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| εισαγωγή

Έξυπνες (smart) ΒΙΠΕ

_ δημιουργία σύγχρονου και ολοκληρωμένου επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος «έξυπνης» διαχείρισης πόρων

_ διαμόρφωση και υιοθέτηση μιας νέας επιχειρησιακής 
στρατηγικής



1 | Τα πρώτα ερωτήματα

_ Είναι αποτελεσματικές οι ΒΙΠΕ; 

_ Τι σημαίνει οργανωμένη συμβίωση ;

_ Clusters ή ΒΙΠΕ; 

_ Υπάρχει «services gap»;

_ Υπάρχουν νέες επενδύσεις;

_ Aνταγωνιστικότητα;



2 | Οι Βιομηχανικές 
Περιοχές

1964 1965-1977 1978-1997 2002-2003 2016-2019

Ίδρυση 
των 

πρώτων 
ΒΙ.ΠΕ. 

Θεσ/νίκης, 
Βόλου, 

Πάτρας, 
Ηρακλείου

Οργανωμέ
νοι 

Υποδοχείς
Νέο 

πλαίσιο

ΒΙΠΕ – ο 
πρώτος 
νόμος 

Ισχύς 
μονοπωλί

ου 
ίδρυσης 

ΒΙ.ΠΕ. 

Επιχειρηματικά 
Πάρκα



3 | Οι Βιομηχανικές 
Περιοχές & το προφίλ 
των επιχειρήσεων

Μικρή ανάπτυξη επιχειρήσεων 
υψηλής τεχνολογίας

Απουσία συνεργειών

Λειτουργικά προβλήματα

Έλλειψη μακροπρόθεσμου  
σχεδιασμού



4 | Προφίλ ΒΙΠΕ

Δίκτυα, ΟΤ, υποδομές

Ρυμοτομικό σχέδιο 

Φορέας οργάνωσης - λειτουργίας 



Εγκατάσταση σε ασφαλές και οργανωμένο 
περιβάλλον

Ανάπτυξη συνεργειών, κυκλικής οικονομίας, 
συμβίωσης, βιώσιμη παραγωγική αλυσίδα, ύπαρξη 
έμπειρων επιχειρηματιών  

Παροχή υπηρεσιών Facility Management , οικονομία 
κλίμακας, κοινές υποδομές 

5 | Γιατί η επιχείρηση 
εγκαθίστανται σε ΒΙΠΕ



6 | Οι Πολιτικές

_ Υιοθέτηση τεχνολογικών αλλαγών

_ Μετατροπή ερευνητικών επενδύσεων σε 
καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες 

_ Διατήρηση της πρωτοπορίας σε χαμηλές 
εκπομπές CO2

_ Κυκλική οικονομία



7 | Οι Πολιτικές για την 

επιχειρηματικότητα

_ Απουσία ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στη βιομηχανική 
πολιτική 

_ Αδυναμία βιομηχανικής 
ανάπτυξης

_ Αδυναμία σύνδεσης βιομηχανίας 
με την καινοτομία



8 | Εμείς θα 

είμαστε έτοιμοι; 

Ελλάδα

Τελευταία 
θέση

επιχειρηματικότητα

Οι πολιτικές προετοιμάζουν το έδαφος για μια καινοτόμο 
και βιώσιμη βιομηχανία στην Ευρώπη. 



9 | το Momentum 

συνάντηση νέων προσεγγίσεων στην τεχνολογία και την 
επιστήμη και καινοτομίας προς όφελος των επιχειρήσεων



10 | η αξία της 

υπηρεσίας για τις 
επιχειρήσεις 

Κατανοώ 

τις ανάγκες μιας επιχείρησης, 

προσαρμόζω την υπηρεσία

μεταφέρω γνώση 

διαχέω καινοτομία 



11 | Έξυπνες πρακτικές σε ΒΙΠΕ 

_ Εφαρμογές (application) tailor made 
_ Sensors – real time data
_ Industrial IoT
_  Έξυπνες αντλίες 
_ Διαχείριση στερών αποβλήτων – έξυπνοι κάδοι
_ Predictive analytics στους Βιολογικούς Καθαρισμούς 
_ Υπηρεσίες ESCO 
_ Drones για έκτακτες ανάγκες 
_ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – ιδιοκατανάλωση
_ Έξυπνα κτήρια – zero energy 



