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ΠΡΑΚΣΗΚΑ
ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Να μεθηλήζνπκε κε ηνλ Υπνπξγφ λα
καο πεη πξψηα κεξηθά πξάγκαηα.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Σαο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε. Γίλεηαη κε δηθή ζαο επηινγή, αθνχ
ζέιεηε ζπλέρεηα λα κηιάκε απ’ φ,ηη θαηάιαβα.
Τν αληηθείκελν ηεο ζεκεξηλήο καο ζπλάληεζεο είλαη λα αλαθεθαιαηψζνπκε κεξηθέο απφ ηηο
πξσηνβνπιίεο πνπ μεθηλάεη ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηα ζέκαηα ηνπ ΔΣΠΑ, ην νπνίν βξίζθεηαη αθξηβψο ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην
αλάκεζα ζην παιηφ θαη ην θαηλνχξγην ΔΣΠΑ θαη απέλαληη ζην νπνίν ζα ππάξμνπλ θάπνηεο εμαγγειίεο
γηα ηελ πνξεία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. Απηά ηα δπν είλαη ηα ζέκαηα.
Να ππελζπκίζσ, ή λα δηαηππψζσ ην βαζηθφ ζρεδηάγξακκα ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ
ππνπξγείνπ ηνπο επφκελνπο κήλεο, ζε ζρέζε κε ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο. Έρνπκε
αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηε δέζκεπζε λα θαηαζέζνπκε λέν αλαπηπμηαθφ λφκν ηνπο επφκελνπο
κήλεο.
Ήδε έρεη αλνίμεη έλαο ζεκαληηθφο δηάινγνο ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο κε φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο. Αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, ηηο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο,
ηα θξηηήξηα θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. Απηφ είλαη ην αληηθείκελν ηεο
ζπδήηεζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ πνπ γίλεηαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
Πξφζεζή καο είλαη ν αλαπηπμηαθφο λφκνο λα έρεη ςεθηζηεί κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαη λα έρεη
αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2015, δειαδή ελ εμειίμεη επελδχζεσλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ
ζην λέν λφκν.
Απηφ θαιχπηεη έλα θελφ ην νπνίν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζε ζρέζε κε ηε ιήμε ηνπ παιηνχ
αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. Απηφ είλαη ην δεχηεξν ζέκα ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. Οη δπν παιηνί
πξνεγνχκελνη αλαπηπμηαθνί λφκνη θέξνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηφζν φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ησλ
δεζκεχζεσλ, ησλ πφξσλ πνπ δελ ππάξρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ. Γεχηεξν ηεξάζηηεο ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο. Τξίην, εθθξεκφηεηεο πνπ ππήξραλ κε ηελ Κνκηζηφλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ
πφξσλ ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, κηαο θαη ππάξρνπλ ππνζέζεηο απφ ην παξειζφλ ην 2009, ην 2010
νη νπνίεο εθθξεκνχλ θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα.
Η πξφζεζή καο είλαη θαη ζηα ηξία απηά εξσηήκαηα έρνπκε ήδε μεπαγψζεη ηνπο πφξνπο απφ
ηελ Κνκηζηφλ, άξα ην έλα πξφβιεκα ην έρνπκε ιχζεη. Τα άιια δχν φκσο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην
πφζνη πφξνη ηειηθά ζα δνζνχλ, φπσο θαη ην εξψηεκα ησλ κεγάισλ ρξνληθψλ θαζπζηεξήζεσλ, ζα
απαηηήζνπλ θάπνηεο παξεκβάζεηο πνπ πξνηηζέκεζα λα ηηο πάξνπκε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο,
πξνθεηκέλνπ ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα εχινγν, πεξίπνπ 1,5 ρξφλν απφ ζήκεξα, λα κπνξνχκε λα πνχκε
φηη νη δπν παιηνί αλαπηπμηαθνί λφκνη έρνπλ θηάζεη ζην ηέινο ηνπο θαη φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ην
θαιχηεξν δπλαηφ απνινγηζκφ αλαθνξά κε ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα θαη ζηνπο νπνίνπο
ην δεκφζην απέλαληί ηνπο είλαη εθηεζεηκέλν.
Τν ηξίην ζεκείν αθνξά ηελ ίδξπζε Αλαπηπμηαθνχ Σπκβνπιίνπ ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη
ηε ζεζκνζέηεζή ηνπ εληφο ησλ επφκελσλ εβδνκάδσλ. Η ρψξα θαιείηαη λα θαηαζέζεη ην Μάξηην ηνπ
2016 νινθιεξσκέλν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, απηφ είλαη ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο.
Η ίδξπζε ελφο Αλαπηπμηαθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά κε γφληκν ηξφπν
ζηελ θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ θαη πξνηάζεσλ ζε έλα ηέηνην ζρέδην. Γελ
ζεκαίλεη φηη ζα ην αλαιάβεη θαηά απνθιεηζηηθφ. Υπάξρνπλ θη άιινη ζεζκνί, νη νπνίνη κπνξεί λα
ζπλδηακνξθψζνπλ απηή ηε ζηξαηεγηθή, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηνπ δηθνχ καο ππνπξγείνπ, ε ίδξπζε
ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Σπκβνπιίνπ ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιεη ζε απηή ηελ πξνεηνηκαζία.
Τν κφλν επηπξφζζεην πνπ κπνξνχκε λα πνχκε είλαη φηη κπνξεί λα είλαη Έιιελεο θαζεγεηέο,
ζα επηδηψμνπκε λα ππάξμεη θαη ζπκβνιή απφ μέλνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη έρνπλ έλα ηδηαίηεξν βάξνο
ζηα ζέκαηα ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ Δπξψπε.
Τν ηέηαξην ζέκα αθνξά έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηνκέα, ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο. Πξφζεζή καο
είλαη λα αλαβαζκίζνπκε φιν ηνλ ηνκέα ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ, ηηο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη
κε ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο. Η αλαβάζκηζε απηή ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ ελ δπλάκεη σξίκαλζε
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εληφο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο
επελδχζεσλ.
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Πξνθαλψο ζηνρεπκέλα θαη πςειά θξηηήξηα ζα ππάξμνπλ ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επελδχζεηο θαη κε ηζρπξφ πεξηβαιινληηθφ
απνηχπσκα. Φξεηάδνληαη αιιαγέο ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηηο δηέπνπλ θαη πηζαλφλ κείσζε ηνπ χςνπο κηαο
επέλδπζεο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζηξαηεγηθή απφ ηα 100 εθαηνκκχξηα πνπ είλαη ζήκεξα.
Θα ήζεια λα ππελζπκίζσ φηη ζπλερίδεηαη ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπκε κε ηνπο
εηαίξνπο, ζπλερίδεηαη θπζηθά ε δηαδηθαζία απινπνίεζεο αδεηνδνηήζεσλ θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο
πξσηνβνπιίεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πνιχ πην εχθνια απ’ φ,ηη ζην
παξειζφλ.
Καη νη δεζκεχζεηο απηέο ζα πινπνηεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, θαζψο ππάξρνπλ θαη θάπνηεο
εμειίμεηο, πξψηνλ φηη αξθεηέο απφ ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζα αμηνινγεζνχλ πιένλ κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν απφ κειέηεο, πνπ απφ θνηλνχ κε ηνπο ζεζκνχο έρνπκε αλαζέζεη ή ζα αλαζέζνπκε ηηο επφκελεο
κέξεο ζε επηζηεκνληθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, πηζαλφλ ζε θάπνηεο κειεηεηηθέο νκάδεο ηνπ ΙΟΒΔ ή ζε
άιινπο ζεζκνχο, ην νπνίν ζα αμηνινγήζεη ηελ πνξεία ησλ αδεηνδνηήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ
ζεζκηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ γίλεη, ηη αληίθηππν είραλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη πηζαλφλ λα
θαηαιήμεη ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ θαη ζα πεηχρνπλ θαιχηεξα ην βαζηθφ ζηφρν ζε
ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
Δπηηξέςηε κνπ ζηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο, ππάξρεη θαη ζην θείκελν ην νπνίν ζα ζαο
κνηξαζηεί. Σε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ππάξρνπλ δπν αθφκε ζέκαηα. Η ιεηηνπξγία ηνπ
Enterpise Greece ην νπνίν παξακέλεη ν ζηξαηεγηθφο θνξέαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ
επελδχζεσλ, ηελ σξίκαλζε επελδχζεσλ ζην πξψην ζηάδην, πξηλ επηθπξσζνχλ δειαδή θαη πξηλ
εληαρζνχλ ζην πεδίν ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ζηε ζηήξημε ηεο εμσζηξέθεηαο πξνο ην
εμσηεξηθφ, γηα ηηο νπνίεο παξακέλεη ν θχξηνο θνξέαο δξαζηεξηνπνίεζεο.
Θα ήζεια επηπξφζζεηα ζηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο λα ππελζπκίζσ φηη ππάξρνπλ λέα θίλεηξα
πνπ κειεηάκε γηα ηελ παξνρή θαη ηελ πξνζέιθπζε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ηα business
center, ηα research center θαη άιια ηα νπνία ππάξρεη κηα ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα
θαη ε νπνία πξέπεη λα εληζρπζεί γηα λα γίλεη φλησο πφινο πξνζέιθπζεο εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ή
εξεπλεηηθψλ ηκεκάησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα ζπλερίζνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Καη ζα παξακείλεη θπζηθά θαη ε πνιηηηθή ηνπ λα ππάξρεη ν θψδηθαο κεηαλάζηεπζεο, γηα
παξνρή άδεηα παξακνλήο ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζηε ρψξα.
