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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για 
το Νέο Επενδυτικό Νόμο, οι οποίες προέκυψαν ύστερα από την 
ευρεία σύσκεψη των αναπτυξιακών φορέων του νομού Σερρών 
στο Επιμελητήριο, στις 17/12/2010. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν 
στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
κο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, καθώς και στην ηλεκτρονική δημόσια 
διαβούλευση στις 24/12/2010 στο 
www.opengov.gr/ypoian/?p=1374  

                                                        
  Σέρρες 24/12/2010 

                                                                                     Αρ. Πρωτ. 11772 

                                               ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                           και  Ανταγωνιστικότητας 

                                                           Κο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
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   Σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για το Ν/Σ του νέου Επενδυτικού Νόμου που 
θέσατε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24/12/2010, προτάσεις οι οποίες 
προέκυψαν ύστερα από ευρεία σύσκεψη των αναπτυξιακών φορέων του Νομού 
Σερρών, τους οποίους προσκαλέσαμε ως επίσημοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής 
κοινότητας.  

    Καταρχάς, να αναφερθούμε σε δύο βασικά από τα θετικά στοιχεία του 
Νομοσχεδίου που διαπιστώθηκαν, όπως το κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 
Νομό ως προς το ποσοστό ενίσχυσης, καθώς και η δυνατότητα υποβολής των 
προτάσεων της Βόρειας Ελλάδας στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του 
ΥΠΟΙΑΝ με έδρα τη Θεσσαλονίκη.  

Α. Σχετικά με το είδος των επενδυτικών σχεδίων:   

Να μην εξαιρούνται:  

 Επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 
ποσότητες με τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύων διανομής ή με άλλες 
τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.  

Σε μια προσπάθεια που καταβάλλουν οι μικρές επιχειρήσεις του Νομού Σερρών, 
μέσα από δραστηριότητες μικροκλίμακας να παράγουν προϊόντα με συγκεκριμένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα τοπικά παραδοσιακά στοιχεία ως προς την 
επιλογή των υλικών και με τα στοιχεία της μεσογειακής κουζίνας που είναι τόσο 
ελκυστική στο εξωτερικό, η εξαίρεση από τον επενδυτικό νόμο επενδυτικών σχεδίων 
που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα δεν είναι κατανοητή. Χρειάζεται 
ενίσχυση της νηπιακής ελληνικής βιομηχανίας ή των νηπιακών πρώτων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων στο Νομό  Σερρών ή των νηπιακών δικτυώσεων οι 
οποίες θέλουν ενίσχυση για να εξάγουν. Πστεύουμε ότι η εξαίρεση αυτή είναι 
αντίθετη στην προσπάθεια εξωστρέφειας της χώρας, ενώ και πρόσφατα 
προκηρύχτηκε το αντίστοιχο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυσή της. 
Χρειάζεται να διεκδικήσουμε την ενίσχυση των επενδύσεων με εξαγωγικό 
προσανατολισμό, καθώς πρόκειται και για χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

 Επενδυτικά  σχέδια που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση 
εγχωρίων προϊόντων έναντι των εισαγόμενων. 

 

Αντίθετα, σε συνέχεια και του ανωτέρω σκεπτικού,  ως νομός Σερρών, ζητάμε τη 
στήριξη των επενδύσεων στα ποιοτικά τοπικά προϊόντα και ζητάμε να 
πλειοδοτούνται οι σερραϊκές επενδύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε, η 
πρότασή μας αυτή ταιριάζει απόλυτα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού στην Κρήτη, για τα καλάθια με τα εγχώρια προϊόντα της κάθε 
περιφέρειας, καθώς και με τις υποσχέσεις προς το Επιμελητήριο Σερρών του 
συμβούλου του Πρωθυπουργού στο Σύνταγμα, κ. Σκουλά για προώθηση και 
αναβάθμιση των προϊόντων της περιφέρειας. Η πρόταση αυτή συνδέεται και με τη 
φιλοσοφία του Ν/Σ για ενίσχυση των δικτυώσεων:  θα μπορούν, δηλαδή να 
αναπτυχθούν συνεργασιακά συνεταιριστικά δίκτυα τοπικών παραγωγών σε κλαδικό 
επίπεδο,  προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των ποιοτικά εξειδικευμένων 



