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Ο σχεδιασμός του νέου 
αναπτυξιακού νόμου

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί 
το ζητούμενο της τρέχουσας οικονομική 
περιόδου, η οποία εμφανίζει έντονα τα 
σημάδια της ύφεσης. Η πορεία εξόδου από την 
ύφεση αυτή περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή 
του τρέχοντος οικονομικού μοντέλου της 
οικονομίας μας, και την αναδιάταξη και 
αναδιάρθρωση των δυνάμεων του οικονομικού 
και παραγωγικού ιστού (δημόσιου και ιδιωτικού). 
Η προσαρμογή αυτή κρίνεται απαραίτητη, 
διότι ακόμη και αν ξεπερασθεί η τρέχουσα 
δημοσιονομική κρίση, η όποια ανάπτυξη που θα 
προκύψει θα είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας, 
αφού δεν θα εδράζεται σε ουσιαστικό 
ανασχεδιασμό στη λειτουργία του οικονομικού 
μοντέλου της χώρας μας. Η ανάγκη για την 

υλοποίηση μεσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα επενδύσεων είναι επιτακτική, 
τόσο για την ανάκαμψη της οικονομίας και την έξοδο από την ύφεση, αλλά 
πολύ περισσότερο για την εξασφάλιση της διατηρησιμότητας της ανάκαμψης 
αυτής. Έτσι είναι απαραίτητο να  υποκινηθούν ιδιωτικές επενδύσεις (εγχώριες 
και ξένες) που θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή. 
Ήδη, το αρμόδιο υπουργείο έχει καταθέσει τους βασικούς άξονες του 
νέου νόμου, όπου, λαμβάνοντας υπόψη την δυσχερής δημοσιονομική θέση, 
παρουσιάζει τις προθέσεις του για έναν αναπτυξιακό νόμο με λιγότερες 
άμεσα χρηματικές επιδοτήσεις και περισσότερες έμμεσες χρηματικές, 
όπως είναι οι φοροαπαλλαγές, οι αποσβέσεις κ.α., ενώ δίδεται έμφαση σε 
δράσεις καινοτομίας και εξωστρέφειας. Αποτελεί επιδίωξή του οικονομικού 
επιτελείου ο νόμος αυτός να αποτελέσει το  βασικό εργαλείο προώθησης 
των ιδιωτικών επενδύσεων, και επικεντρώνεται στη στήριξη της ποιοτικής και 
αποτελεσματικής παραγωγής στη χώρα μας. Συγκεκριμένα αναδεικνύει ένα 
νέο επιχειρηματικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται στην:
• Ανταγωνιστικότητα, • Ποιότητα, • Εξωστρέφεια, • Καινοτομία, 
• Παραγωγική αναδιάρθρωση, • Πράσινη επιχειρηματικότητα και, 
• Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο.
Μία από τις τομές του νέου νόμου ως προς τις μορφές ενίσχυσης, αφορά στο 
φορολογικό κίνητρο, όπου τροποποιείται τόσο ο τρόπος ενίσχυσης όσο και η 
επιλεξιμότητα των σχεδίων,  που μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς αυτό.
Από την επίσημη δημοσιοποίηση του νόμου, οι προτάσεις θα μπορούν 
υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με δυνατότητα υποβολής από 
όλους τους κλάδους, καθώς και εκείνων που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα. 
Από τον νέο νόμο όμως,  θα εξαιρούνται οι κλάδοι με δραστηριότητες που 
απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς εκείνοι που αφορούν 
στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία προσκλήσεων 
θα διενεργείται δύο φορές ετησίως, εντός δύο εξαμηνιαίων περιόδων με τις 
αιτήσεις υπαγωγής να υποβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους.
Επίσης αποτελεί καινοτομία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου η σχεδιαζόμενη 
καταβολή των ενισχύσεων σε τέσσερις φάσεις έτσι ώστε να παρακολουθείται 
η λειτουργία της ενισχυόμενης επιχείρησης ακόμη και μετά την ολοκλήρωση. 
Ακόμη  εκτός από τη δημιουργία του μητρώου αξιολογητών, προβλέπεται η 
σύσταση Σώματος Εσωτερικών Ελεγκτών και Συμβούλιου Παρακολούθησης 
& Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Νόμου, αλλά και  η ανάρτηση και 
παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων στο διαδίκτυο.
Τέλος αναμένεται να είναι αυξημένο το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό του 
επενδυτικού σχεδίου στα 200.000 ευρώ, με δεδομένο ότι επενδύσεις με 
χαμηλότερο προϋπολογισμό θα δύναται να καλυφθούν από άλλα αναπτυξιακά 
εργαλεία.
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Προχωρά ο αγωγός 
Κίρτζαλι-Κομοτηνή  
Το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας έδωσε  την άδεια στο αρμόδιο δημόσιο 
οργανισμό Bulgarian Energy Holding (BEH) να προχωρήσει στην ίδρυση της μικτής 
εταιρείας, η οποία θα σχεδιάσει, θα κατασκευάσει και θα εκμεταλλεύεται τον 
μελλοντικό αγωγό, που θα συνδέσει τα δίκτυα φυσικών αερίων της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση για την ίδρυση της μικτής εταιρείας 
του ΒΕΗ με την εταιρεία «Ποσειδώνας», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μοιράζονται 
από 50% η ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου και Αερίου ΔΕΠΑ και η ιταλική 
Edison, ελήφθη στη σημερινή τακτική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
www.thrakilive.blogspot.com