Κιείλσ κε ην ΔΣΠΑ γηα ην νπνίν ζα έρνπκε ρξφλν λα ζπδεηήζνπκε επί καθξφλ. Να
ππελζπκίζσ ηέζζεξα ζεκεία. Γχν επηηπρίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξγεζε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο γηα
ην ηξέρνλ ΔΣΠΑ ηνπ 5%.
Γεχηεξν. Η πξφσξε εθηακίεπζε. Η αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο γηα ην λέν ΔΣΠΑ θαηά 7%
πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Σπγθεθξηκέλα απφ 7% ζε 14%. Απφ θνηλνχ απηά δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην
λέαο επηπξφζζεηεο ξνήο πφξσλ ηεο ηάμεο ησλ 2 δηο.
Τν δεχηεξν ζέκα αθνξά ηελ έλαξμε ηνπ θαηλνχξγηνπ ΔΣΠΑ. Να ππελζπκίζσ γηα πνιινζηή
θνξά, παξά ηε θηινινγία φηη ην λέν ΔΣΠΑ δελ έρεη μεθηλήζεη, λα ππελζπκίζσ φηη ην Κνηλσληθφ Τακείν
έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ Ινχλην. Τα πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλσληθνχ Τακείνπ είλαη θνληά ζην 1 δηο, ην
επαλαιακβάλσ, είλαη θνληά ζην 1 δηο απφ ην λέν ΔΣΠΑ, ηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ελ εμειίμεη θαη
καδί κε ηηο εμαγγειίεο ζήκεξα γηα ηα πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα αθνχζεηε ζηε
ζπλέρεηα, ε έλαξμε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γίλεηαη ζε επίπεδν πφξσλ πεξίπνπ θνληά ζην 1,2, 1,3 δηο γηα ην
ηξέρνλ πξψην εμάκελν ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
Γελ ζα πσ θάηη πεξηζζφηεξν γηα ηα ηέζζεξα θαηλνχξγηα πξνγξάκκαηα πνπ μεθηλάκε. Θα
αλαθεθαιαηψζσ ιέγνληαο φηη ζηελ παξνχζα θάζε ε ζηφρεπζε είλαη επαλαζρεδηαζκφο φισλ ησλ
εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη ην Υπνπξγείν, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ θελά πνπ ππάξρνπλ ζην ζεζκηθφ
πιαίζην, φπσο ν αλαπηπμηαθφο λφκνο. Να θαιπθζνχλ πξνβιήκαηα θαη πεξηνρέο πνπ εθθξεκνχλ γηα
πάξα πνιιά ρξφληα απφ ην παξειζφλ, αμηνπνίεζε φισλ ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα ηζρπξή θαη απφηνκε ψζεζε επελδπηηθψλ πφξσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία
ηνπο επφκελνπο ηξεηο – ηέζζεξηο κήλεο.
Καη ηαπηφρξνλα έλα αζθαιέζηεξν θαη κνληκφηεξν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ηνλψζεη ηηο
ηδησηηθέο επελδχζεηο, ζα πξνζειθχζεη μέλεο θαη ηαπηφρξνλα ζα δηεπθνιχλεη ηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο λεαληθήο θαη λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θπζηθά ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
Σην πιαίζην απηφ εγγξάθνληαη φιεο νη πξσηνβνπιίεο ηηο νπνίεο αλέθεξα. Ο ζηφρνο
παξακέλεη, πξέπεη λα εληζρπζεί ε εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε έλα επξχ θάζκα θνξέσλ,
λα δηεπξπλζεί ε εμαγσγηθή ηεο βάζε, λα εληζρπζεί ζην πιαίζην ηεο επαλαβηνκεράληζεο ηεο Δπξψπεο ε
βηνκεραληθή δνκή θαη νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη λα επηηχρνπκε απηφ πνπ φινη επηζπκνχκε κηα ηζρπξή
αλάπηπμε κε Γίθαην ηξφπν θαη κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ.
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Α. ΥΑΡΗΣΖ: Καιεζπέξα ζε φιεο θαη φινπο. Θα ζαο παξνπζηάζσ ηα λέα πξνγξάκκαηα
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηηο πξνδεκνζηεχζεηο ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ηηο νπνίεο έρνπκε εηνηκάζεη θαη νη
νπνίεο ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γη' απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ
ζθέινο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ ηα δεηήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ φπσο φινη γλσξίδνπκε, εηδηθά ζε απηή ηε ζπγθπξία ε
ειιεληθή νηθνλνκία έρεη πνιχ κεγάιε αλάγθε.
Θα κνπ επηηξέςεηε φκσο λα μεθηλήζσ κε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ ελεξγεηψλ καο θαη
ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα, ζε ζρέζε κε ην πνιχ ζεκαληηθφ πνιχ θξίζηκν
δήηεκα ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξερφλησλ πξνγξακκάησλ, ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή
ζε εμέιημε. Θα πσ ήδε απφ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ μεθηλήζακε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα καδί κε ην
Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα λα εληζρχζνπκε ηε ξεπζηφηεηα ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε πξνθαηαβνιή πνπ ιάβακε απφ ηε δαλεηαθή
ζχκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδχζεσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα ’14-’20 ππελζπκίδσ 300
εθαηνκκχξηα ζε ζρέζε κε ηα 150 εθαηνκκχξηα πνπ νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο πξνέβιεπαλ ζην
παξειζφλ θαη ηελ πηζησηηθή γξακκή ην credit line πνπ καο δφζεθε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ
Κξάηνπο, θαηαθέξακε ηειηθά γηα ην δίκελν Αχγνπζηνο – Σεπηέκβξηνο 2015 λα θιείζνπκε κε έλα πνζφ
πιεξσκψλ πξνο ηα πξνγξάκκαηα. Καη εδψ ζέισ λα επηζεκάλσ γηα λα κελ ππάξρνπλ παξεξκελείεο φηη
κηιάκε γηα πνζά ηα νπνία έρνπλ πιεξσζεί ζε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο δελ είλαη θαηαλνκέο, ην νπνίν
έθηαζε ην 1 δηο επξψ γηα ην δίκελν Αχγνπζηνο – Σεπηέκβξηνο 2015. Απηή ε πξνζπάζεηα ε νπνία έγηλε
ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζα εληαηηθνπνηεζεί ην επφκελν δηάζηεκα έηζη ψζηε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ
απμεκέλε ξεπζηφηεηα πνπ πιένλ ιακβάλνπκε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο.
Απφ ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο έρνπκε ζπλάςεη κε ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα
Δπελδχζεσλ θαζψο θαη λέα δάλεηα ηα νπνία ζπδεηάκε κε ηελ ΔΤΔΠ θαζψο επίζεο θαη κε ηηο λέεο
ξπζκίζεηο, πνπ φπσο φινη γλσξίδεηε, ςεθίζηεθαλ ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα απφ ην επξσπατθφ
Κνηλνβνχιην εηδηθά γηα ηελ Διιάδα θαη φπσο είπε ν θ. Υπνπξγφο ζε ζπλνιηθή ειάθξπλζε εζληθψλ
πφξσλ αιιά θαη εκπξνζζνβαξή θαηαβνιή πφξσλ πνπ πξνβιεπφηαλ λα ιάβνπκε αξγφηεξα, αλέξρνληαη
ζην χςνο ησλ 2 δηο.
Σε απηφ ζέισ λα ζεκεηψζσ εηδηθά γη' απηέο ηηο ξπζκίζεηο φηη ε πξψηε δφζε απηψλ ησλ
θνλδπιίσλ χςνπο 824 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζα είλαη δηαζέζηκε ζηε ρψξα καο πξηλ απφ ην ηέινο
Οθησβξίνπ.
Σήκεξα κάιηζηα ιακβάλνπκε επηπιένλ 325 εθαηνκκχξηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε αίηεκα πιεξσκήο ην νπνίν θαηαζέζακε ηελ
πξνεγνχκελε εβδνκάδα, ελψ ηηο επφκελεο κέξεο ζα εηζξεχζνπλ επηπιένλ 275 εθαηνκκχξηα απφ ηε
δαλεηαθή ζχκβαζε πνπ έρνπκε κε ηελ ΔΤΔΠ γηα ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο θαη επηπιένλ 50
εθαηνκκχξηα επξψ απφ ηελ αχμεζε πνπ ζπκθσλήζακε κε ηελ ΔΤΔΠ ζην ππάξρνλ δάλεην γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013.
