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> Ενίσχυση σε 8 στρατηγικούς κλάδους για υπάρχουσες επιχειρήσεις

Το ΕΣΠΑ ξεκινά. Και τώρα τι;

Άρθρο του Αθανάσιου Κατή

Σε άρθρο μας την προηγούμενη
εβδομάδα, που από αβλεψία ήταν
ανώνυμο, παρουσιάσαμε τα τέσσερα πρώτα μικρά προγράμματα
του νέου ΕΣΠΑ.
Κοινό τους χαρακτηριστικό το μεγάλο εύρος δυνητικών υποψηφίων σε συνδυασμό με μικρό συνολικό προϋπολογισμό και άρα
μεγάλο αριθμό απογοητευμένων
υποψήφιων νέων επιχειρηματιών
κυρίως στους νέους επιστήμονες
όπου θα υπάρξει και η μεγαλύτερη ζήτηση και ίσως και η μεγαλύτερη απογοήτευση.
Σήμερα θα προσπαθήσουμε να
σκιαγραφήσουμε τη συνολική
επενδυτική εικόνα της επόμενης
περιόδου ώστε οι επιχειρηματίες να μην αγχώνονται από το γεγονός ότι δεν “χωράνε” στα προγράμματα που έχουν προκηρυχτεί.
Με βάση τον εθνικό σχεδιασμό
αλλά και τις εγκρίσεις από ΕΕ,
από τώρα και μέχρι το 2020 θα
εξελιχθεί το νέο επταετές πρόγραμμα για τη χώρα με τη συμμετοχή της ΕΕ.
Παράλληλα και εφόσον οι κυβερνητικές προθέσεις επιβεβαιωθούν, σε σχετικά σύντομο χρόνο από τώρα θα έχουμε και νέο
αναπτυξιακό νόμο του οποίου βεβαίως τα χαρακτηριστικά, επίσημα τουλάχιστον, δεν έχουν διατυπωθεί περά από γενικόλογες
αναφορές.
Επίσης με τη σχεδιαζόμενη παράταση των επενδύσεων των παλιών αναπτυξιακών νόμων, μέχρι
το τέλος του 2018 υπό προϋποθέσεις, θα κληθούν οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε αυτούς να υλοποιήσουν επενδύσεις
που βρίσκονται σε αρχικό ή και
σε προχωρημένο στάδιο και μάλιστα επενδύσεις με τα πολύ ψηλά
ποσοστά επιδότησης εκείνης της
περιόδου.
Μέσα σε αυτό λοιπόν το επενδυτικό πλέγμα και την ακραία αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη χώρα
αλλά δυστυχώς και όλο μας τον
οικονομικό περίγυρο, καλούνται
οι επιχείρησης να σχεδιάσουν
την επενδυτική τους πολιτική αξιοποιώντας και τα όποια οικονομικά κίνητρα περιλαμβάνουν οι παραπάνω νόμοι και προγράμματα.
Η επίθεση όμως της πολιτείας στα

όποια κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων και οι συνεχείς αφαιμάξεις τους, με διάφορους τρόπους, σαφώς και δεν είναι στα
θετικά της περιόδου.
Αν προσθέσουμε και τους φορολογικούς παραδείσους των γειτονικών χωρών-μελών της ΕΕ
(Βουλγαρία, Κύπρος) τότε το περιβάλλον γίνεται περισσότερο περίπλοκο και οι αποφάσεις πολύ
δυσκολότερες και με πολλές μεταβλητές και αβεβαιότητες.
Το μόνο θετικό της τελευταίας πενταετίας είναι το γεγονός ότι οι
Έλληνες επιχειρηματίες έχουν
ασκηθεί και έχουν γίνει μετρ του
risk management. Πολλοί μπορούν να διδάξουν πλέον. Αυτό
με την έμφυτη προσαρμοστικότητα τους ίσως εξηγεί τη διατήρηση
των σημερινών επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις λοιπόν που σκοπεύουν να αξιοποιήσουν το ΕΣΠΑ
και το νέο αναπτυξιακό νόμο θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Ο νέος αναπτυξιακός σαφώς και
θα έχει πολύ μικρότερα ποσοστά επιδότησης από τους προηγούμενους αφού για τον καθορισμό τους, από την ΕΕ, έχει ληφθεί
υπόψη η οικονομική κατάσταση
της χώρας το 2008 και όχι η σημερινή ή των τελευταίων τουλάχιστον ετών. Αυτό έχει επηρεάσει
αρνητικά τα μέγιστα ποσοστά επιδότησης. Έτσι οι επιδοτήσεις, με
βάση τις περιοχές και το μέγεθος
των επιχειρήσεων, θα κυμαίνονται από 10 για την Αττική και μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι 45 στις
πέντε φτωχές περιφέρειες και για
τις μικρές επιχειρήσεις.
Οι συνενώσεις επιχειρήσεων, οι
νέες μικρές επιχειρήσεις, οι καινοτόμες, οι εξωστρεφείς, οι απασχολούσες περισσότερους εργαζόμενους, οι συνεταιρισμοί και οι
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, οι οικολογικές και οι

