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Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Το Π.∆. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.»
3. Το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων… Μεταφορά Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.»
4. Το Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
5. Την 107837/21.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2280) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Θεοδώρα Τζάκρη».
6. Την Οικ.35209/13.8.2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆΄592) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το
διορισµό του Ευστρατίου Ζαφείρη στη θέση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας.
7. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2156/1993 (ΦΕΚ Α΄109) «Συµπλήρωση του
Ν.1703/1987 ‘Ρύθµιση µισθώσεων κατοικιών’».
8. Την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών καθορισµού και υλοποίησης δράσεων για την
ανάκαµψη της βιοµηχανίας και της µεταποίησης στην Ελλάδα.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός
1. Συνιστάται «Συντονιστικό Συµβούλιο Βιοµηχανικής και Επιχειρηµατικής Πολιτικής µε την
επωνυµία - Φόρουµ Βιοµηχανίας» το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
2. Το «Φόρουµ Βιοµηχανίας» αποτελεί συντονιστικό όργανο για θέµατα βιοµηχανικής και
επιχειρηµατικής πολιτικής και έχει αποκλειστικά γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό
χαρακτήρα. Λειτουργεί ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την επεξεργασία, τη
διαµόρφωση και την υποβολή προτάσεων και θέσεων προς την πολιτεία µε στόχο την
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άµεση ανάκαµψη και ανάπτυξη της µεταποιητικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας
στη χώρα µας. Επεξεργάζεται και εισηγείται µέτρα, δράσεις και ενέργειες για την
εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικών επιλογών της διοίκησης στην
αναπτυξιακή πορεία της εθνικής οικονοµίας.
3. Σκοπός του «Φόρουµ Βιοµηχανίας» είναι ο συντονισµός όλων οικονοµικών, κοινωνικών
και παραγωγικών εταίρων της χώρας που αναπτύσσουν και υλοποιούν δράσεις που
στοχεύουν στην επανάκαµψη της παραγωγικής βάσης της βιοµηχανίας και της
µεταποιητικής επιχείρησης, Στα πλαίσια αυτά επεξεργάζεται και προτείνει πολιτικές για τη
βελτίωση των δοµών παραγωγής και παραγωγικότητας, για τον εξορθολογισµό των
δηµόσιων δαπανών στα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, για την εφαρµογή σύγχρονων
πρακτικών και µεθόδων στην επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα,
τη συνεργατικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Άρθρο 2
Οργανωτική δοµή
1. Το Φόρουµ Βιοµηχανίας συντονίζεται και λειτουργεί υπό την επιµέλεια της δεκαµελούς
«Συντονιστικής Επιτροπής» στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας.
Η Επιτροπή παρακολουθεί το έργο των Οµάδων της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου,
προκειµένου να διαµορφώσει και να συµβάλλει µέσω των εισηγήσεών τους, στην
εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου προγραµµατικών άµεσων και µεσοπρόθεσµων
προτάσεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας στον τοµέα της µεταποίησης και
των συναφών προς αυτή υπηρεσιών.
2. Στη Συντονιστική Επιτροπή συµµετέχουν:
-

-

Η κα Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
Ο κ. Ευστράτιος Ζαφείρης, Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Ο κ. Γεώργιος Ξηρογιάννης, εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών - ΣΕΒ,
Ο κ. Νικόλαος Θεοχαράκης, Πρόεδρος και Επιστηµονικός ∆ιευθυντής του Κέντρου
Ερευνών και Οικονοµικού Προγραµµατισµού (ΚΕΠΕ), µε αναπληρώτρια την κα
Αγαπούλα Κώτση,
Ο κ. Βασίλειος Μαγκλάρας, µε αναπληρωτή τον κ. Μ. Μπελιµπασσάκη.
Ο κ. Νικόλαος Θελερίτης,
Η κα Μαρία Μανδαράκα, Καθηγήτρια ΕΜΠ, ως εµπειρογνώµονας,
Ο κ. Γεώργιος Αργείτης, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ),
Ο κ. Βασίλειος Αυδίκος, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστηµίου,
Ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
Ελλάδος, µε αναπληρωτή τον κ. Μ. Μπαλτά.