Βεβαίσο απηφ είλαη ην έλα ζθέινο ηεο πξνζπάζεηαο. Τν δεχηεξν ζθέινο έρεη λα θάλεη κε ηελ
πξνζπάζεηα απνξξφθεζεο απηήο ηεο πξφζζεηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη
ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε έρνπκε μεθηλήζεη κηα ζεηξά επαθψλ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο,
δειαδή ηα ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία, ηηο Πεξηθέξεηεο, ηνπο Γήκνπο, ηνπο Σπλδέζκνπο ησλ εξγνιεπηηθψλ
εηαηξεηψλ ησλ αλαδφρσλ ησλ έξγσλ, έηζη ψζηε φινη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο
ξεπζηφηεηαο θαη ηνπο πφξνπο πνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη δηαζέζηκνη ζην ακέζσο πξνζερέο κέιινλ θαη
λα κπνξέζνπλ έηζη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη νη ίδηνη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηελ επηπιένλ
ξεπζηφηεηα.
Σε απηή αθξηβψο ηελ θαηεχζπλζε αλαθνηλψλνπκε φηη ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο, ίζσο θαη
εληφο ηεο εβδνκάδεο ζα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε θαη ζην πιήξεο άλνηγκα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
πιεξσκψλ, πνπ κέρξη ζήκεξα, νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηνχληαλ κε κηα δηαδηθαζία ηεξάξρεζεο ησλ
πξνηεξαηνηήησλ, πιένλ ε ξεπζηφηεηα ηελ νπνία έρνπκε απνθηήζεη, καο επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε
ζην πιήξεο άλνηγκα ησλ πιεξσκψλ απηψλ γηα πιεξσκέο χςνπο κέρξη 5 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Απηά κε ην ζθέινο ηεο ξεπζηφηεηαο.
Τψξα γηα ηηο λέεο πξνζθιήζεηο ηηο νπνίεο ζα ζαο παξνπζηάζσ ζε ιίγν, ζα ήζεια πξψηνλ λα
αλαθεξζψ ζε θάπνηεο θαηλνηνκίεο νη νπνίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα ηνπ παξειζφληνο.
Πξψηα απ' φια ζην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ αλαθνηλψλνπκε ζήκεξα, γίλεηαη ε ρξήζε ηεο
ξήηξαο επειημίαο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο παξεκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
ελίζρπζεο θαη ησλ δχν δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, δειαδή θαη ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ.
Απηφ πην ζπγθεθξηκέλα ζεκαίλεη επηιεμηκφηεηα ηφζν γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν, αιιά θαη γηα δαπάλεο εμνπιηζκνχ απφ ην Δπξσπατθφ
Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Γηα λα δψζσ έλα παξάδεηγκα επεηδή απηή ε ξήηξα δελ είρε
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ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηνπ παξειζφληνο νη δαπάλεο γηα ηνλ
εμνπιηζκφ δελ κπνξνχζαλ λα μεπεξάζνπλ ηα 1.500 επξψ. Δκείο θαηαθέξακε λα δηεπξχλνπκε απηφ ην
φξην αθξηβψο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ξήηξα επειημίαο.
Σηηο δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ απηαπαζρφιεζεο πηπρηνχρσλ
Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη λενθπήο επηρεηξεκαηηθφηεηα ν εμνπιηζκφο ζα είλαη επηιέμηκνο κέρξη ην
40% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.Δλψ ζηηο δπν δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ
Τακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζψ παξαθάησ, πνπ αθνξνχλ ηελ
αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο νθηψ ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, ε ρξήζε ηεο ξήηξαο επειημίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ
θφζηνπο ηνπ πθηζηάκελνπ, αιιά θαη ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ πνπ θηινδνμνχκε λα απαζρνιεζεί ζηα
ζπγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα.
Έλαο βαζηθφο ζηφρνο άιισζηε απηψλ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ
ζέζεσλ απαζρφιεζεο, γη' απηφ θαη πξνζπαζνχκε λα θαηεπζχλνπκε ηα πξνγξάκκαηα θαηά ηέηνην ηξφπν
νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Μηα επηπιένλ θαηλνηνκία ησλ λέσλ πξνζθιήζεσλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη
πξνψζεζεο δνκψλ πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ζε πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, σο κέξνο
ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ ηηο νπνίεο αλέθεξα
παξαπάλσ, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ απηναπαζρφιεζε πηπρηνχρσλ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
εληζρχζνπκε κεηαμχ άιισλ θαη ηα θφζηε θηινμελίαο ζε ζεξκνθνηηίδεο, έηζη ψζηε λα εληζρχζνπκε ηε
ζπλέξγεηα φισλ απηψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ.
Δλψ ζηε δξάζε ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο «Δθζπγρξνληζκφο
πθηζηάκελσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ» επηιέμηκν πιένλ είλαη θαη ην θφζηνο κεηεγθαηάζηαζεο
απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο, επηρεηξεκαηηθά θαη ηερλνινγηθά
πάξθα.
Τέινο, φπσο έρνπκε ήδε πεη πνιχ ζεκαληηθή γηα καο είλαη ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο
πνξείαο εμέιημεο απηψλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Η δηθή καο ινγηθή ζέινπκε λα εζηηάδεη φρη απιψο
ζηελ επηδφηεζε θάπνησλ επηρεηξήζεσλ θαη κεηά λα ηηο αθήζνπκε ζηε κνίξα ηνπο αιιά λα
παξαθνινπζνχκε φιε ηελ εμέιημε πινπνίεζεο απηψλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη λα παξεκβαίλνπκε
θαη λα εληζρχζνπκε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σε απηή ηε ινγηθή δεκηνπξγείηαη κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ λενθπψλ
επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε ηεο αλάπηπμήο ηνπο κε ηελ αμηνπνίεζε
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. Μεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ελίζρπζεο κε ηηο επηρνξεγήζεηο ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑΝΔΚ, νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ ζα αμηνινγεζνχλ θαη νη πην επηηπρεκέλεο
νη πην δπλακηθέο απφ απηέο, ζα εληζρπζνχλ ζε δεχηεξε θάζε κε ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ
ζρεδηάδνπκε ηψξα γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Δπίζεο επαλαθέξνπκε ηελ πξνθήξπμε ησλ πξνζθιήζεσλ ζε θχθινπο. Απηή ήηαλ κηα ηαθηηθή
ε νπνία είρε αθνινπζεζεί θαη ζην 3ν ΚΠΣ θαη ζεσξνχκε φηη ήηαλ πνιχ επηηπρεκέλε, θαζψο πξψηα απ'
φια απνηξέπεη ηε ζπζζψξεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε κηα θαζνξηζκέλε θαη κφλν
εκεξνκελία θαη επηηξέπεη ζεκεηαθέο αιιαγέο ζην πξφγξακκα. Αιιαγέο, πνπ ζα αλαδεηρζνχλ θαηά ηελ
πξψηε θάζε θαηά ηνλ πξψην θχθιν εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ.
Τψξα, φπσο είπε θαη ν Υπνπξγφο λσξίηεξα, επεηδή έρεη αλαπηπρζεί θαη κηα παξαθηινινγία
ζρεηηθά κε ηε κε ελεξγνπνίεζε αθφκε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 ζα ήζεια λα
ηνλίζσ φηη πέξα απφ ηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη ηεο
νινθιήξσζεο φιεο ηεο δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο ε νπνία απαηηείηαη θαη ε νπνία δελ είρε πξνρσξήζεη
θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ ζην ηέινο ηνπ 2014, ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο φηη ήδε
εκπξνζζνβαξψο έρνπλ ελεξγνπνηεζεί πξνγξάκκαηα απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν, ηα νπνία
γηα λα γίλσ θαη ζπγθεθξηκέλνο κε λνχκεξα, αλαθεξφκαζηε ζε δξάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 570
εθαηνκκπξίσλ επξψ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε θαη αθνξνχλ πξνγξάκκαηα γηα ηνπο
Παηδηθνχο Σηαζκνχο, γηα ηνπο αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, γηα ηελ Κνηλσθειή Δξγαζία, ελψ ζρεδηάδνπκε
κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ λα μεπεξάζνπκε ζε πξνυπνινγηζκφ ην 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ κε
πξνγξάκκαηα χςνπο 504 εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν.
Τα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ζηήξημεο ηεο
απαζρφιεζεο, ζε κία πξσηνβνπιία πνπ έρνπκε ιάβεη ε νπνία ζεσξνχκε φηη εηδηθά ζ’ απηή ηε
ζπγθπξία είλαη πνιχ ζεκαληηθή θη έρεη λα θάλεη κε ηε δεκηνπξγία 30 Κέληξσλ Δλεκέξσζεο
Γαλεηνιεπηψλ ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ζηελ πξνθήξπμε ππνηξνθηψλ γηα ππνςήθηνπο
δηδάθηνξεο θαη κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο, ζε δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο, ζα ζαο δνζνχλ
θαη ηα ζηνηρεία αλαιπηηθά, δε ρξεηάδεηαη ηψξα λα κπνχκε ζε λνχκεξα, ζε πξφγξακκα γηα ηελ πξαθηηθή
άζθεζε θνηηεηψλ θαζψο επίζεο θαη ζε κηα πνιχ ζεκαληηθή θαηά ηε γλψκε καο πξσηνβνπιία ε νπνία
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Δράσεις:

δίλεη αλ ζέιεηε θαη ην ζηίγκα κηαο δηαθνξεηηθήο θαηεχζπλζεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή
πνπ κπνξεί λα έρεη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζ’ έλαλ θιάδν ν νπνίνο κέρξη ηψξα δελ έρεη βξεη ηελ
αλάπηπμε πνπ ζα έπξεπε θη έρεη λα θάλεη κε πξνγξάκκαηα γηα ηελ θνηλσληθή θαη ζπλεηαηξηζηηθή
νηθνλνκία, ηα νπνία ζα πξνρσξήζνπλ θαη ζα πξνθεξπρζνχλ, χςνπο 55 εθαηνκκπξίσλ, κέρξη ην ηέινο
ηνπ ρξφλνπ.