λειτουργούσες σε ειδικές περιοχές αλλά και οι των κλάδων πληροφορικής, αγροδιατροφής και
τουρισμού θα έχουν βαθμολογικό
προβάδισμα στο στάδιο των αξιολογήσεων τους σε όλα τα προγράμματα.
Αν ο νέος νόμος έχει τη λογική
των νέων ΕΣΠΑ, στον τομέα των
επιλέξιμων κλάδων, είναι σαφές
ότι θα αφορά πολύ μεγαλύτερη
γκάμα επιχειρηματικών κλάδων
και δραστηριοτήτων απ ότι είχαμε μέχρι τώρα γνωρίσει. Μένει
βεβαίως να το δούμε στην πράξη.
Με δεδομένο ότι πολλές επενδύσεις θα μπορούν να ενταχθούν
εναλλακτικά στο ΕΣΠΑ αλλά και
στον αναπτυξιακό νόμο είναι
προφανές ότι οι επιχειρηματίες
θα πρέπει να σταθμίσουν τα δεδομένα με πρώτο και βασικότερο το
ύψος της επένδυσης που θα υλοποιηθεί.
Κατά κανόνα επενδύσεις άνω
των 300-350.000 €, εκτός του
LEADER και του προγράμματος
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον τομέα της επεξεργασίας πρώτων γεωργιών υλών, θα
έχουν τύχη μόνο στον αναπτυξιακό νόμο αφού το ΕΣΠΑ δεν θα
δέχεται μεγάλες επενδύσεις.
Η ποικιλία όμως προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ δίνει, για όλη την επόμενη περίοδο, δυνατότητες πολλαπλών αιτήσεων σε επιχειρήσεις
πολλών κλάδων για εξειδικευμένες επενδύσεις σε πολλούς τομείς
δράσης.
Έτσι επιχειρήσεις που θα έχουν
ανάγκη συμπληρωματικού εξοπλισμού και μικρής κλίμακας εκσυγχρονισμούς στην παραγωγική
τους διαδικασία αλλά και την οργάνωση θα μπορέσουν με ασφάλεια να αξιοποιήσουν τα επιμέρους προγράμματα (εθνικά και
περιφερειακά) στους τομείς αυτούς. Προγράμματα που είναι σχε-

τικά απλά στις διαδικασίες τους
όπως έχει δείξει και το προηγούμενο ΕΣΠΑ.
Παράλληλα η εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων και τα κόστη προβολής στο εξωτερικό κυρίως, χωρίς να αποκλείεται και το εσωτερικό, θα καλυφθούν από αντίστοιχα
προγράμματα της μορφής των
προγραμμάτων ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
της προηγούμενης περιόδου.
Η εισαγωγή καινοτομιών στις επιχειρήσεις σχεδόν όλων των κλάδων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και νέων προϊόντων και
υπηρεσιών σε πολλούς τομείς
θα είναι στην πρώτη γραμμή των
προγραμμάτων και οι επιχειρήσεις θα μπορούν σε συνεργασία
με τεχνολογικούς φορείς (πανεπιστήμια, ειδικούς, ερευνητικά
ιδρύματα) να υλοποιήσουν επενδύσεις σε αυτή την κατεύθυνση
και να αξιοποιήσουν ανάλογες
επιδοτήσεις.
Στον τομέα αυτό πολύ σύντομα,
ίσως και μέσα στο μήνα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προκηρύξει το πρώτο τεχνολογικό
πρόγραμμα που τώρα βρίσκεται
σε διαβούλευση και είναι προϋπολογισμού 2.000.000 €.
Στον τομέα της εξοικονόμησης
ενέργειας και νερού αλλά και της
συνολικής μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος επιχειρήσεων, διαδικασιών και προϊόντων
θα έχουμε σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για όλες τις επιχειρήσεις όλη την περίοδο.
Ο τομέας της μεταποίησης τροφίμων θα επιδοτηθεί από το αντίστοιχο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως
και στην προηγούμενη περίοδο
και μάλιστα με οριζόντια ποσοστά
επιδότησης σε όλη τη χώρα.
Επίσης οι τομείς της αλιείας αλλά
και επεξεργασίας ψαριών θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα Αλι-

