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TÔÈ˜ EÓÙÂ˘ÍÔÌ¤ÓÔÈ˜
‹
N¤· AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙË˜ TÔÈÎ‹˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜
Î·È ÙË˜ AÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· «KA§§IKPATH™»
TÔ˘ Î. KˆÓÛÙ. °E. A£ANA™O¶OY§OY
K·ıËÁËÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙ. KÔÈÓ. ¶ÔÏÈÙ. EÈÛÙ.,
Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ. AıËÓÒÓ (EÈÛÎ.),
Ex Ch.L., U.L. Bruxelles, Ex Int. I.I.A.P., Paris

Oι επιχειρηµατικές δραστηριτητες των νέων Περιφερειών
Kαινοτµες ρυθµίσεις, επισφαλείς προσδοκίες
A. EIΣAΓΩΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH: EΠIΘYMHTEΣ EΠIΛOΓEΣ YΠO TO
KPATOΣ THΣ ANAΓKHΣ
H Eλλάδα διατελεί, ως γνωστν, απ την 6η Mαΐου τρ. έτ. υπ «ιδιτυπο» καθεστώς
συνεργασίας µε την Eυρωπαϊκή Ένωση1 και το ∆ιεθνές Nοµισµατικ Tαµείο,2 βάσει του
N. 3845/6.5.2010 υπ τον τίτλο: Mέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας απ τα Kράτη Mέλη της Zώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Nοµισµατικ Tαµείο.
O εν λγω νµος, µεταξύ άλλων, προβλέπει µέτρα για την µείωση των δηµοσίων δαπανών, αύξηση του Φ.Π.A., επιβολή έκτακτης εισφοράς επί των κερδών των επιχειρήσεων, λήψη οργανωτικών µέτρων, σειρά Παραρτηµάτων, τα οποία προβλέπουν διάφορες
ρυθµίσεις, (νέες) ∆ιαρθρωτικές Πολιτικές, (βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος κ.ά.), ∆ιαρθρωτικές Mεταρρυθµίσεις, (προώθηση επενδύσεων κ.ά.), ∆ιαρθρωτικές
∆ηµοσιονοµικές Mεταρρυθµίσεις κ.ά.
1. BÏ. ÂÚ› E˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜: K. °E. A£ANA™O¶OY§O™, B. ¢E§H£EOY, H. KAVVADIA: TÔ
¢›Î·ÈÔ ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜. TﬁÌ. A’. N¤· ¤Î‰. Aı‹Ó·È, 2008: B·ÛÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜, Û. 21 ÂﬁÌ. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜, Û. 60 ÂﬁÌ. OÈ Â› Ì¤ÚÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜, Û. 161 ÂﬁÌ.
2. BÏ. B·Û. ¢. ¢E§H£EOY: £ÂÛÌÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ AÓ¿Ù˘ÍË˜ Î·È OÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ KÚ¿ÙÔ˘˜. M¤ÚÔ˜ B’. Aı‹Ó·È, M¿ÚÙÈÔ˜ 2008, Û. 14: H ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ T·ÌÂ›Ô˘, ÔÈ ÛÙﬁ¯ÔÈ, Ù·
M¤ÏË, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË, ÔÈ ﬁÚÔÈ ÙÔ˘ Î.¿.
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Σε σχέση ειδικώτερα µε το ζήτηµα της προώθησης επενδύσεων3 η Eλληνική Kυβέρνηση πρέπει να λάβει (νέα) µέτρα, σύµφωνα βέβαια µε τους Kαννες Aνταγωνισµού της
Eυρωπαϊκής Ένωσης,4 τις ρυθµίσεις περί συµβατών κρατικών5 ενισχύσεων, τον Xάρτη
Περιφερειακών Eνισχύσεων περιδου 2007-2013 της Eυρωπαϊκής Ένωσης κ.ά.
Eιδικώτερα, βάσει του N. 3845/2010, Παραρτήµατα III και IV, η Eλλάδα πρέπει να λάβει εντς του έτους 2010 µέτρα για τον εκσυγχρονισµ της ∆ηµσιας ∆ιοίκησης, µέτρα για
να διευκολύνει την εγκατάσταση εντς της Xώρας Άµεσων Ξένων Eπενδύσεων, επενδύσεων σε καινοτµους και στρατηγικούς τοµείς, (πράσινες βιοµηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών) κ.ά.
Aκµη, πρέπει να λάβει µέτρα, τα οποία θα διευκολύνουν τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου
και Iδιωτικού Tοµέα - Σ.∆.I.T.-, µέτρα προώθησης των εξαγωγών της κ.ά.
Yπ το πνεύµα αυτών των ρυθµίσεων, αλλά και προς υλοποίηση σχετικών προεκλογικών της δεσµεύσεων, η Kυβέρνηση έχει ήδη εισαγάγει µία σειρά σηµαντικών ρυθµίσεων µε τον N. 3852/2010 Nέα Aρχιτεκτονική της Aυτοδιοίκησης και της Aποκεντρωµένης
∆ιοίκησης: Πργραµµα KAΛΛIKPATHΣ,6 έχει ανακοινώσει την πρθεσή της για νέες
ρυθµίσεις επί θεµάτων ιδιωτικών επενδύσεων κ.ά.
Eκ των νέων ρυθµίσεων του Προγράµµατος KAΛΛIKPATHΣ αναφέρονται εδώ µνον ωρισµένες σχετιζµενες µε τις επιχειρήσεις των νέων Περιφερειών και οι (προτεινµενες) ρυθµίσεις για την «εµπλοκή» τους σε θέµατα ιδιωτικών επενδύσεων Tρίτων, καθώς και συναφή στοιχεία για άλλες Xώρες για την αναγκαία σύγκριση.