Γηα ηα 4 πξνγξάκκαηα, γηα ηηο 4 δξάζεηο πνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην ΔΠΑλΔΚ ηηο νπνίεο πξνθεξχζζνπκε ζήκεξα, πξψηα
απ’ φια ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο φηη κηιάκε γηα πξνδεκνζηεχζεηο απηψλ ησλ δξάζεσλ.
Οη πξνδεκνζηεχζεηο απηέο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζήκεξα θαη ζα είλαη αλνηρηέο πξνο ην θνηλφ
γηα δηαβνχιεπζε ην επφκελν δηάζηεκα, ηνλ επφκελν κήλα πεξίπνπ. Η ινγηθή είλαη λα ιάβνπκε κέζα
απ’ απηή ηε δηαδηθαζία ησλ πξνδεκνζηεχζεσλ, αλ ζέιεηε θαη θάπνησλ feedback απφ ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο γηα λα δνχκε εάλ νη πξνδεκνζηεχζεηο απηέο αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε απηή ηε ζπγθπξία.
Τα πξάγκαηα είλαη πνιχ ξεπζηά, λνκίδνπκε φηη ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε πνιχ ζηνρεπκέλεο
παξεκβάζεηο γηα λα έρνπλ ην κέγηζην δπλαηφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν, άξα πξέπεη απηέο λα γίλνπλ κ’
έλαλ ηξφπν πνιχ θαιά ζρεδηαζκέλν θαη πνιχ πξνζεθηηθφ, γη’ απηφ πξνρσξνχκε ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία
δεκφζηαο αλ ζέιεηε δηαβνχιεπζεο.
Σηηο πξνδεκνζηεχζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηελ απνζηνιή θαη
γξαπηψλ ζρνιίσλ θαη παξαηεξήζεσλ γη’ απηέο ηηο πξνδεκνζηεχζεηο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη
κεηά απφ ηελ νινθιήξσζή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζ’ αθνινπζήζεη ε έθδνζε ησλ επίζεκσλ
πξνζθιήζεσλ, νη νπνίεο βεβαίσο ζα παξακείλνπλ αλνηρηέο γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα έλα δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ δπν κελψλ, άξα δε ρξεηάδεηαη θαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο βηαζχλε, ζα έρνπλ φιν ην
ρξφλν γηα λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Ννκίδνπκε φηη ηψξα ζ’ απηή ηε ζπγθπξία ην πην ζεκαληηθφ, ην πην κείδνλ είλαη λα ιάβνπκε ηα
ζρφιηα θαη λα θαηαξηίζνπκε ηηο ηειηθέο πξνζθιήζεηο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λ’ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ αλ ζέιεηε θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ ηα νπνία
ζα ζέιακε λα εληαρζνχλ ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα.
Πνηεο είλαη ινηπφλ απηέο νη δξάζεηο:
1) Γξάζεο ελίζρπζεο απηναπαζρφιεζεο πηπρηνχρσλ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη
γηα δξάζε ε νπνία ζηνρεχεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή έρνπλ γελλεζεί πξηλ
ηελ 1/1/1991 θαη είλαη είηε άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη δειαδή ζην Μεηξψν Αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ είηε
θπζηθά πξφζσπα πηπρηνχρνη Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αζθνχλ ζπλαθή κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο.
Ννκίδσ φηη ε αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο δξάζεο δε ρξεηάδεηαη λ’ αλαιπζεί, ε αλεξγία ησλ
πηπρηνχρσλ είλαη γλσζηή ζε φινπο θαη είλαη επίζεο γλσζηφ, ην έρνπκε επηζεκάλεη θαη’ επαλάιεςε θαη
ζηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο καο, φηη αθξηβψο πξφθεηηαη γηα κηα θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία εκείο
ζέινπκε λα ζηνρεχζνπκε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο παξεκβάζεηο ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα.
Όπσο πξνείπα ζα ππάξρνπλ δπν θχθινη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα φπσο θαη γηα φια ηα
ππφινηπα. Ο πξψηνο θχθινο ζα έρεη πξνυπνινγηζκφ 17,5 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ν δεχηεξνο θχθινο
32,5 εθαηνκκχξηα επξψ, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 50 εθαηνκκχξηα επξψ. Πξνζπαζνχκε θη εδψ ζε
κηα ινγηθή αθξηβψο φπσο είπα θαη πξηλ θαιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ λα
δψζνπκε κεγαιχηεξε έκθαζε ζ’ επίπεδν πξνυπνινγηζκνχ ζην δεχηεξν θχθιν γη’ απηφ θαη ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξψηνπ θχθινπ είλαη κηθξφηεξνο, έηζη ψζηε λα κελ εμαληιήζνπκε ηνπο πφξνπο ζ’
έλα πξψην θχθιν φηαλ ίζσο φινη νη ελδηαθεξφκελνη δε ζα έρνπλ σξηκάζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο, γη’ απηφ
πξνρσξνχκε ζηελ ππνβνιή ζε δπν θχθινπο.
Μηιάκε γηα επελδχζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ 5 έσο 25 ρηιηάδεο επξψ, ζε πνιχ
κηθξέο επελδχζεηο δειαδή, κε ην πνζνζηφ ελίζρπζεο λα νξίδεηαη ζε 100% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο. Σηνρεχνπκε ζηελ πξνζέιθπζε 2.200 πηπρηνχρσλ θαη 500 λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ην πξφγξακκα απηφ.
2) Η δεχηεξε δξάζε αθνξά ηε λενθπή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ίδην πξνθίι δπλεηηθψλ
σθεινπκέλσλ κε ηελ πξνεγνχκελε. Καη πάιη κηιάκε γηα δπν θχθινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 120 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επέλδπζεο 60.000
επξψ, απηφ είλαη ην αλψηαην φξην θαη πάιη 100% ζπλνιηθή επηδφηεζεο ηεο επέλδπζεο.
Αλακελφκελα απνηειέζκαηα, έρνπκε ζρεδηάζεη φηη απηή ε δξάζε ζα κπνξέζεη λα ζηνρεχζεη
ζηελ ελίζρπζε έσο θαη 2.500 λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία 4.500 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
3) Η ηξίηε δξάζε αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ πθηζηάκελσλ
επηρεηξήζεσλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ζηηο λέεο αγνξέο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 8 ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηνπ ΔΠΑλΔΚ. Οη ηνκείο απηνί, λα ηνπο ππελζπκίζσ
είλαη δηαηξνθή, πνιηηηζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο, πιηθά θαηαζθεπέο, εθνδηαζηηθή αιπζίδα,
ελέξγεηα, πεξηβάιινλ, ηερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη πγεία.
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Καη πάιη έρνπκε δπν θχθινπο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 130
εθαηνκκχξηα επξψ, 52 εθαηνκκχξηα ζηνλ πξψην θχθιν θαη 78 εθαηνκκχξηα ζην δεχηεξν, γηα
επελδχζεηο χςνπο απφ 15 έσο 200.000 επξψ. Δδψ ην πνζνζηφ ελίζρπζεο νξίδεηαη ζην 40% θαη ππάξρεη
θαη κηα ξήηξα πξνζαχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζην 50%
δειαδή κεηά ηελ πηζηνπνίεζε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ. Αθξηβψο είλαη θη
απηή κηα ξχζκηζε ε νπνία ζηνρεχεη ζην λα δψζεη θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Τ’ αλακελφκελα απνηειέζκαηα είλαη λα εληζρπζνχλ 1.600 κε 1.800 επηρεηξήζεηο θαη λα
δεκηνπξγεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 1.500 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
4) Τέηαξηε θαη ηειεπηαία δξάζε είλαη ε ελίζρπζε ηνπξηζηηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο.
Αλαθεξφκαζηε ζε πνιχ κηθξέο θαη κεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πάιη έρνπκε δπν θχθινπο
πξνηάζεσλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 50 εθαηνκκπξίσλ επξψ, 20 εθαηνκκχξηα ζηνλ πξψην θχθιν
θαη 30 εθαηνκκχξηα ζην δεχηεξν, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο επέλδπζεο απφ 15.000 έσο 150.000
επξψ, κε ην πνζνζηφ πάιη ηεο επηδφηεζεο λ’ αλέξρεηαη ζην 40%, κε ηε ξήηξα πξνζαχμεζεο φπσο θαη
ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα θαηά 10% ζε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Τ’ αλακελφκελα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε λα εζηηάζνπκε ζηελ ελίζρπζε 600 κε 700
ηνπξηζηηθέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 500 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
εηδηθά απφ απηή ηε δξάζε.