είας με σημαντικά ποσά για τη μεταποίηση αλλά και τον δυναμικό
και εξωστρεφή κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.
Πέραν αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει σειρά μέτρων
για τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας, με στόχο την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της οποίας οι πόροι θα
χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο.
Η έννοια της κυκλικής οικονομίας καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων, από την παραγωγή και την κατανάλωση μέχρι
τη διαχείριση των αποβλήτων και
την αγορά δευτερογενών πρώτων
υλών μέσω περισσότερης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης με στόχο να αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο
και για τις οικονομίες των χωρών.
Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει άμεση χρηματοδότηση με 650 εκατ.
ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και 5,5 δισ. ευρώ από
τα διαρθρωτικά ταμεία για τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και σε
επενδύσεις στην κυκλική οικονομία σε εθνικό επίπεδο και αυτό θα
πρέπει να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς.
Το σύνολο των παραπάνω δράσεων αλλά και άλλες μικρότερες
θα είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων όλη την τρέχουσα πλέον
προγραμματική περίοδο.
Βεβαίως όλα τα παραπάνω για να
αποδώσουν τα αναμενόμενα προϋποθέτουν σταθερό οικονομικό
περιβάλλον, σταθερούς και διαφανείς κανόνες σχέσεων πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας, ισχυρό και σταθερό τραπεζικό
σύστημα, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας στη χώρα και
την προοπτική της.
Δυστυχώς από τις παραπάνω ικανές και αναγκαίες συνθήκες σήμερα σχεδόν καμιά δεν εξασφαλίζεται επαρκώς αφού οι συνεχείς
αιφνιδιασμοί της πολιτείας αποσυντονίζουν και αποθαρρύνουν
την όποια επενδυτική δράση.
Το ανύπαρκτο τραπεζικό σύστημα
φαίνεται ότι ακόμη θα χρειαστεί
πολύ χρόνο να παίξει τον ουσιαστικό του ρόλο αυτό του αιμοδότη
της πραγματικής οικονομίας με τα
αναγκαία κεφάλαια.
Αν το επόμενο διάστημα δεν
έχουμε ένα κάπως ξεκάθαρο οικονομικό περιβάλλον είναι σαφές
ότι όλος ο σχεδιασμός θα ανατραπεί και τα αποτελέσματα θα είναι απογοητευτικά στο τέλος του
2020 που θα έχει λήξει το 5ο κοινοτικό πλαίσιο.
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Θέματα - Ανακοινώσεις

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Με νομοσχέδιο που εισάγεται άμεσα στη βουλή

Συνέχεια από τη σελ. 9

Χρειάζεται
η συμβολή όλων
ονύσιο, με κατεύθυνση και την έξοδο από την πόλη χωρίς
να επιβαρύνουν κυκλοφοριακά τους δρόμους του ιστορικού
κέντρου από την Αγίου Ανδρέου έως την Αλεξάνδρου Υψηλάντου.
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω χρειάζεται η συμβολή όλων των εμπλεκομένων, Δήμου – Περιφέρειας – ΟΛΠΑ
– Εμπορικών και Επαγγελματικών Φορέων – Αστικού ΚΤΕΛ
– ταξί και τέλος της πολιτείας, που διαχρονικά φρόντισε να
δίνει αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως τις
αναγκαίες οικονομικοτεχνικές υποδομές.
Η Δημοτική Αρχή να μην περιορίζεται στις διάφορες ανακοινώσεις – πληροφορίες για το έργο της νέας σιδηροδρομικής
γραμμής. Στο καταγγελτικό της λόγο να κηρύξει σε μείζον θέμα
για την περιοχή το παραπάνω έργο, διεκδικώντας την ουσιαστική παρέμβαση όλων των τοπικών φορέων – παραγόντων,
ούτως ώστε να διασφαλιστεί στη νέα σιδηροδρομική γραμμή
η λειτουργία του Προαστιακού που δεν θα συμβάλλει μόνο
στην εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποσυμφόρηση του
κυκλοφοριακού αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη σε όλη
την περιοχή.

