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Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2008
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η συζήτηση του Προϋπολογισμού, καθώς διεξάγεται υπό το βάρος
της πρωτοφανούς παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, μας θέτει όλους ενώπιον μιας
μεγάλης ευθύνης. Να αποδείξουμε ότι μπορούμε να συζητάμε υπεύθυνα και έντιμα,
με ειλικρίνεια και ευθύτητα.
O πρωθυπουργός, και το λέω με πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου, δεν
παίζει με την κρίση. Δεν παίζει με τον μόχθο και τις αγωνίες των Ελλήνων.
Δεν παίζει με τις καταθέσεις τους, δεν παίζει με τις επενδύσεις τους,
δεν παίζει με τις δουλειές τους. Αυτή είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης
αυτής.
Μπορούμε, μια διεθνή κρίση να την μετατρέψουμε σε εθνική ευκαιρία:
με περισσότερη δουλειά, με περισσότερη αποτελεσματικότητα, με περισσότερη
τόλμη, αλλά και με περισσότερη στήριξη σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
Ευκαιρία για ανάδειξη των βασικών αξιών που πρέπει να διέπουν την
καθημερινότητα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και που, ενδεχομένως,
στο δρόμο τις ξεχάσαμε και πρέπει να τις ξαναβρούμε. Και η πιο βασική αξία είναι
η συναντίληψη του συλλογικού συμφέροντος, πάνω από τις όποιες επιμέρους
επιδιώξεις και φιλοδοξίες.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η ενοχοποίηση της αισιοδοξίας. Απάντηση πρέπει
να είναι μια μεγάλη Συμμαχία ελπίδας, προόδου και προοπτικής. Μια Συμμαχία
που θα κινητοποιεί ό,τι καλύτερο έχουμε και όχι ό,τι χειρότερο. Μια Συμμαχία που
θα αντιταχτεί σθεναρά σε αυτή τη Συνομωσία της απαισιοδοξίας, της ισοπέδωσης
και της αποτυχίας.
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Αυτό απαιτεί αγάπη για την πατρίδα, αλλά προϋποθέτει και νοημοσύνη και
κοινωνική παιδεία που, ελπίζω, πως όλοι έχουμε σε αυτή την αίθουσα.
Διότι δεν μπορεί να επιδιώκεται πάση θυσία να αποτύχει κάθε πρόγραμμα
και κάθε δράση της κυβέρνησης. Διότι δεν μπορεί να καλλιεργείται τρόμος και
πανικός, τη στιγμή που μοχθούμε για λύσεις για τον τόπο μας. Διότι δεν μπορεί
κανείς να παίζει με τις αγωνίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, τη στιγμή
που η κυβέρνηση δίνει χέρι βοήθειας. Διότι δεν μπορεί να επιχειρείτε να
εμφανίσετε τους εαυτούς σας ως τους έχοντες το μονοπώλιο της κοινωνικής
ευαισθησίας, λες και η Κυβέρνηση ανήκει σε άλλη κοινωνία, σε άλλη χώρα,
σε άλλο κόσμο, λες κι εμείς δεν έχουμε παιδιά, ευαισθησία και γνώση.
Διότι δεν μπορεί να επιχειρείτε να ορίσετε την πολιτική ατζέντα με τους δικούς σας
όρους. Τους όρους των γενικεύσεων, των υπερβολών, των διαστρεβλώσεων,
της απαισιοδοξίας.
Ε, λοιπόν όχι κύριοι! Αυτό δεν θα σας το επιτρέψουμε.
Φιλοδοξείτε να αναλάβετε τη διακυβέρνηση του τόπου και όμως την ίδια στιγμή,
αναλώνετε όλες σας τις δυνάμεις στο να εμφανίσετε τη χώρα ως «χρεοκοπημένο
μαγαζί». Αν υπήρχε έστω και ψήγμα αλήθειας στους ισχυρισμούς σας, τότε
εύλογα ρωτώ: Ποιος νοήμων άνθρωπος μπορεί να επιδιώκει να αναλάβει το
«κουμάντο» σε ένα «χρεοκοπημένο μαγαζί»; Συνεπώς, είναι φανερό
πως μέσα από τη συστηματική απαξίωση προσπαθείτε να δημιουργήσετε
μια εικονική πραγματικότητα, να δημιουργήσετε σύγχυση, να ψαρέψετε σε θολά
νερά. Όμως, πραγματική πολιτική σημαίνει: διαπιστώνω πραγματικές ανάγκες
και δίνω πραγματικές λύσεις. Και αυτό κάνει η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.