Απηά είλαη ηα 4 λέα πξνγξάκκαηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΠΑλΔΚ. Ννκίδσ φηη
κεηά ζα ζαο κνηξαζηνχλ θαη νη αλαιπηηθέο πξνδεκνζηεχζεηο νπφηε ζα δείηε φια η’ αλαιπηηθά ζηνηρεία
ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα εξσηήζεηο αλ ζέιεηε.
Υ. ΚΟΛΩΝΑ («ΔΘΝΟ»): Γπν πξάγκαηα ήζεια λα ξσηήζσ: Τν πξψην είλαη, ζε φ,ηη αθνξά ηα
πξνγξάκκαηα πνπ αλαθνηλψζαηε, ηηο 4 δξάζεηο, ζα πξέπεη πξψηα ν ελδηαθεξφκελνο, ν δηθαηνχρνο,
απηφο πνπ ζα κπεη ζην πξφγξακκα λα βάιεη δηθά ηνπ ρξήκαηα θαη κεηά ζα πάξεη ηελ επηδφηεζε; Καη ην
ξσηάσ απηφ γηαηί ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο Τξάπεδεο αλ
ζέιεη θάπνηνο λα δαλεηζηεί.
Έλα απηφ θαη δεχηεξνλ: Αλαθεξζήθαηε ζην ζέκα ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ. Δίπαηε φηη ζ’
αλαιάβεηε θάπνηεο πξσηνβνπιίεο εθεί πέξα. Έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εμαγγειία ηνπ Πξσζππνπξγνχ
γηα ηε δεκηνπξγία λένπ θνξέα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ; Ή είλαη θάηη άιιν απηφ; Καη ην ρεηξίδεζηε ην
ζέκα ηνπ θνξέα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ πνπ αλαθνίλσζε ν Πξσζππνπξγφο εζείο; Δπραξηζηψ.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Οη ππάξρνληεο θνξείο είλαη δχν. Τν Enterprise Greece θαη νη ζηξαηεγηθέο
επελδχζεηο. Καη νη δχν ρξεηάδνληαη δηεχξπλζε θαη εκπινπηηζκφ. Άξα ζπλάδεη λνκίδσ κε ηελ εμαγγειία
ηνπ Πξσζππνπξγνχ φηη πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη λα δηεπξπλζνχλ. Δθηηκψ φηη δελ ππάξρεη λένο
θνξέαο, ηξίηνο θνξέαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Αιιά ζίγνπξα κηιάκε γηα κηα ξηδηθή αλαβάζκηζε ησλ
θνξέσλ απηψλ, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λ’ αληαπνθξηζνχλ ζε πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ απηά
πνπ θάλνπλ ζήκεξα.Καη είλαη έλαο δηαρσξηζκφο επαθξηβψο ζε θάζε θαηεγνξία πνπ ζα κπνξεί λα
εμππεξεηεζεί θαιχηεξα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν.
Υ. ΚΟΛΩΝΑ: Άξα ην ηξέρεηε εζείο απηφ, δελ ην ηξέρεη ν θ. Παππάο.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Ο θ. Παππάο αλέιαβε ην ζπληνληζκφ ησλ επελδχζεσλ, ππήξρε θαη ζην πξνεγνχκελν
ζρήκα, νη επελδχζεηο αθνξνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Υπνπξγεία φπσο μέξεηε. Άξα ν ζπληνληζκφο είλαη
απφιπηα αλαγθαίνο ζ’ επίπεδν θπβέξλεζεο δηφηη ζπληνλίδεη ην παξφλ Υπνπξγείν, Πεξηβάιινληνο θαη
πνιιά άιια Υπνπξγεία. Άξα είλαη απφιπηα ζεκηηφ.
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Σηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαθνηλψζαηε ζηηο 4 δξάζεηο, απηφο πνπ ζα κπεη ζην
πξφγξακκα, ζα πιεξνί ηα θξηηήξηα θαη ζα κπεη, ζα πξέπεη λα πξψηα λα βάιεη εθείλνο ηα ρξήκαηα θαη
κεηά ζα πάεη ηελ επηδφηεζε; Καη ην ιέσ απηφ κε δεδνκέλν ην φηη ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ ηξαπεδηθή
ρξεκαηνδφηεζε.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Ναη, ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, απηφ είλαη αιήζεηα, γη’
απηφ ζα πξνρσξήζεη θαη ε δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Τξαπεδψλ γηα λα κπνξέζνπλ θαη νη
Τξάπεδεο λ’ αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα πέζεη ρξήκα ζηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Σε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία κφιηο εμαγγείιακε, πξάγκαηη ην κεγαιχηεξν κέξνο
απηήο ηεο δαπάλεο θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν εθ' φζνλ απηφο πξνρσξήζεη ζε δαπάλεο θαη κπνξεί λα
θέξεη η’ αληίζηνηρα ηηκνιφγηα. Αιιά ππάξρεη κέξηκλα θαη γη’ απηφ θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
θαηαβνιήο, πξνθαηαβνιήο, κέρξη θαη ηνπ 40% ηεο αλαινγνχζαο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο, έλαληη
ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Αθξηβψο γηα λα θαιπθζεί έζησ θαη κεξηθψο απηφ ην νπνίν πξφβιεκα
ξεπζηφηεηαο πνπ φινη γλσξίδνπκε φηη αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία απηή ηελ πεξίνδν.
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N. ΤΠΟΦΑΝΣΖ («ΚΑΪ»): Πάλσ ζε απηφ ζα ήζεια λα θάλσ κηα ζπκπιεξσκαηηθή εξψηεζε.
Μηιάηε γηα ηα δπν ηειεπηαία πξνγξάκκαηα, γηα έλα πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αλ δελ θάλσ ιάζνο 40% ζπλ
10% αλ πξνζιεθζνχλ εξγαδφκελνη. Τν ππφινηπν απφ πνχ; Καη πψο ζα δηεπθνιχλεηε ηνπο επελδπηέο,
ηεο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο;
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: «Τν ππφινηπν απφ πνχ», ηη ελλνείηε;
N. ΤΠΟΦΑΝΣΖ: Απφ πνηα πεγή; Πψο ζα ηηο δηεπθνιχλεηε αλ ζειήζνπλ λα βγάινπλ ρξήκαηα απφ
ηηο Τξάπεδεο;
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Απφ ίδηα ζπκκεηνρή….
N. ΤΠΟΦΑΝΣΖ: Γηα ηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ελδερνκέλσο, γηα ηελ αγνξά
πξφζζεησλ πνπ πξέπεη λα έξζνπλ απφ ην εμσηεξηθφ, πψο ζα ηνπο δηεπθνιχλεηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα;
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Αλαθέξεζηε ζηα Capital Controls ππνζέησ. Έρεη απνζαθεληζηεί λνκίδσ φηη ην
επελδπηηθφ θνκκάηη έρεη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο απφ δσ θαη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο ην νπνίν πξέπεη λα
θαιπθζεί απφ ίδηα θεθάιαηα θαη ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, λνκίδσ φηη ε νη θεθαιαηαθνί έιεγρνη
έρνπλ απνζαθεληζηεί πιένλ κε δηαδνρηθέο δηαηάμεηο θαη δελ ππάξρεη θαλέλα εκπφδην ζε νηηδήπνηε
αθνξά επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απφθηεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή άιινπ απφ επηρεηξήζεηο
πνπ επελδχνπλ ζηελ Διιάδα.
Α. ΥΑΡΗΣΖ: Θα κνπ επηηξέςεηε λα πξνζζέζσ ζ’ απηφ, ην αλέθεξα αθξνζηγψο θαη ζηελ αξρηθή
κνπ εηζήγεζε, ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ
Τακείνπ, λα πξνρσξήζνπκε θαη ζηελ εμαγγειία πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη
ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε θπζηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ
δηπιφ ζηφρν: Τφζν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
απαζρφιεζεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Θα κπνξνχλ δειαδή νη επηρεηξήζεηο λα σθειεζνχλ απ’ απηά ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα
έρνπλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 65 εθαηνκκχξηα. Θεσξνχκε φηη είλαη κηα πξσηνβνπιία ε νπνία είλαη
πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αθξηβψο γηα λ’ αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα ηεο
ξεπζηφηεηαο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.
Κ.ΒΟΤΣΑΓΑΚΖ («ΑΓΟΡΑ»): Γπν εξσηήζεηο: Δπεηδή είπαηε θ. Υπνπξγέ φηη δελ ππάξρνπλ
ρξήκαηα γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ησλ πξνεγνχκελσλ αλαπηπμηαθψλ, κε πνηνλ ηξφπν ζα ηνπο
πιεξψζεηε θη αλ κπνξείηε λα καο πείηε ζε ηη χςνο θηάλνπλ απηέο νη νθεηιέο.
Καη ην δεχηεξν: Να επαλέιζσ ιίγν ζην ζέκα ηνπ θνξέα ησλ επελδχζεσλ. Δπεηδή ν
Πξσζππνπξγφο κίιεζε γηα ζπγθξφηεζε ελφο λένπ θνξέα πξνζέιθπζεο ν νπνίνο φπσο είπε, ζα θηηάρλεη
θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Γειαδή έηζη είπε, έηζη δηαβάδσ ζηελ νκηιία ηνπ, πνπ δελ μέξσ πψο κπνξεί λα
γίλεη απηφ εθηφο ππνπξγείνπ. Έλα ζρφιην ήζεια γη’ απηφ.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Ο Πξσζππνπξγφο κίιεζε γηα σξίκαλζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη απηφ είλαη
βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ …..