προϊόντων μας και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, καθώς και ένα δίκτυο επίσης ήπιων 
μορφών μεταποίησης μικροκλίμακας και προώθησης αγροτικών εγχωρίων 
βιολογικών προϊόντων με ενσωματωμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη υπεραξία. 

 Τα φωτοβολταϊκά  όταν εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες της ίδιας της 
επιχείρησης.  

 41: Κατασκευές κτιρίων  
Ο οριζόντιος αποκλεισμός του κατασκευαστικού κλάδου, που δημιουργεί τόσες 
θέσεις εργασίας, μας βρίσκει αντίθετους. Θα πρέπει να ενταχθούν κωδικοί του 
κλάδου των κατασκευών που συνάδουν με τις τοπικές ανάγκες κάθε νομού και 
προάγουν καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον κτιριακά χαρακτηριστικά.  

 46: Χονδρικό και 47: Λιανικό Εμπόριο  
Ο απόλυτος αποκλεισμός του εμπορικού κλάδου στερεί τη δυνατότητα 
ανάπτυξης τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων που θα μπορούν να δίνουν έμφαση 
στα τοπικά προϊόντα με την εξειδικευμένη ποιότητα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
παραγωγής σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού και της προσέλκυσης 
επισκεπτών. Επίσης, στο Νομό Σερρών που δοκιμάζεται από τη γειτνίαση με τη 
Βουλγαρία, πιστεύουμε ότι ο κλάδος του εμπορίου θα πρέπει και μέσω του 
επενδυτικού νόμου να μην αποκλειστεί.  

 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
Θα μπορούσαν να ενισχύονται επιχειρήσεις εστίασης που δίνουν έμφαση στην 
τοπική και μεσογειακή κουζίνα σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν. (Βλ. 
αντίστοιχο πρόγραμμα που υπήρχε και έδινε κίνητρα στις επιχειρήσεις εστίασης να 
αποκτήσουν το σήμα του ΕΟΤ για την ελληνική κουζίνα) 

 71: Αρχιτεκτονικές Δραστηριότητες, 90: Δημιουργικές Δραστηριότητες, τέχνες 
και διασκέδαση και 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 

Ο οριζόντιος αποκλεισμός θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου, καθώς θα μπορούσαν να 
ενισχύονται τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές, δημιουργικές και αθλητικές και 
δραστηριότητες ψυχαγωγίας που θα έδιναν έμφαση στα ποιοτικά, λαογραφικά και 
πολιτιστικά στοιχεία της κάθε περιοχής, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του 
τουριστικού προϊόντος και των λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών.  

  θ. ι. Η ίδρυση και επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων κάτω των 4 
αστέρων και η ιιι. Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός καταλυμάτων.  

Ο αποκλεισμός ξενοδοχείων κάτω των 4 αστέρων και ο αποκλεισμός των 
καταλυμάτων δεν βοηθά την επιδιωκόμενη τουριστική ανάπτυξη του Νομού Σερρών.  
Ο συνδυασμός της ενίσχυσης ξενοδοχείων και κάτω των τεσσάρων αστέρων, καθώς 
και των καταλυμάτων είναι απαραίτητος για την προώθηση του εξαιρετικού 
τουριστικού προφίλ του νομού μας, μέσω της διατήρησης, ωστόσο τέτοιου είδους 
ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία θεωρούμε απαραίτητο να συνάδουν με τα 
υψηλής ποιότητας πολιτιστικά, λαογραφικά, γαστρονομικά κ.λ.π. στοιχεία του νομού 
μας.  

