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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώθηκε σήμερα ότι στίς 19 και 20 Δεκεμβρίου θα συνελθεί για πρώτη φορά 
η επιτροπή παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας, στο 
πλαίσιο του Β'πακέτου DELORS.

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης θα εγκριθεί 
ο κανονισμός λειτουργίας της και θα εγκριθούν τα τεχνικά δελτία των 16 μέτρων 
του προγράμματος, που αποτελούντο « Τεχνικό Συμπληρωματικό Εγγραφο «.
Θα εξετασθεί η πρόοδος που έχει γίνει στην μεγάλη νομοπαρασκευαστική προσπά
θεια που απαιτεί η υλοποίηση του προγράμματος, δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν 
των μέτρων και δράσεων του αποτελούν κάτι τό νέο για την ελληνική δημόσια 
διοίκηση και έτσι απαιτούν Και νέο θεσμικό πλαίσιο.

Πράγματι ως τώρα το Υπουργείο Βιομηχανίας προετοίμασε ένα τμήμα του νέου 
αναπτυξιακού νόμου άρθρα (23α και23β) και τις υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής 
τους, καλύπτοντας θεσμικά την νέα πολιτική στον τομέα των επενδύσεων, που 
ενισχύει την διεθνή ανταγωνιστικότητα και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της 
βιομηχανίας. Δύο νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που συγκροτήθηκαν από κοινού 
με το ΥΠΕΘΟ, προετοιμάζουν και σε λίγες μέρες θα υποβάλουν νομοσχέδια που 
καλύπτουν τους νέους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και 'εργαλεία: Ταμεία 
αμοιβαίων εγγυήσεων, επιχειρηματικό κεφάλαιο (venture capital), πρακτόρευση 
απαιτήσεων (factoring) κλπ. Τέλος, συγκροτήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή 
στο ΥΒΕΤ που προετοιμάζει πολυνομοσχέδιο το οποίο θα καλύπτει θεσμικά όλα τα 
υπόλοιπα μέτρα και δράσεις του Ε.Π.Β.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, η Επιτροπή Παρακολούθησης αναμέται ότι θα 
εγκρίνει στην πρώτη συνεδρίαση σημαντικά έργα, τα οποία αποτελούν πάγιο αίτημα 
του παραγωγικού και επιχειρηματικού κόσμου, ιδίως δε των Μ.Μ.Ε. Συγκεκριμένα 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης θα τεθούν προς έγκριση :



1. Το Εκθεσιακό -Συνεδριακό κέντρο της ΗΕΙ_1_ΕΧΡΟ στην Αθήνα, που θα ανεγερθεί στο 
Μαρούσι, του οποίου την ίδρυση αναμένουν επί χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Τ ο Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο Αθηνών (ΔΕΚΑ) στη Μαγούλα Αττικής, το οποίο 
θα εξυπηρετήσει ως διαμετακομιστικό κέντρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, 
συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος γενικότερα και της περιοχής του 
ελαιώνα ειδικότερα, απ’ όπου θα μεταφερθούν πρός το νέο αυτό κέντρο οι μεταφορικές 
δραστηριότητες. Φορέας του έργου θα είναι η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε.