Υπεύθυνος της οργανωτικής υποστήριξης της Συντονιστικής Επιτροπής και των Οµάδων
Εργασίας ορίζεται ο κ. Π. Πέτρου, εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας και τον
συνεπικουρούν ο κ. Ι. Γεωργόπουλος Προϊστάµενος Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανικής
Πολιτικής και η κα Σ. Παλλαδινού, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανικής Πολιτικής.
Γραµµατειακή υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής παρέχει η κα Α. Γραµµατικού,
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υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
3. Το «Φόρουµ Βιοµηχανίας» υποστηρίζεται από έξι εξειδικευµένες τοµεακές «Οµάδες
Εργασίας», ως ακολούθως :
ΟΜΑ∆Α Α
:
∆υναµικοί Κλάδοι
ΟΜΑ∆Α Β
:
Βιοµηχανία και Καινοτοµία
ΟΜΑ∆Α Γ
:
Στήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
ΟΜΑ∆Α ∆
:
Εξοικονόµηση Ενέργειας
ΟΜΑ∆Α Ε
:
Χρηµατοδοτικά Εργαλεία
ΟΜΑ∆Α ΣΤ
:
Επιχειρηµατικό Περιβάλλον
4. Στις «Οµάδες Εργασίας» συµµετέχουν εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, των
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των Ανωτάτων Πανεπιστηµιακών και Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των Επιστηµονικών και Ερευνητικών Κέντρων, ανώτατα
στελέχη της Κεντρικής και Περιφερειακής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και φυσικά
πρόσωπα που έχουν συµβάλει µε τη δράση και το έργο τους στην οικονοµική και
κοινωνική ζωή της χώρας µας.
Η σύνθεση και ο αριθµός των µελών των «Οµάδων Εργασίας», ποικίλει αναλόγως µε το
θεµατικό αντικείµενο του τοµέα και µε το εύρος του έργου που οι οµάδες αναλαµβάνουν.
Στις εργασίες των Οµάδων µπορεί να καλούνται και να συµµετέχουν, κατά περίπτωση, και
πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα ως ειδικοί εµπειρογνώµονες κλαδικών ή τοµεακών θεµάτων,
όπως επίσης και στελέχη του τραπεζικού τοµέα, των επιµελητηρίων, των επαγγελµατικών
ενώσεων, ή ακόµα και του εξαγωγικού εµπορίου.
5. Τα µέλη των «Οµάδων Εργασίας » όπως και το έργο αυτών καθορίζονται στα επόµενα
άρθρα.

