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Θέσεις και προτάσεις της ∆Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για το νέο Αναπτυξιακό Νόµο 

 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, µετά από αναλυτική µελέτη του σχεδίου και του τελικού 

κειµένου του  νόµου 3299/2004, «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και 

την Περιφερειακή Σύγκλιση», µε την υποστήριξη ειδικής οµάδας εργασίας,  κατέληξε στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα:  

  

Α. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Οι κύριες διαφοροποιήσεις που επέρχονται µε το νέο αναπτυξιακό  νόµο και οι οποίες  λογίζονται 

στα θετικά σηµεία αυτού είναι: 

1) Η κατάργηση της διάκρισης των επιχειρήσεων σε παλαιές και νέες .  
Η διάταξη αυτή (η οποία ίσχυε µε βάση τον προηγούµενο νόµο 2601/98) ήταν απαγορευτική 

για ένα µεγάλο µέρος αξιόλογων και υγιών επιχειρήσεων, που ανήκαν στους παλαιούς φορείς 

και οι οποίες έτσι αποκλείονταν από κάθε δυνατότητα ενίσχυσής τους για επέκταση και 

εκσυγχρονισµό. 

 

2) Η διεύρυνση της γκάµας των επιχορηγούµενων κλάδων ιδιαίτερα στον τριτογενή 
τοµέα (άρθρο 3), καθώς και η διεύρυνση των επιλέξιµων δαπανών. 

 Είναι πλέον δυνατή η ένταξη στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόµου και άλλων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε δυναµικούς κλάδους µε προοπτική ανάπτυξης -ιδιαίτερα 

στον τριτογενή τοµέα- όπως οι µεταφορικές επιχειρήσεις για δηµιουργία υποδοµών 

αποθήκευσης, συσκευασίας, τυποποίησης και χώρων στάθµευσης φορτηγών, η δηµιουργία 

εµπορευµατικών σταθµών και διαµετακοµιστικών κέντρων, η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής 

αλυσίδας (logistics), η δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών και η παροχή 

καινοτοµικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας κλίµακας, η αναβάθµιση της ποιότητας 

των παραγοµένων προϊόντων ή και υπηρεσιών υφισταµένων επιχειρήσεων, κ.ά. 

 

3) Η κατάργηση της σύνδεσης ύψους ενίσχυσης µε τις δηµιουργούµενες θέσεις 
εργασίας και η αντ’ αυτού  σύνδεση της απασχόλησης µε τις επιχορηγήσεις.  

Το µέτρο αυτό κρίνεται ως ορθό, καθώς θεωρείται αυτονόητο ότι κάθε νέα επένδυση 
δηµιουργεί έτσι κι αλλιώς νέες θέσεις εργασίας, που αυτές είναι που θα επιχορηγούνται 
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πλέον βάσει του νέου νόµου σε ποσοστό που ξεκινάει από 35% και φτάνει µέχρι και  
48,1% (ανάλογα µε τη ζώνη κινήτρων και την κατηγορία της επένδυσης) και όχι να 
αναγκάζεται ο επενδυτής, προκειµένου να λάβει υψηλότερη επιδότηση, να προβλέπει 
στο επενδυτικό του σχέδιο τη  δηµιουργία περισσοτέρων νέων θέσεων εργασίας, 
πράγµα που έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα της επένδυσης (αυτό ίσχυε βάσει του 
προηγούµενου Ν. 2601/98). 
Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο στα κριτήρια αξιολόγησης να προβλέπεται ευνοϊκότερη 
βαθµολόγηση επιχείρησης, η οποία την τελευταία πενταετία διατηρεί ή/ και αυξάνει (σε 
ποσοστό) το απασχολούµενο προσωπικό της, συγκριτικά µε άλλη η οποία -παρά την 
κερδοφορία της- παρουσιάζει διαχρονικά τάσεις µείωσης των θέσεων εργασίας. 
 
 

4) Οι αυξηµένες ενισχύσεις έως και 15% στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 
του τοµέα δραστηριότητας αυτών (άρθρο 4). 

