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Κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, κυρία Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βοιωτίας, κύριε
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες, κύριοι.
Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να αναφερθώ για λίγο στα προαπαιτούμενα, κατά την
επίκαιρη ορολογία, που είναι απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλίσουμε καθεστώς
ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα της Βοιωτίας.
Σήμερα, η κρίση, η συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, τα capital controls και τα
περιορισμένα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων σε συνδυασμό με τα αυξημένα κόστη
ενέργειας και της πενιχρής χρηματοδότησης, έχουν οδηγήσει την Βοιωτία σε μαρασμό.
Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις εργασίες τους, ή έχουν κλείσει
οριστικά. Πολλές από αυτές έχουν μεταφέρει τις δραστηριότητές τους σε όμορες χώρες
των Βαλκανίων. Κατά την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας,
έχουν χαθεί επενδύσεις πάνω από €300 εκατ. και πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Οι
έντονοι προβληματισμοί και οι έκδηλες ανησυχίες των βιομηχανιών μελών του
Συνδέσμου μας για την τύχη της περιοχής μας, στην πραγματικότητα μεταφράζονται σε
πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν αναπτυξιακά κίνητρα, ότι ο συνδυασμός της ζώνης
κατάταξης της ΠΕ στον στόχο 2 και της ανυπαρξίας πρόσθετης κεφαλαιακής
επιχορήγησης για τις περισσότερες επιχειρήσεις του Νομού, θα επιταχύνει με
μαθηματική ακρίβεια τα ακολουθά αποτελέσματα:






Περαιτέρω μαρασμό, τεχνολογική απαξίωση και αποβιομηχάνιση του Νομού.
Ραγδαία αύξηση της ανεργίας που ανήλθε κατά το 2015 για το σύνολο της
Στερεάς Ελλάδας σε ποσοστό 28% έναντι 10,7% το 2009 (Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2013).
Σημειώνεται ότι ο κατατεθείς προϋπολογισμός προβλέπει ποσοστό ανεργίας
26% για το 2016.
Κατακόρυφο περιορισμό της Προστιθεμένης αξίας και των εξαγωγών του
Νομού.
Περαιτέρω επιδείνωση της πληθυσμιακής εξέλιξης της Περιφέρειας (Μείωση
στη δεκαετία κατά 9,66% έναντι 1,61 στο σύνολο της επικράτειας), σε
συνδυασμό με την ταχύτερη πληθυσμιακή γήρανση ( 163,2 ηλικιωμένοι ανά 100
παιδιά, έναντι 137 ανά 100 παιδιά σε επίπεδο χώρας).

Σήμερα που η Οικονομία διέρχεται σοβαρή κρίση, ο πυλώνας Βιομηχανία, ο οποίος
συμμετέχει στην διαμόρφωση του ΑΕΠ σε ποσοστό 9% με μέσο όρο ΕΕ 15% και στόχο
για την ΕΕ 20%, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ στήριξη σε επίπεδο κινήτρων και
υποδομών. Πώς θα επιβιώσει σήμερα η επιχείρηση που καλείται να καταβάλλει
εξοντωτικά ποσά για να μεταφέρει τα απόβλητά της στο εξωτερικό; Χωρίς
περιβαλλοντικές υποδομές δεν είναι δυνατή ούτε η επιβίωση των υφισταμένων
επιχειρήσεων ούτε η δημιουργία χώρων και περιοχών υποδοχής νέων άμεσων
επενδύσεων στον τομέα της Βιομηχανίας, πρόβλημα που και παλαιότερα έχουμε
επισημάνει. Πείτε ότι εμφανίζεται ο επίδοξος επενδυτής και ζητά από την Πολιτεία,
από την Περιφέρεια ή από τον Δήμο να του υποδείξουν ένα χώρο να εγκατασταθεί.
Υπάρχουν, στην περιοχή, οργανωμένοι χώροι υποδοχής νέων παραγωγικών
δραστηριοτήτων; Όχι. Ποία θα είναι η συνέχεια ; ή δεν θα κάνει την επένδυση, ή θα
αναζητήσει ένα φθηνό γεωτεμάχιο για να μπει έτσι στη χωρίς τελειωμό βάσανο των
διαδικασιών αδειοδότησης του, της εμπλοκής του σε πιθανή περιβαλλοντική αταξία
και της προφανούς συμμετοχής του περαιτέρω, στη χωρία της μη ανεκτής πλέον
άτακτης και μη χωροθετημένης διασποράς παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Πώς είναι δυνατό να προσδοκούμε βιομηχανικές επενδύσεις χωρίς
περιβαλλοντικές υποδομές;