3. BÏ. B. ¢. ¢E§H£EOY: TÔ ÓÔÌÈÎﬁ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Í¤ÓˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. Aı‹Ó·È, 1996: H ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜, Û. 21. H ÂÈ‰ÈÎ‹ È‰ÈˆÙÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ Â¤Ó‰˘ÛË, Û. 36. H ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ XÒÚÂ˜, Û. 45. H È‰ÈˆÙÈÎ‹
‰ÈÂıÓ‹˜ Â¤Ó‰˘ÛË, Û. 59 ÂﬁÌ.
4. BÏ. U. PRETSCHER: Subsides and Economic Development in O.E.C.D. Countries. O.E.C.D.
Paris, 2000, p. 15.
5. BÏ. B. ¢E§H£EOY: E˘Úˆ·˚ÎÔ› AÓ·Ù˘ÍÈ·ÎÔ› £ÂÛÌÔ›: KÚ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ˜, Aı‹Ó·È, ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008, Û. 51 ÂﬁÌ.: ¶¤ÌÙË ŒÎıÂÛË Â› £ÂÌ¿ÙˆÓ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÓÙﬁ˜ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜ (1975), Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜, «Û˘Ì‚·Ù¤˜» ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ KÔÈÓ‹˜ AÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜, ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ De minimis Î.¿.
6. KA§§IKPATH™: AıËÓ·›Ô˜ AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Î·È EÚÁÔÏ‹ÙË˜, ‚’ ‹ÌÈÛ˘ 5Ë˜ ÂÎ·ÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰·˜ .X.
™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ Aı‹Ó·: M·ÎÚ¿ TÂ›¯Ë, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿ TÂ›¯Ë, ¶·ÚıÂÓÒÓ, N·ﬁ˜ AıËÓ¿˜/N›ÎË˜.
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B. OI EΠIXEIPHΣEIΣ TΩN ΠEPIΦEPEIΩN YΠO TO KPATOΣ NEΩN
ΠOΛΛAΠΛΩN APMO∆IOTHTΩN KAI APMO∆IOTHTΩN EΠI ΘEMATΩN
I∆IΩTIKΩN EΠEN∆YΣEΩN
A. Eισαγωγικά στοιχεία
Bάσει του νέου N. 3852/2010 οι Περιφέρειες συγκροτούν (απ 1ης Iανουαρίου 2011)
του B’ βαθµ Tοπικής Aυτοδιοίκησης, είναι αυτοδιοικούµενα κατά τπο Nοµικά Πρσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και παραµένουν 13, (πως και υπ το προηγούµενο καθεστώς
του Π.∆. 51 της 6/3/1987 και των N. 2503/1997 και 2647/19981).
Nργανα διοίκησης των Περιφερειών είναι ο Περιφερειάρχης, οι Aντιπεριφερειάρχες,
το Περιφερειακ Συµβούλιο, η Oικονοµική Eπιτροπή και η Eκτελεστική Eπιτροπή (πενταετούς θητείας).
Σε γενικές γραµµές οι αρµοδιτητες των νέου τύπου Περιφερειών αναφέρονται στους
εξής τοµείς:
- Προγραµµατισµού και Aνάπτυξης (περιφερειακς αναπτυξιακς σχεδιασµς κ.ά.:
συνολικώς 31 αρµοδιτητες).
- Γεωργίας, Kτηνοτροφίας και Aλιείας (συνολικώς 75 αρµοδιτητες).
- Φυσικών Πρων, Eνέργειας, Bιοµηχανίας (συνολικώς 56 αρµοδιτητες).
- Aπασχλησης, Eµπορίου,Tουρισµού (συνολικώς 21 αρµοδιτητες).
- Mεταφορών και Eπικοινωνιών (συνολικώς 39 αρµοδιτητες).
- Έργων, Xωροταξίας και Περιβάλλοντος (συνολικώς 40 αρµοδιτητες).
- Yγείας (συνολικώς 23 αρµοδιτητες).
- Παιδείας, Πολιτισµού και Aθλητισµού (συνολικώς 20 αρµοδιτητες).
- Πολιτικής Προστασίας και ∆ιοικητικής Mέριµνας (συνολικώς 14 αρµοδιτητες).
Πέραν αυτών των αρµοδιοτήτων σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί ειδικ Περιφερειακ
Tαµείο Aνάπτυξης,2 συγκροτείται µε απφαση του οικείου Περιφερειάρχη Περιφερειακή
Eπιτροπή Iστητας των Φύλων. µε πρώτιστο µέληµα την ένταξη επί ίσοις ροις αµφοτέρων
των Φύλων «στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας», ενώ µε Π.∆. είναι δυνατή η µεταβίβαση στις Περιφέρειες και άλλων αρµοδιοτήτων της Kεντρικής ∆ιοίκησης.
Aκµη, προβλέπεται ο χαρακτηρισµς ωρισµένων Περιφερειών ως Nησιωτικών, ο θεσµς της Mητροπολιτικής Περιφέρειας (Περιφέρεια Aττικής, Mητροπολιτική Eντητα
Θεσσαλονίκης) µε πρσθετες αρµοδιτητες κ.ά.
Oι Περιφέρειες επιτρέπεται να κατέχουν κινητή και ακίνητη περιουσία βάσει των
Π.∆. 30/1996 και Π.∆. 242/1996.
Oι προι λειτουργίας των Περιφερειών προέρχονται εκ κρατικών ενισχύσεων πάσης
µορφής, εξ εσδων εκ Προγραµµάτων της Eυρωπαϊκής Ένωσης, εξ επιβολής τελών, εισφορών και είσπραξης δικαιωµάτων, εξ εσδων εκποίησης ακινήτων, εξ εκµισθώσεων
κινητών και ακινήτων σε Tρίτους, εκ συνάψεως δανείων3 κ.ά.
1. BÏ. K. °E. A£ANA™O¶OY§O™: ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È TÔÈÎ‹ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË: EÏÏ¿‰·,
ÕÏÏÂ˜ XÒÚÂ˜ M¤ÏË ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜. TﬁÌÔ˜ A’. N¤· ¤Î‰. Aı‹Ó·È, 2008, Û. 72 ÂﬁÌ.
2. ¶ÂÚ› ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ T·ÌÂ›Ô˘ AÓ¿Ù˘ÍË˜ ˘ﬁ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ
‚Ï. ÂÎÙÂÓÒ˜: K. °E. A£ANA™O¶OY§O™: ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È TÔÈÎ‹ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË: EÏÏ¿‰·, ÕÏÏÂ˜ XÒÚÂ˜ M¤ÏË ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜. TﬁÌÔ˜ A’. N¤· ¤Î‰. Aı‹Ó·È, 2008, Û. 138 ÂﬁÌ.
3. BÏ. K. °E. A£ANA™O¶OY§O™, B. ¢E§H£EOY, H. KAVVADIA: ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È
TÔÈÎ‹ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË: EÏÏ¿‰·, ÕÏÏÂ˜ XÒÚÂ˜ M¤ÏË ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜. TﬁÌÔ˜ B’. N¤· ¤Î‰.
Aı‹Ó·È, 2008, Û. 166 ÂﬁÌ. T· ‰¿ÓÂÈ· ˘ﬁ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ N. 3852/2010 ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ 1/1/2011 ˘ﬁ ÚﬁÛıÂÙÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜, ¤Ú·Ó ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙÔ˘ N. 3463/2006.
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Πέραν αυτών, βάσει του N. 3852/2010 προβλέπονται οι λεγµενοι Kεντρικοί Aυτοτελείς Προι (K.A.Π.) των Περιφερειών, προερχµενοι εκ διαφρων πηγών εσδων του
Kρατικού προϋπολογισµού, (ποσοστ 2,40% του Φρου Eισοδήµατος Φυσικών και Nοµικών Προσώπων, ποσοστ 4% του Φρου Προστιθέµενης Aξίας).
Σηµειώνεται, τι ο N. 3852/2010 προβλέπει και την κατάρτιση Eπιχειρησιακού Σχεδίου Yποστήριξης του Προγράµµατος KAΛΛIKPATHΣ, υπ τον τίτλο «Πργραµµα Eλληνική Aρχιτεκτονική ∆ιοίκηση και Aυτοδιοίκηση» - EΛΛ.A.∆.A.-.
Tο Πργραµµα (θα) περιλαµβάνει τρεις άξονες:
- Προγράµµατα ∆ιοικητικής Mεταρρύθµισης και Ψηφιακής Σύγκλισης.
- Eθνικ Aναπτυξιακ Πργραµµα Aυτοδιοίκησης.4
- Πργραµµα Aξιοποίησης Aνθρωπίνων Πρων.
Tέλος, προβλέπεται η δυναττητα των Περιφερειών να συνεργάζονται µε αντίστοιχους Oργανισµούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης, καθώς και µε λοιπούς Φορείς της Aλλοδαπής, στο πλαίσιο πάντοτε των αρµοδιοτήτων τους και µε την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Xώρας:
Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή και διευκλυνση της διακρατικής, διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας µε την συµµετοχή τους σε ∆ίκτυα
Kρατικών, Περιφερειακών και Tοπικών Aρχών και σε λοιπούς ∆ιεθνείς και Περιφερειακούς Oργανισµούς.
Σε ευρωπαϊκ επίπεδο, µε την συµµετοχή τους σε ∆ίκτυα, Προγράµµατα, ∆ράσεις και
Πρωτοβουλίες των στχων της Eυρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Eυρώπης και
σε λοιπούς Eυρωπαϊκούς Oργανισµούς.
Eντς του πλαισίου αυτών των συνεργασιών οι Eλληνικές Περιφέρειες δύνανται να
συνάπτουν συµφωνίες ή να συγκροτούν ∆ίκτυα για την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής τους.
Eξ άλλου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του N. 3613/2007 οι Περιφέρειες επιτρέπεται να συµµετέχουν σε Eυρωπαϊκούς Oµίλους Eδαφικής Συνεργασίας, πως αυτοί
προσδιορίζονται υπ του δικαίου της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
Oι δραστηριτητες µως αυτές των Περιφερειών ασκούνται υπ την προϋπθεση, τι ειδική Eπιτροπή, προβλεπµενη υπ του άρθρου 4 του N. 3345/2005, θα τις κρίνει συµβατές µε την Eθνική και Kοινοτική Nοµοθεσία, τις (Eλληνικές) Eθνικές Πολιτικές και τις
∆ιεθνείς υποχρεώσεις της Xώρας.
Tέλος, οι Aρχές των Eλληνικών Περιφερειών εκπροσωπούνται στην Aντιπροσωπευτική Συνέλευση της Eπιτροπής των Περιφερειών5 και στο Kογκρέσο Tοπικών και Περιφερειακών Aρχών του Συµβουλίου της Eυρώπης, µε βάση τις διατάξεις του Kοινοτικού
και του Eθνικού ∆ικαίου.

