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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Τπόμνημα ΣΕΕ/ΣΚΜ για ηιρ πποηεινόμενερ ηποποποιήζειρ ηος Αναπηςξιακού 
Νόμος 4399/2016 

 
Τπφκλεκα πξνηάζεσλ γηα ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/2016 πνπ 
επεμεξγάζηεθε ε Μφληκε Δπηηξνπή Αληαγσληζηηθφηεηαο – Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο – Καηλνηνκίαο, 
απέζηεηιε ην ΣΔΔ/ΣΚΜ ζηνλ αξκφδην Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θ. 
Νηθφιαν Παπαζαλάζε, ζπλερίδνληαο ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ 
επηρεηξείλ, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ. 
 
Οη παξαηεξήζεηο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα άξζξα πνπ έδσζε πξφζθαηα ζηε δεκνζηφηεηα ην 
αξκφδην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε δεηήκαηα ηα νπνία 
αθνξνχλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη πξνψζεζεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη 
ν Νφκνο ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο.  
 
Όπσο επηζεκαίλεη ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ θ. Γεψξγηνο Σζαθνχκεο «Οη Μεραληθνί ππό 
νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα (κειεηεηέο, αμηνινγεηέο, δηθαηνύρνη, θ.ι.π.) απνηεινύλ ζεκαληηθό ππιώλα 
γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ. Τα ελ ιόγσ δεηήκαηα ηα ζέζακε θαη ζηελ ηειεδηάζθεςε 
πνπ είρακε κε ηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεσλ θ. Γεσξγηάδε πξηλ  ιίγεο εκέξεο. Ωο 
κέξνπο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζα ζπλερίζνπκε λα 
παξεκβαίλνπκε κε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο θαη ζέζεηο γηα όια ηα ζέκαηα αλάπηπμεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο» 

 
Οπιζμένερ σαπακηηπιζηικέρ παπεμβάζειρ πνπ πξνηείλεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ είλαη : 

 ε δηακφξθσζε εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα ην ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ εκπφξην κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη γηα ηε λενθπή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 ε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο (φπσο ζπλέβαηλε ζηνλ Ν3908/2011) ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο 

πθηζηάκελνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ ε επέλδπζε θαηαιήγεη 

ζηελ δεκηνπξγία λένπ πξντφληνο ή βειηίσζε κεζφδνπ παξαγσγήο δεδνκέλνπ φηη ζηηο 

επελδχζεηο ηεο λέαο νηθνλνκίαο θαη ηερλνινγίαο ε θχξηα δαπάλε είλαη ν αλζξσπνρξφλνο 

εξγαζίαο θαη φρη ε θηήζε παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

 ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θηεξηαθέο δαπάλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ελφο 

έξγνπ γηα ηηο επελδχζεηο ζε ηνκείο αηρκήο φπσο π.ρ. βηνκεραλία, ηνπξηζκφο πνπ έρνπλ 

ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 ε επηιεμηκφηεηα ελίζρπζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ ΚΑΓ 72.00 

«Δπηζηεκνληθή Έξεπλα θαη Αλάπηπμε» δεδνκέλνπ φηη απηφ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ηφζν 

ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθψλ 

ηλζηηηνχησλ αιιά θαη ηκεκάησλ έξεπλαο –ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο κε πξνζέιθπζε 

ηθαλνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο 

 λα κελ θαηαξγεζεί ζην άξζξν 12 ηνπ λπλ Ν3299/2016 ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πνιχ κηθξέο 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, ην θξηηήξην αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ηελ ηειεπηαία 

δηεηία/ηξηεηία 

 λα εκπινπηηζηνχλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο κε ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη λα δνζεί 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε παξάιιειε κείσζε 

ηεο αλνκνηνγέλεηαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

επελδχζεσλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πνπ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο 

ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο κε επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηηο ίδηεο ηηο επελδχζεηο 

 ε ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ελφο λένπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ αιιά ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο 

ηνπ Νφκνπ κε παξάιιειε ζχλδεζή ηνπ κε ηηο Δζληθέο Βάζεηο δεδνκέλσλ (ΣΑΥΙ, ΑΑΓΔ, 

ΔΡΓΑΝΗ θ.ι.π.) 



 ε πηνζέηεζε ελφο ηθαλνχ ζρεδίνπ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ 

κε αλαδηάξζξσζε ησλ γξαθείσλ πιεξνθφξεζεο θνηλνχ γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν, ηε 

ιεηηνπξγία ζχγρξνλεο ηζηνζειίδαο (ε ζεκεξηλή είλαη πιένλ δχζρξεζηε θαη αθαηάιιειε 

λα ελεκεξψζεη ζσζηά ηνπο επελδπηέο) 

Παξάιιεια, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ επηζεκαίλεη φηη νη πξνβιεπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο δελ απνηεινχλ λέν 

αλαπηπμηαθφ λφκν κε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε πξνζαξκνζκέλε ζηελ κεηά ηελ παλδεκία επνρή, 
απνπζηάδεη ε αλαθνξά ζην πξνηεηλφκελν ζρέδην ηεο ζχλδεζεο ησλ επελδχζεσλ κε ηα λέα 
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ ΔΛΛΑΓΑ 2.0, ελψ απνπζηάδνπλ αλαθνξέο ζε 
θιηκαηηθή αιιαγή, αεηθνξηθή αληαγσληζηηθφηεηα, γαιάδηα νηθνλνκία, ηερλνινγηθή ππεξνρή, 
λενθπή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηνηρεία  πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ θεθάιαην ζην λέν παξαγσγηθφ 
κνληέιν πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. 
 
Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο κείσζεο ηνπ χςνπο ησλ επηιέμηκσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 
δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αλαπηπμηαθνχ ρεδηαζκνχ 
ησλ Πεξηθεξεηψλ αιιά θαη ηεο παχζεο ππνδνρήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ άλσ ησλ 3 εθ. επξψ ζην 
Γηνηθεηήξην (ΤΜΑΘ), ην ΣΔΔ/ΣΚΜ πξνηείλεη ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ απφ ηε Βφξεηα Διιάδα 
ζηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 
 
Γείηε νιφθιεξν ην ππφκλεκα  ησλ ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, εδψ. 
 

 

 

                                                               Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνωζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2021/10/2019_20211011.pdf
http://www.tkm.tee.gr/

