
ας, όπως στοχοθετείται στην Εθνική 
Στρατηγική για τα Logistics.

_	Ναι,	αλλά	κοστίζει!	
_ Πράγματι, για να αποκτήσουν οι 
επιχειρήσεις όλα αυτά τα πλεονε-
κτήματα, να βρεθούν εντός σχεδίου, 
με έργα υποδομής και με όλα τα κί-
νητρα του Επιχειρηματικού Πάρκου, 
χρειάζεται να καταβάλουν 10.000€ 
περίπου, ανά στρέμμα, σταδιακά σε 
ένα χρονικό διάστημα που διαρκεί 5 
έως 6 χρόνια για να ολοκληρωθούν 
τα έργα υποδομής. Αφήνω σε εσάς τα 
συμπεράσματα. Εγώ, πάντως, λέω ότι 
πρέπει να βιαστούμε. Το Εμπορευμα-
τικό Κέντρο στο Θριάσιο, αν τελικά 
υλοποιηθεί (θα μπορούσε να είναι 

καλύτερη και ασφαλέστερη, θεσμι-
κά και ανταποδοτικά, επένδυση), θα 
επιβάλει ανακατάταξη στην αγορά 
των Logistics. Χρειάζονται επείγου-
σες επιχειρηματικές αποφάσεις στον 
κλάδο για να αναπτυχθεί και να ωφε-
ληθεί στο σύνολό του, στις επερχόμε-
νες αναπτύξεις, στις νέες αγορές και 
υπηρεσίες. Για να γίνει το Θριάσιο, 
ο καταλύτης που θα συμπαρασύρει 
προς τα πάνω την επιχειρηματικότητα 
των logistics.

_	Κύριε	Μπαλτά,	την	προηγούμενη	
εβδομάδα	σας	είδαμε	σε	μια	μεγάλη	

γιορτή,	με	σπουδαίους	προσκεκλη-
μένους,		αφιερωμένη	στην	εξυγίαν-
ση	του	Ασωπού	και	των	Οινόφυτων.
_ Η εξυγίανση των Οινοφύτων είναι το 
μεγαλύτερο «επαγγελματικό» έργο, 
η σπουδαιότερη υπόθεση που απα-
σχόλησε την εταιρεία μας. Το οδηγή-
σαμε σε βεβαιωμένη επιτυχία, όπως 
όλοι οι εμπλεκόμενοι συνομολογούν. 
Πριν δύο χρονιά περίπου, αναλάβαμε 
με σύμβαση να υποστηρίξουμε την 
Περιφέρεια σε μια μεγάλη επιχεί-
ρηση περιβαλλοντικής ανάταξης και 
αναπτυξιακής αναδιάρθρωσης της 
περιοχής. Όλοι εδώ, στη ReDePlan, 

εργαστήκαμε αγόγγυστα, σκληρά, με-
θοδικά, αξιοποιώντας εργασίες και με-
λέτες που είχαμε εκπονήσει ήδη από 
το 2009, για να οργανώσουμε τεχνικά 
και επιχειρησιακά ένα σπουδαίο έργο, 
το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης 
και Ανάπτυξης Οινοφύτων. Τιμήσαμε 
την εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη 
κ. Κων/νου Μπακογιάννη και, έναντι 
«συμβολικής» αμοιβής, προετοιμά-
σαμε στο ακέραιο όλες τις αναγκαίες 
τεχνικές μελέτες και σχέδια για την 
υπαγωγή της περιοχής στις διατάξεις 
του Ν.3982/2011 περί εξυγίανσης. Για 
να ακολουθήσει ένα μεγάλο, εθνικής 
κλίμακας, περιβαλλοντικό και ανα-
πτυξιακό έργο, προεκτιμόμενου προ-
ϋπολογισμού 100 εκ. € και με δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ συμπληρωματικές 
και συνεπακόλουθες δράσεις και έρ-
γα, με τεράστια συμβολή στην απα-
σχόληση.  Το Επιχειρηματικό Πάρκο 
Εξυγίανσης Οινοφύτων είναι το σπου-
δαιότερο εγχείρημα της ReDePlan, 
δώρο και υποχρέωση στην κοινωνία 
των πολιτών, που μας έδωσε την ευ-
καιρία να αναδείξουμε την περιβαλ-
λοντική διάσταση και ευαισθησία της 
δουλείας μας, στο πλαίσιο των αρχών 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
που καθορίζει όλες τις εταιρικές μας 
επιλογές. •

Επιχειρηματικό  
Πάρκο Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Οργανισμού Λιμένος  
Ηγουμενίτσας

Η εξυγίανση των 
«Οινοφύτων» είναι 

το μεγαλύτερο 
«επαγγελματικό» 

έργο, η σπουδαιότερη 
υπόθεση που 

απασχόλησε την 
εταιρεία μας.

Επιχειρηματικό 
Πάρκο  
Βαμβακιάς  
Ελευσίνας
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