Είναι ενθαρρυντικό ότι το νέο σχέδιο νόµου προβλέπει αυξηµένα κίνητρα (έως και 15% 

επιπλέον) για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της 

Ελληνικής Οικονοµίας (υπάρχουν περί τις 800.000 καταγεγραµµένες ΜΜΕ αυτή τη στιγµή στη 

χώρα). Ωστόσο, εκκρεµεί να καθοριστεί µε Κ.Υ.Α. το ποσοστό της ενίσχυσης αυτής ανά Νοµό. 

Επιπλέον, είναι σηµαντική και η προβλεπόµενη πρόσθετη επιδότηση µε 5% των νέων 

επιχειρήσεων (η οποία θα ισχύει και για τις τουριστικές επενδύσεις που έχουν στόχο τη 

δηµιουργία ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων), πράγµα που οπωσδήποτε δίδει ένα 

ακόµη παραπάνω κίνητρο στους υποψήφιους επενδυτές για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. 

 

5)  Η µείωση του κατώτερου ποσοστού της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή στο 25%  
(από 40% που ήταν προηγουµένως) (άρθρο 5). 

Το γεγονός αυτό είναι προφανές ότι καθιστά ελκυστικότερο το νόµο, καθώς διευρύνει τη 
δεξαµενή των πιθανών επενδυτών, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί και το Τραπεζικό 
σύστηµα της χώρας, το  οποίο καλείται πλέον να αναλάβει το δικό του σηµαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη του τόπου. 
 

6) Η  γενικότερη  απλούστευση του επενδυτικού πλαισίου και της διαδικασίας. 

 
7) Η συντόµευση του χρόνου από την υποβολή της πρότασης ως την έγκρισή της, 

καθώς και του χρόνου ελέγχου και αποπληρωµής της επένδυσης (άρθρο 7) .   
Ο χρόνος αξιολόγησης της πρότασης µειώνεται από 3 σε 2 µήνες, ενώ ο έλεγχος της 
επένδυσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες πρέπει να γίνεται εντός µηνός από την 
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου και η όλη διαδικασία 
παραλαβής και εκκαθάρισης να έχει ολοκληρωθεί εντός διµήνου από την  ηµεροµηνία  
εκκίνησής  της. Τα ανωτέρω προβλεπόµενα µέτρα ήσαν λίγο-πολύ αναγκαία, αφού η εκ 
των πραγµάτων περιορισµένη διάρκεια ισχύος του νέου νοµοσχεδίου (έως τα τέλη του 
2006), λόγω µεταβολής του χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Κοινότητας για τη 
νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013), καθιστά πλέον επιτακτικότατη την ανάγκη 
επίσπευσης των διαδικασιών, προκειµένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη και έγκαιρη 
απορρόφηση των πόρων του Γ’ ΚΠΣ, στο οποίο είναι ενταγµένο το παρόν νοµοσχέδιο.  
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8) Η δυνατότητα λήψης άµεσης προκαταβολής έως και  30% της κεφαλαιακής 

ενίσχυσης µε την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής  
     (άρθρο 8). 
Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή αποτελεί µια αξιόλογη ταµειακή συνδροµή για τον επενδυτή 

προκειµένου αυτός να διευκολυνθεί κατά τα πρώτα στάδια   υλοποίησης της επένδυσης. 

 
9) Η δυνατότητα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους (άρθρο 7). 
Με τη διάταξη αυτή διευρύνεται το χρονικό εύρος των ηµεροµηνιών κατά τις οποίες ο 

ενδιαφερόµενος επενδυτής είναι σε θέση να υποβάλει την αίτησή του στις αρµόδιες υπηρεσίες 

κατά 3,5 µήνες, αφού µε βάση την προηγούµενη Νοµοθεσία η παραλαβή αιτήσεων για ένταξη 

στον αναπτυξιακό νόµο µπορούσε να γίνει µόνο κατά το χρονικό διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 

έως 15 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους.  