Δίνουμε τη μάχη μας στηριγμένοι πάνω σε δυνατότητες, σε δράσεις, σε εργαλεία.
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Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η γραμμή πλεύσης του Υπουργείου
Ανάπτυξης μέσα στο νέο απαιτητικό περιβάλλον που διαμορφώνει η οικονομική
κρίση. Χωρίς δισταγμό, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, μπήκαμε
στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ξέρουμε πως πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά
μας για να μπορούμε να εγγυηθούμε πως θα κάνουν καλά τη δουλειά τους
και οι επιχειρήσεις μας, για να μπορούμε να εγγυηθούμε πως θα έχουν και αύριο
τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι.
Απαντάμε στοχευμένα σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
Απαντάμε με ένα μείγμα πολιτικής που περιλαμβάνει μέτρα άμεσης απόδοσης,
αλλά και δράσεις με μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα, παρεμβάσεις στήριξης,
αλλά και πρωτοβουλίες δημιουργίας νέων ευκαιριών.
Αυτό το μείγμα πολιτικής αναπτύσσεται σε τρία βασικά επίπεδα:
1.

Έμπρακτη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ενδυνάμωση της
ανταγωνιστικότητας.

2.

Νοικοκύρεμα της αγοράς και προστασία του καταναλωτή.

3.

Ενεργειακή ασφάλεια και προσέλκυση επενδύσεων στην ενεργειακή
αγορά.

Ξεκινώ από το πρώτο.
Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, το κατ’ εξοχήν Υπουργείο της μικρομεσαίας
επιχείρησης, η επιλογή είναι μία. Η ώρα της κρίσης, είναι ώρα ευθύνης.
Είμαστε αποφασισμένοι, και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά, να σταθούμε με
τρόπο ουσιαστικό και αποδοτικό στο πλευρό της μικρής και μεσαίας επιχείρησης,
για να εγγυηθούμε τη βιωσιμότητά της και την προσφορά της στην εθνική
οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.
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Στα προβλήματα ρευστότητας, των οποίων η πλέον ορατή πλευρά είναι
η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών στην αγορά, δώσαμε άμεση και στοχευμένη
απάντηση μέσω του νέου Προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ για την Εγγύηση και
Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων.
Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται εγγύηση και επιδοτούνται –πλήρως μάλιστα οι τόκοι, για κεφάλαια κίνησης. Το Πρόγραμμα έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει
από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και όλες οι τράπεζες που έχουν δεσμευτεί να
συνεργαστούν, καλούνται τώρα να αποδείξουν την αξιοπιστία τους και την
κοινωνική τους ευθύνη, βοηθώντας στην επιτυχία του, σεβόμενες την υπογραφή,
που οι ίδιες επέλεξαν να βάλουν.
Άλλωστε η θετική υποδοχή του Προγράμματος από τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις δείχνει τη μεγάλη αξία του σε αυτή τη συγκυρία, αλλά και την
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στη δράση αυτή. Αξία, που βέβαια, η
αντιπολίτευση επιχείρησε για μια ακόμη φορά να αμφισβητήσει επιβεβαιώνοντας
τον γνωστό εαυτό της.
Διάβασα άρθρο στελέχους του ΠΑΣΟΚ που αναφερόταν σε ψήφιση νόμου από τη
βουλή για το Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έγινε ποτέ.
Προφανώς μπέρδεψε το Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ με το πρόγραμμα των 28 δις
ευρώ.
Άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα από τα πλέον προβεβλημένα,
αμφισβήτησε με δήλωσή του την επάρκεια του προγράμματος επειδή το μετοχικό
κεφάλαιο του ΤΕΜΠΜΕ είναι 247 εκ. € και κατά τη δική του εκτίμηση μπορεί να
καλύψει μόνο 600 με 700 επιχειρήσεις!