4. BÏ. K. °E. A£ANA™O¶OY§O™: £ÂÛÌÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ AÓ¿Ù˘ÍË˜. TﬁÌÔ˜ A’. N¤·
¤Î‰. Aı‹Ó·È, 2007, Û. 137 ÂﬁÌ.
5. BÏ. ÂÎÙÂÓÒ˜: KˆÓÛÙ. °E. A£ANA™O¶OY§O™: ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È TÔÈÎ‹ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË: EÏÏ¿‰·, ÕÏÏÂ˜ XÒÚÂ˜ M¤ÏË ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜. TﬁÌÔ˜ A’. N¤· ¤Î‰. Aı‹Ó·È, 2008, Û.
201 ÂﬁÌ.
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B. Oι κατ’ ιδίαν βασικές ρυθµίσεις περί επιχειρήσεων των Περιφερειών του N.
3852/2010
Aπ 1ης Iανουαρίου 2011 οι Περιφέρειες µπορούν να συνιστούν µία επιχείρηση µε την
µορφή της αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρείας, εφ’ σον δεν συµµετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία, στην οποία κατέχουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου.
H αναπτυξιακή αυτή εταιρεία, η οποία δεν επιτρέπεται να επιχορηγηθεί απ την Περιφέρεια, (εκτς εάν αυτ προβλέπεται απ ειδική διάταξη νµου), θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας και (τυχν) άλλες ειδικώτερες ρυθµίσεις, οι οποίες προβλέπονται υπ του N. 3852/2010, πως π.χ. η µη εισαγωγή των µετοχών της στο Xρηµατιστήριο.
H αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία της Περιφέρειας συνιστάται µετά απ απφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απλυτη πλειοψηφία του
συνλου των Mελών του και υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµτητας στον Eλεγκτή Nοµιµτητας. Στην απφαση αυτή καθορίζονται η επωνυµία, ο σκοπς, η διάρκεια, η έδρα της
επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι προι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο, κατά
την κρίση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Για την λήψη απφασης απαιτείται η προηγούµενη εκπνηση σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµτητας. Kατά τα λοιπά εφαρµζονται οι διατάξεις του N. 2190/1920
Περί ανωνύµων εταιρειών.
H εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία εισφέρονται απ την Περιφέρεια
στην εταιρεία ενεργείται απ την επιτροπή του άρθρου 9 του N. 2190/1920, πως ισχύει, οι
δε σχετικές εκθέσεις εκτίµησης δηµοσιεύονται υποχρεωτικώς στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
H αναπτυξιακή αυτή ανώνυµη εταιρεία, διαθέτουσα διοικητικ προσωπικ προσλαµβανµενο βάσει των N. 2190/1994 και 2527/1997, έχει ως µνα και αποκλειστικά αντικείµενα δραστηριτητας:
Tην επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των Περιφερειών, της Ένωσης Περιφερειών και Φορέων, πως οι ∆ήµοι κ.ά.
Tην προώθηση της επιχειρηµατικής, οικονοµικής και βιώσιµης6 ανάπτυξης της Περιφέρειας, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
6. BÏ. ÂÚ› ‚ÈÒÛÈÌË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜: B.¢. ¢E§H£EOY: £ÂÛÌÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ AÓ¿Ù˘ÍË˜
Î·È OÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙÔ˘ KÚ¿ÙÔ˘˜. M¤ÚÔ˜ A’. Aı‹Ó·È, OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2007, Û. 12 ÂﬁÌ. O ﬁÚÔ˜
‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ··ÓÙ¿Ù·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1987 ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ŒÎıÂÛË˜, ÙË˜ ŒÎıÂÛË˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙË˜ NÔÚ‚ËÁ›·˜ Gro Harlem BRUNDTLAND, ˘Ô‚ÏËıÂ›ÛË˜ ÛÙËÓ World Commission on
Environment and Development (WCED) ˘ﬁ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: Our Common Future Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜:
«H ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÔÔ›· ÈÎ·ÓÔÔÈÂ› ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ·ÚﬁÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÂﬁÌÂÓˆÓ °ÂÓÂÒÓ Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ È‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜... ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Ì›·
‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ÏÏ·Á‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ, Ë Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ, Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÙÔ ıÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ, Â˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ·ÚÌÔÓÈÎ‹ Û¯¤ÛË Î·È
·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜, ÙﬁÛÔ ÛÙÔ ·ÚﬁÓ, ﬁÛÔ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.... H ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë ÔÚı‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï›Ô˘ Î¿ıÂ XÒÚ·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·ÁÎ·›· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚﬁÛıÂÙÔ ÏﬁÁÔ ÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ÂﬁÌÂÓÂ˜ °ÂÓÂ¤˜ Ô‡Ùˆ˜, ÒÛÙÂ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎÒÓ ÈÛÔÙ›Ìˆ˜...».
H E˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË «˘ÈÔı¤ÙËÛÂ» ÙÔÓ ﬁÚÔ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ E˘ÚÒË˜ (PÒÌË,
OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2004). BÏ. Û¯ÂÙÈÎÒ˜: K. °E. A£ANA™O¶OY§O™: TÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ E˘ÚÒË˜. E¶I£. A¶OK., TO¶IK. AYTO¢. KAI ¶EPIºEPEIAKH™ ANA¶TY•H™. Aı‹Ó·È, Ù. 32/2004, Û. 1
ÂﬁÌ.
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Tην συµµετοχή τους σε αντίστοιχα Προγράµµατα ή την εφαρµογή σχετικών Πολιτικών σε διαπεριφερειακ ή σε ευρύτερο γεωγραφικ χώρο.
Στον σχηµατισµ του µετοχικού κεφαλαίου κάθε αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρείας
µπορούν να συµµετέχουν Περιφέρειες, ∆ήµοι, ή και άλλοι Φορείς Tοπικής Aυτοδιοίκησης. Στην ανώνυµη εταιρεία αυτής της µορφής είναι δυνατή η συµµετοχή και άλλων Φορέων του ∆ηµοσίου Tοµέα, Συνεταιρισµών και Eνώσεών τους, Eπιστηµονικών Φορέων,
Eπιµελητηρίων, Φορέων Συλλογικών Kοινωνικών ή Oικονοµικών συµφερντων, καθώς
και Tραπεζών και Πιστωτικών Iδρυµάτων.
Στην περίπτωση µως αυτή της διευρυµένης συµµετοχής οι Περιφέρειες, οι ∆ήµοι και
οι λοιποί Φορείς Tοπικής Aυτοδιοίκησης πρέπει να κατέχουν (για προφανείς λγους),
την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Oι συµµετέχοντες, (Περιφέρειες, ∆ήµοι, άλλοι Φορείς Tοπικής Aυτοδιοίκησης), κατέχουν πάντοτε τσες κοινές µη προνοµιούχες µετοχές, σες απαιτούνται να συγκροτούν
αθροιστικώς την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ τις υπλοιπες
µετοχές δύνανται να κατέχουν το ∆ηµσιο και άλλα Nοµικά Πρσωπα ∆ηµοσίου ή Iδιωτικού ∆ικαίου, εποµένως και Iδιώτες.
Oι µετοχές είναι ονοµαστικές, δεν εισάγονται στο Xρηµατιστήριο και υπάγονται στις
ρυθµίσεις του N. 2190/1920.
Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας οι εκ των συµµετεχντων σε αυτήν, Περιφέρειες, ∆ήνοι και άλλοι Φορείς Tοπικής Aυτοδιοίκησης, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν να είναι
εκείνοι, οι οποίοι θα αγοράσουν την εκποιούµενη περιουσία της εταιρείας, (εφ’ σον εννοείται το επιθυµούν).
Mε σκοπ, προφανώς, την ενεργώτερη συµµετοχή τους στις εν λγω νέες εταιρείες, οι
Περιφέρειες δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, εκτς απ εκείνες στις οποίες µετείχαν οι Nοµαρχιακές Aυτοδιοικήσεις και τα Nοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα, που καταργήθηκαν µε τον N. 3852/2010.
Oι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες επιτρέπεται να συµµετέχουν µνον σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών της Περιφέρειας.
Προς τούτο απαιτείται απφαση του οικείου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας
και σύµφωνη γνώµη του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου. H απφαση λαµβάνεται µε
απλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των Mελών του Περιφερειακού Συµβουλίου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των ρυθµίσεων του N. 2190/1920.
Eπίσης, επιτρέπεται να συµµετέχουν σε Προγραµµατικές Συµβάσεις.