 

10)  Η αναστολή  της επιχορήγησης της επένδυσης, 
 σε περίπτωση  κατά    την οποία η επιδοτούµενη επιχείρηση µεταφέρει  µέρος ή το σύνολο 

των αρµοδιοτήτων της στο εξωτερικό. Είναι προφανές ότι το µέτρο αυτό βρίσκεται στη σωστή 

κατεύθυνση, καθώς δρα αποτρεπτικά για τις επιχειρήσεις εκείνες που µέσα στα πλάνα τους 

εξετάζουν την προοπτική µετακόµισής τους σε άλλες (γειτονικές) χώρες προς µεγιστοποίηση 

του κέρδους τους, φαινόµενο ιδιαίτερα συχνό στη Β.Ελλάδα για ορισµένους παραγωγικούς 

κλάδους (π.χ. στον κλάδο της ένδυσης). 

 

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Παρά όµως τα ως άνω θετικά στοιχεία του καινούργιου νοµοσχεδίου, υπάρχουν πάντοτε 

περιθώρια για την περαιτέρω βελτίωσή του και σ’αυτήν την κατεύθυνση αποσκοπούν οι 

παρακάτω προτάσεις-Θέσεις του  ΤΕΕ/ΤΚΜ : 
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 Η οριζόντια εφαρµογή (ίδιο ποσοστό ενίσχυσης –35%- για όλες τις περιοχές της χώρας) 

των ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επενδύσεων 5) θα 

οδηγήσει µε απόλυτη βεβαιότητα στην στρέβλωση του περιφερειακού χαρακτήρα του 

Νόµου, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν µε την εγκατάσταση των περισσοτέρων 

επενδύσεων ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Για το 

λόγο αυτό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει την εφαρµογή συγκεκριµένων ποσοστώσεων για την 

ενίσχυση των ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων στο Νοµό Αττικής.  
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το νέο Νόµο, η επιχορήγηση ή/και επιδότηση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης διαµορφώνεται ώς εξής: 

 

Κατηγορία 
επένδυσης 

Περιοχή 
Α 

Περιοχή 
Β 

Περιοχή 
Γ 

Περιοχή 
∆1 

Περιοχή 
∆2 

Περιοχή 
∆3 

Κατηγορία 1 0% 18% 30% 35% 40% 40% 
Κατηγορία 2 0% 13% 25% 35% 35% 35% 
Κατηγορία 3 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
Κατηγορία 4 30% 30% 35% 35% 40% 40% 
Κατηγορία 5 35% 35% 35% 35% 35% 35% 
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Το εύλογο ερώτηµα που τίθεται από την µελέτη του ανωτέρω πίνακα είναι ότι µε 
καθόλου διαφορά στην επιχορήγηση (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 5 & 3) ή µόνο 5% -10% 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4), γιατί κάποιος να επενδύσει στην Περιοχή ∆’ και να µην προτιµήσει 
την Περιοχή Γ µε επιχορήγηση 35% για την επένδυσή του  ή ακόµη και τις Περιοχές 
Α’ και Β’ µε επιχορήγηση 30% (για Κατηγορία επένδυσης 4);  Επίσης, από τον 
παραπάνω πίνακα προκύπτει σαφώς ότι δεν υφίσταται κανένας ισχυρός λόγος 
(κίνητρο) για την επιλογή της Περιοχής ∆’, όταν πρόκειται για επενδύσεις 
κατηγοριών 5 & 3. Ετσι, η προοπτική της Περιφερειακής Σύγκλισης, στην οποία 
στοχεύει το νέο Νοµοσχέδιο, παραγκωνίζεται στην πράξη.   Από τα δηµοσιευµένα 
µάλιστα ιστορικά στοιχεία των προηγουµένων ετών, που αφορούν στην κατανοµή 
των εγκεκριµένων επενδύσεων του άρθρου 23Α του Ν.2234/94 ανά Περιφέρεια 
υλοποίησης, είναι ξεκάθαρο το πρόβληµα υδροκεφαλισµού που έχει δηµιουργηθεί, 
αφού η Αττική  έχει απορροφήσει το 70% του συνόλου των επενδύσεων, η Κεντρική 
Μακεδονία το 15% και όλες µαζί οι λοιπές Περιφέρειες το υπόλοιπο 15%, ενώ η 
ανάλυση του τελευταίου ποσοστού ανά Περιφέρεια δείχνει  0% έως και 4% 
απορρόφηση (µόνο) για καθεµιά από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. 