Άρθρο 3
Οµάδα Εργασίας Α : ∆υναµικοί Κλάδοι 1
1. Έργο της Οµάδας είναι η επικαιροποιηµένη ανάλυση των πραγµατικών οικονοµικών
στοιχείων των µεταποιητικών - βιοµηχανικών κλάδων που χαρακτηρίζονται από τη
δυναµική τους παρουσία στην εθνική και διεθνή αγορά και από τη δυνατότητά τους στη
διατήρηση σταθερών και βιώσιµων θέσεων εργασίας.
2. Η Οµάδα θα εντοπίσει τους κλάδους που κατέχουν ιδιαίτερα µεγάλο και συγκρίσιµο
αποτύπωµα στην εθνική οικονοµία και την κοινωνία, θα τους ιεραρχήσει µε βάση τις
δυνατότητες τους για περαιτέρω ανάπτυξη, µε την ποιοτικά αναγνωρισµένη και
πιστοποιηµένη παραγωγή τους, µε την εξαγωγική τους δυναµική, µε το ποσοστό
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Στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότησης θα πρέπει να δοθεί έµφαση στους δυναµικούς κλάδους της ελληνικής µεταποιητικής
βιοµηχανίας, που µπορούν να δηµιουργήσουν σταθερές θέσεις εργασίας και να αντέχουν στο διεθνή ανταγωνισµό. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί
στη δυνατότητα δηµιουργίας αλυσίδων αξίας. Η οµάδα προσδιορισµού κλάδων θα ιεραρχήσει τους κλάδους µε βάση τις δυνατότητες
ανάπτυξης, τα υφιστάµενα προβλήµατα και τις διεθνείς συνθήκες σε κάθε κλάδο. Τα κριτήρια ιεράρχησης θα περιλαµβάνουν επίσης τις
εξαγωγές, την προστιθέµενη αξία, τη συνεισφορά σε θέσεις εργασίας, την ανταγωνιστικότητα, τις οικονοµίες κλίµακας και άλλα, ώστε να
αναγνωρισθούν οι κλάδοι που έχουν πραγµατικά µεγάλο αποτύπωµα στην οικονοµία και την κοινωνία, διαχρονικά. Οι τοµείς που θα
επιλεγούν θα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες που θα στηριχθεί η προσπάθεια της χώρας µας για παραγωγική ανασυγκρότηση.
Ιδιαίτερα ο τοµέας της βιοµηχανίας τροφίµων, που βασίζεται στην ελληνική παραγωγή, µπορεί να αποτελέσει το παράδειγµα ενός τέτοιου
τοµέα. Επίσης παραδείγµατα αποτελούν οι τοµείς των µετάλλων και µεταλλικών κατασκευών, των δοµικών υλικών, των πλαστικών και των
χηµικών, των φαρµάκων, η εφοδιαστική αλυσίδα, η δηµιουργική βιοµηχανία, οι νέες τεχνολογίες και άλλοι. (Οµιλία Υφυπουργού αρµόδιας
για θέµατα Βιοµηχανίας στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Forum για τη Βιοµηχανία της 4ης Ιανουαρίου 2016).
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προστιθέµενης αξίας στην εθνική οικονοµία, µε τη συνεισφορά τους σε θέσεις εργασίας,
καθώς και µε τη συµβολή τους στη δηµιουργία αλυσίδων αξίας.
3. Οι κλάδοι που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν τους πυλώνες βάσης, στους οποίους θα
προσανατολιστεί η προσπάθεια της πολιτείας µε τη λήψη καθορισµένων µέτρων (άµεσων
και µεσοπρόθεσµων) για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αύξηση της
απασχόλησης. Επιχειρήσεις των κλάδων αυτών, µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, θα
αποτελέσουν πρωταρχικούς στόχους άµεσης οικονοµικής στήριξης για τη βιοµηχανική
ανασυγκρότηση και την αναθέρµανση της µεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα .
4. Η Οµάδα Εργασίας συγκροτείται από :
(α) Τον κ. Ζ. Μαυρούκα, Γενικό ∆ιευθυντή Βιοµηχανικής και Επιχειρηµατικής Πολιτικής
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
(β) Την κα Χ. Παπαδηµητρίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
(γ) Τον κ. Γ. Ξηρογιάννη, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(ΣΕΒ).
(δ) Τους κκ Αθ. Σαββάκη και Ι. Σταύρου, εκπροσώπους του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ).
(ε) Τον κ. Ν. Κοτσώνη µε αναπληρωτή τον κ. Β. Γεωργόπουλο, εκπροσώπους του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος (ΣΒΕΠ∆Ε).
(στ) Τον κ. ∆. Κολαΐτη, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής Πειραιώς
(ΣΒΑΠ).
(ζ) Τον κ. Π. Σαράντο, µε αναπληρωτή τον κ. Ι. Πετρολέκα, εκπροσώπους του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος.
(η) Την κα Ερ. Αθανασίου, εκπρόσωπο του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ).
(θ) Τους κκ. ∆. Γιακουλα και Στ. Βαρδαρό, εκπροσώπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
(ι) Τους κκ. Γ. Αγγελόπουλο και Κ. Αδαµίδη, εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
(ια) Τον κ. Β. Μαγκλάρα, εκπρόσωπο της Υφυπουργού Οικονοµίας Ανάπτυξης και
Τουρισµού αρµόδιας για θέµατα βιοµηχανίας.
(ιβ) Τον κ. Ι. Μπακάλη, εκπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας.
(ιγ) Τον κ. Ν. Κουδούνη, Πρόεδρο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ).
(ιδ) Τον κ. Μ. Καραµπίνη, εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσµου Βιοτεχνών Βιοµηχάνων Υποδηµάτων και Εξαγωγέων και του Συνδέσµου Κατασκευαστών Ετοίµων
Ενδυµάτων.
(ιε) Τον κ. ∆. Παϊταρίδη, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).
(ιστ) Τον κ. Χ. Λαµπρόπουλο, µε αναπληρωτή τον κ. Χ. Μωραΐτη, εκπροσώπους της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).
5. Γραµµατειακή υποστήριξη στις εργασίες της Οµάδας Α
∆ηµητρακοπούλου, υπάλληλος της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Επιχειρηµατικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.

