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ΘΕΜΑ: Αδικαιολόγητος αποκλεισµός κατασκευαστικού κλάδου από τις προβλέψεις
του Αναπτυξιακού Νόµου.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού που κατατέθηκε
στην Βουλή προς ψήφιση µε θέµα «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις», που αφορά στον νέο
αναπτυξιακό νόµο, περιγράφονται τα υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια.
Ειδικότερα το άρθρο 7 προβλέπει τα εξής:
"Άρθρο 7
Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια
1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τοµέων
της οικονοµίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων.
2. ∆εν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόµου επενδυτικά
σχέδια:
Α. ....................
Β. Με βάση την «Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθµοί
∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) 2008» [Υ.Α. 1100330/1954/∆Μ/2008 (2149Β΄) και
Εγκ./Πολ.1133/2008], και µε την επιφύλαξη των άρθρων 32 έως 69 του παρόντος:
.....................
.....................
-41- Κατασκευές Κτηρίων
-42- Έργα πολιτικού µηχανικού.
-43- Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
......................
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών - τεχνικές
δοκιµές και αναλύσεις."
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Επίσης, στο άρθρο 32, του Σχεδίου Νόµου, γίνεται περιγραφή των «∆ικαιούχων
Επιχειρήσεων και των Υπαγοµένων επενδυτικών Σχεδίων» στο καθεστώς «Ενισχύσεις
Μηχανολογικού Εξοπλισµού». Ειδικότερα στην παράγραφο 2 αυτού αναφέρει:
"2. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7,
µε εξαίρεση τα προβλεπόµενα στην περ. α’ της παρ.4 του άρθρου 7."
Με βάση τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τη δική µας ανάγνωση του σχεδίου νόµου οι
εργοληπτικές / τεχνικές εταιρείες εξαιρούνται τόσο του καθεστώτος "Ενισχύσεις
Μηχανολογικού Εξοπλισµού" όσο και των λοιπών δυνατοτήτων που προσφέρει ο
αναπτυξιακός νόµος που πρόκειται να ψηφιστεί.
Εφόσον αυτό αληθεύει αδυνατούµε να κατανοήσουµε την επιλογή σας, µε οικονοµικά
κριτήρια, αφού όπως πολύ καλά γνωρίζεται ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί
νοµοτελειακά κλάδο µε αναπτυξιακή διάσταση, ανεξαρτήτως του κέντρου βάρους του
αναπτυξιακού σχεδίου που έχετε σχεδιάσει.
Το επίπεδο των εγχώριων υποδοµών παρουσιάζει σηµαντικότατη υστέρηση έναντι του
κοινοτικού µέσου όρου, ενώ και οι ανάγκες συντήρησης και αναβάθµισης των υφιστάµενων
υποδοµών είναι πολλαπλάσιες.
Ταυτόχρονα η προσδοκία του Ελληνικού Κράτους για αυξηµένη εξωστρέφεια των ελληνικών
τεχνικών επιχειρήσεων δεν συνάδει µε τον αποκλεισµό τους από τη δυνατότητα ανανέωσης
του µηχανολογικού εξοπλισµού τους µε ευµενείς όρους, που όλες οι υπόλοιπες εγχώριες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους τοµείς επιχειρηµατικότητας θα έχουν.
Ελπίζουµε η ως άνω εξαίρεση να αποτελεί ακούσια επιλογή και όχι συνειδητή επιλογή
οικονοµικής πολιτικής του Υπουργείου σας και ως εκ τούτου σας ζητούµε να εντάξετε και
τις τεχνικές / εργοληπτικές επιχειρήσεις στις διατάξεις του αναπτυξιακού.
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