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Γελ ππάξρεη ηξφπνο ρσξίο κειέηε. Άξα είλαη απφιπηα ζαθέο. Γελ επαλέξρνκαη ζε
απηφ. Πάσ ζην ζέκα ηνπ παιηνχ αλαπηπμηαθνχ. Σηα ραξηηά ν παιηφο αλαπηπμηαθφο είλαη γχξσ ζηα 4,6
δηο δεζκεχζεηο. Καη ιέσ ζηα ραξηηά δηφηη κπνξεί λα πξνθχςεη φηη είλαη πνιχ κηθξφηεξν ην πνζφ. Έλα
κεγάιν κέξνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ έρνπλ εληαρζεί ρσξίο λα νινθιεξσζνχλ, ζπλεπψο ν πιήξεο
απνινγηζκφο δελ είκαζηε έηνηκνη αθφκε λα ηνλ θάλνπκε. Σηελ πξνζπάζεηά καο λα μεθαζαξίζνπκε ην
λφκν, έλα απφ ηα ζηνηρεία είλαη θαη απηφ, λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη παιηέο επελδχζεηο γηα λα θηάζνπκε
ζε έλα κέγεζνο πνπ είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Τα δηαζέζηκα ρξήκαηα ηα νπνία μεπαγψζακε απφ ηελ Κνκηζηφλ ππνινγίδνληαη πεξίπνπ 1,2
δηο. Άξα ππάξρεη πηζαλφηαηα κεγάιν θελφ. Υπάξρνπλ δπν ηξφπνη λα θαιπθζεί απηφ ην θελφ. Τν έλα
είλαη λα ππάξμεη κηα ζπκθσλία κε θαηεγνξίεο επελδπηψλ πνπ ζα κεηαπεδήζνπλ ζε άιια θίλεηξα πνπ
ππάξρνπλ ζην λφκν απφ ρξεκαηνδνηηθά ζε θνξνινγηθά γηα παξάδεηγκα. Καη ν δεχηεξνο ηξφπνο είλαη

7

ΚΟΙΝΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΓΙΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΗ – ΑΛΕΞΗ ΥΑΡΙΣΗ - 12/10/2015
λα ππάξμεη έλαο έθηαθηνο δαλεηζκφο απφ επξσπατθή επελδπηηθή ηξάπεδα ή άιιε, ν νπνίνο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γη’ απηφ ην ζθνπφ. Δίκαζηε αλνηρηνί θαη ζηηο εθδνρέο. Δίλαη ππφ κειέηε θαη ηα δπν.
Δ. ΣΕΩΡΣΕΖ («ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ»): Υπάξρεη κηα πνιχ κεγάιε θξηηηθή, γηλφηαλ θαη ζηελ
πξνεγνχκελε θπβέξλεζε γηα ην γεγνλφο φηη ην λέν ΔΣΠΑ επηβαξχλεηαη κε πνιιά έξγα ηνπ παιαηνχ. Η
εξψηεζε είλαη εάλ κεηαμχ απηψλ ησλ έξγσλ είλαη θαη νη απηνθηλεηφδξνκνη. Οη κεγάινη νδηθνί άμνλεο
θαη πνηα είλαη ε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ έξγσλ, αλ
ππάξρεη;
Α. ΥΑΡΗΣΖ: Όπσο γλσξίδεηε, ππάξρεη ζε εμέιημε κηα δηαδηθαζία επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ
ζπκβάζεσλ ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ κε ηνπο παξαρσξεζηνχρνπο. Απηή ε δηαδηθαζία δελ έρεη
νινθιεξσζεί, άξα δελ κπνξνχκε λα πνχκε θάηη νξηζηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ ηχρε απηψλ ησλ έξγσλ, ζε
ζρέζε κε ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πνπ έρνπκε.
Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ («ΠΡΩΣΟ ΘΔΜΑ»): Παξαθνινχζεζα ηα φζα είπε ν Υθππνπξγφο ζρεηηθά κε
ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ. Πφζεο ζέζεηο εξγαζίαο εγγπάηαη ζε βάζνο ελφο έηνπο ε αλαπηπμηαθή ζαο
ζηξαηεγηθή; Πνηα είλαη ε ζηνρνζέηεζε πνπ έρεη ππάξμεη;
Καη ζα ήζεια λα ξσηήζσ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ. Γψζαηε κηα
έκθαζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ απαζρφιεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηαπηφρξνλα ζην
πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα απηψλ ησλ επελδχζεσλ. Με δεδνκέλε ηελ θαηάζηαζε ζηηο Σθνπξηέο, ζα
δνχκε ελδερνκέλσο κηα ζθιήξπλζε ζηάζεο; Βιέπνπκε φηη ε θπβέξλεζε έρεη κηα κεγάιε επαηζζεζία ζε
απηά ηα ζέκαηα, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο; Θα ππάξμνπλ θάπνηεο αλαηξνπέο; Κάπνηεο
αιιαγέο θαη ηη ζα ζπκβεί ζηηο πην ψξηκεο επελδχζεηο; Δπραξηζηψ.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Οη ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο πξνθαλψο ε έκθαζε ην ππνλφεζα είλαη ζε ζηξαηεγηθέο
επελδχζεηο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, εη δπλαηφλ κε απαζρφιεζε πςεινχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,
κνξθσκέλνπ δειαδή πξνζσπηθνχ. Άξα δειαδή κε κηα έκθαζε θαη’ αλάγθεο ππεξεζίαο πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο, ή πξντφλησλ νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ πςειφ βαζκφ θαζεηνπνίεζεο ζηελ
Διιάδα θαη λα κπνξνχλ λα έρνπλ ηζρπξή εμσζηξέθεηα θιπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ην πξφβιεκα ην
πεξηβαιινληηθφ νξηζκέλεο θαηεγνξίαο ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα. Τν
πξφβιεκα κε ηηο Σθνπξηέο, φπσο μέξεηε θαη έρεη πξνθχςεη ελ πνιινίο θαη απφ ην ζεζκηθφ θελφ πνπ
ππάξρεη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηα νξπρεία θαη ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα
ζηελ Διιάδα.
Έλα κεγάιν πξφβιεκα ζεζκηθήο πζηέξεζεο ην νπνίν πξνθάιεζε θπζηθά δηαθνξεηηθέο
εξκελείεο γηα ελέξγεηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο θαη απφ ηελ παξνχζα θπβέξλεζε, αιιά ζα ηνικνχζα
λα πσ θαη απφ εξκελείεο νη νπνίεο έρνπλ δηράζεη θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη θπζηθά θαη έρνπλ
κεηαθεξζεί ζε δηθαζηηθνχο αγψλεο. Δπηκέλνπκε ζην ηζρπξφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα θαη γηα ιφγνπο
πξνθαλείο, έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ, ηα επφκελα ρξφληα ζα έξζνπλ ζην ρψξν
ηνπ ηνπξηζκνχ. Πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζαθέο φηη ζέινπκε κεγάιεο θαη θαιέο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο
ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, κε πνιχ πςειφ βαζκφ φκσο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ην νπνίν ζα
ππεξαζπηζηεί θαη ην ίδην ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ην νπνίν ζα θηηαρηεί ηα επφκελα ρξφληα ζηελ Διιάδα
θαη ην νπνίν κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θαίλεηαη φηη είλαη ην θαιχηεξν ππφδεηγκα, λα
έρεη ηζρπξή πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη γηα ηελ ίδηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ
εληάζζεηαη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο.
Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηε ζηνρνζέηεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ην πξφγξακκά ζαο ζε βάζνο
ελφο έηνπο;
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο, φπσο μέξεηε. Υπάξρεη έλα ηζρπξφ θνηλσληθφ
ζηνηρείν ην νπνίν αθνξά ηα έθηαθηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, ηα νπνία έρνπλ εμαγγειζεί θαη απφ
ηελ αξκφδηα ππνπξγφ θαη είλαη έλα ζεκαληηθφ λνχκεξν ηεο ηάμεο ησλ 150.000 ζέζεσλ εξγαζίαο.
Υπάξρεη φιε ε αλαπηπμηαθή ζηφρεπζε ε δηθή καο ε νπνία επηδεηά κφληκεο θαη ζηαζεξέο ζέζεηο, νπφηε
δελ κπνξψ λα δψζσ αθξηβψο ηε ζηφρεπζε. Δάλ ήζεια λα δηαθηλδπλεχζσ κηα ζθέςε, ζα έπξεπε λα
δψζνπκε κε βάζε ηελ εκπεηξία ην χςνο ηεο επέλδπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, ην νπνίν
είλαη αξθεηά πςειφ, φπσο μέξεηε.