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Είτε αγνοεί, είτε σκόπιμα διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Το ΤΕΜΠΜΕ δεν
χρηματοδοτεί επιχειρήσεις, αλλά παρέχει εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνουν οι
επιχειρήσεις από τις τράπεζες στο δεκαπλάσιο του κεφαλαίου του. Δηλαδή το
ΤΕΜΠΜΕ μπορεί σήμερα να εγγυηθεί δάνεια σχεδόν 2,5 δις ευρώ.
Όπως επίσης είναι λυπηρό που κάποιοι, πολύ λίγοι ευτυχώς, αντί να
ανταποκρίνονται στον θεσμικό τους ρόλο, επιλέγουν να γίνουν «παπαγαλάκια»
της αντιπολίτευσης και κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να αποδομήσουν το
Πρόγραμμα, αγνοώντας τη ζημιά που προκαλούν στους ίδιους τους μικρούς και
πολύ μικρούς, αλλά και στην αγορά, που υποτίθεται πως υπηρετούν με συνέπεια.
Είναι φανερό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
πως η αγωνία σας δεν έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία
και την κοινωνία. Η αγωνία σας είναι άλλη. Είναι το πώς θα εμπεδωθεί η
εντύπωση πως η χώρα βρίσκεται σε πολιτική κρίση. Είναι η αγωνία της
επιστροφής σας στην εξουσία. Και αυτή η αγωνία γίνεται πλέον αντιληπτή
από τους πολίτες, σε σημείο που οδηγεί σε ανέκδοτα για τα «κοστούμια»
που έχουν αρχίσει να ράβουν ορισμένοι.
Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά τα «κοστούμια» θα μείνουν στην
ντουλάπα.
Συγκρατείστε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
την πολιτική σας βουλιμία για εξουσία, γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία όρεξη
ούτε για μαθητευόμενους πρωθυπουργούς, ούτε για περιπέτειες με άγνωστη
κατάληξη.
Το έχετε δοκιμάσει και έχετε αποτύχει.
Συγκρατείστε την εξουσιολαγνεία την οποία επιδεικνύετε πάντα και παντού,
ακόμη και μεταξύ σας, μέσα στο ίδιο σας το κόμμα.
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Συγκρατείστε αυτή την τάση σας να σαρώνετε τα πάντα στο δρόμο προς την
καρέκλα. Και εν πάση περιπτώσει αν πιστεύετε πως είναι ορθή και ωφέλιμη η
πολιτική σας στάση πηγαίνετε να συναντήσετε τον έμπορο και τον
μικροεπιχειρηματία. Πηγαίνετε να τους εξηγήσετε πως και γιατί πυροβολείτε,
υπονομεύετε και δυσφημείτε κάθε μέτρο και κάθε πρωτοβουλία που παίρνει
η κυβέρνηση προς το δικό τους όφελος.
Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν λέμε ότι κάνουμε τα πάντα σωστά.
Το αλάθητο δεν το έχει κανένας σαν προνόμιο. Λέμε όμως ότι με ρεαλισμό
δίνουμε αποτελεσματικά και με αποφασιστικότητα, τη μάχη μας. Αντιμετωπίζουμε,
άμεσα και έγκαιρα, τα όποια προβλήματα προκύπτουν. Χωρίς να κινδυνολογούμε
και να μεταθέτουμε ευθύνες, μοχθούμε για να σταθούμε δίπλα στους πολίτες.
Να δημιουργούμε και να δίνουμε ευκαιρίες και διεξόδους. Να συνεφέρουμε την
οικονομία και την κοινωνία από την αρνητική κληρονομιά της εικοσαετίας του
ΠΑΣΟΚ.
Κληρονομιά – βαρίδι. Κι αυτό δεν είναι παρελθοντολογία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι ιστορία. Και μάλιστα πονεμένη ιστορία.
Κλείνω εδώ την παρένθεση, για να επιστρέψω στις δράσεις του Υπουργείου
Ανάπτυξης που αφορούν στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας.
