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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: Οι Περιφέρειες ως πόλοι ανάπτυξης στο νέο επενδυτικό περιβάλλον 

 

 

Στις 7 Ιουλίου 2022, συνήλθε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, με θέμα 

ημερήσιας διάταξης: Οι Περιφέρειες ως πόλοι ανάπτυξης στο νέο επενδυτικό 

περιβάλλον. 

Ο κ. Παπαθανάσης παρουσίασε στην Επιτροπή τα αναπτυξιακά εργαλεία που 

αφορούν στον αναπτυξιακό προσανατολισμό της κυβέρνησης για τις Περιφέρειες της 

χώρας, παρουσιάζοντας τι  έχει συμβεί και τι έχει σχεδιαστεί για την εξέλιξη των 

πόρων των  διαρθρωτικών ταμείων και των αναπτυξιακών εργαλείων. 

Όπως ανέφερα και  στην τοποθέτηση μου πρέπει να αναλογιστούμε για το πόσο 

είμαστε διατεθειμένοι, εμείς ως Ελλάδα, να αλλάξουμε πορεία.  

Για το ΜέΡΑ25 το δημογραφικό πρόβλημα είναι και παραμένει  το νούμερο ένα 

πρόβλημα  στην Ελλάδα, ενώ  το δεύτερο είναι η απαξίωση του πρωτογενή τομέα για 

την Ευρώπη και για την Ελλάδα, διότι τα πάντα εξαρτώνται από εισαγωγές.  

Το ΜέΡΑ25 στο θέμα των ΣΔΙΤ είναι αντίθετο, διότι στο τέλος της ημέρας το 

οτιδήποτε δημόσιο γίνεται ιδιωτικό. 

Όπως αναφέρει και το βιβλίο του αείμνηστου καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου του 

Τάχου, το οποίο είναι γραμμένο το 2008:  «Στο πλαίσιο του κρατούντες 

οικονομικοκοινωνικού καθεστώτος η αποστολή της δημόσιας διοίκησης είναι 

αποφασιστική για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Το ελληνικό διοικητικό δίκαιο 

θα πάψει να είναι «ελληνικό», περαιτέρω θα πάψει ίσως και τυπικά σε ικανή έκταση να 

είναι διοικητικό, διότι αν επικρατήσει η πολιτικονομική τάση της επιβολής και όχι, 

απλώς, της εξέλιξης του συστήματος της απόλυτης ή σχεδόν απόλυτης φιλελεύθερης 

οικονομίας, θα μετατρέψει και το διοικητικό δίκαιο από Δημόσιο σε ιδιωτικό. Τότε, η 

ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υποθέσεων των αναγκών των λαών θα ρυθμίζεται από 

το ιδιωτικό δίκαιο και όχι από το δημόσιο δίκαιο».  

Δεδομένου ότι καμία ερώτηση μου δεν απαντήθηκε στην επιτροπή Περιφερειών 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

Πότε θα ανοίξουν οι δράσεις ποιες θα είναι αυτές και ποιο το όριο των 

χρηματοδοτήσεων; 

Ποιες οι καταληκτικές τους ημερομηνίες;   

Γιατί το όριο της επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο γίνεται 3 εκατομμύρια ευρώ, 

ενώ στον νόμο δίδεται η δυνατότητα μέχρι 10 εκατομμύρια, κύριε Υπουργέ; 
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Με δεδομένο ότι στον προηγούμενο νόμο για την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής με 

δάνειο ζητούσε το Υπουργείο μόνο μία υπεύθυνη δήλωση, με ποιο σκεπτικό ζητείται 

τώρα προέγκριση δανείου από τράπεζα, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες 

χρειάζονται δύο ίσως και παραπάνω μήνες για να εκδώσουν μια τέτοια βεβαίωση;  

Δεν προκαλείται, λοιπόν, έτσι ένα πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις που 

χρειάζονται δάνειο, ενώ οι μεγάλες και πολύ μεγάλες διαθέτουν πιο εύκολα 

ρευστότητα; 

Γιατί μόνο ορκωτοί λογιστές να ελέγχουν τα σχέδια πάνω από 700.000 και όχι, όπως 

γινόταν μέχρι τώρα, με λογιστές από το μητρώο; 

Δεν προκαλείται, έτσι, ένας αθέμιτος «ανταγωνισμός», τα μεγάλα γραφεία να 

γίνονται μεγαλύτερα και τα μικρά να εξαφανιστούν; 

Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι νησιωτική χώρα, πολλοί λογιστές είναι σε μικρά νησιά, 

πώς θα επιζήσουν αυτοί, θα πάνε όλοι στην Αθήνα να κάνουν επενδύσεις; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 