βασικές

Πώς είναι δυνατό να προσδοκούμε βιομηχανικές επενδύσεις χωρίς χωροθέτηση; Είναι
ώρα, με βάση αυτή και με βάση την ανάλυση των αιτίων και των αιτιατών, να
προχωρήσουμε σε προτάσεις και σε εισηγήσεις που θα αποτελέσουν το ερέθισμα της
Πολιτείας, την μεγάλη ώθηση, το νέο ξεκίνημα.
Η καλύτερη με τις παρούσες συνθήκες αρχή είναι το άνοιγμα των κρουνών
χρηματοδότησης και επιχορήγησης των επιχειρήσεων, όχι βέβαια με τον τρόπο που
έγινε στο παρελθόν, αλλά με απόλυτα αναπτυξιακά κριτήρια. Ωστόσο κανείς δεν θα
αποτολμήσει να αντλήσει τα πρώτα λιγοστά έστω, διατιθέμενα χρήματα, αν
προηγουμένως δεν πεισθεί ότι το επιχειρηματικό κλίμα είναι ευνοϊκό, αν δεν υπάρξει
πολιτική σταθερότητα και η ελάχιστη Εθνική συνεννόηση.
Κανείς δεν θα επιχειρήσει, αν προηγουμένως δεν υπάρξουν αναπτυξιακά κίνητρα,
κατεξοχήν θεσμικά, αξιόπιστη Διοικητική πρακτική. Δεν είναι πχ. αποδεκτό να
απαιτείται η γνωμοδότηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, 19 Υπηρεσιών και στο τέλος να
διαρρέουν 72 εβδομάδες προκειμένου να χορηγηθεί μία περιβαλλοντική άδεια ή μία
άδεια επέκτασης ή μία άδεια εγκατάστασης.
Δεν είναι δυνατό να περιμένει κανείς ανάπτυξη με το ισχύον φορολογικό καθεστώς τη
στιγμή που στη γειτονιά μας υπάρχει πολύ ελκυστική φορολογική αντιμετώπιση.

Άλλωστε οι προσδοκώμενοι να εισπραχθούν φόροι πρέπει να βασίζονται περισσότερο
στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και όχι στο ύψος του ποσοστού με το οποίο
υπολογίζονται. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα δούμε επενδύσεις αν δεν δούμε
προηγουμένως βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.
Όλα όσα σας προανέφερα συνιστούν προαπαιτούμενα για την επιβίωση και την
περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής .
Ανακεφαλαιώνοντας καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις:
 Προτάσεις για την εξυγίανση της ΑΒΣ Οινοφύτων Σχηματαρίου
Να γίνει αποδεκτή η αναγκαιότητα ίδρυσης ΕΠΕ (Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης)
Οινοφύτων-Σχηματαρίου προκειμένου:
•

Να γίνει οριοθέτηση της ΑΒΣ (Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης) ΟινοφύτωνΣχηματαρίου που θα επιτρέψει τη χωροταξική οργάνωση και θα ορίσει τις
χρήσεις γης

•

Σήμερα έχουμε εκτός σχεδίου δόμηση , δεν έχουμε χρήσεις γης.

•

Έχουμε διάσπαρτα βιομηχανικά γήπεδα περιβαλλόμενα από εκτάσεις με
γεωργική χρήση, που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη, σχεδόν αδύνατη, την
οποιαδήποτε επέκταση και ανάπτυξη.

•

Θα εγκατασταθούν νέες επιχειρήσεις που θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας.

•

Έτσι θα αναπτυχθούν συνέργειες, Πολλαπλάσιο ΑΕΠ και πρόσθετα έσοδα για
το κράτος.

•

Τέλος θα υπάρξει αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική διαχείριση.

Δεν είναι σκοπός μου να επεκταθώ περισσότερο το έχω κάνει ήδη σε πολλές άλλες
ευκαιρίες.
Για τους ανωτέρω λόγους, χαιρετίζουμε την πρόταση του κ. Περιφερειάρχη να
συζητηθεί ευρύτερα το θέμα της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης ΟινοφύτωνΣχηματαρίου, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης πρωτοβουλίας για δημιουργία
Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων- Σχηματαρίου στο πλαίσιο των διατάξεων του
Ν.3982/11.

Για εμάς, που πασχίζουμε από το 1996 να αποκτήσει η περιοχή τις ελάχιστες
περιβαλλοντικές υποδομές θα είναι μεγάλη ηθική και επαγγελματική ικανοποίηση και
δικαίωση.
Καλή επιτυχία
Ευχαριστώ.