παρέχει η κα Α.
Βιοµηχανικής και

Άρθρο 4
Οµάδα Εργασίας Β : Βιοµηχανία και Καινοτοµία 2
2

Στόχος της οµάδας είναι να προσδιορίσει δράσεις για τη στήριξη της καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας. Η οµάδα θα προχωρήσει σε
προτάσεις για την άµεση αξιοποίηση προτάσεων και προγραµµάτων φορέων καινοτοµίας (ερευνητικά κέντρα, εξειδικευµένους φορείς όπως
ΕΒΕΤΑΜ κλπ) από τη βιοµηχανία, καθώς και θα προσδιορίσει τα εµπόδια που υφίστανται σε µία τέτοια κατεύθυνση. Πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι δραστηριότητες και υποδοµές Έρευνας και Ανάπτυξης έχουν πολλές βιοµηχανικές / µεταποιητικές µονάδες στην Ελλάδα, οι οποίες
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1. Έργο της Οµάδας είναι να προσδιορίσει δράσεις για την προώθηση και στήριξη της
καινοτόµου επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε τοµείς εξειδικευµένης
βιοµηχανικής παραγωγής ή και µικροµεσαίας µεταποιητικής επιχείρησης.
2. Η Οµάδα πρέπει να προχωρήσει άµεσα σε προτάσεις που ενεργοποιούν το Εθνικό Σύστηµα
Καινοτοµίας, που αναδεικνύουν το ρόλο των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστηµιακών
και των τεχνολογικών ιδρυµάτων, των εθνικών υποδοµών ποιότητας, των αξιόπιστων
διαπιστευµένων εργαστηρίων δοκιµών, αναλύσεων και διακρίβωσης, καθώς και των
ιδιωτικών κέντρων έρευνας και ανάπτυξης µεγάλων επιχειρηµατικών µονάδων, µε κύριο
και σταθερό στόχο την ενσωµάτωση της καινοτοµίας στην επιχειρηµατική δραστηριότητα.
3. Η Οµάδα πρέπει να αναζητήσει τρόπους προώθησης και υποστήριξης επιχειρήσεων «startup» και να εισηγηθεί µέτρα για ανάπτυξη συνεργατικών σχηµατισµών, ιδιαίτερα αυτών
που δηµιουργούν «Πόλους Ανταγωνιστικότητας» ή που οδηγούν σε αλυσίδες
προστιθέµενης αξίας.
4. Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από :
(α) Τον κ. Γ. Φρυσαλάκη, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας και
Νέων Τεχνολογιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, µε αναπληρωτή τον κ. Ι.
Κωττάκη.
(β) Τους κκ. Γ. Σταµπουλή και Ι. Ζεργιώτη, εκπροσώπους της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
(γ) Τον κ. ∆. Χατζαντώνη, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(ΣΕΒ).
(δ) Τους κκ. Αθ. Σαββάκη και Ι. Σταύρου, εκπροσώπους του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ).
(ε) Τον κ. Κ. Πέττα, µε αναπληρωτή τον κ. Ν. Κοτσώνη, εκπροσώπους του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος (ΣΒΕΠ∆Ε).
(στ) Τον κ. Ο. Παπαδόπουλο, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής Πειραιώς
(ΣΒΑΠ).
(ζ) Τον κ. Μ. Μπαντούνα, µε αναπληρώτρια την κα. Β. Μαστροκώστα, εκπροσώπους του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.
(η) Τον κ. Αρ. Κουτρούλη, εκπρόσωπο του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ).
(θ) Τους κκ. Α. Αγγελάκη και ∆. Γιακουλα εκπροσώπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
(ι) Τους κκ. Στ. Γεωργιάδη και Μ. Χαµητίδου, εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
(ια) Τον κ. Π. Τσιαβό, εκπρόσωπο του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
(ιβ) Τον κ. Χ. Σινάνη, Πρόεδρο του Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας (ΕΣΥΠ), µε
αναπληρωτές τους κκ. Γ. Καλλέργη και Φ. Κρόκο.
(ιγ) Τον Α. Καλαντζή, εκπρόσωπο της ΕΒΕΤΑΜ.
(ιδ) Τον κ. Α. Στεφανίδη, Πρόεδρο της Οµοσπονδίας “Ελληνικοί Σύνδεσµοι Νέων
Επιχειρηµατιών” (ΟΕΣΥΝΕ).

πρέπει να εξεταστεί πως µπορούν πρακτικά να υποστηριχθούν και να χρηµατοδοτηθούν ώστε να αυξηθεί η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα
στις δαπάνες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της χώρας και να παραχθούν µετρήσιµα αποτελέσµατα(Οµιλία Υφυπουργού αρµόδιας
για θέµατα Βιοµηχανίας στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Forum για τη Βιοµηχανία της 4ης Ιανουαρίου 2016).
.
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(ιε) Τον κ. Ξ. Σπηλιώτη, εκπρόσωπο του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας (ΚΤΕ
Θεσσαλίας).
(ιστ) Τον κ. Ν. Κουδούνη, Πρόεδρο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας
(ΣΒΣΕ).
(ιζ) Τον κ. Κ. Πασσά, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου εργασίας της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).
(ιη) Τον κ. Π. Παπαδόπουλο, µε αναπληρωτή τον κ. Πλ. Μαρλαφέκα, εκπροσώπους της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ).
5. Γραµµατειακή υποστήριξη στις εργασίες της Οµάδας Β παρέχει η κα Αγγ. Γραµµατικού,
υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.

