
Επενδυτική ώθηση με το νέο Αναπτυξιακό 

 Στους 9 μήνες από την έναρξη ισχύος του νέου αναπτυξιακού νόμου 3299/04, έχουν κατατεθεί στις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 125 αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια,  συνολικού ύψους 
επένδυσης 193 εκατ. €, από τα οποία τα 80 αξιολογήθηκαν, τα 70 εγκρίθηκαν και τα υπόλοιπα βρίσκονται 
σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Αναφορά των ανωτέρω στοιχείων έγινε κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα «Πορεία και Πρόοδος 
του νέου θεσμικού πλαισίου με στόχο την ανάπτυξη: Αναπτυξιακός νόμος- Αδειοδότηση επιχειρήσεων», 
που πραγματοποιήθηκε στις 17/12, στο πλαίσιο του Money Show 2005, με διοργάνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και με  πρωτοβουλία της Μ.Ε. Βιομηχανίας ? Τεχνολογίας ? Υλικών - Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών . 

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Β. Μπούρας, τόνισε ότι η 

επιλογή του συγκεκριμένου θέματος μαρτυρά ότι το Επιμελητήριο δεν περιορίζεται σε καθαρώς τεχνικά 
αντικείμενα αλλά έχει στραφεί και σε θέματα που αφορούν ευρύτερα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Σαργιάνος,  μέλος της Μ.Ε. ΒΤΥΔΤ, τόνισε  ότι ο Αναπτυξιακός 

(ν.3299/04), αφ΄ ενός λειτουργεί θετικά,  καταργώντας τις διακρίσεις  μεταξύ παλαιών και νέων 
επιχειρήσεων, διευρύνοντας τις επιλέξιμες δαπάνες, αυξάνοντας τις επιδοτήσεις, εισάγοντας ταχύτερες 
διαδικασίες κ.αλ., αφ’ ετέρου  όμως υπολείπεται στη προβαλλόμενη και ως στρατηγική επιλογή, της 

προώθησης της περιφερειακής σύγκλισης, ενώ «αγκάθι» παραμένει η μη συμμετοχή στις γνωμοδοτικές 
επιτροπές του άρθρου 7, εκπροσώπου του ΤΕΕ. 
Σε ό,τι αφορά το νόμο για τις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων (3325/05) επισήμανε ότι μερικώς λειτουργεί 
θετικά, καθώς απλοποιεί και περιορίζει τις διαδικασίες και τους χρόνους έκδοσης άδειας εγκατάστασης 
μίας επιχείρησης, χαμηλής όχλησης κυρίως, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει τα θέματα που άπτονται 
αντικειμένων του ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ? σε εταιρείες μέσης και 
υψηλής όχλησης- χρήσεις γης, ενώ δε συνδέθηκε η αδειοδότηση με τη μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού 
κινδύνου. 

Ο κ. Κων/νος Παπαγεωργίου, προϊστάμενος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, έδωσε κατά την εισήγησή του ενδιαφέροντα στοιχεία την Πορεία Υλοποίησης 
του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, μέχρι τις 10/12/05. 

Πιο συγκεκριμένα, από τα 125 επενδυτικά σχέδια, τα 92 αφορούν το δευτερογενή τομέα, τα 24 
τον τουρισμό, 5 τον τριτογενή και 4 τον πρωτογενή. Πρώτοι νομοί στη προτίμηση των επενδυτών είναι 
αυτοί της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, κάτι που εξηγείται από τη λειτουργία πολλών μεταποιητικών 
μονάδων στους εν λόγω νομούς. Σε αριθμό συνολικών αιτήσεων υστερούν Ημαθία (με 10) και Πιερία (με 
8).  Σημειώθηκε ακόμη ότι οι παλαιές επιχειρήσεις, είναι αυτές που έχουν καταθέσει τις περισσότερες 
αιτήσεις, με συμμετοχή περίπου 75% . 

Καταλήγοντας στα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή  του ν.3299/04 ο κ. 
Παπαγεωργίου, υπογράμμισε: Toν μεγάλο αριθμό των επενδυτικών σχεδίων. Τα ικανοποιητικά ποσοστά 
επιχορηγήσεων. Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη μεταποίηση. Την ικανοποιητική πρόοδο των διαδικασιών 
αξιολόγησης. Την έναρξη των διαδικασιών εκταμίευσης. Επίσης είπε ότι η  διασπορά στην περιφέρεια 
είναι σχετικά ισόρροπη και πως, ενώ ο τριτογενής τομέας φαίνεται να υστερεί σημαντικά (μόνο 5 αιτήσεις), 
αυτό δεν ισχύει στη πραγματικότητα, γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται με σχέδια 
που υποβάλλονται στις κεντρικές υπηρεσίες. Τέλος, προσέθεσε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το πλαίσιο 
για ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά αναμένεται άμεσα ρύθμιση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες 
θα καταργεί τους περιορισμούς στους ορεινούς όγκους. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα κίνητρα, 
αποδεικνύεται ότι αυτό της επιδοτούμενης απασχόλησης δεν λειτούργησε 

Το μέλος της Μ.Ε. ΒΤΥΔΤ κ. Θ. Μυλωνάς σημείωσε την ανάγκη να αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη 

η αγορά κτιρίων σε ΒΕΠΕ ? Τεχνοπόλεις για εταιρείες λογισμικού. Επίσης επεσήμανε ότι στις 
εταιρείες  παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, δεν προβλέπεται, στις ενισχυόμενες 
δράσεις η περαιτέρω ανάπτυξη λογισμικού, μέχρι το 60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου. Σε αυτούς τους λόγους απέδωσε και μερικώς την κατάθεση μόνο μίας αίτησης από εταιρεία 
Πληροφορικής, στο ν.3299. 

Το στέλεχος του ΕΦΔ ΚΕΠΑ κ. Γ. Τσιτσόπουλος, επεσήμανε ότι εταιρείες Πληροφορικής έχουν 

καταθέσει στο ΕΠΑΝ τουλάχιστον 30 αιτήσεις. Τα διάφορα προγράμματα υποστήριξης δράσεων, θα 
πρέπει να λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά, προσέθεσε, για να σημειώσει 
επίσης ότι εξαιρετικά σημαντική, ειδικά για τις μμε, είναι η εξασφάλιση χρηματοροών, κάτι που απαιτεί την 
έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επί των διαδικασιών. 

Η πρόεδρος της ΜΕ κα Λ. Γούτα συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της εκδήλωσης σημείωσε ότι 

ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δημιούργησε μια τέτοια επενδυτική ώθηση στην Περιφέρεια, που μέσα σε 9 
μήνες, το ύψος της αιτούμενης επιδότησης έφτασε στα ίδια επίπεδα με το ύψος της κρατικής επιδότησης 
των 5 προηγουμένων ετών, με το ν.2601. Επίσης συνόψισε τα βασικά αίτια της τόνωσης του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και τα θετικά στοιχεία της νέας διαδικασίας αδειοδότησης, αλλά και τις περαιτέρω 
βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο δήμαρχος Θέρμης κ. Θ. Παπαδόπουλος, ο Δ/ντης της 
Περιφέρειας Κ.Μ. κ. Στ. Τσακίρης, ο δ/νων σύμβουλος της ΚΕΔ κ. Κ. Γκράτσιος, η δ/ντρια του ΟΡΘΕ κα. 
Μ. Κηπουρού, μέλη της Αντιπροσωπείας, της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ και πολλοί μηχανικοί. 

 