Tέλος, οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε ποδοσφαιρικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρείες.
Σε σχέση µε τρέχουσες δραστηριτητες αυτών των αναπτυξιακών ανώνυµων εταιρειών σηµειώνεται, τι η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών διενεργείται βάσει κανονισµού, ο οποίος καταρτίζεται απ το ∆ιοικητικ Συµβούλιο της εταιρίας. Στον κανονισµ περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικές µε τα αρµδια
Nργανα της εταιρίας, τις προϋποθέσεις και τους ρους ανάθεσης αναλγως της εφαρµοζµενης διαδικασίας (ανοικτς, κλειστς διαγωνισµς, ανάθεση µε διαπραγµάτευση)
και τα κριτήρια και την διαδικασία αξιολγησης και επιλογής ούτως, ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και αντικειµενικτητας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προϋπολογισµς των σχετικών αναθέσεων υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα ρια, τα οποία προβλέπονται υπ αντίστοιχων συναφών Oδη6
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γιών7 της Eυρωπαϊκής Ένωσης, εφαρµζονται οι ρυθµίσεις των τελευταίων, ως κατισχύουσες του Eθνικού ∆ικαίου.
Yπενθυµίζεται, τι οι Oδηγίες είναι µέρος του παραγώγου ή δευτερογενούς δικαίου
των τριών αρχικών Kοινοτήτων και της διαδχου τους Eυρωπαϊκής Ένωσης, (πως και
οι Kανονισµοί, οι Aποφάσεις, οι Συστάσεις και Γνώµες.
Tο εν λγω δίκαιο «παράγεται» υπ διαφρων Oργάνων της Eυρωπαϊκής Ένωσης,
επί σκοπώ υλοποίησης των σκοπών και των στχων των Συνθηκών.
Oι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες των Περιφερειών (δια)λύονται υποχρεωτικώς
στις ακλουθες περιπτώσεις:
Eάν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις µετά την πάροδο διετίας απ την ίδρυσή
τους είναι ζηµιογνες ή, εάν για ισάριθµες φορές εντς δεκαετίας, τα ίδια αυτών κεφάλαια, πως προσδιορίζονται υπ των οικείων διατάξεων (άρθρο 42γ του N. 2190/1920, πως ισχύει) µειωθούν σε ποσοστ κάτω του 50% του µετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του N. 2190/1920, τυχν αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, η οποία καταβάλλεται απ τις Περιφέρειες δεν µπορεί να υπερβαίνει
ποσοστ µεγαλύτερο του 1/2 του ποσού της αύξησης.
Γ. H Περιφέρεια ως καθολικ;ς διάδοχος αστικών εταιρειών των Nοµαρχιακών
Aυτοδιοικήσεων και ∆ιαµερισµάτων
Mε ειδική διάταξη του N. 3852/2010 (άρθρο 196) η Περιφέρεια καθίσταται καθολικς
διάδοχος και υπεισέρχεται σε λα τα δικαιώµατα και σε λες τις υποχρεώσεις των αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών, των συσταθεισών υπ των Nοµαρχιακών Aυτοδιοικήσεων και των ∆ιαµερισµάτων της περιοχής δικαιοδοσίας της.
Aπ 1ης Iανουαρίου 2011 η σύσταση αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απ Περιφέρειες ή άλλους Φορείς της Tοπικής Aυτοδιοίκησης επιτρέπεται µνον, εφ’
σον τούτο προβλέπεται ρητώς υπ ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης ή υπ του κανονιστικού πλαισίου Eθνικών ή Kοινοτικών Προγραµµάτων και µε την προϋπθεση της συµβαττητας της δράσης αυτών, µε τις εθνικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, εφ’ σον αφορούν σε εδαφική συνεργασία.
Oι εταιρείες αυτού του τύπου δεν επιχορηγούνται υπ των Περιφερειών, πλην ειδικών εξαιρέσεων, και δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν, (εκτς αντίθετης ειδικής ρύθµισης), σε Προγραµµατικές Συµβάσεις, (N. 1268/1987, πως αυτς ισχύει), ενώ η υπ’ αυτών
σύναψη συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών διενεργείται
βάσει κανονισµού, ο οποίος καταρτίζεται απ τα ∆ιοικητικά Συµβούλιά τους.
Tέλος, το πάσης κατηγορίας προσωπικ τους προσλαµβάνεται σύµφωνα µε διατάξεις
του N. 2190/1994 και του N. 2527/1997, πως εκάστοτε ισχύουν.
∆. Oι ειδικώτερες ρυθµίσεις του N. 3852/2010 περί επιχειρήσεων των Περιφερειών
Oι υφιστάµενες κατά την 1η Iανουαρίου 2011 αµιγείς επιχειρήσεις Nοµαρχιακών Aυτοδιοικήσεων και ∆ιαµερισµάτων, οι οποίες καταργούνται, λύονται και τίθενται σε εκκα7. EÍ˘·ÎÔ‡ÂÙ·È, ﬁÙÈ ﬁÔ˘ ‰ÂÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÁÎË ÂÓÈ·›·˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙﬁ˜ ÙˆÓ KÚ·ÙÒÓ
MÂÏÒÓ ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ˘ﬁ ÙˆÓ EıÓÈÎÒÓ ¢ÈÎ·›ˆÓ. BÏ. KˆÓÛÙ. °E. A£ANA™O¶OY§O™: ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ¢›Î·ÈÔ. N¤· ¤Î‰. Aı‹Ó·È, 2008, Û. 36
ÂﬁÌ.
8. BÏ. ÂÓ ÂÎÙ¿ÛÂÈ ÂÚ› ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ: KˆÓÛÙ. °E. A£ANA™O¶OY§O™: £ÂÛÌÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ AÓ¿Ù˘ÍË˜. TﬁÌÔ˜ A’, Ó¤· ¤Î‰., Aı‹Ó·È, 2007, Û. 139.
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θάριση, του προσωπικού τους εντασσοµένου στο προσωπικ της Περιφέρειας. H εκπλήρωση των σκοπών των επιχειρήσεων, που λύονται γίνεται απ επιχειρήσεις, στις οποίες
µετέχει η Περιφέρεια, είτε απ την ίδια την Περιφέρεια, µε αντίστοιχη αναδοχή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους. Aµιγείς επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν προγράµµατα της Eυρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν την λειτουργία τους µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της εκτέλεσης των προγραµµάτων αυτών.
Για την λύση των εν λγω επιχειρήσεων η απφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
λαµβάνεται εντς εξαµήνου απ την εγκατάσταση των νέων Περιφερειακών Aρχών, ενώ
η σχετική διαδικασία αποφασίζεται µε προηγούµενη απφαση του Yπουργού Eσωτερικών, Aποκέντρωσης και Hλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Σε σχέση µε τις µέλλουσες να ιδρυθούν απ 1ης Iανουαρίου 2011 επιχειρήσεις των Περιφερειών δηµιουργείται ειδικ Mητρώο επιχειρήσεων των Περιφερειών, το οποίο θα περιλαµβάνει στοιχεία, τα οποία θα αφορούν την σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Tα στοιχεία αυτά θα κοινοποιούνται απ τις Περιφέρειες στην οικεία αποκεντρωµένη Kρατική ∆ιοίκηση, η οποία θα τηρεί σχετική βάση δεδοµένων, γνωστοποιούνται δε µετά απ έλεγχο της πληρτητάς τους στο Yπουργείο Eσωτερικών, Aποκέντρωσης και
Hλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Mε βάση τα στοιχεία του Mητρώου, η οικεία αποκεντρωµένη Kρατική ∆ιοίκηση εκδίδει κάθε χρνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε περιφερειακής επιχείρησης,
καταχωρηµένης στο Mητρώο. H βεβαίωση αυτή συνυποβάλλεται στην οικεία ∆ηµσια
Oικονοµική Yπηρεσία (∆.O.Y.) µαζί µε την φορολογική δήλωση της επιχείρησης.
Eπιχείρηση της Περιφέρειας δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει σε δηµσιο διαγωνισµ
ή να εισπράξει ποιο δήποτε χρηµατικ ποσ απ Περιφέρεια ή Φορέα του ∆ηµσιου Tοµέα, εάν δεν υποβάλλει µαζί µε τα αναγκαία, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, την βεβαίωση εγγραφής στο Mητρώο.
Mε απφαση του Yπουργού Eσωτερικών, Aποκέντρωσης και Hλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η οποία εκδίδεται µετά απ γνώµη της Ένωσης Περιφερειών, ορίζονται τα ειδικτερα στοιχεία, τα οποία πρέπει να υποβάλουν οι επιχειρήσεις, ο χρνος και ο τρπος
υποβολής των στοιχείων και έκδοσης της αντίστοιχης βεβαίωσης, η διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης του Mητρώου και ο χρνος έναρξης εφαρµογής των σχετικών διατάξεων καθώς και κάθε ειδικ θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή τους. Στα κοινοποιούµενα
στοιχεία περιλαµβάνονται πως δήποτε οι προσλήψεις προσωπικού, που οι περιφερειακές επιχειρήσεις διενεργούν, καθώς και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου και ανάθεσης ή ανάληψης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών, που αυτές συνάπτουν.
E. Oι αρµοδι;τητες των νέων Περιφερειών επί θεµάτων ιδιωτικών επενδύσεων
Yπ το καθεστώς της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας προβλέπονται νέες ρυθµίσεις ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων µε «εµπλοκή» και των Περιφερειών στις σχετικές διαδικασίες.9
Σχετικώς αναφέρονται ενδεικτικώς τα εξής:

9. TÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚ› È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‚Ï. ÛÙÔ: KˆÓÛÙ. °E.
A£ANA™O¶OY§O™: £ÂÛÌÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ AÓ¿Ù˘ÍË˜. TﬁÌÔÈ A’, B’, °’. N¤· ¤Î‰. Aı‹Ó·È,
2007.
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Προβλεπµενες ενισχύσεις ανά Περιφέρεια, Nοµ, Eπιχείρηση
ΠEPIΦEPEIEΣ

Nοτ. Aιγαίου

Στερ. Eλλάδος

Kεντρικής
Mακεδονίας

∆υτικής
Mακεδονίας
Aττικής
Θεσσαλίας

Iονίων Nήσων

NOMOI

Kυκλάδων
∆ωδεκανήσου
Φθιώτιδας
Φωκίδος
Eυβοίας
Bοιωτίας
Eυρυτανίας
Θεσσαλονίκης
Xαλκιδικής
Kιλκίς
Πέλλας
Hµαθίας
Πιερίας
Σερρών
Γρεβενών
Kοζάνης
Φλώρινας
Kαστοριάς
Aττικής
Λάρισας
Mαγνησίας
Kαρδίτσας
Tρικάλων
Kέρκυρας
Λευκάδας
Kεφαλληνίας
Zακύνθου

AEΠ 2007
(M.O.
Xώρας=
100)

Zώνες

114,66
102,69
84,05
75,54
81,79
148,17
53,45
85,56
78,66
79,31
64,66
71,55
64,44
56,47
64,44
92,78
73,6
68,0
134,48
76,51
87,72
54,42
61,75
74,78
74,68
91,16
101,62

Γ
Γ
B
B
B
A
Γ
B
B
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
B
Γ
Γ
A
B
B
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ

)ρια ΠOΣOΣTA ENIΣXYΣHΣ
εγκεκρι- Mεγάλες Mεσαίες Mικρές επιχει- επιχειπολύ
µένου
ρήσεις ρήσεις µικρές επιXΠE
χειρήσεις

15%
15%
15%
20%
15%
15%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

15%
15%
15%
20%
15%
15%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
15%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

25%
25%
25%
30%
25%
20%
30%
35%
35%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
35%
40%
40%
20%
35%
35%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

35%
35%
35%
40%
35%
25%
40%
40%
40%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
40%
50%
50%
25%
40%
40%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Για λα τα νέα επενδυτικά σχέδια θα τηρούνται τα ρια του εγκεκριµένου απ την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Xάρτη Περιφερειακών Eνισχύσεων 2007-2013, αλλά ταυτοχρνως ενισχύεται και η περιφερειακή σύγκλιση. Tο ποσοστ ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται απ το µέγεθος της επιχείρησης και τον Nοµ στον οποίο θα υλοποιείται.
Για τον καθορισµ των ποσοστών ενίσχυσης θα χρησιµοποιείται ως βάση το κατά κεφαλήν AEΠ κάθε Nοµού σε σχέση µε το αντίστοιχο της Xώρας, ενώ η επικράτεια χωρίζεται
σε τρεις Zώνες κινήτρων. Oι Nοµοί, οι οποίοι έχουν κατά κεφαλήν AEΠ πολύ υψηλτερο απ τον εθνικ µέσο ρο θα ενισχύονται µε ποσοστά 15%, 20% και 25% για Mεγάλες,
Mεσαίες και Mικρές - Πολύ Mικρές επιχειρήσεις αντιστοίχως. Oι Nοµοί µε κατά κεφαλήν
9
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AEΠ µεγαλύτερο απ το 70% του µέσου ρου της Xώρας, ενισχύονται µε ποσοστά 30%,
35% και 40% αντιστοίχως.Tέλος, οι Nοµοί µε κατά κεφαλή AEΠ µικρτερο απ το 70%
του µέσου ρου της Xώρας, τα νησιά του Aιγαίου και Iονίου πελάγους, οι νησιωτικές περιοχές, που ανήκουν διοικητικώς σε Nοµούς της ηπειρωτικής Eλλάδος, καθώς και οι παραµεθριοι Nοµοί της Xώρας, ενισχύονται µε ποσοστά 40%, 45% και 50% αντιστοίχως.
Παραλλήλως προβλέπεται εξασφάλιση πρων ύψους 20% του συνολικού προϋπολογισµού, οι οποίοι θα κατευθύνονται αποκλειστικώς για επενδύσεις, που θα πραγµατοποιούνται σε µειονεκτούντες Nοµούς.
Tα επενδυτικά σχέδια ύψους µέχρι 3.000.000 ευρώ θα υποβάλωνται, θα αξιολογούνται και θα ελέγχονται απ τις ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Aνάπτυξης των Περιφερειών, ενώ τα επενδυτικά σχέδια άνω του ύψους αυτού θα υποβάλωνται, αξιολογούνται και
ελέγχονται είτε απ τη Γενική ∆ιεύθυνση Iδιωτικών Eπενδύσεων του Yπουργείου Oικονοµίας, Aνταγωνισατικτητας και Nαυτιλίας, είτε απ την Eπιχειρησιακή Mονάδα Aνάπτυξης του Yπουργείου Oικονοµίας, Aνταγωνιστικτητας και Nαυτιλίας, µε έδρα την
Θεσσαλονίκη, για εκείνα τα επενδυτικά προγράµµατα, που πραγµατοποιούνται στις Περιφέρειες Aνατολικής Mακεδονίας και Θράκης, Kεντρικής Mακεδονίας και ∆υτικής
Mακεδονίας.
H διαδικασία προσκλήσεων θα διενεργείται δύο φορές ετησίως, εντς δύο εξαµηνιαίων περιδων µε τις αιτήσεις υπαγωγής να υποβάλωνται τον Iανουάριο και τον Iούλιο κάθε έτους. H αξιολγηση θα γίνεται µε τυχαία επιλογή ατµων απ το Mητρώο Πιστοποιηµένων Aξιολογητών, στο οποίο περιλαµβάνονται Aξιολογητές τσο απ τις αρµδιες
Yπηρεσίες, σο και εξωτερικοί ή και εµπειρογνώµονες σε ειδικά θέµατα. Eάν η απκλιση
των δύο βαθµών υπερβαίνει το 20% της συνολικής κλίµακας σε περισστερα απ τρία
κριτήρια αξιολγησης, ττε η αξιολγηση θα ανατίθεται σε τρίτο Aξιολογητή, ο οποίος
θα ορίζει την τελική βαθµολογία και η οποία θα κινείται υποχρεωτικά εντς του εύρους
των αρχικών βαθµών.
10
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Γ. OI APMO∆IOTHTEΣ EΠI OIKONOMIKΩN ΘEMATΩN TΩN ΠEPIΦEPEIΩN XΩPΩN MEΛΩN THΣ EYPΩΠAΪKHΣ ENΩΣHΣ
1. BEΛΓIO
Aρµοδιτητες των Περιφερειών
H κρατούσα «αρχή» σε σχέση µε τις αρµοδιτητες10 των Περιφερειών είναι εκείνη
της παραχώρησης σ’ αυτές αποκλειστικών αρµοδιοτήτων, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, κατά τις οποίες υπάρχει ενίοτε µία ανάθεση αρµοδιοτήτων απ κοινού στην Eθνική
και στην Περιφερειακή Eξουσία.
Oι αποκλειστικές αρµοδιτητες των Περιφερειών ρυθµίζονται µέσω ∆ιαταγµάτων,
εχντων εντς των ορίων των Περιφερειών ισχύ νµου, και διά των οποίων είναι ακµη
δυνατή, (υπ προϋποθέσεις) και η τροποποίηση ή συµπλήρωση εθνικών νµων.
Mεταξύ των κυριωτέρων αρµοδιοτήτων των Περιφερειών συγκαταλέγονται και οι
ακλουθες:
- Θέµατα περιβάλλοντος: ποιτητα ζωής, διευθέτηση του χώρου, διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος κ.ά.
- Θέµατα χωροταξίας και κατοικίας.11
- Θέµατα ενέργειας, βιoµηχανική πολιτική κ.ά.
- ∆ηµσια έργα.
- Mεταφορές.
- Eπιστηµονική έρευνα.
- Πολιτικές επί θεµάτων απασχλησης.
- ∆ιοικητική εποπτεία επί των Eπαρχιών και των ∆ήµων, κ.ά.
2. ΓAΛΛIA
A. Oικονοµικές δραστηριτητες των Περιφερειών βάσει εθνικών πρων
Mετά το έτος 1981 µ.X., Περιφέρειες, Nοµοί και ∆ήµοι «εξοπλίζονται» µε αρµοδιτητες, οι οποίες άλλοτε ήταν αποκλειστικτητα του Kράτους. Eξυπακούεται, βεβαίως, τι
αυτή η «αποσυγκέντρωση» δραστηριοτήτων συνοδεύεται και απ τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα. Έτσι, η Περιφέρεια, ιδίως, υπεύθυνη για την, µεταξύ άλλων, περιφερειακή
ανάπτυξη της περιοχής δικαιοδοσίας της, αποβαίνει τελικώς στο πεδίο του σχεδιασµού
της ανάπτυξης, ο φυσικς «συνδιαλεγµενος» (interlocuteur) του Kράτους. Aυτή δε η
συµβατικής υφής διαδικασία έχει να επιδείξει επιτυχείς επιδσεις απ τα δύο πρώτα έτη
της εφαρµογής της (1982, 1983), δεδοµένου, τι παρουσιάζει τρία βασικά πλεονεκτήµατα:
α. Oι Περιφέρειες προσδιορίζουν µνες τις προτεραιτητες των αναγκών τους.
β.Tο Kράτος και οι Περιφέρειες συµφωνούν για να εκσυγχρονίσουν την οικονοµία σε
επίπεδο Περιφέρειας.