Άρθρο 5
Οµάδα Εργασίας Γ : Στήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων3
1. Έργο της Οµάδας είναι να προσδιορίσει τα άµεσα µέτρα για την οργανωτική και
τεχνολογική υποστήριξη των µικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες
αποτελούν την πλειοψηφία της παραγωγικής βάσης της χώρας.
2. Να εντοπίσει τα διοικητικά και γραφειοκρατικά εµπόδια στην λειτουργία και την
οικονοµική επιβίωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων καθώς και να προτείνει µέτρα για
την άµεση άρση αυτών ή για την απαλλαγή µικροµεσαίων επιχειρήσεων από εµπόδια
φορολογικού ή τεχνικού χαρακτήρα.
3. Η Οµάδα πρέπει να αναζητήσει τους τοµείς των ΜΜΕ που κατέχουν έναν ιδιαίτερα
εξωστρεφή χαρακτήρα και αντιστάθηκαν στον διεθνή ανταγωνισµό στη διάρκεια της
οικονοµικής κρίσης της τελευταίας πενταετίας. Να εντοπίσει τοµείς µε συγκριτικά
πλεονεκτήµατα και να καθορίσει µέτρα για την ενδυνάµωση της παραγωγικής
δραστηριότητας και µέτρα για περαιτέρω ανάπτυξη της µικροµεσαίας µεταποιητικής
επιχειρηµατικότητας.
4. Να εξεταστούν δράσεις για αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και δράσεις για την απασχόληση ανενεργού εξειδικευµένου τεχνικού
προσωπικού.
5. Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από:
(α) Τον κ. Ζ. Μαυρούκα, Γενικό ∆ιευθυντή Βιοµηχανικής και Επιχειρηµατικής Πολιτικής
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας και Απεσταλµένο στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο των ΜµΕ
για την Ελλάδα (SME Envoy for Greece), µε αναπληρωτή την κα Αθ. Πνευµατικάτου,
Προϊσταµένη Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Στήριξης ΜµΕ.

3

Οι Μικροµεσαίες Μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της µεταποιητικής βιοµηχανίας. Θα προσδιοριστούν άµεσα µέτρα
για την οργανωτική και τεχνολογική υποστήριξη των µικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία. Θα
προσδιοριστούν δράσεις ιδιαίτερα για αυτές που έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα και ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ
παράλληλα βασίζονται σε εγγενή πλεονεκτήµατα. Παράλληλα θα εξετασθούν δράσεις για την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού των
ΜΜΕ, το οποίο θα πρέπει να προσαρµοσθεί στο νέο ταχύτατα εξελισσόµενο τεχνολογικό περιβάλλον. (Οµιλία Υφυπουργού αρµόδιας για
θέµατα Βιοµηχανίας στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Forum για τη Βιοµηχανία της 4ης Ιανουαρίου 2016).
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(β) Τον κ. Ι. Πλεµµένο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Στήριξης ΜµΕ της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας,
(γ) Τους κκ. Π. Πρωτοπαπαδάκη και Τζ. Κοντίνη, εκπροσώπους της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
(δ) Τον κ. Ι. Μητσό, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).
(ε) Τους κκ. Αθ. Σαββάκη και Ι. Σταύρου, εκπροσώπους του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ).
(στ) Τον κ. Β. Γεωργόπουλο µε αναπληρωτή τον κ. Ν. Κοτσώνη, εκπροσώπους του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος (ΣΒΕΠ∆Ε).
(ζ) Τον κ. ∆. Μαθιό, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ).
(η) Τον κ. Ι. Πετρολέκα, µε αναπληρωτή τον κ. Π. Σαράντο, εκπροσώπους του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.
(θ) Την κα Θ. Παπανικολάου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
(ι) Την κα Γ. Σκίντζη, εκπρόσωπο του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ).
(ια) Τους κκ. Γ. Παπαχαραλάµπους και Γ. Μπουτίνα, εκπροσώπους της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
(ιβ) Τον κ. Μ. Καραµπίνη, εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσµου Βιοτεχνών Βιοµηχάνων Υποδηµάτων και Εξαγωγέων και του Συνδέσµου Κατασκευαστών Ετοίµων
Ενδυµάτων.
(ιγ) Τον κ. Αλ. Οικονοµίδη, ως εµπειρογνώµονα.
(ιδ) Τον κ. Ν. Κουδούνη, Πρόεδρο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ).
(ιε) Τον κ. ∆. Παϊταρίδη, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).
(ιστ) Τον κ. Π. Αγνιάδη, µε αναπληρωτή τον κ. ∆. Αδάµ, εκπροσώπους της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ).
6. Γραµµατειακή υποστήριξη στις εργασίες της Οµάδας Γ παρέχει η κα Μ. Μητροµάρα,
υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας.