 

 Τα παρεχόµενα ποσοστά φορολογικών απαλλαγών παρουσιάζουν µια εξοµοίωση στις 

περισσότερες περιοχές και κατηγορίες επενδύσεων, οδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε 

έλλειψη κινήτρων για φοροαπαλλαγές επενδύσεων που υλοποιούνται στις περιοχές  Γ και 

∆ σε σχέση µε τις περιοχές Α και Β. Είναι σηµαντικό να υιοθετηθεί µία κλιµάκωση των 
ποσοστών φοροαπαλλαγής (ή αφορολόγητων αποθεµατικών) ανάλογα µε την 
περιοχή και να προβλεφθούν αυξηµένα ποσοστά  για την περιοχή ∆.     

      Η φορολογική απαλλαγή που προβλέπει το Νοµοσχέδιο είναι η εξής: 

 

Κατηγορία 
επένδυσης 

Περιοχή 
Α 

Περιοχή 
Β 

Περιοχή 
Γ 

Περιοχή 
∆1 

Περιοχή 
∆2 

Περιοχή 
∆3 

Κατηγορία 1 0% 50% 100% 100% 100% 100% 
Κατηγορία 2 0% 50% 100% 100% 100% 100% 
Κατηγορία 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Κατηγορία 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Κατηγορία 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Το ερώτηµα όµως που εύλογα προκύπτει (και το οποίο είναι αντίστοιχο µε τα ερωτήµατα 
που παρουσιάστηκαν για τον προηγούµενο πίνακα επιχορήγησης/επιδότησης της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης) είναι: Τι επιπλέον κίνητρο φορολογικής απαλλαγής έχει µια  
επιχείρηση  ώστε να εγκατασταθεί στη Γ ή ∆ περιοχή αντί της Α’ ή Β’ ;  ή µήπως ο 
νοµοθέτης θεωρεί ότι απλά και µόνο η εγκατάσταση στη Γ ή ∆ περιοχή  είναι από µόνη της 
ικανή (και αρκετή) για να εξασφαλίσει στην επιχείρηση, που θα το αποτολµήσει,  τόσο 
υψηλή κερδοφορία, ώστε να  αξιοποιήσει σε υψηλότερο βαθµό και µε περισσότερο 
οικονοµικό όφελος το κατά τα άλλα ίδιο ποσοστό φορολογικής απαλλαγής, που 
προβλέπεται για  αντίστοιχων κατηγοριών επενδύσεις στις περιοχές Α και Β; (η 
πραγµατικότητα όµως έχει δείξει ότι σπανίως η κερδοφορία των επιχειρήσεων των ζωνών Γ 
και ∆ µπορεί να υπερβεί εκείνην αντιστοίχων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στις 
ζώνες Α’ και Β’) 

 
 Σύµφωνα µε το νέο Νόµο, η προβλεπόµενη επιχορήγηση του κόστους της 

δηµιουργούµενης απασχόλησης είναι η κάτωθι: 

 

Κατηγορία 
επένδυσης 

Περιοχή 
Α 

Περιοχή 
Β 

Περιοχή 
Γ 

Περιοχή 
∆1 

Περιοχή 
∆2 

Περιοχή 
∆3 

Κατηγορία 1 0,0% 18,4% 35,1% 40,0% 45,5% 48,1% 

Κατηγορία 2 0,0% 18,4% 33,2% 40,0% 45,5% 45,5% 

Κατηγορία 3 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 

Κατηγορία 4 35,0% 35,0% 40,0% 40,0% 45,5% 48,1% 

Κατηγορία 5 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 

 

Είναι όµως «ηλίου φαεινότερο» ότι η παραπάνω επιχορήγηση του κόστους της 
δηµιουργούµενης απασχόλησης δεν θα χρησιµοποιηθεί σχεδόν από κανέναν, αφού τα 
οφέλη από το αφορολόγητο αποθεµατικό ή από την επιχορήγηση θα είναι σε κάθε 
περίπτωση σαφώς υψηλότερα. Κατά συνέπεια, ο παραπάνω πίνακας δεν θα έχει στην 
πράξη κανένα ουσιαστικό αντίκρυσµα και ενδιαφέρον για τους επενδυτές και τις 
επιχειρήσεις.  

