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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 37
14 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 5 της 14.2.2014
Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη
Βιομηχανική Πολιτική.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 15 παρ. 2γ και 3, 16, 25 παρ. 1, 59 και
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
2. Το γεγονός ότι αποτελεί προτεραιότητα για τη
χώρα η τόνωση της βιομηχανίας και των δραστηριοτή−
των που εξαρτώνται από αυτήν σε όλους τους τομείς
της οικονομίας, με αποτέλεσμα την αύξηση των θέσεων
εργασίας και τη βελτίωση των εισοδημάτων,
3. Την ανάγκη σύστασης Διυπουργικής Επιτροπής για
τη χάραξη νέας στρατηγικής και τον συντονισμό των
πολιτικών για τη βιομηχανία,
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού,
5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή για τη Βιομηχανι−
κή Πολιτική, στην οποία μετέχουν οι Υπουργοί Οικονο−
μικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Πρόεδρος ορίζεται
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Αποστολή της Διυπουργικής Επιτροπής είναι η
χάραξη και ο συντονισμός των πολιτικών για τη δια−
μόρφωση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου λειτουργίας
για τη Βιομηχανία, με άρση αντικινήτρων, αφαίρεση
γραφειοκρατικών εμποδίων και με ενεργητικές πολι−
τικές ανταγωνιστικότητας, με στόχο την αύξηση της
εξωστρεφούς βιομηχανικής παραγωγής, των δραστη−
ριοτήτων που αναπτύσσουν καινοτομία και των παρα−
γωγικών επενδύσεων, αντιμετωπίζοντας ζητήματα που
αφορούν στις ποικίλες αλυσίδες αξίας της οικονομί−
ας («κατακόρυφες πολιτικές») ή έχουν επίπτωση στην
ανταγωνιστικότητα και στο επιχειρηματικό περιβάλλον
(«οριζόντιες πολιτικές»).

3. Στο πλαίσιο της αποστολής της, έργο της Διυπουρ−
γικής Επιτροπής είναι ενδεικτικά:
α) Ο καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων της βιο−
μηχανικής πολιτικής και των στρατηγικών στόχων που
πρέπει να επιτευχθούν,
β) Η διαμόρφωση Οδικού Χάρτη για την επίτευξη των
στόχων συνολικά, και ειδικότερων Οδικών Χαρτών για
επιμέρους πολιτικές που παρουσιάζουν συνθετότητα,
γ) Ο συντονισμός και ο έλεγχος συμβατότητας των
πολιτικών των Υπουργείων με τη βιομηχανική πολιτική
στον βαθμό που την επηρεάζουν
δ) Η διαμόρφωση και εφαρμογή εργαλείων για την
αξιολόγηση των επιπτώσεων των εξεταζόμενων πολι−
τικών, μέτρων και δράσεων, και η εφαρμογή συστήμα−
τος παρακολούθησης της προόδου σε σχέση με τους
τιθέμενους στόχους.
4. Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορούν να μετέχουν
χωρίς δικαίωμα ψήφου μετά από πρόσκληση και άλλοι
Υπουργοί ή Αναπληρωτές Υπουργοί ή Υφυπουργοί κατά
λόγο αρμοδιότητας.
5. Τα μέλη απόντα ή κωλυόμενα αναπληρώνουν οι
κατά περίπτωση αρμόδιοι Αναπληρωτές Υπουργοί ή
Υφυπουργοί.
6. Στην Επιτροπή μπορεί να καλούνται για παροχή
γνώμης στελέχη της δημόσιας διοίκησης και εμπειρο−
γνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον ιδιωτικό
τομέα. Τις εργασίες της Επιτροπής παρακολουθεί ως
μόνιμος εμπειρογνώμονας εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
7. Η Διυπουργική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της, με εισηγητή τον κατά
περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
8. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Διυπουργι−
κής Επιτροπής παρέχεται από το γραφείο του Γενικού
Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ακριβές αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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