10. ÕÚıÚÔ 39 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ¿ÚıÚÔ 6 ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1980 Ì.X.
11. BÏ. Î·È J. SAROT: Droit Administratif Special. Bruxelles, 1990. M. BOM: Les Societés de
Développement. Bruxelles, 1989.
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γ. Oι συµβαλλµενοι, οι partenaires, (Kράτος και Περιφέρειες), δεσµεύονται για την
εκτέλεση συγκεκριµένων προγραµµάτων εγγυηµένης χρηµατοδτησης (contrats de plan
Etat - Régions) (N. της 29/7/1982).
Aναλυτικώς:
α. Kατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων Kράτους - Περιφέρειας τον πρώτο λγο
έχει η Περιφέρεια, ενώ ο διάλογος είναι συνεχής µεταξύ των εκλεγµένων εκπροσώπων
της Περιφέρειας και του Kράτους, το οποίο εκπροσωπείται απ τον Commissaire της ∆ηµοκρατίας στην Περιφέρεια.
β.Tσο το Kράτος, σο και οι Περιφέρειες, επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν κατά προτεραιτητα τις τοπικές παραγωγικές δυναττητες, να µορφώσουν και
να επιµορφώσουν επιχειρηµατικά στελέχη, να υποστηρίξουν ιδιαίτερα προγράµµατα εκσυγχρονισµού κ.λ.
Nλα αυτά δεν σηµαίνουν βεβαίως, τι δεν εκτελούνται παραλλήλως στις Περιφέρειες και προγράµµατα εθνικού χαρακτήρα, συµβαδίζοντα µε το εκάστοτε εθνικ πργραµµα ανάπτυξης.
γ. Tο Kράτος και οι Περιφέρειες προσδιορίζουν τα προγράµµατα εκείνα, επί των οποίων θα αναλάβουν συγκεκριµένες υποχρεώσεις χρηµατοδτησης. Έτσι, το Kράτος ανέλαβε την υποχρέωση π.χ. κατά την εφαρµογή του IXe plan Kράτους - Περιφερειών να
καταβάλει σηµαντικ ποσ για την εκτέλεσή του.
Στα πλαίσια αυτά δεν αποκλείεται να δοθεί προτεραιτητα σε µερικές Περιφέρειες.
Έτσι, π.χ. έχει δοθεί προτεραιτητα για την εκτέλεση έργων κ.λ. στον τοµέα της γεωργίας
στις Περιφέρειες του Γαλλικού Nτου, προτεραιτητα στον τοµέα της µρφωσης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης στις Bρειες και ∆υτικές Περιφέρειες κ.λ.
Eπί µακρ χρονικ διάστηµα η DATAR (Délégation à l’ Aménagement du Territoire
et a l’ Action Régionale) υπήρξε ο κυριώτερος µοχλς των διαπραγµατεύσεων επί των
contrats de plan µεταξύ του Kράτους και των Περιφερειών. Mε τα προγράµµατα αυτά
κάθε Περιφέρεια, πέραν των άλλων, συµµετέσχε στην πραγµατοποίηση βασικών επιδιώξεων του IX προγράµµατος, πως: εκσυγχρονισµς της βιοµηχανίας µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, εκσυγχρονισµς του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων, ανάπτυξη των βιοµηχανιών επικοινωνιακού υλικού, δηµιουργία περιβάλλοντος ευνοούντος την οικογένεια και την γεννητικτητα, βελτίωση της ποιτητας ζωής στις πλεις, εκσυγχρονισµς και καλλίτερη διοίκηση του συστήµατος υγείας, βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης κ.λ. Για λα αυτά τα προγράµµατα (12 συνολικώς) το Kράτος ανέλαβε την υποχρέωση να διαθέσει σηµαντικτατα κονδύλια.
B. Συµµετοχή των Περιφερειών στις δαπάνες αναπτυξιακών προγραµµάτων
Oι Περιφέρειες συµµετέχουν στις δαπάνες αναπτυξιακών προγραµµάτων, τα οποία
εκτελούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.
Γ. Eνδεικτικώς: Περιεχµενο προγραµµάτων ανάπτυξης κατά Περιφέρεια
Tο περιεχµενο των προγραµµάτων ανάπτυξης ποικίλλει κατά Περιφέρεια, το δε βεληνεκές τους είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, εξικνούµενο απ θέµατα ανάπτυξης του κλάδου ξύλου π.χ. µέχρι την λήψη µέτρων για να καταστεί το Strasbourg «διεθνής πλη».
Eνδεικτικά είναι τα ακλουθα στοιχεία Contrats de Plan Etat - Régions:
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Για την Alsace το πργραµµα περιελάµβανε: τοπική ανάπτυξη, ανάπτυξη των τεχνολογικών πληροφοριών, µέτρα για να καταστεί το Strasbourg διεθνής πλη κ.λ.
Για την Auvergne το πργραµµα περιελάµβανε: αναδιάρθρωση του βιοµηχανικού ιστού, ανάπτυξη του κλάδου ξύλου κ.λ.
Για την Bourgogne το πργραµµα περιελάµβανε: κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες, χρηµατοδτηση του εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων, ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας κ.λ.
Για την Bretagne το πργραµµα περιελάµβανε: βελτίωση της ανταγωνιστικτητας της
γεωργίας κ.λ.
3. ITAΛIA
A. Eισαγωγή
Oι κυριώτερες ρυθµίσεις για την συγκρτηση των Iταλικών Περιφερειών ετέθησαν
σε ισχύ κατά περιδους: το έτος 1953 µ.X. καθορίζεται η σύνθεση και η λειτουργία των
Περιφερειακών Oργάνων, το έτος 1963 µ.X. καθορίζεται η διαδικασία για την εκλογή
των Mελών των Περιφερειακών Συµβουλίων, το έτος 1970 µ.X. θεσµοθετούνται οικονοµικά µέτρα υπέρ των Περιφερειών κ.ά.
Oι Περιφέρειες της Iταλίας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε Περιφέρειες διεπµενες υπ του αυτού νοµικού καθεστώτος (15) και σε Περιφέρειες ειδικού νοµικού καθεστώτος (άρθρο 116). Oι τελευταίες είναι οι εξής:
Sardegna: το ιδιαίτερο νοµικ καθεστώς της έχει προσδιορισθεί υπ του N.
3/26.2.1948.
Sicilia: το ιδιαίτερο νοµικ καθεστώς της έχει προσδιορισθεί υπ του N. 2/26.2.1948.
Trentino Alto Adige: το ιδιαίτερο νοµικ καθεστώς της έχει προσδιορισθεί υπ του N.
5/26.2.1948.
Fruili Venezia-Giula: το ιδιαίτερο νοµικ καθεστώς της έχει προσδιορισθεί υπ του N.
1/31.1.1963.
Valle d’ Aosta: το ιδιαίτερο νοµικ καθεστώς της έχει προσδιορισθεί υπ του N.
4/26.2.1948.
B. Aποστολή της Περιφέρειας
Aποστολή της Περιφέρειας είναι η πραγµάτωση της ιδέας της Aυτοδιοίκησης, µε την
πολιτική διάσταση του ρου.
Γ. Aρµοδιτητες της Περιφέρειας
Oι αρµοδιτητες των Περιφερειών προβλέπονται κατ’ ευθείαν υπ του ισχύοντος Συντάγµατος (άρθρο 117).
Στο νοµοθετικ πεδίο η αρµοδιτητα των Περιφερειών είναι συντρέχουσα (για λες
τις Περιφέρειες) µε την κρατική, και αποκλειστική (για τις Περιφέρειες µε ειδικ καθεστώς) και προβλέπεται απ το Σύνταγµα, το οποίο περιλαµβάνει και ρυθµίσεις για τις
προϋποθέσεις άσκησής της (άρθρα 5, 116, 117).
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Eπισηµαίνεται, πάντως, το γεγονς, τι τα κείµενα των νµων, που έχουν εγκριθεί
απ τα Περιφερειακά Συµβούλια, πρέπει να κοινοποιηθούν πριν απ την δηµοσίευσή
τους στον Eπίτροπο της Kυβέρνησης της συγκεκριµένης Περιφέρειας, ο οποίος µπορεί, (για λογαριασµ της Kυβέρνησης), να τα επαναφέρει προς συζήτηση στο Περιφερειακ Συµβούλιο ή ακµη και να προσφύγει (εάν ο νµος δηµοσιευθεί) στο Συνταγµατικ ∆ικαστήριο, άλλως υποχρεούται να τα εγκρίνει εντς τριάντα ηµερών απ την
ηµέρα της κοινοποίησης σ’ αυτν (άρθρο 127 του Συντάγµατος).
Πέραν των νοµοθετικών, οι Περιφέρειες έχουν και διοικητικές αρµοδιτητες (άρθρο
118 του Συντάγµατος), ενώ το Kράτος µπορεί µε νµο να παραχωρήσει στην Περιφέρεια
και άλλες αρµοδιτητες, εκτς απ εκείνες, που αναφέρει το Σύνταγµα.
H Περιφέρεια, εντς των ορίων των παραδεδεγµένων θεµελιωδών αρχών απ τους
νµους του Kράτους, θεσπίζει νοµικούς καννες, υπ τον ρο, τι αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το εθνικ συµφέρον και το συµφέρον άλλων Περιφερειών, σχετικούς µε:
- Tην οργάνωση των Yπηρεσιών και των Oργανισµών, που εξαρτώνται απ την Περιφέρεια.
- Tην οριοθέτηση των ∆ήµων.
- Tην τοπική Aστυνοµία και την Aγροφυλακή.
- Tην πολεοδοµία.
- Tον τουρισµ και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
- Tις τοπικές συγκοινωνίες.
- Tους δρµους, τα υδραγωγεία και τα δηµσια έργα τοπικού ενδιαφέροντος.
- Tην ναυτιλία.
- Tα ιαµατικά ύδατα.
- Tην γεωργία και τα δάση κ.λ.(άρθρο 117).
4. TΣEXIA
∆ιοικητική οργάνωση του Kράτους: Tρία επίπεδα:12
Kεντρική ∆ιοίκηση.
Περιφερειακή ∆ιοίκηση: 14 Aυτοκυβερνώµενες Eδαφικές Eντητες, συνταγµατικώς
κατοχυρωµένες (N. 12ης Aπριλίου 2000), έναντι 8 του έτους 1990.
∆ήµοι 6.254 το έτος 2008.23
Pυθµίσεις περί Περιφερειών:
Oι Περιφέρειες διοικούνται υπ Περιφερειακού Συµβουλίου, εκλεγοµένου υπ του Λαού ανά τετραετία. O αριθµς των Mελών εκάστου Συµβουλίου είναι ανάλογος του πληθυσµού της Περιφέρειας.
Παραλλήλως, σε κάθε Περιφέρεια λειτουργούν Περιφερειακή Eπιτροπή και Περιφερειακ Γραφείο, ειδικών αρµοδιοτήτων.
Mεταξύ των αρµοδιοτήτων των Περιφερειών περιλαµβάνονται (τυχν) µεταβιβαζµενες αρµοδιτητες της Kεντρικής Kυβέρνησης, ο προγραµµατισµς της Περιφερειακής

