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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Γεληθή Δηεχζπλζε Ιδησηηθψλ Επελδχζεσλ πξνρψξεζε ρζεο 30/6/2014 ζηελ έθδνζε Οξηζηηθνχ Πίλαθαο 

Καηάηαμεο βαζκνινγίαο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ Α’ θχθιν ηνπ 2014 γηα ηελ 

ππαγσγή ηνπο ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3908/2011.  

Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ ν ζρεηηθφο Πίλαθαο ηεο ΓΔΙΕ, φπσο επίζεο θαη νη Πίλαθεο πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο έρνπλ αλαξηεζεί ζηε Δηαχγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

www.ependyseis.gr (θαηεγνξία: Επελδπηηθφο Νφκνο 3908/2011). 

 

Απφ ηνλ Α’ θχθιν ηνπ 2014 εληάζζνληαη ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 484 επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ 2,6 δηο Επξψ. Η ζπλνιηθή ελίζρπζε αλέξρεηαη ζηα 922 εθ. Επξψ θαη απφ ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ 2.491 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

 

Τνκέαο επέλδπζεο Αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο Σπλνιηθή ελίζρπζε Νέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο (ΕΜΕ)  

Πξσηνγελήο 38 83.298.402,60 27.746.238,45 215  

Μεηαπνίεζε 311 1.556.546.669,79 564.452.845,70 695  

Τνπξηζκφο 109 880.229.663,37 284.834.367,52 1404  

Υπεξεζίεο 26 148.544.478,56 45.055.901,45 177  

ΣΥΝΟΛΟ 484 2.668.619.214,31 922.089.353,11 2491  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ελφο 

θχθινπ νινθιεξψλεηαη ζε δηάζηεκα κφιηο ηξηψλ κελψλ. Επίζεο, κε ην πέξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, 

δελ πθίζηαηαη πιένλ θακία εθθξεκφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζηνπο θχθινπο αμηνιφγεζεο ηνπ λ. 3908/2011.  

 

Ο Υθππνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Νφηεο Μεηαξάθεο πξνέβε ζηελ αθφινπζε δήισζε:  

 

«Θέισ λα επραξηζηήζσ φια ηα ζηειέρε ηεο Γελ. Δηεχζπλζεο Ιδησηηθψλ Επελδχζεσλ ηνπ ΥΠΑΑΝ πνπ ππφ 

αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα γηα ηα έξγα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ 

Νφκνπ (Α΄ θχθινο 2014). Τν χςνο – ξεθφξ ησλ αηηεκάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ ηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ 2014 

απνδεηθλχεη φηη νη Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο μεπεξλνχλ ηελ θξίζε θαη ηνικνχλ μαλά. Έρνληαο νινθιεξψζεη φιεο 

ηηο εθθξεκφηεηεο ππαγσγψλ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν ν ζηφρνο γηα ην β΄ εμάκελν ηνπ έηνπο είλαη ε θαηάζεζε 

λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ φπσο επηβάιιεηαη απφ ην λέν επξσπατθφ πιαίζην θαη ε πιήξεο απνξξφθεζε 

κέζσ πιεξσκψλ – φπσο θάλακε θαη ην 2013 - ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ».  

 

 

Απφ ην Γξαθείν Τχπνπ  

 