Θέλω, λοιπόν, να τονίσω ότι μέσω του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ενεργοποιούνται εντός του Α’
τριμήνου του 2009, δράσεις ύψους 1,3 δις Ευρώ. Είναι πολύτιμοι πόροι που θα
κατευθυνθούν στοχευμένα στην αγορά. Αναφέρω ορισμένες ενδεικτικές δράσεις:
Εντός του Ιανουαρίου 2009, προκηρύσσονται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράσεις
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών.
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Ο αρχικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 100 εκατ. Ευρώ, κατά πολύ
μεγαλύτερος δηλαδή από αυτόν του Γ ΚΠΣ.
Εντός του Φεβρουαρίου 2009 προκηρύσσεται δράση ενίσχυσης Επιχειρηματικών
Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για τον
εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους,
προϋπολογισμού 160 εκατ. Ευρώ.
Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του 2009, προκηρύσσεται Ειδικό Πρόγραμμα
ενίσχυσης των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Δέρματος
(ΚΕΥΔ) με αρχικό προϋπολογισμό 50 εκατ. Ευρώ. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί
ότι έχουμε ήδη προκηρύξει δράση προϋπολογισμού 33 εκ. ευρώ για τη
Δημιουργία Καινοτομικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Innovation Clusters)
η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών, που
δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.
Την ίδια στιγμή δημιουργούμε ένα νέο θεσμικό περιβάλλον που στηρίζει την
επιχειρηματικότητα. τροποποιήσαμε ήδη το Νόμο 3190/1955 μειώνοντας το
συνολικό χρόνο που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας των Εταιριών
Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά και το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται
για την ίδρυση τους.
Συνεχίζουμε και με άλλες παρεμβάσεις.
Εντός του Ιανουαρίου 2009 καταθέτουμε στη Βουλή Νομοσχέδιο για την
απλούστευση του θεσμικού πλαισίου σύστασης ΕΠΕ και ΑΕ. Το one stop shop και
η αυθημερόν ίδρυση ΕΠΕ και ΑΕ γίνονται πραγματικότητα. Για την ενίσχυση των
ΜμΕ υιοθετούμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρές
επιχειρήσεις της Ευρώπης (Small Business Act).
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Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε 10 κατευθυντήριες γραμμές με προτάσεις
πολιτικών ενεργειών που πρέπει να αναλάβουν, τόσο η Επιτροπή, όσο και τα
Κράτη-Μέλη, και οι οποίες προβλέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αυτές αντιμετωπίζουν.
Επίσης, στις αρχές του νέου έτους θα είναι έτοιμη η πρόταση για την απλοποίηση
της βιομηχανικής αδειοδότησης. Παράλληλα, προωθούμε άμεσα για ψήφιση
Σχέδιο Νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, παρέχοντας ισχυρά επενδυτικά
κίνητρα σε συνδυασμό με την απλοποίηση της αδειοδότησης. Και με την ευκαιρία,
να τονίσω πως εντός του 2008 λειτουργήσαμε 10 νέες βιομηχανικές και
επιχειρηματικές περιοχές, ενώ αναβαθμίσαμε 32 από τις 40 υφιστάμενες ΒΕΠΕ.
Όταν λέμε, λοιπόν, ότι ενισχύουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και
ενδυναμώνουμε την ανταγωνιστικότητα το εννοούμε πλήρως, και το
αποδεικνύουμε με δράσεις και με έργα. Όπως, επίσης, το εννοούμε πλήρως
όταν λέμε πως ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ασύδοτη αγορά. Και έρχομαι στο
επόμενο επίπεδο των παρεμβάσεών μας. Πήραμε σειρά μέτρων για την εξυγίανση
της αγοράς. Η επιδίωξη του υγιούς ανταγωνισμού μέσα από την
αδιαπραγμάτευτη τήρηση της νομιμότητας, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της
πολιτικής μας για την αγορά.
Διαμορφώσαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που μας επιτρέπει την
αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς και το εφαρμόζουμε με ευλάβεια.
Βλέπετε τα αποτελέσματα: Για πρώτη φορά μπήκαν λουκέτα σε καταστήματα
μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπου διαπιστώθηκαν παραπλανητικές
και αθέμιτες πρακτικές. Για πρώτη φορά έχουμε μειώσεις τιμών σε βασικά είδη.