 

 



Ένταξη του κλάδου των μεταφορών 

 Να ενισχυθεί ο πληττόμενος κλάδος των Μεταφορών (π.χ. επιχορήγηση του 
τροχαίου υλικού, χώρων στάθμευσης υπαίθριων για φορτηγά βαρέος τύπου, 
κ.ά. ) 

 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων γυναικών επιχειρηματιών.  

 Σύμφωνα με την υπάρχουσα ενίσχυση στο Ν/Σ των επενδυτικών σχεδίων 
νέων επιχειρηματιών, προτείνουμε να υπάρχει ενίσχυση της ειδικής ομάδας 
πληθυσμού των γυναικών με ανάλογο διαχωρισμό και ιδιαίτερα κίνητρα.  

 

Στις επικείμενες και διευκρινιστικές αποφάσεις:  

 Στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,  η Υπουργική Απόφαση να 
συμπεριλαμβάνει ό,τι παράγεται στον τομέα αυτό στο Νομό Σερρών, σε 
συνδυασμό και με την αλιεία στη λίμνη Κερκίνη και άλλες παραδοσιακές 
υδατοκαλλιέργειες (π.χ πέστροφα κ.λ.π.) 

 Στον τομέα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,  μέσω της 
Υπουργικής Απόφασης να υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης της 
μεταποιητικής δραστηριότητας των προϊόντων της πρωτογενούς καλλιέργειας 
που παράγει ο νομός Σερρών (π.χ. ρύζι, τεύτλα, φρούτα, σιτηρά, καλαμπόκι, 
ζωοτροφές, μηδική, μανιτάρια, τρούφα, στρουθοκάμηλοι, βουβάλια, γάλα 
κ.π.ά.). Πιστεύουμε ότι η διαπραγματευτική δεινότητα των Υπουργείων 
Περιφερειακής και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και των Οικονομικών για 
άρση των περιορισμών που αποκλείουν μεγάλο μέρος της ελληνικής 
πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, θα κριθεί στο θέμα αυτό, κατά τις 
διαπραγματεύσεις με τα αντίστοιχα όργανα της Ε.Ε.  

 Σε εξειδικευμένα προϊόντα, στα οποία κάθε Νομός -  και ο Νομός Σερρών 
έχει πολλά τέτοιου είδους προϊόντα με εξειδικευμένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά - έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, κάθε χρόνο, να υπάρχει 
ειδική επιδότηση,  προσθετική των υπαρχουσών ενισχύσεων. 

 

Β. Σχετικά με τα ποσοστά ενίσχυσης:  

 Ο Νομός Σερρών έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το σύνολο των 
Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χαμηλότερο από 
τους νομούς όλων των άλλων περιφερειών, οι οποίες βάσει του χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων έχουν υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης. 
Πιστεύουμε ότι ο Νομός Σερρών δικαιούται και πρέπει να τύχει των 
υψηλότερων κατά το δυνατόν ποσοστών ενίσχυσης, δηλαδή 40%, 45% 
και 50% αντίστοιχα για τις μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. (βλ. 
πίνακες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κ.λ.π. τους οποίους αποστέλλουμε συνημμένα, 
μαζί με όλη την επιχειρηματολογία για την ιδιαίτερη αντιμετώπιση του Νομού 
Σερρών και ως παραμεθορίου, όπως υπάρχει στην επιστολή που απεστάλη 
στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τον προηγούμενο Σεπτέμβριο) .  
 