Παράταση επενδύσεων
αναπτυξιακών νόμων

Ο κ. Θεόδωρος Ξυλιάς είναι Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου έναντι κτιρίου Φυσικής, στο Ρίο
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου
Πατρών, διακηρύσσει ότι την 3η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13:00 μ.μ., θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του
κυλικείου έναντι κτιρίου Φυσικής, στο Ρίο, στην Πανεπιστημιούπολη, στη
μικρή αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, Α’ κτίριο (Διοίκησης), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο. Σε περίπτωση τεχνικού
προβλήματος, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών την ίδια ημέρα και ώρα 13:30
μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν για πληροφορίες στο
2610/997.813 και να παραλαμβάνουν αντίγραφα των διακηρύξεων από
το γραφείο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου
Πατρών, α’ όροφος)..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ &
ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ANAKOINΩΣH
Περίληψη της με αριθμ. Πρωτ. 69333/6288/09-06-2015 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πατρών που έλαβε ΑΔΑ: 764ΙΟΡ1Φ-ΣΓΟ
Ο Δασάρχης Πατρών με την παραπάνω Πράξη Χαρακτηρισμού και ύστερα
από αίτημα της κας Βασιλικής Δριμάλα, χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εμβαδού 12.325,00 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Φιλιμπάρδη» Τοπικής Κοινότητας Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων
Π.Ε. Αχαΐας, ως εξής:
1.Το τμήμα Α, εμβαδού 7.641,52 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση,
κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.6 περίπτωση α του άρθρου 3
του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 32
του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159-Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
2.Τα τμήματα Β, & Γ, συνολικού εμβαδού 4.683,48 τ.μ., ως Δάσος, κατά
την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3208/03 (ΦΕΚ
303-Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα
στην παρ.1 περίπτωση ε του άρθρου 4 και σε καμία περίπτωση της παρ.2
του ιδίου άρθρου του Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα
χλωρίδα και πανίδα, αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και
αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και
ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
Κατά της Πράξης αυτής η οποία αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα
επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο, το Δημόσιο ή κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντός δύο (2) μηνών από της τελευταίας δημοσιεύσεως, ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων
Αχαΐας.
Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δασαρχείου Πατρών- Αγ.
Ανδρέου 140
(τηλ. 2610310666-2610310371-2610311824)

O ΔAΣAPXHΣ ΠATPΩN
Σταύρος Bαρβατσούλης
Δασολόγος

Με νομοσχέδιο που εισάγεται άμεσα στη βουλή παρατείνεται ο χρόνος
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους Αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και
3908/2011. Με βάση την τροποποίηση για τις επενδύσεις του νόμου
3299/2004 προβλέπεται:
1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί και έχουν ημερομηνία ολοκλήρωσής την 31/12/2015 αυτή παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2016. Αν μέχρι τότε έχουν υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης
παρατείνεται για δέκα οκτώ επιπλέον
μήνες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.
2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νό-

μου 3299/2004 και η προθεσμία ολοκλήρωσής τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016 μετά την παράταση που έχουν
λάβει το 2015. Και εδώ ισχύει η προϋπόθεση υλοποίησης, μέχρι τις 31-122016, του 50% του εγκεκριμένου έργου.
3. Οι παραπάνω δεν δικαιούνται άλλης παράτασης.
4. Για τη διαπίστωση της υλοποίησης
του 50% του εγκεκριμένου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η
υποβολή, έως τις 31 Μαρτίου 2017,
από τον επενδυτή, υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών
και πληρωμών για το έργο.
5. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν κάνει χρήση
της φορολογικής απαλλαγής του νόμου
3299/2004 δεν δύναται να παραταθεί
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016.
Επίσης με βάση την τροποποίηση για
τις επενδύσεις του νόμου 3908/2011

προβλέπεται:
1. Η παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2017
για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η
απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2012, και μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2017 για τα επενδυτικά
σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί τα έτη 2013 και 2014.
β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου έχουν
εφαρμογή και οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 όπως ισχύει.
Για την υλοποίηση των επενδυτικών
σχεδίων του Ν. 3908/2011 δεν απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση της
εγκριτικής πράξης του δανείου. Προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι η τήρηση των
όρων για τον τρόπο κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν.
3908/2011, όπως ισχύει, και το Π.Δ.
35/2011.

