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Συνάντηση υπουργού Ανάπτυξης µε ΣΒΒΕ 

   
Υπόµνηµα θεµάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
µεταποιητικών ελληνικών επιχειρήσεων κατέθεσε στον υπουργό Ανάπτυξης,
Κωστή Χατζηδάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βόρείου Ελλάδος,
Νίκος Πέντζος, στη διάρκεια συνάντησης που είχαν στην Αθήνα.  

Στο υπόµνηµα, η διοίκηση του ΣΒΒΕ σηµειώνει µεταξύ άλλων ότι θα πρέπει
έµπρακτα η µεταποίηση να επανέλθει στο επίκεντρο της κυβερνητικής
πολιτικής, δεδοµένου ότι εν µέσω της οικονοµικής κρίσης ο τοµέας έχει πληγεί
περισσότερο από κάθε άλλον, τη στιγµή µάλιστα, που η σηµασία του και η
συµβολή του στην ανάπτυξη της Ελλάδας αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός. 

Ο ΣΒΒΕ ζητά την άσκηση ουσιαστικής βιοµηχανικής πολιτικής από τη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ΓΓΒ), ενώ υπογραµµίζει ότι κινείται προς την σωστή
κατεύθυνση η πρόταση δηµιουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής
προγραµµάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται:  

-σαφής διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων εφαρµογής και διαχείρισης
προγραµµάτων από την κύρια αποστολή του ΥΠΑΝ 

 -άσκηση (έµµεσης) κλαδικής πολιτικής - ενίσχυσης των δυναµικών και εφόσον
αποδεικνύεται βιωσιµότητα των ευπαθών κλάδων της µεταποίησης και µε τη
χρηµατοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.  

 -θεσµοθέτηση προγράµµατος τύπου ΤΕΜΠΜΕ που θα ενισχύει αποκλειστικά τη
µεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το µέγεθός
τους, 

 - παροχή ενισχύσεων για τη δηµιουργία κλαδικών ινστιτούτων, µε τη
συµµετοχή ιδιωτών 

 -θεσµοθέτηση κινήτρων από την πολιτεία προς τις επιχειρήσεις, αποκλειστικά
για την αγορά τεχνογνωσίας  

Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του επενδυτικού νόµου, ο ΣΒΒΕ
προτείνει τη διερεύνηση της δηµιουργίας και θεσµοθέτησης ενός περισσότερο
ευέλικτου και αποτελεσµατικότερου συστήµατος διαχείρισής του.  

∆ιαχρονικό αίτηµα του συνδέσµου αποτελεί η δηµιουργία αποτελεσµατικού
θεσµικού πλαισίου για τον έλεγχο της αγοράς και πάταξη του αθέµιτου
ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να δοθούν από το υπουργείο
Ανάπτυξης κίνητρα, ώστε υφιστάµενα ή νέα εργαστήρια δοκιµών να µπουν στη
διαδικασία διαπίστευσης και κοινοποίησης στην ΕΕ.  

Σχετικά µε τις βιοµηχανικές άδειες, ο ΣΒΒΕ προτείνει την αναµόρφωση της
σχετικής νοµοθεσίας ενώ για τα θέµατα προµηθειών δηµοσίου προτείνει τα
εξής: 
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 ΑΒΑΞ 3,35(-5,63 %)  ΑΒΕ 1,90(-4,52 %)  ΑΒΚ 30,5
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Επιστροφή 
 

    - υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και προϊόντων που
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή δηµοσίων έργων. 

    -σταδιακή µείωση των καθυστερήσεων πληρωµών εταιριών προµηθευτών
του 

    -δηµιουργία µητρώου προµηθευτών του δηµοσίου, µε σαφή προσδιορισµό
των κριτηρίων ένταξης των επιχειρήσεων στο Μητρώο Προµηθευτών του
∆ηµοσίου και λειτουργία αυστηρού πειθαρχικού συµβουλίου  

    -σµίκρυνση του µεγάλου χρονικού διαστήµατος για την κατακύρωση
προµηθειών, σε αντιδιαστολή µε τον ισχύοντα «σύντοµο χρόνο παράδοσης»
στις διακηρύξεις, και,  

    -κατάργηση του παραβόλου ένστασης για διαγωνισµούς του δηµοσίου µε
προϋπολογισµό κατώτερο των 100.000 €.  
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