Για πρώτη φορά έχουμε συνεχείς ανακλήσεις ανατιμήσεων. Για πρώτη φορά
έχουμε επεκτάσεις των προσφορών με όφελος για τους καταναλωτές. Για πρώτη
φορά επιβάλαμε πλαφόν στις τιμές των καυσίμων.
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Η προσπάθειά πιάνει τόπο, είναι στη σωστή κατεύθυνση και παράγει
αποτελέσματα που πιστοποιούνται από τα επίσημα στοιχεία. Βεβαίως, η
αντιπολίτευση επιλέγει κι εδώ να παριστάνει την Κασσάνδρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου είχαν φθάσει να
διακινούν σενάρια για 85 λεπτά το λίτρο. Γινόταν, υποτίθεται, υπεύθυνη πολιτική
κριτική, υιοθετώντας άκριτα αυθαίρετες αναφορές από πρωινές τηλεοπτικές
εκπομπές και από πρωτοσέλιδες κινδυνολογίες. Τελικά, όταν το πετρέλαιο βγήκε
στην αγορά στα 65 λεπτά, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις τους, και όταν δεν
κατάφεραν, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές τους, να βρουν φθηνότερες
τιμές σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αποφάσισαν να τηρήσουν σιγή ιχθύος.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν εφησυχάζουμε.
Μπορεί ο πληθωρισμός να βρέθηκε τον Νοέμβριο στο 2,9% και να αναμένεται
περαιτέρω αποκλιμάκωσή του τον Δεκέμβριο. Εμείς, όμως, συνεχίζουμε
αταλάντευτα την πολιτική μας. Ψηφίσαμε την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς
και το νέο νομικό πλαίσιο για την τεκμηρίωση τιμών (transfer pricing),
ώστε να βάλουμε τέλος στο φαινόμενο κάποια προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών
να πωλούνται ακριβότερα στην ελληνική αγορά από άλλες ευρωπαϊκές.
Επίσης, αναδιοργανώνουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού και καταθέτουμε το
σχετικό σχέδιο νόμου στις αρχές του 2009. Θυμίζω, επίσης, ότι με Υπουργική
Απόφαση απαγορεύσαμε στις τράπεζες να εφαρμόζουν πρακτικές και να
χρεώνουν προμήθειες, που έχουν κριθεί καταχρηστικές με αμετάκλητες δικαστικές
αποφάσεις.
Ακόμη, ολοκληρώσαμε και έχουμε, ήδη, δώσει για δημόσια διαβούλευση, το
σχέδιο νόμου που ρυθμίζει, για πρώτη φορά, τους όρους λειτουργίας των
λεγόμενων εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες θα απαγορεύεται, πλέον να
εισπράττουν, αλλά θα ενημερώνουν και θα υπενθυμίζουν στους χρεώστες τις
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οφειλές τους. Έτσι βάζουμε τέλος στην αυθαιρεσία και την προσβολή της
αξιοπρέπειας των συμπολιτών μας.
Σε ότι αφορά, τέλος, τον τομέα της ενέργειας σημειώνω την αποφασιστικότητά μας
να προχωρήσουμε στην υλοποίηση όλων των διεθνών ενεργειακών συνεργασιών
μας, που διασφαλίζουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, κατοχυρώνουν μια
θέση-κλειδί για την Ελλάδα πάνω στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και,
ταυτόχρονα, δημιουργούν προνομιακά πεδία επενδύσεων και δημιουργίας νέων
ευκαιριών παραγωγικής δουλειάς.
Ξεκίνησε η λειτουργία του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου και προχωρά
η επέκτασή του προς την Ιταλία. Ο Αγωγός Διασύνδεσης ITGI αποτελεί σημαντική
προτεραιότητα για την εξωτερική ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ολοκλήρωσή του θα καλύψει τη συνεχώς
αυξανόμενη ζήτηση των δυτικο-ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και της χώρας μας.
Άλλη μια πολύ σημαντική στρατηγική συνεργασία επετεύχθη φέτος, στις 29
Απριλίου, και μάλιστα σε χρόνο – ρεκόρ, με την υπογραφή της Διακρατικής
Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας, η οποία αφορά την κατασκευή
αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου που θα αποτελέσει τμήμα του πολύ
σημαντικού ενεργειακού σχεδίου South Stream.
