
Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα 

Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες 

 «Οι πρώτες εμπροσθοβαρείς δράσεις για την επιχειρηματικότητα  

αξίας 125εκ ευρώ + 73εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020» 

  

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πραγματοποίησε χθες, 

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ομιλία στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες. 

Στην ομιλία του, ο κ. Κωνσταντινόπουλος εξέφρασε την εμπιστοσύνη και την 

υποστήριξή του στο θεσμό των Επιμελητηρίων, αναφέροντας ότι το Υπουργείο 

Ανάπτυξης επεξεργάζεται ήδη πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οικονομικής 

βιωσιμότητάς των Επιμελητηρίων, την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας αλλά και 

τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρουν. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε 

σε σχέδιο για την ενεργό αμειβόμενη συμμετοχή των Επιμελητηρίων, στη διαχείριση 

προγραμμάτων των ΜΜΕ μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, εκχωρώντας τους το 1% από τα έξοδα 

διαχείρισης, αλλά και την ανάγκη να προσφέρουν νέες διευρυμένες υπηρεσίες στο 

κοινό για τη διάχυση και την ενημέρωση προγραμμάτων, τη συγκέντρωση 

δικαιολογητικών και τον έλεγχο τους κατά την υποβολή των φακέλων. Παράλληλα 

και σύμφωνα με το υπό έκδοση Προεδρικό διάταγμα, δίδεται η δυνατότητα πια στα 

Επιμελητήρια ως αδειοδοτούσες αρχές , να χορηγούν άδειες εγκατάστασης, 

επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών 

δραστηριοτήτων, να εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή 

τεχνική ανασυγκρότηση και να τις τροποποιούν ή να τις ανανεώνουν. 

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος εξήγγειλε επίσης την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών 

δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν δηλαδή από την οριστική έγκριση του ΕΣΠΑ 2014-

2020), συνολικού προϋπολογισμού 125 εκ. ευρώ, για τις οποίες την ερχόμενη 

εβδομάδα θα ακολουθήσει προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων, που θα 

αφορούν τις Μικρές και Μεσαίες 
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Επιχειρήσεις (Π/Υ 50 εκ. ευρώ), το Ανθρώπινο Δυναμικό (Π/Υ 75 εκ. ευρώ), αλλά 

και τέσσερεις πιλοτικές δράσεις για την Έρευνα-Καινοτομία (Π/Υ 73 εκ. ευρώ). 

Αναφορικά με την επιλογή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης των δράσεων ο κ. 

Κωνσταντινόπουλος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ζήτημα, 

καθώς το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες συνεννοήσεις με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μην σημειωθεί 

καμία καθυστέρηση στη μεταβατική περίοδο, μέχρι την οριστική έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ταυτόχρονα, παράλληλα με τις προσκλήσεις αυτές, θα γίνει πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, που θα ανακηρυχθεί 

στο επόμενο χρονικό διάστημα. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τέλος την πρωτοβουλία του για την 

απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής φακέλου από τον υποψήφιο επενδυτή. 

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν θα χρειάζεται πλέον η υποβολή φακέλου με αναλυτικά 

στοιχεία προσφορών για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο μέλλον, αλλά θα 

αρκεί ένας συνοπτικός προϋπολογισμός διαχωρισμού ποσών για κτιριακές και άυλες 

δαπάνες, μηχανολογικό εξοπλισμό και δαπάνες του αντικειμένου του έργου. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος επενδυτής θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος, θα 

απαλλάσσεται από μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται 

και μελλοντικές τροποποιήσεις με ανάλογες καθυστερήσεις και επιπλέον 

επιβαρύνσεις. 

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε: «Εργαζόμαστε εντατικά 

όλοι μαζί με ένα και μοναδικό στόχο: την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας 

και της κοινωνίας σε όλη την Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στις Σέρρες, με 

σχέδιο, συνέπεια και ευθύνη για τους πολίτες και για τη χώρα. Για το μέλλον μας». 

  

 

  

Ομιλία 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου 

στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Σέρρες, Παρασκευή 21.11.2014) 

Κυρίες και κύριοι, 

Φίλες και φίλοι, 

Αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. 



Καταρχήν, γιατί πιστεύω σε αυτόν τον θεσμό. Τα Επιμελητήρια δεν εκπροσωπούν 

απλά και μόνο τις επιχειρήσεις και τις παραγωγικές τάξεις σε κάθε περιοχή, αλλά 

είναι ο θεσμικός εταίρος της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και συνδετικός 

κρίκος των παραγωγικών φορέων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις παρεμβάσεις 

σας, συμβάλλετε καίρια και αποφασιστικά στο έργο της Πολιτείας. 

Είστε και πρέπει να παραμείνετε δημοκρατικό κύτταρο άμεσης εκπροσώπησης ενός 

ζωντανού και ζωτικού μέρους της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Γι’αυτό και το 

έργο σας είναι και πρέπει να παραμείνει σημαντικό. 