12. T· ÎÂ›ÌÂÓ· ÂÚ› TÛÂ¯›·˜ Î·È ºÈÓÏ·Ó‰›·˜ ·ÚÂ¯ˆÚ‹ıËÛ·Ó Â˘ÁÂÓÒ˜ ˘ﬁ ÙË˜ ¢ÚÔ˜ B.
¢E§H£EOY Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ˘ﬁ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: E˘Úˆ·˚ÎÔ› AÓ·Ù˘ÍÈ·ÎÔ› £ÂÛÌÔ›. Aı‹Ó·È, 2008.
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Aνάπτυξης εν γένει της περιοχής δικαιοδοσίας τους, η χάραξη ειδικής Πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής δικαιοδοσίας τους κ.ά.13
Tα έσοδα των Περιφερειών προέρχονται εκ κρατικών επιχορηγήσεων, εκ φρων επιβαλλοµένων υπ των Περιφερειών, (π.χ. φροι επί της ακίνητης ιδιοκτησίας), εκ διοικητικών τελών, (π.χ. επί έκδοσης πολεοδοµικών αδειών), εκ ποσοστών επί φρων, (π.χ. επί
του φρου προστιθέµενης αξίας) κ.ά.14
Oι Περιφέρειες διαχειριζµενες τα εκ των αναφερθεισών πηγών έσοδά τους, έχουν
την δυναττητα να αναθέτουν κατπιν σχετικών διαγωνισµών σε Iδιωτικές Eταιρείες
την εκτέλεση διαφρων έργων, πως αυτοκινητοδρµων, τουριστικών καταλυµµάτων,
νοσοκοµείων κ.ά.
Oι εν λγω αναθέσεις είναι δυνατν να εντάσωνται και στα πλαίσια συµπράξεων ∆ηµοσίου και Iδιωτών, δεδοµένου, τι απ του έτους 2004 ισχύει ειδική σχετική νοµοθεσία.
Mνος µέτοχος των εκ του ως άνω αναθέσεων παραγοµένων έργων είναι η οικεία Περιφέρεια.
Eπί του θέµατος προσέλκυσης ιδιωτικών άµεσων (ξένων κυρίως) επενδύσεων οι σχετικές ρυθµίσεις έχουν ως εξής:
Mετά απ µία µακρά περίοδο δυσµενούς14 αντιµετώπισης Aλλοδαπών Eπενδυτών επί των οποίων επεβάλλοντο διάφοροι νοµικοί περιορισµοί σε περιπτώσεις πραγµατοποίησης επενδύσεων εντς των ορίων της Tσεχικής ∆ηµοκρατίας, (π.χ. επί της απκτησης ακίνητης περιουσίας, µη χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας µίας επιχείρησης κ.ά.), η Kυβέρνηση της Tσεχίας εφήρµοσε ειδική πολιτική προσέλκυσης άµεσων ξένων παραγωγικών ιδιωτικών επενδύσεων απ του έτους 1998 (N. 298).
Mεταξύ των στχων του εν λγω νµου περιλαµβάνονται η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, η εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων σε δηµιουργούµενες εντς των Περιφερειών νέες Bιοµηχανικές Zώνες, η εµπέδωση δεσµών συνεργασίας µεταξύ Aλλοδαπών Eπενδυτών και Tσέχων Eπιχειρηµατιών κ.ά.
Yπ το καθεστώς ισχύος των διατάξεων του N. 298/1998 παρατηρήθηκαν πολλές «παρεκκλίσεις» εκ της αρχής της ίσης αντιµετώπισης «Eγχωρίων» και «Aλλοδαπών» Eπενδυτών σε βάρος των πρώτων, κατά παράβαση και των αρχών της Eυρωπαϊκής Ένωσης
περί Kοινής Aγοράς και υγιούς Aνταγωνισµού.
O N. 298/1998 έχει ήδη αντικατασταθεί υπ του N. 72/2000, οι διατάξεις του οποίου απετέλεσαν αντικείµενο ειδικών διαβουλεύσεων µε την Eπιτροπή της Eυρωπαϊκής Ένωσης, λγω ασυµβαττητάς τους προς τις διατάξεις του ∆ικαίου της Ένωσης.
O N. 72/2000 προέβλεπε την δυναττητα σύστασης Mη Kερδοσκοπικών Eταιρειών /
Nοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, επί σκοπώ πραγµατοποίησης επενδύσεων επ’
ωφελεία των Περιφερειών, προσέλκυσης Iδιωτών Eπενδυτών κ.ά.
Ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις Eταιρειών αυτού του τύπου αναφέρονται η
CZECHINVEST, ο Oργανισµς Aνάπτυξης της Περιφέρειας JIHOMORAVSKY KRAJ
κ.ά.
O N. 72/2000 έχει τροποποιηθεί υπ του N. 159/2007, επί σκοπώ εναρµνισης της αναπτυξιακής νοµοθεσίας της Tσεχίας προς το πνεύµα των άρθρων 86 και 87 της Eυρωπαϊ-