Επιστροφή προκαταβολών
Με την ίδια τροποποίηση ορίζεται ότι:
Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε σε επενδύσεις που έχουν
εγκριθεί και στους δύο νόμους, μπορεί να επιστραφεί, εντόκως από την
ημερομηνία χορήγησής του, μετά από
αίτηση του επενδυτή.
Με την κατάθεση του ποσού θα αποφασίζεται και η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής. Η επιστροφή του
ποσού της προκαταβολής δεν συνεπάγεται και την υποχρεωτική ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.
Θανάσης Κατής

Συνέχεια από τη σελ. 14

Το 39% των Πατρινών είναι άνεργοι!

είναι η κύρια αιτία για την μόνιμη πλέον
ανεργία στην χώρα. Με δεδομένο ότι κρατική φροντίδα δεν υπάρχει και με την Πάτρα να είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία, η
παράταξή μας έχει πλέον θέσει δημόσια το
μείζον ζήτημα της αξιοποίησης της μεγάλης περιουσίας που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων αλλά και η ίδια η πόλη», ανέφερε
σε ανακοίνωσή του ο κ. Οικονομόπουλος,
γνωστοποιώντας πως στο επόμενο διάστημα θα καταθέσει πλήρη πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να αξιοποιηθεί
το ερείπιο του Λαδόπουλου και τα δεκάδες εγκαταλελειμμένα ακίνητα στο κέντρο
της πόλης, να δημιουργηθεί καρναβαλικό
χωριό,να υπογραφούν πρωτόκολλα Συνεργασίας με το Επιμελητήριο, την Μητρόπολη ,τον Εμπορικό σύλλογο, τον ΣΕΒ,
το θαλάσσιο μέτωπο να γίνει μοχλός ανάπτυξης και τα 265 στρέμματα της πλαζ να
μην συνεχίσουν να είναι αναξιοποίητα.

Σαμούρη: «Στροφή
στην αλληλέγγυα οικονομία»

Να δοθεί έμφαση στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, που μπορούν να δώσουν διέξοδο απασχόλησης σε πολλούς
ανέργους, επεσήμανε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ολοι μαζί για την Πάτρα» Βίβιαν Σαμούρη, τονίζοντας πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συνεισφέρει
με πολλούς τρόπους, ακόμη και μέσω της
έμμεσης εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας της.
Πρότεινε πως θα πρέπει να δοθεί το βάρος πρώτον στην καταπολέμηση του υφιστάμενου συστήματος της προσωρινής και
ελαστικής εργασίας, το οποίο ανακυκλώνει τη φτώχεια, διατηρώντας, σε εφιαλτικά
ποσοστά, την ανεργία, και δεύτερον στην
κοινωνική προστασία των ανέργων.
Παράλληλα, σημείωσε ότι «οφείλουμε να
διεκδικήσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω της ορθολογικής ανάπτυξης

της χώρας, δηλαδή της ενίσχυσης των βασικών προνοιακών δομών, που σχετίζονται με την υγεία και την παιδεία, καθώς
και της ενίσχυσης της καταρρέουσας, λόγω έλλειψης κονδυλίων και προσωπικού,
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.ά.

Στ. Νικολάου: Διεκδίκηση ουσίας
Η πρόεδρος του ΕΚΠ Σταυρούλα Παναγοπούλου εξέφρασε τις επιφυλάξεις της ως
τις διεκδικήσεις της δημοτικής Αρχής, καθώς – όπως είπε- δεν υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι κι ένα αναπτυξιακό πλαίσιο.
Η κα Παναγοπούλου- Νικολάου εκτίμησε
πως θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα
από επενδύσεις, οι οποίες ωστόσο, απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ τόνισε πως η απόφαση για την πορεία προς
το Σύνταγμα, χαρακτηρίζοντάς την, κινητοποίηση επικοινωνιακού και συμβολικού
χαρακτήρα, κι όχι διεκδίκηση ουσίας.