Α. ΥΑΡΗΣΖ: Αλ κνπ επηηξέπεηε λα πξνζζέζσ θάηη ζε απηφ γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Ννκίδσ φηη πην
ζεκαληηθφ απφ ην λα δψζνπκε πεξηζζφηεξα λνχκεξα απφ απηά πνπ ήδε αλέθεξε θαη ν Υπνπξγφο ζε
ζρέζε κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζδνθνχκε φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηα λέα πξνγξάκκαηα, έρεη ν
ίδηνο ν πξνζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ λα βαζίδεηαη ζε κηα ινγηθή δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ
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απαζρφιεζεο, γη’ απηφ θαη φπσο αλέθεξα θαη πξηλ πξνρσξνχκε ζε θάπνηεο ξπζκίζεηο, ζε θάπνηεο
θαηλνηνκίεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο είλαη ε ξήηξα πξνζαχμεζεο ηελ νπνία ζαο παξνπζίαζα
πξηλ, ε νπνία θηλείηαη αθξηβψο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηεο ελίζρπζεο ηεο πξννπηηθήο λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο πνηνηηθψλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ απηά ηα λέα πξνγξάκκαηα. Ννκίδνπκε φηη απηφ είλαη
ην πην ζεκαληηθφ.
Γ. ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Δίκαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν. Σπκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηελ
άκεζε ζηνρνζεζία ησλ πξνγξακκάησλ, έλα πξφγξακκα θνηλσθεινχο εξγαζίαο γηα παξάδεηγκα ηεο
ηάμεσο ησλ 40.000 ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ είλαη νη άκεζεο ζέζεηο πνπ δεκηνπξγεί, ππάξρεη κηα πξφζεζε
λα μαλαδνχκε ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ηξέρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί θαη δίλεηαη κηα
πξνηεξαηφηεηα ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ δεπηεξνγελέο εηζφδεκα.
Να ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Έρνπλ πξνηεξαηφηεηα νη άλεξγνη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ γηα
δεηήκαηα, αο πνχκε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο απαζρνιεί φρη κφλν ηνπο αλζξψπνπο πνπ ιακβάλνπλ
ηελ θαηάξηηζε, απαζρνιεί θαη αλζξψπνπο πνπ δίλνπλ ηελ θαηάξηηζε. Απηφ είλαη έλα πξάγκα πνπ
ζπλήζσο δελ εκθαλίδεηαη ζηα λνχκεξα ηνπ ΔΣΠΑ, αιιά ρξήδεη δεθάδεο ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Δπνκέλσο θηινδνμνχκε φηη κε ηέηνηνπ ηχπνπ κηθξέο αλαπξνζαξκνγέο ζα κπνξέζνπκε λα
πνιιαπιαζηάζνπκε ην απνηχπσκα ζηελ απαζρφιεζε, φπσο ιέγεηαη ησλ δξάζεσλ θαη πέξαλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο.
Γ. ΜΑΝΗΦΑΒΑ («ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ»): Ήζεια λα ξσηήζσ ζε φηη αθνξά ηνπο παιαηνχο
αλαπηπμηαθνχο, είπαηε φηη ζα πξνζπαζήζεηε λα έξζεηε ζε ζπκθσλία κε θαηεγνξίεο επελδπηψλ,
έθηαθηνο δαλεηζκφο. Υπάξρεη πεξίπησζε λα έρνπκε θαη απέληαμε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ γίλεη
δεζκεχζεηο, αιιά ζηελ νπζία δελ έρνπλ πξνρσξήζεη θαζφινπ, ή δελ ππάξρεη θαζφινπ ξεπζηφ γηα
ζπκκεηνρή ψζηε λα πξνρσξήζνπλ; Έλα απηφ. Καη ζα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα πξάγκαηα γηα ην ζέκα
ηνπ fast track. Οη αιιαγέο πνπ ζρεδηάδεηε πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα λα έξζεη θάπνην
θαηλνχξγην λνκνζρέδην επ’ απηνχ; Δάλ ζα παξακείλεη ε ηδέα ηεο θεληξηθήο αδεηνδνηηθήο αξρήο. Καη
επίζεο εάλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζην άκεζν κέιινλ θαη φζν κπνξείηε λα είζηε πην ζπγθεθξηκέλνο,
ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ ε νπνία λνκίδσ φηη έρεη λα γίλεη απφ πέξζη;
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Καη ζηα ηξία ε απάληεζε είλαη ζεηηθή. Άκεζα ζα γίλνπλ νη βειηηψζεηο ζην λφκν. Θα
δηαηεξεζεί ν ραξαθηήξαο εθ ησλ πξαγκάησλ ηνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα ζεκείν, δηφηη εθ ησλ
πξαγκάησλ απηφο είλαη ν ραξαθηήξαο ησλ ζηξαηεγηθψλ. Καη ε δηππνπξγηθή πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί
δηφηη απηή απνηειεί θαη ην βαζηθφ εξγαιείν. Άξα ε απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή θαη ζηα ηξία. Δλλνψ
κέρξη ηα Φξηζηνχγελλα.
Γ. ΜΑΝΗΦΑΒΑ: εξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Πξνθαλψο ζρέδηα ηα νπνία δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, ή δελ ζα νινθιεξσζνχλ ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηέινο ησλ λφκσλ. Θα ππάξμνπλ βέβαηα κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ πηζαλφηαηα
λα δίλνπλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο απφ απηέο ηηο επελδχζεηο, ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζην λέν λφκν.
Α. ΓΚΗΣΖ («EURO2DAY – ΔΠΔΝΓΤΖ»): Μηα δηεπθξίληζε. Δίπαηε φηη νη ζηξαηεγηθέο
επελδχζεηο ζην χςνο γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνηα ζηξαηεγηθή επέλδπζε ζα κεησζεί ην λέν λνκνζρέδην
πνπ ζα θαηαζέζεηε, γηαηί ην θάλεηε απηφ; Γελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηφζν κεγάιεο επελδχζεηο; Καη
πνην ζα είλαη ην λέν χςνο; Απηή είλαη ε κία εξψηεζε.
Αλαθέξαηε γηα ηα παιηά αλαπηπμηαθά ζρέδηα πνπ νθείιεη ην θξάηνο ιεθηά, φηη ζα κπνξνχλ λα
βξνχλε άιια θίλεηξα, ή λα πάξνπλ δαλεηζκφ απφ Δπξσπατθή Δπελδπηηθή Τξάπεδα. Έρεηε έξζεη ζε
επαθή κε θάπνηα Δπξσπατθή Δπελδπηηθή Τξάπεδα; Έρνπλ ελεκεξσζεί νη Βξπμέιιεο γη’ απηφ; Απφ ηε
ζηηγκή πνπ ππάξρεη …….. ζην ειιεληθφ επελδπηηθφ ηακείν, γηαηί δελ κπαίλεη κέζσ απηνχ κηα
ρξεκαηνδφηεζε;
Καη ην ηξίην είλαη γηα ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, πνπ είλαη θαη ην κείδνλ πξφβιεκα ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πφηε ζα θαηαζέζεηε ην λφκν θαη πνηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο; Καη εάλ ζα
πνπιεζνχλ ηειηθά ζε μέλα funds;
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Να μεθηλήζσ απφ ην ηειεπηαίν. Να δηαςεχζσ ηελ πιεξνθνξία φηη ζα θαηαζέζσ
λφκν κέρξη ηέινο Οθηψβξε. Τα θφθθηλα δάλεηα είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ζεζκνχο
θαη φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαπξαγκάηεπζε ζα ππάξμεη ζρεηηθή θαηάζεζε θπζηθά ηνπ λφκνπ.
Γεχηεξν. Η ρξήζε επελδπηηθψλ ηακείσλ, φπσο απηά ηα νπνία ππάξρνπλ γηα ηελ Διιάδα, ην
Δπελδπηηθφ Τακείν πνπ αλαθέξαηε, είλαη έλα παξάδεηγκα. Απηφ έρεη εμαληιήζεη ηνλ έλαην ππιψλα θαη
έρεη άιινπο δχν ππιψλεο νη νπνίνη δελ έρνπλ μεθηλήζεη. Οη δπν απηνί ππιψλεο πνπ δελ έρνπλ
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μεθηλήζεη, ν ηξίηνο ππιψλαο αθνξά κηθξά έξγα ππνδνκήο θιπ, άξα δελ εκπίπηεη ζε απηή ηελ
θαηεγνξία.
Καη ν δεχηεξνο πνπ δελ έρεη μεθηλήζεη, αθνξά κεηνρηθή ζπκκεηνρή πνπ επίζεο δελ είλαη
θαηάιιεινο γηα λα ζηεξίμεη ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν. Ο πξψηνο έρεη εμαληιεζεί, φπσο μέξεηε, αθνξά ηε
δαλεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
Άξα ε αλαδήηεζε δαλεηαθψλ πφξσλ πξνθαλψο θηλείηαη ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ
ηξαπεδψλ ησλ επξσπατθψλ. Γελ έρεη δηαηππσζεί αίηεκα. Γηαηππψζεθε αίηεκα. Έρνπλ γίλεη θάπνηεο
ζπδεηήζεηο, γηα ηελ αθξίβεηα, δελ έρεη δηαηππσζεί επίζεκα ην αίηεκα. Αθνξά θαη ηελ Δπξσπατθή
Τξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη ηηο λέεο ζπκθσλίεο πνπ έρνπκε ππνγξάςεη κε ηελ ΔΤΔπ σο ελ δπλάκεη
ζπκκεηφρνπο ζε κηα ηέηνηα πξννπηηθή.
