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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θετική ανταπόκριση υπάρχει εκ μέρους του επιχειρηματικού κόσμου στην 
προσπάθεια του Υπουργείου Βιομηχανίας για την ενίσχυση και βελτίωση της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της χώρας μας, μέσω των 
επιχορηγήσεων των επιχειρηματικών σχεδίων και των ειδικών 
επενδύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου. ϊ

Το ενδιαφέρον για τις ειδικές επενδύσεις βιομηχανικών μεταποιητικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας 
παρουσιάζεται αυξημένο. Οι ειδικές αυτές επενδύσεις στοχεύουν στην 
τεχνολογική αναβάθμιση, αναλύονται στο άρθρο 23β του αναπτυξιακού νόμου 
και αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις:

• Ποιότητα προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ποιότητα των προϊόντων και οι διαδικασίες με τις 
οποίες παράγονται έχουν εξαιρετική σημασία και αποτελούν μαζί με το 
κόστος του προϊόντος τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της 
ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται να επιχορηγηθούν δαπάνες για την 

* προσαρμογή της τεχνολογίας του ποιοτικού ελέγχου με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων, και τη διασφάλιση των παραγωγικών διαδικασιών 
ώστε να οδηγηθούν σε προϊόντα και υπηρεσίες διεθνώς αναγνωρισμένα.

• Ευελιξία μονάδων παραγωγής.
Θα ενισχυθουν βιομηχανικές επιχειρήσεις για να καταστούν περισσότερο 
ευέλικτες.Δηλαδή να παράγουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα 
να αντιδρούν γρήγορα στις εξελίξεις της αγοράς ώστε να έχουν αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα και να διαθέτουν μια σχετική ανθεκτικότητα στις πιθανές
οιακυμανσεις της ζήτησης οιαφορων προϊόντων.

• Εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας 
στην παραγωγική διαδικασία με την έννοια της “καθαρής τεχνολογίας”.

• Παραγωγή καινοτομιχών προϊόντων και εισαγωγή καινοτομιών στην 
παραγωγική διαδικασία. -
Θα ενισχυθούν οι καινοτομικές επενδύσεις που θα αποβλέπουν στην

- καινοτομία προσόντων ( εντελώς νέα προϊόντα ή προϊόντα με νέες ιδιότητες )
- καινοτομία παραγωγικών διαδικασιών με στόχο να είναι περισσότερο
ευέλικτες, να συμπιέζουν το κόστος των προϊόντων, και να επιτυγχάνουν 
καλύτερη εκμετάλλευση πρώτων υλών.

• Ιδρυση και επέκταση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας
και
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• Την ίδρυση βιομηχανικών μονάδων για την οικολογική 

αποσυναρμολόγηση / διάλυση και ενδεχομένως αξιοποίηση προϊόντων 
που έχουν καταναλωθεί στην Ελλάδα (ανακύκλωση).

Τα ποσά που θα διατεθούν συνολικά για την επιχορήγηση των ειδικών 
επενδύσεων θα φτάσουν τα 12 δις δραχμές.

Ηδη είναι έτοιμες όλες οι υπουργικές αποφάσεις και το απαραίτητο υλικό και 
εντός των ημερών από το Υπουργείο Βιομηχανίας θα κυκλοφορήσει ο 
δεύτερος ολοκληρωμένος οδηγός του υποψήφιου επενδυτή που αφορά 
τις παραπάνω ειδικές επενδύσεις του άρθρου 23β του αναπτυξιακού νόμου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων για την υπαγωγή επενδύσεων και επιχειρηματικών σχεδίων στο 
νόμο αυτό, λήγει στις 28 Φεβρουάριου.

Επίσης · προετοιμάζεται από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΒΕΤ 
θεσμικό πλαίσιο για τη θέσπιση βραβείων που θα αφορούν την ποιότητα 
παραγωγής, καινοτομία παραγωγής και προϊόντων, εγκατάσταση και 
υποδειγματική λειτουργία ευέλικτων συστημάτων, και βραβεία οικολογικής 
ποιότητας παραγωγής και προϊόντων.
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