
 

 

 

Άμεση επαναφορά της παρ. 2β του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 στο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του 
επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές 
και στρατηγικές επενδύσεις» 

Σε συνέχεια αντιδράσεων πολλών επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΕ, σχετικά με το 
κείμενο του υπό δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές 
επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης 
διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», ο Σύνδεσμος με επιστολή του 
προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης),  κ. Στ. Καλαφάτη, 
την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, ζήτησε την άμεση επαναφορά στο εν λόγω κείμενο της 
παραγράφου 2β του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 μέσω της οποίας:  
«β. επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) 
ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
(πρώην Μακεδονίας και Θράκης).» 

Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας θεωρεί αδιανόητη την κατάργηση της 
παραπάνω διάταξης και ζητά τη διατήρησή της και στον νέο αναπτυξιακό νόμο.  

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται «Η ενέργεια αυτή αφαιρεί από το Υπουργείο 
σας μια πολύ σημαντική αρμοδιότητα, η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
κατακτήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και όλων των φορέων 
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας της Βόρειας Ελλάδας, και η οποία, επιτεύχθηκε 
μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις πολλών ετών και την οποία χαιρετίσαμε ως 
έμπρακτη απόφαση αποκέντρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων της Βόρειας 
Ελλάδας. 

Η κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης συνιστά προφανή οπισθοδρόμηση, αναιρεί 
την Κυβερνητική πολιτική για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και αγνοεί την αναπτυξιακή 
δυναμική της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Επιπρόσθετα, και αντίθετα με 
τα όσα αναφέρονται περί «ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης» των διαδικασιών, η 
πραγματικότητα απαιτεί, και γι’ αυτό θα επαναφέρει με βεβαιότητα, την αναίτια 
ταλαιπωρία των επενδυτών με τη συνεχή μετάβασή τους στην Αθήνα. 

Τέλος, και όσον αφορά τις αιτιάσεις περί «αδυναμίας αποτελεσματικής λειτουργίας» 
της συγκεκριμένης υπηρεσίας, που σας υπενθυμίζουμε ότι λειτουργεί την τελευταία 
δεκαετία, θα αναμέναμε αντί της εκ των υστέρων κριτικής, να είχε εγκαίρως ενισχυθεί 
με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και με την απαιτούμενη υλικοτεχνική 
υποδομή για να επιτελέσει το σημαντικό της αναπτυξιακό έργο».  

 


