
Νέο Θεσμικό Πλαίσιο 

με στόχο την Ανάπτυξη 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σαλαγκούδης θα συμμετάσχει με ομιλία του στην ημερίδα με 
θέμα «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο με στόχο την Ανάπτυξη. Αναπτυξιακός νόμος- Αδειοδότηση 
επιχειρήσεων» που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Παρασκευή 20 Μαΐου στο Βελλίδειο συνεδριακό 

κέντρο . 
Η ημερίδα, η οποία διοργανώνεται μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας, Τεχνολογίας, 
Δικτύων, Υλικών και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αντικείμενο έχει τα νέα δεδομένα που αφορούν στην 
ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα της Περιφέρειας, όπως αυτά καθορίζονται μέσα από τον Νέο 
Αναπτυξιακό Νόμο και τον Νέο Νόμο για τηνΑδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. Τα δεδομένα 
αυτά διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους μηχανικούς και τον 
επιχειρηματικό κόσμο. 
Με βάση τον νέο αναπτυξιακό νόμο παρέχονται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια με σκοπό την 
ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της 
τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης. 
Σε ό,τι αφορά την έναρξη ή την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών, ο νέος νόμος Ν 3325/2005 τροποποιεί τη διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία τους, στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Ο νόμος αυτός βελτιώνει τον προηγούμενο Ν 2516/97 με 
τροποποιήσεις και προσθήκες με στόχο τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης σε πιο σύντομο χρονικό 
διάστημα καθώς και την ελάττωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επίσης, στο νέο νόμο 
ενσωματώνεται και ο Ν 2516/97 περί ειδικών θεμάτων των μεταποιητικών μονάδων στην Αττική. 
Λόγω της σοβαρότητας των παραπάνω θεμάτων το ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκρότησε δύο ομάδες εργασίας για τη 
μελέτη και αξιολόγηση τόσο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου όσο και του νέου Νόμου για την Αδειοδότηση 
Επιχειρήσεων. Οι δύο Ομάδες κατέληξαν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις που θα 
παρουσιαστούν στην ημερίδα που διοργανώνεται. 
Την ημερίδα υποστηρίζουν οι σύλλογοι Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ΒΕ και Χημικών Μηχανικών/ΤΚΔΜ, 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της ημερίδας, αναλυτικά και σφαιρικά θα παρουσιασθούν όλα τα θέματα 

που αφορούν στα νέα αναπτυξιακά δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν οι παρακάτω 
εισηγήσεις: 
?Περιφερειακή Ανάπτυξη-Στόχοι και Νέα Δεδομένα?, από το Γιώργο Σαλαγκούδη, Υφυπουργό 

Ανάπτυξης. 
«Το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και οι στόχοι του», από το Σπύρο Παπαδόπουλο, Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας. 

«Παρουσίαση θέσεων Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος», από το 

Δημήτρη Συμεωνίδη, Πρόεδρο Σ.Β.Β.Ε. 
«Η Πληροφορική, μοχλός ανάπτυξης της Περιφερειακής Οικονομίας», από τον Αναστάσιο 
Τζήκα, Πρόεδρο Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής ΒΕ. 

«Nέο νομοθετικό πλαίσιο Αδειοδότησης Μεταποιητικών Επιχειρήσεων · Θέσεις και προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ» 
από τους Δημήτριο Βλάχο, ΧΜ και Μυλωνά Σωτήρη, ΠΜ, ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

«Ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από τις δημιουργίες Εμπορευματικών Κέντρων: Η Θέση της ΕΕL (Ελληνικής 
Εταιρίας Logistics) για τα Εμπορευματικά Κέντρα» από το Δρ. Παναγιώτη Χ. Κετικίδη, Πρόεδρο 

Ελληνικής Εταιρίας Logistics. 
«Κριτήρια αξιολόγησης και προθεσμίες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων · ιδία συμμετοχή και κρατικές 
ενισχύσεις», από τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
«Οι απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο», Νίκος Σαργιάνος, Δρ ΜΜ, ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

«Ο ρόλος του Μηχανικού στη διαδικασία Αδειοδότησης Μεταποιητικών Επιχειρήσεων» από 
το Χαράλαμπο Σιδηρόπουλου, ΗΜ, Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ΒΕ. 
«Η Χωρική Διάσταση στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό», Μαίρη Κηπουρού, Πρόεδρος ΜΕ 

Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
«Επιπτώσεις του Ν.3225/2005 στη Βιομηχανία» Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών / ΤΚΔΜ. 

Οι εργασίες της ημερίδας θα ολοκληρωθούν με ανοικτή συζήτηση. 

 