Επίσης, ιδρύθηκε και λειτουργεί ήδη, η Διεθνής Εταιρεία για την κατασκευή και
διαχείριση του αγωγού μεταφοράς πετρελαίου «Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη».
Σκοπός του αγωγού είναι η μεταφορά αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
Το έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία.
Ταυτόχρονα, εξειδικεύθηκαν τα ενεργειακά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το
ΕΣΠΑ με πάνω από 1 δις Ευρώ. Η διασύνδεση των Κυκλάδων και η ζεύξη Αττικής
- Εύβοιας, η αύξηση του αποθηκευτικού χώρου στην υφιστάμενη εγκατάσταση
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Τηλ: 210-69.74.732, 210-69.74.738 • Fax: 210-69.69.607
E-Mail: press1@ypan.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα, η εισαγωγή Φυσικού Αερίου
στην Κρήτη, και η δημιουργία τριών νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου
στη Βόρειο και τη Στερεά Ελλάδα, είναι ορισμένα μόνο από τα έργα αυτά
που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην Ελληνική Περιφέρεια.
Στον τομέα των ΑΠΕ, ολοκληρώνονται νέες επενδύσεις ύψους 1,2 δις Ευρώ.
Σε ότι αφορά στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα, το Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε ήδη
κατ’ άρθρο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ανοίγει το δρόμο για να
προχωρήσουν όσα έργα είναι ώριμα τεχνικά και βιώσιμα οικονομικά.
Προβλέπεται, επίσης, πρόγραμμα για εύκολη, γρήγορη και αποδοτική
εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτιρίων. Στο ίδιο
Σχέδιο Νόμου προβλέπονται σημαντικές απλουστεύσεις των διαδικασιών που θα
απελευθερώσουν εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια με σημαντικά οφέλη για την
περιβαλλοντική προστασία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την τόνωση της
απασχόλησης.
Έχει αξία, επίσης, να τονιστεί σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας,
πως με σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί τον άλλο μήνα στη Βουλή, προωθούμε μια
ιδιαίτερα καινοτόμο πρωτοβουλία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία:
τη δημιουργία μιας εντελώς νέας αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών μέσω
‘Χρηματοδότησης από τρίτους σε ενεργειακά έργα’. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο,
Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών θα μπορούν, να προσφέρουν ενεργειακά
αποδοτικότερες λύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που θα επιφέρουν
εξοικονόμηση ενέργειας για τους χρήστες αλλά και οικονομικό όφελος για τις ίδιες.
Αυτό το όφελος θα πληρώνεται από την οικονομία του ενεργειακού λογαριασμού
του πελάτη.
Έτσι, ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων
δουλειάς, ενώ παράλληλα δίνουμε νέα ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο,
με ταυτόχρονα μεγάλα οφέλη για το ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας.
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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με αυτή την πολιτική, με αυτές τις προτεραιότητες, με σωστό και έγκαιρο
προγραμματισμό, με ψυχραιμία αλλά και με αυτοπεποίθηση, το Υπουργείο
Ανάπτυξης δίνει την απάντησή του στους κραδασμούς και τις αβεβαιότητες της
κρίσης. Και όχι μόνον αυτό. Σκιαγραφούμε και υπηρετούμε με συνέπεια
το όραμα της επόμενης μέρας. Δημιουργούμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για μια ανάπτυξη που θα διαχέεται παντού και θα διανέμει οφέλη σε όλους.
Το όραμα μιας Ελλάδας με περισσότερη παραγωγική άμιλλα και λιγότερο
απαξιωτικό φθόνο. Μιας Ελλάδας με περισσότερη δημιουργική τόλμη
και λιγότερη μικροκομματική υστεροβουλία.
Ξεκάθαρα, λοιπόν, σε τούτη τη δύσκολη ώρα βάζουμε το συμφέρον του τόπου και
των πολιτών πάνω απ’ όλα. Κι αυτό αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό ευθύνης
που καταθέσαμε και τον οποίο σας καλώ να υπερψηφίσετε.
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