 

 



Γ. Σχετικά με τα είδη των ενισχύσεων  

 

(Επιχορήγηση, Φορολογικές Απαλλαγές, Χρηματοδοτική Μίσθωση, Κεφάλαια 
Κίνησης, Φορολογική Σταθερότητα, Κίνητρα για επαναπατρισμό 
επιχειρήσεων, ενίσχυση της αγοράς οικοπέδου) :  

 Διαπιστώνουμε ότι στο Ν/Σ για το νέο επενδυτικό Νόμο υπάρχει μια στόχευση 
προς τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, δηλαδή οι ενισχύσεις μέσω 
αφορολογήτων αποθεματικών εις βάρος της επιχορήγησης. Τα  αφορολόγητα 
αποθεματικά λειτουργούν σαν μια μορφή χρηματοδότησης μόνο όταν 
υπάρχουν κέρδη.  Σε μια κοινότητα που η επιχειρηματικότητα, και δη στην 
περιφέρεια, παρουσιάζει συχνά κέρδη και, ή πολλές φορές ελάχιστα κέρδη ή 
καθόλου κέρδη, και ακόμα και ζημίες, πιστεύουμε ότι σε βραχυπρόθεσμο 
επίπεδο χρηματοδότησης, το κίνητρο αυτό είναι ως μη υφιστάμενο.  Αυτό 
μπορεί να ισχύσει για τα μελλοντικά κέρδη  σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Το 
θέμα της ρευστότητας που είναι το ζητούμενο σε μία αρχική, σ’ ένα αρχικό 
επίπεδο επένδυσης,  σαφώς δεν αντιμετωπίζεται μ’ αυτή τη φιλοσοφία.  
Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση των επιχορηγήσεων εις βάρος των αφορολόγητων 
αποθεματικών στο Νομό Σερρών ειδικά, σε συνδυασμό και με τα ανώτατα 
ποσοστά ενίσχυσης θα βοηθήσουν πραγματικά την ανάπτυξή του,  καθώς και 
την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 
Νομό Σερρών οι μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν, πραγματοποιήθηκαν 
όταν με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3299/04), τα ποσοστά 
επιχορήγησης του Νομού Σερρών έφταναν το ύψιστο ποσοστό του 55%.  

 Εναλλακτικά προτείνουμε, στους 10 νομούς με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ να υπάρχει μεγαλύτερη ενίσχυση στο κίνητρο της επιχορήγησης έναντι 
της φορολογικής απαλλαγής.  

 Στο θέμα αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι μας βρίσκει σύμφωνους η άποψη 
του ΣΒΒΕ, την οποία και παραθέτουμε:  

«Η ελκυστικότητα του Νέου Νόμου για την υλοποίηση επενδύσεων στην περιφέρεια 
παραμένει ζητούμενο. Το κείμενο του Σχεδίου Νόμου που έχει δοθεί  στη δημόσια 
διαβούλευση δημιουργεί την εντύπωση της στόχευσης προς την ενίσχυση 
κερδοφόρων επιχειρήσεων αφού περιορίζει τις επιχορηγήσεις και γενικεύει τις 
φορολογικές απαλλαγές. Είναι γνωστό ότι οι  φορολογικές απαλλαγές αφορούν κατά 
κύριο λόγο τις επιχειρήσεις με υψηλή κερδοφορία. Δυστυχώς όμως η συντριπτική 
πλειοψηφία των κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας δεν είναι εγκατεστημένες στην 
Περιφέρεια αλλά στο Κέντρο. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας που δεν παρουσιάζουν σημαντικά κέρδη να μην 
μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου, τόσο για τον 
παραγωγικό τους εκσυγχρονισμό όσο και για την παραγωγή νέων προϊόντων. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα ελκυστικότητας του 
Νέου Αναπτυξιακού Νόμου ενώ είναι δυνατόν εν δυνάμει να οδηγήσει στη 
συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας με έδρα την ελληνική Περιφέρεια» 

 Σε σχέση με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, ιδιαίτερη βαρύτητα 
θεωρούμε ότι έχει η ύπαρξη φορολογικής σταθερότητας για ένα χρονικό 
ορίζοντα ικανοποιητικό τέτοιον που να θεωρεί ο επενδυτής ότι θα μπορέσει 
να κάνει την απόσβεση της επένδυσης, και να μην υφίσταται τις 
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις, που ενδεχομένως θα προκύψουν από 
μελλοντικούς νόμους.  