Επιπλέον, η κατάργηση του ποσοστού επιχορήγησης 12% του µισθολογικού κόστους και η 
επιδότηση επιτοκίου 3% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα δηµιουργήσει πρόσθετα οικονοµικά προβλήµατα 
στα ήδη υπάρχοντα σ’ αυτές, καθώς και εντάσεις στις σχέσεις επιχειρήσεων και 
εργαζοµένων. Γι’ αυτό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει η εν λόγω πολιτική  για τις επιχειρήσεις της 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης να µην αλλάξει αλλά να παραµείνει ισχύουσα ως έχει και µε το 

νέο Αναπτυξιακό νόµο.  

 Το νοµoσχέδιο εντάσσει το Νοµό Θεσσαλονίκης στην ίδια ζώνη κινήτρων µε το Νοµό 

Αττικής (Ζώνη Α’), µε εξαίρεση την επαρχία Λαγκαδά και το τµήµα δυτικά του ποταµού 
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Αξιού. Αυτό όµως αποτελεί κατάφωρη αδικία για το νοµό Θεσ/νίκης που µετά τη µεταφορά 

του στη Ζώνη Α΄ µε το Ν.2601/98 (από τη Ζώνη Β’, στην οποία τον κατέτασσε ο προ-

προηγούµενος αναπτυξιακός νόµος 1892/90), είδε τα οικονοµικά του µεγέθη (π.χ. δείκτης 

ανεργίας στο 16,9%, πτώση του Α.Ε.Π. της περιοχής στην 5η θέση της χώρας, δραµατική 

αποβιοµηχάνιση µε το κλείσιµο µεγάλου αριθµού βιοµηχανικών µονάδων) να 

συρρικνώνονται σε βαθµό ανησυχητικό. Έτσι, παρά το κοινό αίτηµα όλων ανεξαιρέτως 
των φορέων της πόλης και παρά της επανειληµµένες υποσχέσεις των πολιτικών για 

µεταφορά του Ν. Θεσσαλονίκης σε ευνοϊκότερη ζώνη κινήτρων, εν τούτοις για µια ακόµη 

φορά ο Ν. Θεσσαλονίκης, η δεύτερη µεγαλύτερη βιοµηχανική περιοχή της χώρας, µε 

υποδοµές που θα µπορούσαν να στηρίξουν και να δώσουν ώθηση στη συνολική 

βιοµηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας, αντιµετωπίζεται µε αδιαφορία. Για το λόγο αυτό, το 

ΤΕΕ/ΤΚΜ συντάσσεται µε το αίτηµα και των λοιπών φορέων της πόλης και υποστηρίζει τη 

θέση πως ο Ν. Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ενταχθεί σε ευνοϊκότερη ζώνη κινήτρων του 

νέου αναπτυξιακού νόµου. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η µεταφορά του νοµού στη 
Ζώνη Β΄+7% (ήτοι, επιδότηση 25% για τις κατηγορίες επενδύσεων Ι και ΙΙ ), ενώ της 
επαρχίας Λαγκαδά καθώς και του ∆υτικού τµήµατος του ποταµού Αξιού στη Ζώνη Γ’. 

 

 Σχεδόν κάθε υποβαλλόµενο προς ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο επενδυτικό σχέδιο 

περιλαµβάνει οπωσδήποτε δαπάνες που αφορούν: α) δηµιουργία ή τροποποίηση & 

επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, β) ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις,  γ) αγορά 

µηχανολογικού, ηλεκρολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισµού,  δ) ειδικές κατασκευές και 

τεχνικές εγκαταστάσεις. Εποµένως, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι ενέργειες  

αυτές σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο εργασίας των ∆ιπλ. Μηχανικών της χώρας, οι 

οποίοι εµπλέκονται σε πολύ µεγάλο βαθµό (και µάλιστα όσο κανένας άλλος επιστηµονικός 

