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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ:  α) Η με αριθμό πρωτ. 3144/7-11-2018 Ερώτηση 

 

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους 

Βουλευτές που αναφέρονται στον πίνακας κοινοποιήσεων, σας γνωρίζουμε ότι: 

Οι κυρίες και οι κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν 

ένα διαχρονικό αίτημα της ενεργοβόρου βιομηχανίας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους του 

κλάδου, ώστε να φανούν συνεπείς στα αντιπολιτευτικά τους καθήκοντα. Θα τους καλούσαμε να 

ξαναδιαβάσουν τον τίτλο και την κατακλείδα του δελτίου τύπου της ΕΒΙΚΕΝ, τo οποίo και 

επικαλούνται όπου, και οι ίδιοι, αποδέχονται το γεγονός που η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να 

αποδεχθεί. Αποδέχονται, συγκεκριμένα, την πραγματικότητα ανάκαμψης της βιομηχανικής 

παραγωγής και εν γένει της ελληνικής οικονομίας.  

Γνωρίζοντας ακόμη ότι, οι επισήμως καταγεγραμμένοι αριθμοί, από την Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία, αποδεικνύουν την συντελεσθείσα αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, τα τελευταία 

χρόνια, επιλέγουν αυτή τη φορά, καθώς δεν μπορούν να αρνηθούν την πραγματικότητα, να 

παρουσιάσουν την εν λόγω αύξηση ως αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής. Παραθέτουμε 

χαρακτηριστικά στοιχεία από το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ στις 9 Ιανουαρίου 2019, όπου 

καταγράφεται η κατά 3,1% ετήσια αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, η οποία 

υποθέτουμε ότι σίγουρα οφείλεται στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και σε καμία περίπτωση 

δεν σχετίζεται με την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ούτε με 

την έξοδο της Ελλάδας από την μνημονιακή επιτροπεία και τις αγορές.  
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Καλωσορίζουμε σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 

προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας. Θα θέλαμε ακόμη σε αυτό το 

σημείο, να τους ενημερώσουμε για το ολιστικό σχέδιο που εφαρμόζει η παρούσα κυβέρνηση για 

στηρίξει έμπρακτα την ελληνική βιομηχανία και το οποίο, όπως αποτυπώνεται και στα επίσημα 

στοιχεία, έχει αρχίσει να αποφέρει καρπούς. 

Κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η συμμετοχή της βιομηχανίας να ανέλθει σε 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στο 12% του ΑΕΠ, καθώς και ο συγκεκριμένος κλάδος να 

πρωταγωνιστήσει στον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας. Η στρατηγική μας σε αυτή την 

κατεύθυνση βασίζεται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες.  

-Στο νέο αναπτυξιακό νόμο όπου για πρώτη φορά, ο σχεδιασμός δεν επικεντρώνεται στον 

τομέα των υπηρεσιών, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά κατευθύνει τη χρηματοδότηση σε 

παραγωγικούς κλάδους όπως είναι η βιομηχανία και η μεταποίηση.  

-Στη θέσπιση νέου νομικού πλαισίου απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των 

επιχειρήσεων. Προχωρήσαμε έτσι από μία γραφειοκρατική και βαριά διαδικασία αδειοδότησης εκ 

των προτέρων, σε μια απλή διαδικασία γνωστοποίησης για την έναρξη μιας οικονομικής 

δραστηριότητας – χωρίς περιττές διατυπώσεις και επικαλύψεις – και σε ένα σύστημα, από εκεί και 

πέρα, ουσιαστικών ελέγχων εκ των υστέρων, στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. 

-Στη μέγιστη αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, κοινοτικών πόρων και 

επενδυτικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα, το 2018 και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, παραμένει 

στη κορυφή απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ καθώς και πόρων του «πακέτου Γιούνκερ». 

-Στη συγκρότηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων κάθε κλίμακας. Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα κατατεθεί για ψήφιση στη 

Βουλή το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα αποτελέσει  ένα 

σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε όλους τους παραγωγικούς 

κλάδους. 