Άρθρο 6
Οµάδα Εργασίας ∆ : Εξοικονόµηση Ενέργειας
1. Έργο της Οµάδας είναι η επεξεργασία και υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων για λήψη
µέτρων και ανάληψη δράσεων που οδηγούν στην εξοικονόµηση ενέργειας στην
παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων και στη βελτίωση του ενεργειακού τους
αποτυπώµατος, ιδίως των ΜµΕ.
2. Σηµαντικός παράγοντας κόστους της βιοµηχανίας αποτελεί η κατανάλωση ενέργειας στην
παραγωγική διαδικασία. Η οµάδα θα προσδιορίσει άµεσες δράσεις και εργαλεία µε στόχο
τη µείωση του κόστους ενέργειας, σηµαντικού παράγοντα ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής βιοµηχανίας.
3. Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από :
(α) Τον κ. ∆. Αθανασίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
(β) Τον κ. Αντ. Κοντολέων, εκπρόσωπο της Ένωσης Βιοµηχανικών Καταναλωτών
Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ).
(γ) Τον κ. Φ. ∆εληγιάννη, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(ΣΕΒ).
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(δ) Τους κκ Αθ. Σαββάκη και Ι. Σταύρου, εκπροσώπους του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ).
(ε) Τον κ. Ν. Κοτσώνη µε αναπληρωτή τον κ. Β. Γεωργόπουλο, εκπροσώπους του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος (ΣΒΕΠ∆Ε).
(στ) Τον κ. Γ. Μάνεση, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής Πειραιώς
(ΣΒΑΠ).
(ζ) Τον κ. Μ. Μπαντούκα, µε αναπληρώτρια την κα. Β. Μαστροκώστα, εκπροσώπους του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.
(η) Τους κκ. Φ. Μαραγκό και Π. Πρωτοπαπαδάκη, εκπροσώπους της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
(θ) Τους κκ. Β. Τσολακίδη και Γ. Καναβάκη, εκπροσώπους του Κέντρου Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
(ι) Τους κκ. Γ. Αµανατίδη και Θ. Καλογιάννη, εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
(ια) Τον κ. Β. Λυχναρά, εκπρόσωπο του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ).
(ιβ) Τον κ. Π. Σταυρόπουλο, εκπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας.
(ιγ) Τον κ. Ε. Μαρκόπουλο, ως εµπειρογνώµονα.
(ιδ) Τον κ. Ν. Κουδούνη, Πρόεδρο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ).
(ιε) Τον κ. Ι. Τσώτσο, µε αναπληρωτή τον κ. Β. Γιαγιάκο, εκπροσώπους της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ).

4. Γραµµατειακή υποστήριξη στις εργασίες της Οµάδας ∆ παρέχει η κα Α.
∆ηµητρακοπούλου, υπάλληλος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανικής και
Επιχειρηµατικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.