  

Με αυτό το σκεπτικό, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι από την δική μου μεριά, στο 

Υπουργειο Ανάπτυξης, έχοντας αρμοδιότητες το ΕΣΠΑ και τη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας, επεξεργαζόμαστε ήδη σχέδια και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 

οικονομικής βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων, αλλα και την ελαχιστοποίηση της 

γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρουν τα 

Επιμελητήρια, μέσω της αναβάθμισης και της διεύρυνσης τους: π.χ την ενεργό 

αμειβόμενη συμμετοχή τους στη διαχείριση προγραμμάτων των ΜΜΕ, μέσω του 

ΕΦΕΠΑΕ, εκχωρώντας τους το 1% απο τα έξοδα διαχείρισης προσφέροντας 

υπηρεσίες όπως τη διάχυση, την ενημέρωση προγραμμάτων, τη συγκέντρωση και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατα την υποβολή των φακέλων. 

Σύμφωνα με το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα (που ήδη προωθείται προς 

υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) δίδεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια 

να εμπλακούν ενεργά και ισότιμα με τις ήδη υπάρχουσες αδειοδοτούσες αρχές, δηλ. 

τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, στη διαδικασία αδειοδότησης των 

επιχειρήσεων. Έτσι, τα Επιμελητήρια αναδεικνύονται σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη 

της πολιτείας με την εξασφάλιση βασικών αρχών, όπως της ανεξαρτησίας, της 

αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας αλλά και την επίτευξη υψηλών 

επιπέδων τεχνικής επάρκειας. 

  

Στο εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος καθορίζονται τα επιμέρους θέματα της 

αδειοδότησης από τα Επιμελητήρια, και τα βασικά σημεία διάρθρωσης και 

λειτουργίας της νέας αυτής αδειοδοτούσας αρχής. 

Συγκεκριμένα, στα ενδιαφερόμενα επιμελητήρια δύναται να συσταθεί Υπηρεσία 

Χορήγησης αδειών η οποία θα πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

με τη συνδρομή του ΕΣΥΔ. Η διαδικασία της πιστοποίησης και η χορήγηση της 

αντίστοιχης βεβαίωσης προϋποθέτει εκ μέρους των Επιμελητηρίων την εφαρμογή 

σαφών απαιτήσεων και την τήρηση των αρχών ειδικού κανονισμού λειτουργίας οι 

οποίες αναλύονται λεπτομερώς σε Παραρτήματα. 

Τα Επιμελητήρια, ως αδειοδοτούσες αρχές χορηγούν άδειες εγκατάστασης, 

επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών 

δραστηριοτήτων, εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική 

ανασυγκρότηση και τις τροποποιούν ή τις ανανεώνουν. 



  

Παράλληλα, η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αδειών που εκδίδονται αλλά και των 

αποφάσεων και εγκρίσεων που παρεμβάλλονται, εξασφαλίζουν την απαιτούμενη 

διαφάνεια. 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς 

συνεργάτες για κάποιο μέρος της διαδικασίας. 

Η ανάθεση γίνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τα κατάλληλα 

προσόντα και θεσπίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί η 

απαραίτητη αμεροληψία και ακεραιότητα. 

Κάτι, επίσης σημαντικό, που ενισχύει την αυτοτέλεια της Υπηρεσίας Χορήγησης 

Αδειών των Επιμελητηρίων είναι η πρόβλεψη εξέτασης των Ειδικών Διοικητικών 

Προσφυγών από διοικητικό όργανο των Επιμελητηρίων. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσβλέπουμε στην ενίσχυση του επιπέδου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών που αφορούν στην αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων 

αλλά και στην αμεσότερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών. 

Στην παρούσα φάση, το προεδρικό διάταγμα πρόκειται τις επόμενες ημέρες να 

υποβληθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Παράλληλα, θα θέλαμε και από την δική σας μεριά, να προχωρήσετε άμεσα σε 

πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρονται. 

Είναι αναγκαίες νέες ανταποδοτικές δράσεις και τεχνικές, οι οποίες θα φέρουν 

βραχυ/μεσοπρόθεσμα και περισσότερα έσοδα: από το επίπεδο της αμφίδρομης 

επικοινωνίας και επιμόρφωσης των μελών, μέχρι την διαρκή ενημέρωσή τους για τις 

τελευταίες εξελίξεις σε διάφορους τομείς, την διοργάνωση «αριστείων» 

παραγωγικότητας, ακόμα και την αποτελεσματικότερη – και κυρίως αμεσότερη – 

εκπροσώπησή τους. 

Κυρίες και κύριοι, 

θα το επαναλάβω: Πιστεύουμε στον Θεσμό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον 

υποστηρίξουμε και παράλληλα να τον αναβαθμίσουμε. 

  

Το χρειάζεται ο τόπος, το χρειάζονται όλοι οι κοινωνικοί και θεσμικοί εταίροι, πάντα 

με την δική σας συνεργασία και ουσιαστική συμβολή. 