Όσον αφορά στα διαλαμβανόμενα στην ερώτηση, θα θέλαμε αρχικά να διαψεύσουμε τα 

περί δήθεν δραματικών αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος και να σας ενημερώσουμε στη συνέχεια, 

για τα μέτρα στα οποία έχει προχωρήσει το ΥΠΕΝ, τα οποία θα οδηγήσουν στη σταδιακή μείωση 

του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία. 

-Παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας. Πρόκειται για ένα μέτρο που συμβάλει 

καθοριστικά στην διασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος και παράλληλα 

συγκρατεί το υψηλό ενεργειακό κόστος των ενεργοβόρων βιομηχανιών της χώρας μας, 

καθιστώντας τες ανταγωνιστικές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αύξηση των εξαγωγών και 

την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με άμεσα οφέλη στην εθνική οικονομία. 
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-Εφαρμογή του νέου σχήματος ΕΤΜΕΑΡ, από τις αρχές του 2019, με απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με το νέο αυτό σχήμα, θα ενισχυθεί η ενεργοβόρος βιομηχανία καθώς θα 

οδηγήσει σε μείωση του κόστους ρεύματος ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες. Ειδικότερα προβλέπεται η εφαρμογή της ελάχιστης δυνατής χρέωσης  στην 

ενεργοβόρο βιομηχανία, ενώ παράλληλα στις πολύ ενεργοβόρες βιομηχανίες θα εφαρμόζεται 

μέγιστο όριο χρέωσης εξατομικευμένο για κάθε επιχείρηση. Επισημαίνουμε ακόμη, ότι οι 

παραπάνω μειωμένες χρεώσεις, σε αντίθεση με το παρελθόν, είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό 

δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, όπου οι εκπτώσεις χορηγούνταν χωρίς αντικειμενικά κριτήρια.   

-Λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, στο πλαίσιο της δημιουργίας μίας 

ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, «target model» που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά 

την εγχώρια βιομηχανία. Αυτό καθότι, αφενός θα διαμορφωθούν οικονομικά προσιτές τιμές 

ενέργειας και αφετέρου θα μπορούν και οι ίδιοι οι βιομηχανικοί πελάτες να συμμετέχουν στην 

αγορά συνάπτοντας συμβόλαια με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, αντισταθμίζοντας και 

ελέγχοντας πλήρως το ενεργειακό κόστος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 

  

 

              Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΑΚΗΣ  

 

Σελίδες απάντησης: 4 

Σελίδες συνημμένων: 0 

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων:   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Κοινοποιήσεων:   

Βουλευτές κ.κ. 

1. Κώστα Σκρέκα 

2. Κώστα Κατσαφάδο 

3. Σπυρίδων-Άδωνι Γεωργιάδη 

4. Μαρία Αντωνίου 

5. Χρήστο Κέλλα 

6. Άννα Καραμανλή 
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7. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 

8. Νίκο Παναγιωτόπουλο 

9. Γεώργιο Καρασμάνη 

10. Ιάσονα Φωτήλα 

11. Αθανάσιο Δαβάκη 

12. Σοφία Βούλτεψη 

13. Μάνο Κόνσολα 

14. Γεώργιο Γεωργαντά 

15. Στέργιο Γιαννάκη 

16. Σάββα Αναστασιάδη 

17. Σταύρο Καλαφάτη 

18. Κατερίνα Μάρκου 

19. Θεοδώρα Μπακογιάννη 

20. Θεόδωρο Καράογλου 

21. Γεώργιο Κασαπίδη 

22. Χρήστο Μπουκώρο 

23. Γεώργιο Βαγιωνά 

24. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα 

25. Σίμο Κεδίκογλου 

26. Γεράσιμο Γιακουμάτο 

27. Κώστα Βλάση 

28. Αναστάσιο Δημοσχάκη 

29. Φωτεινή Αραμπατζή 

30. Αθανάσιο Καββαδά 

31. Απόστολο Βεσυρόπουλο 

32. Κωνσταντίνο Κοντογεώργο 

33. Αθανάσιο Μπούρα 

34. Κωνσταντίνο Κουκοδήμο 

35. Γεώργιο Κουμουτσάκο 

36. Δημήτρη Κυριαζίδη 

37. Ιωάννη Τραγάκη 

38. Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή 

39. Νίκη Κεραμέως 

40. Κώστα Τσιάρα  
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