 Μια επιχείρηση χρειάζεται κεφάλαια κίνησης με εγγυοδοσία του ελληνικού 
δημοσίου έως τη τελική εξόφληση της επιδότησης. Θα μπορούσε το ελληνικό 
δημόσιο να δώσει την εγγύησή του στις Τράπεζες, για να μπορεί να αντλεί 
κεφάλαιο κίνησης η επιχείρηση έχοντας την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν ειδικά επενδυτικά χαμηλά 
επιτόκια για τις επιχειρήσεις και μέσω των νέων χρηματοδοτικών 
εργαλείων που εξήγγειλε το Υπουργείο.  

 Πάνω από 100 βορειοελλαδίτικες επιχειρήσεις είναι στη γείτονα χώρα, τη 
Βουλγαρία. Δεδομένης της πραγματικής πρόθεσης της Κυβέρνησης για 
προσέλκυση επενδύσεων, προτείνουμε να υπάρχουν ειδικά κίνητρα (π.χ. 
φορολογικές απαλλαγές, αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης) για τον  επαναπατρισμό αυτών των 
επιχειρήσεων, όχι μόνο των σερραϊκών, προκειμένου να μετεγκαθίστανται 
στην Ελλάδα και ειδικά σε παραμεθόριους νομούς, όπως στο Νομό 
Σερρών, ο οποίος, λόγω και της γεωγραφικής του θέσης, αποτελεί την κύρια 
είσοδο της χώρας στην Ε.Ε μέσω της Βουλγαρίας.  

 Προτείνουμε την ενίσχυση και της αγοράς οικοπέδου, ιδιαίτερα σε ΒΙ.ΠΕ. και 
ΒΙΟ.ΠΑ. (σε ποσοστό μέχρι 10% του κόστους, όπως ίσχυε στον 
προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο 3299/04).  

 

Δ. Σχετικά με τη μη ύπαρξη ποσόστωσης στα κονδύλια των 
επενδύσεων του κέντρου (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) έναντι 
των επενδύσεων της περιφέρειας.  

 Η μη ύπαρξη ποσόστωσης στα κονδύλια τα οποία είναι δεσμευμένα για το 
κέντρο και την περιφέρεια θεωρούμε ότι είναι ένα από τα αρνητικά του Ν/Σ/ 
για το νέο Επενδυτικό Νόμο. Θα μπορούσε να υπάρξει μία ποσόστωση για 
τις επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν ή θα επιδοτηθούν στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη,  όπως αντιμετωπιζόταν αυτό σε προηγούμενους 
Αναπτυξιακούς Νόμους και στις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν ή που 
θα ενισχυθούν ή που θα επενδύσουν στην υπόλοιπη περιφέρεια. Ειδικά στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την άρση της ενδοπεριφερειακής 
ανισότητας, προτείνουμε διαφοροποίηση για το νομό Σερρών, ως το νομό της 
Περιφέρειας με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Να υπάρχουν δεσμευτικά 
κονδύλια, γνωστά εξαρχής για το Νομό Σερρών, σε συνδυασμό με τα 
υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης.  

 

Ε.  Σχετικά με τη μη διαφοροποίηση επιχειρήσεων που 
εγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ. – Άρση του ανώτατου 
ποσοστού 40% στις κτιριακές επενδύσεις.   

 Αυξημένα κίνητρα για εγκατάσταση και μετεγκατάσταση σε ΒΙΠΕ- ΒΙΟ.ΠΑ. 
 