Στο ΕΠανΕΚ 3,64 δις το 25% των διαθεσίμων προγραμμάτων έχουν επιλεγεί εννέα 

τομείς προτεραιότητας, που παρουσιάζουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες και 

τους οποίους αναφέρω επιγραμματικά: 

-          Αγροδιατροφή 

-          Ενέργεια 



-          Τουρισμός (με έμφαση στις ειδικές μορφές του) 

-          Πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες 

-          Περιβαλλοντική βιομηχανία 

-          Υγεία (ιατρικός τουρισμός, φαρμακευτικά, υπηρεσίες υγείας) 

-          Εξοικονόμηση ενέργειας και Υλικά 

-          Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

-          Logistics 

Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε να αναδείξουμε «αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης 

αξίας» και να παρέμβουμε σε όλα τα στάδιά τους, προκειμένου να προσφέρουμε το 

κατάλληλο περιβάλλον («οικοσύστημα») για την ανάδειξη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών: στα logistics, στην προώθηση των προϊόντων, στην ενδο-

επιχειρησιακή κατάρτιση, στη ρευστότητα, στην ουσιαστική υποστήριξη της 

δημόσιας διοίκησης. Έτσι αναδεικνύεται ο κεντρικός ρόλος των Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων που θέλουμε να λειτουργήσουν ως «ατμομηχανή» της 

ανάπτυξης. 

Δυο κουβέντες για το ΕΣΠΑ 2007-2013 μέχρι 31.12.15 να απορροφήσουμε το 

σύνολο των πόρων. 

Σήμερα η απορρόφηση έχει ανέλθει στο 76% 

Μάλιστα, η απορρόφηση σε σύγκριση με πέρισυ αυξήθηκε κατά 15% περίπου 1 δις 

παραπάνω. 

Θα ήθελα όμως να σημειώσω εδώ και την ενεργοποίηση δράσεων του ΕΠΑνΕΚ 

εμπροσθοβαρώς, πριν δηλαδή από την οριστική έγκριση του Προγράμματος. Είμαι 

λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι ενεργοποιούνται οι πρώτες 

δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η 

προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων. Ειδικότερα, και με βάση το σχεδιασμό 

του Υπουργείου μας, οι πρώτες δράσεις αφορούν στους τομείς παρέμβασης της 

επιχειρηματικότητας (συνολικού προϋπολογισμού 125 εκατομμυριών ευρώ) και των 

Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, του ανθρώπινου δυναμικού και πιλοτικές 

δράσεις για την έρευνα και την καινοτομία: 

Α. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα 

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ) αφορά στην ενίσχυση 

υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του 

ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού που θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής προκήρυξης) για 

δράσεις ποιοτικούεκσυγχρονισμού με έμφαση της εξωστρέφειάς τους και της 

διείσδυσής τους σε νέες αγορές με νέα προϊόντα /υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και ο 

προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 



200.000€. Στη δράση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα προκαταβολής έως 40% με 

την προϋπόθεση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ή προκαταβολής από 25% με την 

προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών ελέγχων της 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό 

Δράση 1: Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης 

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ) αφορά στην ενίσχυση 

επιχειρηματικών σχεδίων με κάλυψη των λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεις 

απασχόλησης. 

Οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: ασφαλιστικές εισφορές, 

υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, αμοιβή συμβούλου, και πρόσληψη ενός ατόμου για ένα έως 

ενάμιση χρόνο. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο 

προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 40.000€. 

  

Δράση 2: Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων 

κατάρτιση-συμβουλευτική με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων-κλαδικών φορέων, 

Επιμελητηρίων κ.λπ. 

Οι παρεμβάσεις (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ) θα αφορούν 

κατά προτεραιότητα τους εννέα τομείς του ΕΠΑνΕΚ και θα περιλαμβάνουν δράσεις 

(ενδεικτικά: στον Τουρισμό, στην Εξωστρέφεια, στις Δημιουργικές Βιομηχανίες, 

Εφοδιαστική Αλυσίδα κ.λπ.) 

Στις δράσεις αυτές θα συμμετέχει και η Κ.Ε.Ε. 

  

Κυρίες και κύριοι, 

Στόχος μας είναι η προώθηση δράσεων «φιλικών» στον επενδυτή και στον δικαιούχο 

με σκοπό την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και με διαφάνεια εφαρμογή τους. 

Με βάση αυτή την αντίληψη, αναλαμβάνουμε άμεσα την πρωτοβουλία για την 

απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής φακέλου από τον υποψήφιο επενδυτή. 

Συγκεκριμένα, δεν θα χρειάζεται πλέον η υποβολή φακέλου με αναλυτικά στοιχεία 

προσφορών για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο μέλλον, αλλά θα αρκεί 

ένας συνοπτικός προϋπολογισμός διαχωρισμού ποσών για κτιριακές και άυλες 

δαπάνες, μηχανολογικό εξοπλισμό και δαπάνες του αντικειμένου του έργου. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος επενδυτής θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος, θα 

απαλλάσσεται από μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται 

και μελλοντικές τροποποιήσεις με ανάλογες καθυστερήσεις και επιπλέον 

επιβαρύνσεις. 



Κυρίες και κύριοι, 

Φίλες και φίλοι, 

Είμαι σίγουρος οτι η συνεργασία μας θα αποφέρει τα αποτελέσματα που θα 

ενδυναμώσουν την την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. 

Σας ευχαριστώ. 

 


