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Ανάκληση της πρότασης κατάργησης της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) 

 

Την ανάκληση της πρότασης κατάργησης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 
(ΓΓΒ), ζήτησε µε επιστολή της, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, η ∆ιοίκηση του 
ΣΒΒΕ προς τον κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και κοινοποίηση προς τον κ. Θ. Σκορδά, 
Υφυπουργό, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων, κ. Σ. Τσόκα, Γενικό Γραµµατέα, Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Στ. Κοµνηνό, Γενικό 
Γραµµατέα Εµπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Σπ. Ευσταθόπουλο, Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. 
∆. ∆ασκαλόπουλο, Πρόεδρο, Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, κ. ∆. 
Μαθιό, Πρόεδρο,  Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Αττικής & Πειραιώς, κ. Φ. Κουνινιώτη, 
Πρόεδρο, Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πελοποννήσου & ∆. Ελλάδος, κ. Ε. ∆οντά, 
Πρόεδρο, Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, κ. Α. ∆οντά, 
Πρόεδρο, Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της επιστολής: 

«Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,  

Στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασµού που αφορά στη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, 
µε έκπληξη πληροφορηθήκαµε την πρόταση των αρµόδιων υπηρεσιών του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(Υπ.∆Ι.Μ.Η.∆) για την κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (ΓΓΒ), του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Σε µια εποχή όπου η προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την οικονοµική κρίση 
εξαρτάται ευθέως απ΄ την ενίσχυση και την αναδιάρθρωση παραγωγικής βάσης, 
διαπιστώνουµε µε ιδιαίτερο προβληµατισµό ότι στη νέα διοικητική δοµή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης απουσιάζουν παντελώς οι όροι «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» και 
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ». Ακόµα σε επίπεδο συµβολισµών, η διατήρηση του όρου 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», είναι απολύτως αναγκαία, σε µια εποχή όπου οι βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις, βαλλόµενες από παντού, επιζητούν, εκτός από την έµπρακτη, και την 
ηθική κυβερνητική υποστήριξη. 

Τη στιγµή που εθνικά και ευρωπαϊκά ινστιτούτα, παγκοσµίου φήµης 
εµπειρογνώµονες και επιστήµονες υποστηρίζουν ότι η µοναδική λύση στο πρόβληµα 
του χρέους της Ελλάδας είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, οι 
κυβερνητικοί σχεδιασµοί ουσιαστικά  ακυρώνουν τις συγκεκριµένες απόψεις και 
θεωρούν ότι η βιοµηχανία από τώρα και στο εξής δεν έχει κανέναν απολύτως ρόλο 
στην ανάπτυξη της πατρίδας µας.  

Μας αφήνει έκπληκτους η συγκεκριµένη αντίφαση, την περίοδο που η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σηµασία και το ρόλο της µεταποίησης 



στην ανάπτυξη, θέτει ως βασική προτεραιότητα µέχρι το 2020, να ανέλθει η 
συµµετοχή της βιοµηχανίας στο σχηµατισµό του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ στο 20%. Στην 
Ελλάδα αντί να υιοθετήσουµε τον ίδιο στόχο, φροντίζουµε να µην υπάρχει καν 
διακηρυγµένος στόχος και, κυρίως, να αδυνατούµε να κατανοήσουµε τα τεράστια 
οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα από την ενίσχυση της µεταποίησης τόσο για την 
ανάπτυξη όσο, κυρίως, για την απασχόληση. 

Αναρωτιόµαστε µε ποια κριτήρια, ποια φιλοσοφία, ποια αντίληψη για την ανάπτυξη, 
ποια µελέτη του εγχώριου, ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος (ακόµα και στη 
δοµή της ΕΕ υπάρχει η Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας), κάποιοι, 
αβίαστα και άκριτα προτείνουν την εξαφάνιση του όρου της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ και την 
αντικατάστασή της µε πλατείς, ασαφείς και αόριστους όρους όπως 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».  

Ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει  ότι θα πρέπει να ανακληθεί άµεσα η πρόταση κατάργησης της 
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. 

Και τούτο διότι για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας κύριο ζητούµενο από τη 
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση που αφορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι η 
µετεξέλιξη της ΓΓΒ από φορέα σχεδιασµού και υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων και προγραµµάτων, σε φορέα σχεδιασµού και υλοποίησης αναπτυξιακής 
βιοµηχανικής πολιτικής. Από τώρα και στο εξής η ΓΓΒ θα πρέπει να αποτελέσει 
εστιακό σηµείο δηµιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για τη δηµιουργία ενός 
πραγµατικά νέου προτύπου βιοµηχανικής ανάπτυξης, προκειµένου η χώρα να 
επιτύχει τις µνηµονιακές της δεσµεύσεις χαράσσοντας παράλληλα το δρόµο για την 
έξοδό της από την κρίση. 

Κύριε Υπουργέ, 

Ζητούµε την προσωπική σας παρέµβαση για την αποτροπή της εφαρµογής της πέρα 
από κάθε αναπτυξιακή λογική κατάργησης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, 
ούτως ώστε να υπάρξει απολύτως ξεκάθαρο µήνυµα προς την κοινωνία και τις 
επιχειρήσεις ότι η ύπαρξη ισχυρού δευτερογενούς τοµέα στη χώρα µας µπορεί να 
δράσει καταλυτικά στην βιώσιµη και σταθερή ανάπτυξη της χώρας». 
 

 