Πάλησο είλαη απφ ηα ζέκαηα ηα νπνία αλαδεηνχκε λα βξνχκε κηα ελ δπλάκεη ιχζε. Τψξα, γηα
ηε κεηαβνιή ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ ησλ θαλφλσλ ηνπο, λνκίδσ φηη ν λφκνο πξαθηηθά δελ έρεη
εθαξκνζηεί. Φξεηάδεηαη κεγαιχηεξε επειημία θαη αλ νη ζηνρεχζεηο νη δηθέο καο είλαη λα γίλεη πην
επέιηθηνο γηα λα κπνξεί λα πξνζειθχζεη θαη θαηεγνξίεο επελδχζεσλ ηηο νπνίεο ζέινπκε δηαθαψο φπσο
είλαη ε ηερλνινγία, ε θαηλνηνκία θαη πνιινί άιινη, ζα πξέπεη λα έρεη απηή ηελ πην επέιηθηε
επαλαδηαηχπσζε πξνθεηκέλνπ λα ρσξνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία απηνχ ηνπ ηχπνπ νη επελδχζεηο.
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Να επαλέιζσ ιίγν; Γελ κνπ απαληήζαηε αλ ζα πσιεζνχλ δάλεηα ζε μέλα stress
funds θαη δελ κηιάσ κφλν γηα ηα ζηεγαζηηθά ή ηα θαηαλαισηηθά, αιιά θαη γηα ηα επηρεηξεκαηηθά.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Σαο απάληεζα φηη είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ζεζκνχο.
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Μηα ηειεπηαία γηα ηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο. Δάλ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ
ζην λέν ΔΣΠΑ, γηαηί έρνπλ μεθηλήζεη αλ δελ θάλσ ιάζνο απφ ην Γ’ ΚΠΣ νπφηε είλαη…
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Οη απηνθηλεηφδξνκνη, φπσο ην μέξεηε ην λέν ΔΣΠΑ έρεη ιίγα ρξήκαηα έηζη θη
αιιηψο γηα έξγα ππνδνκήο. Οη απηνθηλεηφδξνκνη ρξεηάδνληαη αξθεηά ρξήκαηα, αλ κεηαθεξζνχλ ζα
θαιχςνπλ πιήξσο ηνπ πφξνπο ηνπ ηζρχνληνο, ην νπνίν έρεη θαη ηελ γξακκή ηνπ Μεηξφ κέζα θαη ηα
ινηπά. Μέρξη ηψξα δελ κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ, κπνξεί ελ δπλάκεη λα κεηαθεξζεί κεηά απφ κηα
ζπδήηεζε κηα δηαπξαγκάηεπζε, αιιά λνκίδσ φηη ζε απηή ηε θάζε πξέπεη λα αθήζνπκε ρξφλν λα γίλεη
κηα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε γηα ην ζχλνιν ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο, ηε
δηαπξαγκάηεπζε δειαδή πνπ ππάξρεη ελ εμειίμεη, θαζψο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν δεδνκέλνπ φηη έρνπκε δεζκεπηεί θαη σο Κπβέξλεζε φηη ζα νινθιεξσζνχλ ηα έξγα.
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Μηα ζπκπιεξσκαηηθή εξψηεζε πάλσ ζε απηφ. Θα ήζεια λα καο δηεπθξηλίζεηε
αλ ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε αθνξά ηηο ζπκβάζεηο γηα ηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, ή αλαθέξεζηε ζε θάηη
άιιν. Αλ εδψ δελ έρσ θαηαιάβεη θαιά δειαδή. Καη έλα δεχηεξν λα καο πξνζδηνξίζεηε ην χςνο ηνπ
αλεθηέιεζηνπ θνκκαηηνχ ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο. Δπραξηζηψ.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: Ξέξεηε φηη είλαη θάπνηα κέρξη ηέινο ηνπ ’16. Ο θάζε απηνθηλεηφδξνκνο είλαη
δηαθνξεηηθφο, ν Μνξέαο είλαη πνιχ κηθξφ ην αλεθηέιεζην θάηη ιηγφηεξν απφ ην 10%. Σε θάπνηνπο
άιινπο είλαη αξθεηφ. Τν ζπλνιηθφ χςνο είλαη 500 θάηη εθαηνκκχξηα.
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Υπνπξγέ, ζαο παξαθαιψ θάηη γηα ην
πνιπλνκνζρέδην πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο άδεηο ησλ πεξηπηέξσλ, αλ ππάξρεη ηέηνηα δηάηαμε ε νπνία
πξνθαιεί αληηδξάζεηο ηνπ θιάδνπ γηα θαηάξγεζε ηεο αδεηνδφηεζεο, ή λα ράλνπλ ηηο άδεηεο απηνί πνπ
ηηο έρνπλ ήδε. Υπάξρεη ζην πνιπλνκνζρέδην ηέηνηα δηάηαμε, γηαηί ηελ ςάρλσ θαη δελ ηε βξίζθσ πσο
αθξηβψο είλαη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Γηα ηνπο αλάπεξνπο πνπ κεηά δελ θιεξνλνκείηαη ε άδεηα.
Γ. ΣΑΘΑΚΖ: (Τνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Τα επηά ρξφληα …
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Δγψ λα ξσηήζσ ηνλ θ. Φαξίηζε ζε ζρέζε κε ην μεθαζάξηζκα πνπ έρεη γίλεη
ζην ΔΣΠΑ ηψξα ζην ηέινο ηνπ κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ, λα καο πείηε δπν θνπβέληεο ζε ζρέζε κε ηα
έξγα πνπ κεηαθέξνληαη ζην επφκελν, πνηα ή ηη είδνπο ήηαλ απηά πνπ ζηακαηνχλ, κηα ηέηνηα εηθφλα λα
δνχκε πνπ βξηζθφκαζηε. Δίλαη αξθεηά ηα έξγα ηα νπνία βγήθαλ.
Α. ΥΑΡΗΣΖ: Μνπ θάλεη εληχπσζε πνπ δελ ηέζεθε απηή ε εξψηεζε λσξίηεξα. Πξάγκαηη ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο έγηλε κηα πνιχ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αλαζεψξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ,
εμπγίαλζεο αλ ζέιεηε ησλ πξνγξακκάησλ κέξνο ηεο νπνίαο είρε λα θάλεη κε ηελ απέληαμε
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ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. Γηα λα ζαο δψζσ ηα ζρεηηθά λνχκεξα, έρνπλ ήδε απεληαρηεί 917 έξγα ελψ
πξνβιέπεηαη λα απεληαρηνχλ άιια 487. Απηφ ζρεηίδεηαη βεβαίσο κε ηα πνιχ πςειά πνζνζηά
ππεξδέζκεπζεο ηα νπνία θιεξνλνκήζακε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ
Κπβεξλήζεσλ, αιιά θαη ην κεγάιν πνζνζηφ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνιιψλ απφ απηά ηα έξγα θαη
θαηαιήμακε ζε απηά ηα λνχκεξα απεληάμεσλ.
Ταπηφρξνλα πέξα απφ ηηο απεληάμεηο έρνπκε θαη ηε κεηαθνξά έξγσλ απφ ην 2007-2013 ζηε
λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Σην λέν ΔΣΠΑ κεηαθέξνληαη έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 900
εθαηνκκπξίσλ είλαη ηα έξγα phasing, δειαδή έξγα ζηα νπνία ε πξψηε θάζε νινθιεξψζεθε ηελ
πεξίνδν 2007-2013 θαη ε δεχηεξε θάζε κεηαθέξεηαη ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 0,9 είλαη ηα
κεηαθεξφκελα ηα νπνία ην ζχλνιφ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε λέα πεξίνδν θαη κέζσ phasing
ππάξρνπλ θαη έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 3,5 δηο ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηε λέα πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα νδεγεζνχκε ζε έλα νκαιφ θιείζηκν ηεο πεξηφδνπ 2007-2013
βεβαίσο εθεί είρακε κηα άζθεζε πάξα πνιχ δχζθνιε γηαηί αθ' ελφο έπξεπε λα εμπγηαλζνχλ ηα
πξνγξάκκαηα γηα λα νδεγεζνχκε ζε θιείζηκν ρσξίο ηελ απψιεηα θνηλνηηθψλ πφξσλ απηφο είλαη ν
ζηφρνο θαη πξνο ηα εθεί νδεχνπκε γηα ην θιείζηκν ησλ πξνγξακκάησλ.
Ταπηφρξνλα φκσο ζα έπξεπε λα κελ δεζκεπηνχλ ππέξκεηξα ηα πξνγξάκκαηα ηεο λέαο
πεξηφδνπ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε ζε απηά λα εληάμνπκε δξάζεηο θαη έξγα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη
ζην δηθφ καο ζρεδηαζκφ θαη ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο ζηε λέα πεξίνδν. Απηή ε άζθεζε είλαη ζε εμέιημε θαη κέζσ ησλ απεληάμεσλ, κέζσ ησλ
κεηαθνξψλ θαη κέζσ ηνπ phasing απηψλ ησλ έξγσλ, ζεσξνχκε φηη νδεχνπκε πξνο έλα απνηέιεζκα θαη
γηα ηηο δπν πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο θαη φρη γηα ην θιείζηκν ηεο κηαο θαη γηα ην άλνηγκα ηεο
θαηλνχξγηαο ην νπνίν είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ.
ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Σαο επραξηζηνχκε πνιχ.
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