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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Δπενδύζειρ 900 εκαη. εςπώ δημιοςπγούν εκαηονηάδερ θέζειρ επγαζίαρ ζηη Β. Δλλάδα 

Σο «ππάζινο θυρ» για ηην ένηαξη 126 επενδςηικών ζσεδίυν, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 913, 469 

εκαη. εςπώ ζηον αναπηςξιακό νόμο 3908/2011, άνατε η διεύθςνζη Οικονομικήρ και Σοςπιζηικήρ 

Ανάπηςξηρ (ΓΟΣΑ) ηος ςποςπγείος Μακεδονίαρ και Θπάκηρ.  

ςγκεκπιμένα, η ζςνολική ενίζσςζη ηυν εγκεκπιμένυν ζσεδίυν πος καηαηέθηκαν ζηον Α’ κύκλο ηος 

2014 και αθοπούν επενδύζειρ ζηη Βόπεια Δλλάδα, ανέπσεηαι ζηα 358,373 εκαη. εςπώ και από ηην 

ςλοποίηζη ηοςρ αναμένεηαι να δημιοςπγηθούν 550 νέερ θέζειρ επγαζίαρ.  

Σομείρ επένδςζηρ 

Διδικόηεπα, από ηον ηομέα ηηρ μεηαποίηζηρ εγκπίθηκαν 110 επενδςηικά ζσέδια, πποϋπολογιζμού 

781,475 εκαη. εςπώ, η επισοπήγηζη ηυν οποίυν ανέπσεηαι ζηα 311,576 εκαη. εςπώ και αναμένεηαι να 

δημιοςπγηθούν 200 θέζειρ επγαζίαρ.  

ηον ηομέα ηος ηοςπιζμού εγκπίθηκαν 6 επενδςηικά ζσέδια, πποϋπολογιζμού 90,853 εκαη. εςπώ, η 

επισοπήγηζη ηυν οποίυν ανέπσεηαι ζηα 30,923 εκαη. εςπώ και αναμένεηαι να δημιοςπγηθούν 210 

θέζειρ επγαζίαρ.  

ηον ηομέα ηυν ςπηπεζιών εγκπίθηκαν 6 επενδςηικά ζσέδια, πποϋπολογιζμού 26,497 εκαη. εςπώ, η 

επισοπήγηζη ηυν οποίυν ανέπσεηαι ζηα 9,895 εκαη. εςπώ και θα δημιοςπγηθούν 72 θέζειρ επγαζίαρ.  

Σέλορ, ζηον ππυηογενή ηομέα εγκπίθηκαν 4 επενδςηικά ζσέδια, πποϋπολογιζμού 14,642 εκαη. εςπώ, η 

επισοπήγηζη ηυν οποίυν ανέπσεηαι ζηα 5,978 εκαη. εςπώ ενώ θα δημιοςπγηθούν 68 θέζειρ επγαζίαρ. 

Πεπιθέπειερ 

Όζον αθοπά ηην γευγπαθική καηανομή ηυν επενδύζευν, πεπίοπηη θέζη καηέσει η πεπιθέπεια 

Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ, ζηην οποία θα ςλοποιηθούν ζςνολικά 49 ζσέδια, πποϋπολογιζμού 

233 εκαη. εςπώ.  

Η ζςνολική ενίζσςζη ηυν εγκεκπιμένυν ζσεδίυν ανέπσεηαι ζηα 88,67 εκαη. εςπώ και από ηην 

ςλοποίηζη ηοςρ αναμένεηαι να δημιοςπγηθούν 90 νέερ θέζειρ επγαζίαρ.  

Ακολοςθεί, η πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ ζηην οποία θα ςλοποιηθούν ζςνολικά 40 ζσέδια, 

πποϋπολογιζμού 413,532 εκαη. εςπώ. Η ζςνολική ενίζσςζη ηυν εγκεκπιμένυν ζσεδίυν ανέπσεηαι ζηα 

171,422 εκαη. εςπώ και από ηην ςλοποίηζη ηοςρ αναμένεηαι να δημιοςπγηθούν 100 νέερ θέζειρ 

επγαζίαρ. 

Όζον αθοπά ηην πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, θα ςλοποιηθούν ζςνολικά 37 ζσέδια, 

πποϋπολογιζμού 267,123 εκαη. εςπώ. Η ζςνολική ενίζσςζη ηυν εγκεκπιμένυν ζσεδίυν ανέπσεηαι ζηα 

97,272 εκαη. εςπώ και από ηην ςλοποίηζη ηοςρ αναμένεηαι να δημιοςπγηθούν 360 νέερ θέζειρ επγαζίαρ.  

«Αναθεπμαίνεηαι ηο επισειπημαηικό ενδιαθέπον» 

Σην ικανοποίηζη ηος για ηιρ επενδςηικέρ πποηάζειρ πος καηαηέθηκαν ππορ ένηαξη ζηον Α’ κύκλο 2014 

ηος αναπηςξιακού νόμος, εξέθπαζε ο ςποςπγόρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ, Γιώπγορ Οπθανόρ. «Ο 

ςτηλόρ απιθμόρ ηυν αιηημάηυν καηαδεικνύει και ηην δςναμική πος έσει η επισειπημαηικόηηηα ενώ 

παπάλληλα ςπάπσει η δςναηόηηηα ηηρ δημιοςπγίαρ πάνυ από 2.000 έμμεζερ θέζειρ επγαζίαρ», ηόνιζε ο 

κ. Οπθανόρ και ζημείυζε πυρ επιβεβαιώνει ηην αναζηποθή ηος κλίμαηορ ζηο οικονομικό πεδίο. «Θέλυ 

να εςσαπιζηήζυ όλα ηα ζηελέση ηηρ ΓΟΣΑ ηος ΤΜΑΘ πος ζε διάζηημα μόλιρ ηπιών μηνών 

ολοκλήπυζαν με επιηςσία ηιρ διαδικαζίερ ηος ελέγσος και ηηρ αξιολόγηζηρ ηυν ζσεδίυν πος ενηάσηηκαν 

ζηον αναπηςξιακό νόμο. Αςηό αποδεικνύει και ηον ππυηαγυνιζηικό πόλο πος έσει πλέον ηο ΤΜΑΘ ζηην 

οικονομική δπαζηηπιόηηηα ηηρ Β. Δλλάδαρ και ειδικόηεπα ζηην αναπηςξιακή ηηρ πποοπηική», 

ςπογπάμμιζε ο κ. Οπθανόρ.  

 