Να υπάρχουν ιδιαίτερες ενισχύσεις,  κυρίως σ’ αυτές τις επιχειρήσεις που 
εγκαθίστανται ή μετεγκαθίστανται στις ΒΙΠΕ και στα ΒΙΟΠΑ. Το ανώτατο πλαφόν 
του 40% στα κτιριακά αποτελεί γράμμα κενό για μια επιχείρηση που πρέπει να 
μετεγκατασταθεί από ένα οποιονδήποτε χώρο σε ΒΙΠΕ και σε ΒΙΟΠΑ,  όταν 
υπάρχει αυτός ο περιοριστικός όρος του 40%. Διότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής 



της επένδυσης σε μία τέτοια μετεγκατάσταση είναι το κτιριακό. Άλλωστε, η 
πολιτική του Υπουργείου, όπως έχει διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία στο 
χωροταξικό, στη χωροθέτηση και στη δημιουργία, πλέον, ζωνών 
επιχειρηματικότητας, έρχεται σε αντίθεση με τον περιορισμό του 40% των 
κτιριακών επενδύσεων. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που πρέπει να 
μετεγκατασταθούν - και για λόγους άδειας λειτουργίας και για να νομιμοποιήσουν 
την υπόστασή της -  μόνο με μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ, δηλαδή σε ΒΙΠΕ και 
ΒΙΟΠΑ, μπορούν να το κάνουν και το πλαφόν του 40% είναι αντικίνητρο και είναι 
προφανές ότι κανείς δεν πρόκειται να ενταχθεί στον Αναπτυξιακό,  με μόλις το 
40% των κτιριακών. 

 

ΣΤ. Σχετικά με τη σαφήνεια των κριτηρίων κατάταξης των 
κατηγοριών επενδύσεων. 

 Με εξαίρεση τα κριτήρια κατάταξης στη γενική επιχειρηματικότητα, δηλαδή αν 
μια επένδυση δεν είναι τεχνολογικής ανάπτυξης ή περιφερειακής συνοχής 
είναι γενικής επιχειρηματικότητας, τα κριτήρια κατάταξης στις άλλες δύο 
κατηγορίες επενδύσεων, δηλαδή αν είναι τεχνολογικής ανάπτυξης ή αν είναι 
περιφερειακής συνοχής, δεν είναι σαφή, με αποτέλεσμα να μην είναι εξαρχής 
ξεκάθαρο το είδος της επένδυσης που θα προταθεί και τα ανάλογα κίνητρα.  
Να ενταχθούν ξεκάθαρα κριτήρια στα είδη αυτά των επενδυτικών σχεδίων.  

 

Ζ. Σχετικά με το ελάχιστο ύψος επένδυσης.  

 Θεωρούμε ότι το ελάχιστο ύψος επένδυσης των 200.000 € είναι 
απαγορευτικό για επενδυτικά σχέδια σε νομούς της περιφέρειας, όπως ο 
Νομός Σερρών, που έχει μικρές επιχειρήσεις που προτίθενται να αναπτύξουν 
δραστηριότητες μικροκλίμακας. Πιστεύουμε ότι λόγω των ειδικών 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών του Νομού Σερρών (χαμηλό κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ, υψηλή ανεργία, απώλεια αγροτικού εισοδήματος, παραμεθόριος 
περιοχή) το ελάχιστο ύψος επένδυσης θα πρέπει να είναι 100.000 €.  

 

Η. Σχετικά με το ποσοστό υλικών και άυλων επενδύσεων. 

 Θεωρούμε ότι το ανώτατο ποσοστό των άυλων επενδύσεων στο 50% είναι 
ιδιαίτερα υψηλό. Ζητάμε τη μείωση του ποσοστού αυτού, στο 30% ως 
μέγιστου ποσοστού άυλων επενδύσεων.  

Επιτρέψτε μας,  τέλος,  Κύριε Υπουργέ, να καταθέσουμε την άποψή μας για την 
ανάγκη απλούστευσης και επίσπευσης των διαδικασιών αξιολόγησης, καθώς 
και επίσπευσης του χρόνου έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων και των 
Προεδρικών Διαταγμάτων, ώστε να τεθεί σε ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα, για να ξεκινήσει η αναπτυξιακή πορεία που τόσο ανάγκη έχει 
ο τόπος μας.  

    Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.  

                                                                                 Με τιμή 



                                                                            Ο Πρόεδρος  

                                                                     Αριστείδης Δρογαλάς 