Άρθρο 7
Οµάδα Εργασίας Ε : Χρηµατοδοτικά Εργαλεία
1. Έργο της Οµάδας είναι η εκπόνηση προτάσεων για δηµιουργία χρηµατοδοτικών εργαλείων
προσανατολισµένων στην ελληνική πραγµατικότητα, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί κατά τη
διάρκεια της κρίσης, λόγω της µεγάλης σηµασίας τους για την χρηµατοδότηση των
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜµΕ. Η οµάδα, αξιοποιώντας και το ΕΤΕΑΝ ως συνδετικό
κρίκο, θα επεξεργαστεί χρηµατοδοτικά εργαλεία, πέραν του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία µε την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που θα υποστηρίξουν άµεσα τον κλάδο της µεταποίησης της
χώρας µας και θα συµβάλλουν στην παραγωγική του ανασυγκρότηση. Παράλληλα θα
εστιάσει κυρίως στην ενθάρρυνση επενδύσεων και θα εξετάσει τους τρόπους προσέλκυσης
άµεσων ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε τοµείς µε ισχυρό τεχνολογικό προσανατολισµό
και αυξανόµενη ζήτηση στις διεθνείς αγορές.
2. Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από :
(α) Τον κ. Γ. Καµπουράκη, ∆ιευθυντή, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, µε
αναπληρώτρια του την κα ∆ρ. Π. Μπουφούνου, Ειδικό Σύµβουλο Προέδρου ∆Σ.
(β) Την κα Κ. Μανωλοπούλου, εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
(γ) Τον κ. Κ. Γαλιάτσο, Πρόεδρο του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).
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(δ) Τον κ. Κ. Αποστολόπουλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
(ε) Τον κ. Γ. Ξηρογιάνη, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(ΣΕΒ).
(στ) Τους κκ. Αθ. Σαββάκη και Ι. Σταύρου, εκπροσώπους του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ).
(ζ) Τον κ. Γ. Σπηλιόπουλο, µε αναπληρωτή τον κ. Β. Γεωργόπουλο, εκπροσώπους του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος (ΣΒΕΠ∆Ε).
(η) Τον κ. ∆. Μαθιό, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ).
(θ) Τον κ. Ι. Πετρολέκα, µε αναπληρωτή τον κ. Π. Σαράντο, εκπροσώπους του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.
(ι) Τον κ. Β. Μαγκλάρα, εκπρόσωπο της Υφυπουργού Οικονοµίας Ανάπτυξης και
Τουρισµού για θέµατα βιοµηχανίας.
(ια) Τους κκ. Ε. Φουκαράκη και Β. Ψαθά, εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
(ιβ) Τους κκ Β. Μπίµπα και Γ. Θανόπουλο, εκπροσώπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
(ιγ) Τον κ. Π. Βλάµη, εκπρόσωπο του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ).
(ιδ) Τον κ. Ι. Καπλάνη, Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΟΒΙ).
(ιε) Τον κ. Στ. Ραπτόπουλο, σύµβουλο του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού.
(ιστ) Τον κ. Μ. Ξυδά, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών.
(ιζ) Τον κ. Μ. Καραµπίνη, εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσµου Βιοτεχνών Βιοµηχάνων Υποδηµάτων και Εξαγωγέων και του Συνδέσµου Κατασκευαστών Ετοίµων
Ενδυµάτων.
(ιη) Τον κ. Ευαγγ. Αχιλλόπουλο, εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας “Ελληνικοί Σύνδεσµοι
Νέων Επιχειρηµατιών” (ΟΕΣΥΝΕ).
(ιθ) Τον Κ. Κουκολιά, Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγοράς της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
(κ) Τον κ. Λ. Παπαϊωάννου, ως εµπειρογνώµονα.
(κα) Τον κ. Ν. Κουδούνη, Πρόεδρο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας
(ΣΒΣΕ).
(κβ) Τον κ. Χρ. Πιέρρο, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).
(κγ) Τον κ. Γ. Χονδρογιάννη, µε αναπληρωτή τον κ. Κ. Λεβέντη, εκπροσώπους της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ).
3. Γραµµατειακή υποστήριξη στις εργασίες της Οµάδας Ε παρέχει η κα Μ. Μητροµάρα,
υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας.