12 | Έξυπνες πρακτικές σε ΒΙΠΕ 

Ολοκληρωμένος τρόπος διαχείρισης 



13 | Έξυπνες πρακτικές σε ΒΙΠΕ 

• Καταγραφή δεδομένων παραγωγικής 
διαδικασίας 

• Μετάδοση δεδομένων μέσω οπτικών ινών

• Ανάπτυξη δικτύου wi-fi

• Ανάπτυξη Portal προβολής των ΒΙΠΕ

• Διαχείριση των δεδομένων 

• Ανάπτυξη συστήματος επιχειρησιακής 
νοημοσύνης 

• Ανάλυση δεδομένων



Η ΒΙΠΕ μπορεί να προσφέρει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες 

εκτός από το real estate και το 
facility management

π.χ. όπως κάνει το web 4.0
εργαλείο για τους χρήστες του   

14 | Έξυπνη ΒΙΠΕ



15 | Προσφορά 

«εξατομικευμένων»
υπηρεσιών

_ Συμβίωση • Ανταλλαγή υπηρεσιών
_ Αξιοποίηση R&D
_ Διακίνηση δεδομένων αποβλήτων 
__ Χορήγηση δεδομένων • μετρήσεων
(πλατφόρμες – κοινά δίκτυα) 



16 | Πως προσδιορίζεται 

η νέα εποχή στις ΒΙΠΕ;

_ Δομές στήριξης επιχειρήσεων 

_ Ανοιχτό μοντέλο καινοτομίας 

_ Thinking out of the box

_ Αλλαγές θεσμικού πλαισίου & κινητροδότηση

_ Σύνδεση με πανεπιστημιακή & ερευνητική 
κοινότητα

_ Δημιουργία στοχεμένου marketing & brand name



17 | Το παράδειγμα της Γαλλίας

_ Θεματικά πάρκα (sectorial variety)
_ Marketing - κινητροδότηση
_ Πρόσβαση σε R&D

Le parc industriel Arômagrasse

http://www.webtimemedias.com/article/le-parc-industriel-aromagrasse-accueille-ses-premieres-entreprises-20120706-50317


18 | Το παράδειγμα της Ιταλίας

_ Παράδοση στην οργάνωση της βιομηχανίας. 
Η πρώτη ΒΙΠE στη Νάπολη. 

_ 3 Γενεές ΒΙΠΕ.

_ Στο πνεύμα της παγκόσμιας 

ζήτησης των αγορών και των δικτύων.



19 | Γεννιέται ένας νέος τύπος ΒΙΠΕ; 

Επιχειρησιακό Σχέδιο
Οικονομική Συγκυρία

Ψηφιακό μέλλον βιομηχανίας 
Ξεκάθαρη τάση προς καινοτομία 

Νέα βιομηχανική πολιτική

φιλο-περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
Πλατφόρμες  πληροφοριών

eco-industrial ΒΙΠΕ 



20| Το παράδειγμα της Κίνας

_ Tianjin Park - Πάρκο Βιομηχανικής Συμβίωσης, Tianjin
(TEDA)

_ Πρωτοπορία σε Οικολογικά Πάρκα 

_ Βιομηχανική συμβίωση

_ Ανακύκλωση των αποβλήτων | Διαχείριση Πόρων



21| Το παράδειγμα της Γερμανίας 

_ Δυναμικός Φορέας Infraserv
https://www.infraserv.com/en/index.html
_Βιομηχανική συμβίωση 
_ Διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων
_ Συλλογή σημαντικής ποσότητας δεδομένων 
_ Ενεργειακά clusters (βιομάζα)

https://www.infraserv.com/en/index.html


Τα επόμενα βήματα

ΒΙΠΕ Smart ΒΙΠΕ



| Τα επόμενα βήματα

Αποτελεσματική αξιοποίηση των επιχειρηματικών πόρων 

Εναρμόνιση με τις τρέχουσες εξελίξεις 

Σύγχρονο «λειτουργικό» περιβάλλον «plug and play»

Μέτρηση απόδοσης (δείκτες)

Προστασία του περιβάλλοντος - συμμόρφωση 

Μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση – ορθή συντήρηση 



δικτύωση επιχειρήσεων

γεωγραφική εγγύτητα 

θετικό κοινωνικό πρόσημο 

συνοψίζοντας…

τεχνολογική πρόοδος



…δίχως το κατάλληλο περιβάλλον δεν επιτρέπεται στην καινοτομία 

και στην επιχειρηματικότητα  να πάρουν ώθηση

Ευχαριστούμε!