κλάδος) στην πορεία υλοποίησης των επενδύσεων αυτών. Εν τούτοις, στο νέο αναπτυξιακό 

νόµο συµβαίνει το εξής παράδοξο: το ΤΕΕ, ο θεσµοθετηµένος σύµβουλος της Πολιτείας επί 

τεχνικών θεµάτων, καθώς και τα µέλη αυτού που εργάζονται στις αρµόδιες ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες,  να παραβλέπονται εντελώς και ενώ στις Γνωµοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 

7, παραγρ.15, (α),(β),(γ),(δ),(ε) προβλέπεται η συµµετοχή εκπροσώπων άλλων φορέων 

όπως π.χ. ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΕ, η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, το ΤΕΕ αγνοείται πλήρως, ενώ, 

ως ο πλέον αρµόδιος φορέας, δικαιούται να έχει άποψη (και µάλιστα άποψη  ουσιαστική, 

βαρύνουσα και έγκυρη) για το τεχνικό σκέλος της επένδυσης. Παροµοίως, στις ως άνω 

Επιτροπές δεν αναφέρεται στο νέο νόµο ρητά και ξεκάθαρα  και, κυρίως χωρίς παράθυρα 
παρερµηνειών, ότι εισηγητές επί των ανωτέρω τεχνικών θεµάτων θα πρέπει 

απαραιτήτως να είναι ∆ιπλ. Μηχανικοί των αρµοδίων Υπηρεσιών, των  αντιστοίχων 
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ειδικοτήτων (Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί µηχανικοί για τα κτιριακά, Μηχανολόγοι και 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για τα Ηλ/µηχανολογικά, Χηµικοί Μηχανικοί για χηµικές 

εγκαταστάσεις κλπ.). 

Συνοψίζοντας, η συνολική πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το συγκεκριµένο θέµα είναι η εξής: Να 

περιληφθεί στο υπό ψήφιση Νοµοσχέδιο ότι: α) στις Γνωµοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 7, 

παράγρ.15 συµµετέχει οπωσδήποτε και εκπρόσωπος του ΤΕΕ, β) στις ίδιες Επιτροπές, 

εισηγητές επί θεµάτων τεχνικών ορίζονται απαραιτήτως ∆ιπλ. Μηχανικοί  των αρµοδίων 

∆ηµοσίων υπηρεσιών, µε συναφείς προς το αντικείµενο της επένδυσης ειδικότητες 

(Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί µηχανικοί για τα κτιριακά, Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 

για τα Ηλ/µηχανολογικά, Χηµικοί Μηχανικοί για χηµικές εγκαταστάσεις κλπ.), γ) η ίδια ακριβώς 

µε την ως άνω προτεινόµενη ρύθµιση (β) πρέπει να ενσωµατωθεί και στη διατύπωση του 

άρθρου 7, παράγρ.17, που αναφέρεται στη συγκρότηση των «Οργάνων Ελέγχου» της 

επένδυσης, καθώς και στην παράγρ. 8 του ιδίου άρθρου, που οµιλεί για τη διαδικασία 

αξιολόγησης των προτάσεων. 

  

 Όσον αφορά στο καθεστώς που πρέπει να διέπει τις ειδικές επενδύσεις, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

προτείνει την καθιέρωση αυξηµένου οικονοµικού κινήτρου για τις επενδύσεις της 

κατηγορίας αυτής (αύξηση επιχορήγησης τουλάχιστον κατά 5%), δεδοµένου οτι τέτοιου 

είδους επενδύσεις συµβάλλουν σηµαντικά στην Τεχνολογική ανάπτυξη  της χώρας. 

Προτείνεται η κατηγορία των ειδικών επενδύσεων να περιλαµβάνει επίσης και : 

 Επενδύσεις σε θέµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

 Επενδύσεις παραγωγής βιοκαυσίµου από εκµετάλλευση βιοµάζας. Υπενθυµίζεται εδώ η 

κοινοτική υποχρέωση της χώρας µας να πετύχει τη χρήση βιοκαυσίµου ως ποσοστό 

τουλάχιστον  5% των συνολικών συµβατικών καυσίµων έως το 2010. 

