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Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΕΕ, Γ. Κασιμάτη,
με τον Υφυπουργό ΟΙΑΝ, Σ. Αρναουτάκη για θέματα Β.Ε.ΠΕ.
Ο Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σταύρος Αρναουτάκης,
δέχθηκε σε συνάντηση τη Διοίκηση της ΚΕΕΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα
Βιομηχανίας, κ. Αλέξανδρου Φούρλα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων
ανάπτυξης Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών Β.Ε.ΠΕ., στο σύνολο της
Επικράτειας.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, και ο Γενικός Γραμματέας, κ.
Παναγιώτης Αγνιάδης, συνοδευόμενοι από το Διευθυντή, κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο, και
τον Ειδικό Σύμβουλο της ΚΕΕΕ σε θέματα Β.Ε.ΠΕ., κ. Μανώλη Μπαλτά, γνωστοποίησαν
στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη τις αποφάσεις / προτάσεις της ΚΕΕΕ, όπως αυτές
έχουν επισήμως και τυπικά διαβιβαστεί με σειρά υπομνημάτων στο ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.
Αναλυτικά τα θέματα που ετέθησαν από τον κ. Κασιμάτη και συζητήθηκαν αφορούν:
•

Στην επίσπευση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τις Β.Ε.ΠΕ., με συμμετοχή της
ΚΕΕΕ στις ενέργειες προετοιμασίας του νέου νομοθετήματος, για την ουσία των
οποίων η ΚΕΕΕ έχει καταθέσει πλήρεις και αναλυτικές προτάσεις.

•

Στη θεσμική – διοικητική και οικονομική υποστήριξη των Επιμελητηρίων για την
ολοκληρωμένη προετοιμασία Επιχειρησιακών Σχεδίων Β.Ε.ΠΕ., όπου διαπιστωθεί
υψηλό επίπεδο ωρίμανσης, μέσω της διασφαλισμένης και θεσμικής συμμετοχής της
ΚΕΕΕ στη χρηματοδότηση αυτών των έργων, μέσω του ΕΣΠΑ.

Η ΚΕΕΕ παρουσίασε στον Υφυπουργό και στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας τον τρόπο
απογραφής και αξιολόγησης των έργων Β.Ε.ΠΕ. που διενεργεί σε πανελλαδική κλίμακα,
με τη συνεργασία όλων των Επιμελητηρίων και ανέδειξε την ανάγκη άμεσης και γενναίας
χρηματοδότησης των έργων Β.Ε.ΠΕ., καθώς αυτά:
•

Είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις πολιτικές για την προστασία του Περιβάλλοντος
και την ανάπτυξη της Πράσινης Επιχειρηματικότητας.

•

Είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθολογική οργάνωση των χρήσεων γης στο χώρο
της μεταποίησης και των υπηρεσιών, ενώ συμβάλλουν τα μέγιστα στην τόνωση της
επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

•

Αναμένεται να προκαλέσουν υψηλό ενδιαφέρον Ιδιωτικών Επενδύσεων, μέσω των
Φορέων Β.Ε.ΠΕ., καθώς πρόκειται για έργα μηδενικού δημοσιονομικού κόστους που
δημιουργούν τεράστιο κύκλο εργασιών και σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας. Είναι
δηλαδή έργα πλήρως εναρμονισμένα με τις πολιτικές που πρέπει να υλοποιηθούν
ενάντια στην ύφεση.
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Ο κ. Αρναουτάκης και ο κ. Φούρλας άκουσαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις προτάσεις της
ΚΕΕΕ, χαιρέτισαν τις πρωτοβουλίες της και πρότειναν την οργάνωση θεσμικού διαλόγου
άπαξ του μηνός ή όποτε είναι απαραίτητο, προκειμένου να καταρτιστεί από κοινού, να
υλοποιηθεί και να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ ένα γενναίο πρόγραμμα ανάπτυξης
Β.Ε.ΠΕ. εθνικής κλίμακας που τόσο έχει ανάγκη η χώρα και ο χώρος της Βιομηχανίας,
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Υπηρεσιών.
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