Άρθρο 8
Οµάδα Εργασίας ΣΤ : Επιχειρηµατικό Περιβάλλον
1. Έργο της Οµάδας είναι η εκπόνηση προτάσεων για δηµιουργία και διατήρηση ενός απλού,
σταθερού και φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ως κρίσιµου παράγοντα για την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας αλλά και ειδικά για την αναστροφή της
αποβιοµηχάνισης της Ελλάδας. Η οµάδα θα ασχοληθεί µε την επεξεργασία προτάσεων για
9
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την άρση διοικητικών εµποδίων, για τη βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης
επιχειρήσεων, για επίλυση θεµάτων που αφορούν επιχειρηµατικά πάρκα και πάρκα
εφοδιαστικής αλυσίδας, για θέµατα εποπτείας της αγοράς και για θέµατα χωροταξίας και
περιβάλλοντος. Προς το σκοπό αυτό η Οµάδα θα εργαστεί για τον εντοπισµό και την
καταγραφή των γραφειοκρατικών και διοικητικών εµποδίων που δυσχεραίνουν την
επιχειρηµατική δραστηριότητα, τόσο στη φάση εγκατάστασης και της παραγωγής όσο και
κατά την προώθηση και διάθεση των τελικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
2. Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από :
(α) Τον κ. Α. Μουρτσιάδη, Γενικό ∆ιευθυντή Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών και
Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
(β) Την κα Χ. Πιπεροπούλου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων
και Επιχειρηµατικών Πάρκων.
(γ) Τον κ. Α. Λουκάτο, εκπρόσωπο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.
(δ) Τον κ. Φ. ∆εληγιάννη, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(ΣΕΒ).
(ε) Τους κκ. Αθ. Σαββάκη και Ι. Σταύρου, εκπροσώπους του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ).
(στ) Τον κ. Κ. Μπάρλο, µε αναπληρωτή τον κ. Ν. Κοτσώνη, εκπροσώπους του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος (ΣΒΕΠ∆Ε).
(ζ) Τον κ. Ο. Παπαδόπουλο, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής Πειραιώς
(ΣΒΑΠ).
(η) Την κα. Β. Μαστροκώστα, µε αναπληρωτή τον κ. ∆. Κολαϊτη, εκπροσώπους του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας.
(θ) Τους κκ. Γ. Θανόπουλο και Γ. Μαραγκό, εκπροσώπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
(ι) Τους κκ. ∆. Βουρδανό και Π. Μαντά, εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ).
(ια) Τον κ. Μ. Καραµπίνη, εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσµου Βιοτεχνών-Βιοµηχάνων
Υποδηµάτων και Εξαγωγέων και του Συνδέσµου Κατασκευαστών Ετοίµων Ενδυµάτων.
(ιβ) Την κα Αικ. Τσουµά, εκπρόσωπο του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ).
(ιγ) Τον κ. Μ. Ξυδά, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών.
(ιδ) Τον κ. Αγ. Σταυρόπουλο, εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας “Ελληνικοί Σύνδεσµοι Νέων
Επιχειρηµατιών” (ΟΕΣΥΝΕ).
(ιε) Τον κ. Ξ. Σπηλιώτη, εκπρόσωπο του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας (ΚΤΕ
Θεσσαλίας).
(ιστ) Τον κ. Ν. Κουδούνη, Πρόεδρο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας
(ΣΒΣΕ).
(ιζ) Τον κ. Μ. Μπαλτά, εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας
(ΚΕΕΕ).

3. Γραµµατειακή υποστήριξη στις εργασίες της Οµάδας ΣΤ παρέχει η κα Αγγ. Γραµµατικού,
υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.

10

ΑΔΑ: 7ΔΣ74653Ο7-872

Άρθρο

9

Τα µέλη που συµµετέχουν στις ανωτέρω Οµάδες δεν αµείβονται για τη συµµετοχή τους στο
έργο τους και θα πρέπει να παραδώσουν τις εισηγήσεις τους στη Συντονιστική Επιτροπή του
άρθρου 2, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016. Η Συντονιστική Επιτροπή
αναλαµβάνει να συνθέσει τις προτάσεις και να συντάξει µε τη µορφή σχετικής εισήγησης προς
την Υφυπουργό Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού, αρµόδια για θέµατα βιοµηχανίας, ένα
ολοκληρωµένο πλαίσιο προγραµµατικών άµεσων και µεσοπρόθεσµων προτάσεων για τον
αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας στον τοµέα της µεταποίησης και των συναφών προς αυτή
υπηρεσιών.

Ά ρ θ ρ ο 10
Ετήσιος Απολογισµός Έργου
Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας πραγµατοποιείται στις αρχές κάθε έτους
δηµόσια ανοικτή εκδήλωση για την ενηµέρωση και προβολή του έργου του Φόρουµ
Βιοµηχανίας. Στην ανοικτή αυτή εκδήλωση γίνεται ο ετήσιος απολογισµός της Συντονιστικής
Επιτροπής και των Οµάδων Εργασίας, σχετικά µε την εφαρµογή των προτάσεων που
υποβλήθηκαν, δηµοσιεύονται οι επιλογές που υιοθετήθηκαν για την ανάκαµψη της
βιοµηχανίας και της εθνικής οικονοµίας, καθορίζονται οι προσεχείς στόχοι που πρέπει να
ικανοποιηθούν και ανακοινώνονται οι ενδεχόµενες εκτιµήσεις για την προσεχή τριετή περίοδο.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ
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