 Επιχειρήσεις συµπαραγωγής (ενέργειας – ηλεκτρισµού) από βιοµηχανικά απόβλητα σε 

συνδυασµό µε φυσικό αέριο. 

 Επιχειρήσεις παραγωγής εξειδικευµένου λογισµικού για οργάνωση, βελτιστοποίηση και 

διαχείριση παραγωγής. 
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 Θεωρείται σκόπιµο να αυξηθεί το ανώτατο ύψος των επενδύσεων που υποβάλλονται και 

αξιολογούνται στις γνωµοδοτικές επιτροπές και υπηρεσίες της κάθε Περιφέρειας, γιατί η έως 

τώρα εµπειρία έχει δείξει ότι εκδηλώνεται   έντονη δυσαρέσκεια από τους υποψήφιους 

επενδυτές όταν αυτοί -λόγω του ύψους της προτεινόµενης επένδυσης- αναγκάζονται να 

υποβάλουν το φάκελό τους στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και όχι στην αρµόδια υπηρεσία 

της Περιφέρειας τους. Για το λόγο αυτό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ  προτείνει να τροποποιηθούν τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παράγρ.1 του νοµοσχεδίου όρια και να γίνουν 6 εκατ. € για 
την Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας και 4 εκατ. € για τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας. 

 
 Το προτεινόµενο σχέδιο Νόµου προβλέπει τη δυνατότητα αξιολόγησης των επενδυτικών 

προτάσεων και από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα υποβάλλουν την έκθεσή τους στις 

αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, οι οποίες µε τη σειρά τους θα προβαίνουν και αυτές σε 

κάποιας µορφής έλεγχο των προτάσεων και στη συνέχεια θα συντάσσουν το σχετικό 

εισηγητικό σηµείωµα. Είναι φανερό ότι η διαδικασία αυτή αντί να απλουστεύει τις διαδικασίες 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων τις καθιστά περισσότερο πολύπλοκες και χρονοβόρες, 

ενώ παράλληλα υποβαθµίζει το ρόλο των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών της χώρας, χωρίς µάλιστα να 

υπάρχει µέσα στο νέο νόµο και σαφής περιγραφή αντικειµενικών κριτηρίων µε βάση τα οποία 

θα γίνεται η ανάθεση των αξιολογήσεων σε εξωτερικές ιδιωτικές Εταιρείες. Κατ΄αυτόν τον 

τρόπο όµως δεν διασφαλίζεται η µη διαπλοκή των ως άνω ιδιωτικών Εταιρειών µε τους 

αιτούµενους την επιχορήγηση επενδυτές αλλά ούτε και η σωστή στελέχωση αυτών µε ειδικούς, 

που υπαγορεύονται κατά περίπτωση από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε επένδυσης. Γι’ 

αυτό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων να γίνεται 
αποκλειστικά και µόνο από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, στελεχωµένες µε τους καθ’ 
ύλην αρµόδιους ∆ιπλ. Μηχανικούς αντιστοίχων ειδικοτήτων που υπηρετούν σ΄ αυτές, 
καθώς και µε εκπροσώπους λοιπών φορέων (πχ. ΣΒΒΕ, ΓΣΣΕ κλπ.) και µόνο σε 
εξαιρετικά µεγάλου ύψους και πολύπλοκα επενδυτικά σχέδια να συµµετέχουν στην 
αξιολόγηση και ειδικοί εµπειρογνώµονες (µηχανικοί ή οικονοµολόγοι). Όσον αφορά δε 
στην επιλογή των ως άνω ειδικών  εµπειρογνωµόνων ειδικότητας Μηχανικού, η 
υπόδειξη για τον ορισµό τους να γίνεται από το ΤΕΕ. 