Αναβάλλεται το
ελληνοτουρκικό
φόρουμ Κομοτηνής  
Αναβολή τουλάχιστον για ένα μήνα έλαβε το δεύτερο ελληνοτουρκικό φόρουμ 
Κομοτηνής που είχε προγραμματιστεί για το διήμερο 10 και 11 Δεκεμβρίου στην 
πόλη μας. Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα 
επίσημα από τους φορείς διοργάνωσης, είναι 14 και 15 Ιανουαρίου του νέου έτους, 
χωρίς βέβαια τίποτα προς το παρόν να θεωρείται σίγουρο. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναβολή οφείλεται σε προσωπικό κώλυμα του 
Ριφάτ Χισαρτζικλίογλου πρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Τουρκίας, 
ο οποίος δεν θα μπορούσε να παραβρίσκεται τον Δεκέμβριο στην Κομοτηνή. 
Και φυσικά η παρουσία του είναι απαραίτητη, καθώς η διοργάνωση ανήκει στις 
Κεντρικές Ενώσεις Επιμελητηρίων Ελλάδας και Τουρκίας. Να σημειωθεί επίσης ότι 
εκτός από τις ημερομηνίες διεξαγωγής ούτε και ο χώρος, που θα φιλοξενήσει το 
φόρουμ στη πόλη μας, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Αποτέλεσμα όλων αυτών 
κάνει τη διοργάνωση να είναι στη κυριολεξία στον «αέρα». 
(Εφημ. Ο χρόνος)

Έναρξη Τμήματος «Βιολογική καλλιέργεια
το χειμώνα» από τη Ν.Ε.Λ.Ε. Έβρου 
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Έβρου (Ν.Ε.Λ.Ε.) πρόκειται να υλοποι-
ήσει, στην Αλεξ/πολη, το τμήμα «Βιολογική Καλλιέργεια το Χειμώνα» (διάρκειας 25 
ωρών).
  Οι θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης είναι οι εξής:
- Τι είναι βιοκαλλιέργεια (πιστοποίηση, σήμανση, προδιαγραφές, βασικές αρχές)
- Σπορές το χειμώνα
- Εργασίες στον κήπο, με οδηγό το αστρικό ημερολόγιο
- Εργασίες στα δέντρα και στο αμπέλι το χειμώνα - κλάδεμα
- Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
- Παρασκευή σαπουνιών και καλλυντικών
  Το τμήμα θα ξεκινήσει μέσα στο Δεκέμβριο 2010 (εφόσον συμπληρωθεί επαρκής 
αριθμός εκπαιδευόμενων).
Στο τμήμα μπορούν να συμμετάσχουν και να επιμορφωθούν, δωρεάν, όσοι ενήλικες 
επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες - εγγραφές στα τηλέφωνα: 25513 50545 & 50543
e-mail:              evrosnele@yahoo.gr Blog:                 http://nelevrou.blogspot.com/ 
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