 
 Στις ενισχυόµενες (επιλέξιµες) δαπάνες του άρθρου 2, παράγρ. 5, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει να 
συµπεριληφθούν επίσης και οι δαπάνες για αγορά καινούργιων λεωφορείων  από τα 
τουριστικά γραφεία και φορτηγών από τις µεταφορικές Εταιρείες.  Οι λόγοι για τα ανωτέρω 

είναι προφανείς (ασφάλεια συγκοινωνιών και µεταφορών, ποιότητα στις µετακινήσεις), µια που 
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η χώρα έχει πρόσφατα θρηνήσει αρκετά θύµατα στους δρόµους, οφειλόµενα εν µέρει και στον 

πεπαλαιωµένο στόλο τέτοιων οχηµάτων που κινούνται στο οδικό της δίκτυο. 

 

 Επίσης, προτείνεται να προβλεφθούν συγκεκριµένες αυξηµένες ενισχύσεις (ή τουλάχιστον ένα 

πρόσθετο bonus +5%) για τις επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό ή υποκατάσταση 

εισαγωγών. 
 

 ∆ηµιουργεί προβληµατισµό η διάσπαση της µεθοριακής ζώνης ως προς τα κίνητρα (Περιοχές 

∆1, ∆2, ∆3), αφού δεν είναι διαφορετικής φύσεως ή εντάσεως τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εκεί, αλλά µάλλον κοινά. Η διατήρηση του 

ενιαίου της ζώνης αυτής θα εξυπηρετούσε κατά τη γνώµη µας καλύτερα τους σκοπούς του 

νοµοσχεδίου. 
 

 Θεωρείται ακόµη σκόπιµο: α) να προβλέπονται στο νέο νόµο αυξηµένα κίνητρα για 
επενδυτικά σχέδια ίδρυσης δηµόσιας χρήσης σταθµών στάθµευσης αυτοκινήτων  στην 
Αθήνα και στη Θεσ/νίκη, ιδίως όταν αυτοί κατασκευάζονται σε κτίριο που προορίζεται 
αποκλειστικά για την συγκεκριµένη δραστηριότητα & β) όσον αφορά στα επενδυτικά 

σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου επιχειρήσεων ανάπτυξης 
λογισµικού (αρθρ.3, παρ.1,(ε),(xi)), το TEE/TKM πιστεύει πως επειδή υπάρχει ένας 

σηµαντικός αριθµός σοβαρών επιχειρήσεων πληροφορικής µεσαίου µεγέθους στη χώρα (στις 

οποίες µάλιστα απασχολούνται αρκετοί συνάδελφοι ∆ιπλ.Μηχανικοί),  αλλά και επειδή το 

κόστος των επενδύσεων σε εταιρείες πληροφορικής δεν είναι εφικτό να είναι ιδιαίτερα υψηλό, 

το ελάχιστο κόστος της επένδυσης για τον τεχνολογικό-διοικητικό-οργανωτικό και 

επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό που προβλέπεται για τις επιχειρήσεις αυτές πρέπει να µειωθεί 
στις 500.000 ΕΥΡΩ (αντί του 1.500.000 ΕΥΡΩ που προβλέπει  τώρα ο νόµος), ώστε να µην 

αποκλείονται µόνο και µόνο για το λόγο αυτό  από τις ευεργετικές διατάξεις του νέου Νόµου 

δυναµικές επιχειρήσεις λογισµικού, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές 

ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.  

 

 Τέλος, το ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, που είναι από τους 

στόχους του παρόντος νοµοσχεδίου, µπορεί να διασφαλιστούν και να επιτευχθούν καλύτερα 

µέσα από τον εκ των προτέρων καθορισµό της κατανοµής κονδυλίων ανά Περιφέρεια, 
βάσει µιας ποσόστωσης, η οποία θα στοχεύει στην αναστροφή των στρεβλώσεων που 

δηµιουργήθηκαν µέχρι σήµερα στη χώρα σε βάρος των πτωχότερων Περιφερειών και προς 

όφελος του υδροκέφαλου Κέντρου (Αττική).  Η ποσόστωση αυτή, µπορεί σε µια πιο «ελαστική» 
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εκδοχή της,  να θέτει ένα ανώτατο ποσοστιαίο όριο για το συνολικό κονδύλι των 

επιχορηγήσεων, οι οποίες θα εκταµιευθούν την προσεχή διετία (2005-2006) προς επενδύσεις  -

τουλάχιστον-  του Νοµού Αττικής. 
 

 