13. MINISTRY OF INTERIOR OF THE CZECH REPUBLIC: Public Administration in the Czech
Republic. 2004, p. 30.
14. BÏ. ÁÂÓÈÎÒ˜ CENTRAL EUROPE REVIEW: M. PRESKETT: Privatisation for Whom? The
Czech State, Citizens of Foreign Investors? London, V. 3, N. 16, 2001. O.E.C.D.: Regulatory
Reform in the Czech Republic. Paris, 2001, p. 11.
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κής Συνθήκης περί Eθνικών Περιφερειακών Eνισχύσεων Eπενδύσεων (Kανονισµς
1628/2006 E.E. E.E. 1ης Nοεµβρίου 2007).
Tέλος, πέραν άλλων ρυθµίσεων, προβλέπεται η δυναττητα λειτουργίας εντς της
Tσεχίας Zωνών Eξαγωγικού Eµπορίου, εντς των οποίων είναι δυνατή η εισαγωγή πρώτων υλών και ετοίµων προϊντων άνευ δασµών, υπ τον ρο της επανεξαγωγής τους .
5. ΦINΛAN∆IA
∆ιοικητική Oργάνωση του Kράτους: Tρία επίπεδα ∆ιοίκησης:15
Kεντρική ∆ιοίκηση.
Περιφερειακή ∆ιοίκηση: 19 Περιφέρειες απ του έτους 1997 βάσει νµου (N.
1159/1997 Περί διαίρεσης της Eπικράτειας σε Περιφέρειες). ∆ιοικούνται υπ Περιφερειακού Συµβουλίου. Mία Περιφερειακή Kυβέρνηση: εκείνη της περιοχής της νήσου Aland.
∆ήµοι: 432 το έτος 2008.
Aρµοδιτητες των Περιφερειών
Mε βάση τις ισχύουσες διατάξεις του N. 602/2004 οι Περιφέρειες διοικούνται υπ Περιφερειακού Συµβουλίου, το οποίο είναι η αρµδια Aρχή επί θεµάτων περιφερειακής ανάπτυξης εντς της περιοχής δικαιοδοσίας του.
Tο Περιφερειακ Συµβούλιο συγκροτείται εξ Eκπροσώπων επί τετραετεί θητεία των
Tοπικών ∆οµών κάθε Περιφέρειας, οι οποίοι πρέπει να έχουν απαραιτήτως την ιδιτητα
του Aιρετού.
Tο Περιφερειακ Συµβούλιο επικουρείται στο έργο του υπ Eπιτροπής εκ Mελών του
και Eιδικού Γραφείου Yποστήριξης.
Mεταξύ των βασικών16 αρµοδιοτήτων του Περιφερειακού Συµβουλίου περιλαµβάνονται και εκείνες της προώθησης µέσω κινήτρων της τοπικής επιχειρηµατικτητας του
σχεδιασµού της Στρατηγικής Aνάπτυξης της Περιφέρειας, µέσω τριών ειδικώτερων διαδικασιών: Mελέτης των προβληµάτων Aνάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, εκπνησης
Eιδικού Περιφερειακού Σχεδίου Aνάπτυξης και κατάρτισης Eιδικού κατά Περιφέρεια
Προγράµµατος Aνάπτυξης, (εν συναρτήσει µε συναφείς δράσεις των ∆ιαρθρωτικών Tαµείων της Eυρωπαϊκής Ένωσης).
Πέραν αυτών,Eκπρσωπος του Περιφερειακού Συµβουλίου µετέχει των Συνεδριάσεων
της Eπιτροπής Περιφερειών της Eυρωπαϊκής Ένωσης, περί της οποίας έγινε ήδη λγος.
H χρηµατοδτηση των Περιφερειών προέρχεται εξ «Eιδικής Eπιδτησης Περιφερειακής Aνάπτυξης» παρά του Kράτους, εξ οικονοµικών συνεισφορών των Tοπικών ∆οµών
των υπαγοµένων διοικητικώς ανά Περιφέρεια, εκ των ∆ιαρθρωτικών Tαµείων της Eυρωπαϊκής Ένωσης, εκ συναπτοµένων δανείων κ.ά.
Oι οικονοµικές δραστηριτητες των Περιφερειών «υποστηρίζονται» και υπ των
Kέντρων Eπαγγελµατικής και Oικονοµικής Aνάπτυξης, τα οποία συνιστώνται απ κοινού υπ των Yπουργείων Γεωργίας/∆ασών, Eµπορίου/Bιοµηχανίας και Eργασίας και
έχουν ως στχο τους την προώθηση της Bιοµηχανικής, Eπιχειρηµατικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης της Xώρας.
Oι Περιφέρειες ελέγχονται διαχειριστικώς υπ Eιδικής Oµάδας Eργασίας εκ Στελεχών Yπουργείων και υπ Eλεγκτικής Eπιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής.

15. BÏ. ÁÂÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙÔ: COMMITTEE OF THE REGIONS: Devolution in Finland. Brussels,
2005.
16. COMMITTEE OF THE REGIONS: Regional and Local Government in the European Union:
Responsibilities and Resources. Brussels, 2000, p. 87.
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∆. ANTI EΠIΛOΓOY
Eξ σων στοιχείων έχουν ήδη παρατεθεί συνάγεται το συµπέρασµα, τι οι νέες Περιφέρειες, πως ήδη έχουν θεσµοθετηθεί, αποτελούν καινοτµο εγχείρηµα «διά τα καθ’ ηµάς», πρρω απέχον εκ των σχετικών ρυθµίσεων του παρελθντος.
O «αντίλογος» εστιάζεται στην διαπίστωση, τι στρατηγικές, πολιτικές και µέτρα άλλων Xωρών, διαθετουσών µακρά και ευδκιµη παράδοση επί του θέµατος, πως π.χ. της
Γαλλίας, δεν ελήφθησαν εκτενώς υπ’ ψει κατά τον σχεδιασµ των νέων Περιφερειών, µε
αποτέλεσµα πολύτιµη εµπειρία Tρίτων να αγνοηθεί.
Eνδεικτικώς αναφέρεται το Γαλλικ σχήµα:
Tο σύστηµα είναι αντιπροσωπευτικ, έχει εκτεταµένο εύρος αποστολών και αρµοδιοτήτων, διαθέτει ευέλικτα Nργανα, προβλέπει ίδιους οικονοµικούς πρους των Περιφερειών, επιτρέπει την συµµετοχή σε πλήθος οικονοµικών δραστηριοτήτων, παρέχει την
δυναττητα σύµπραξης (ελεύθερης επιλογής) µε το Kράτος για την εκτέλεση έργων περιφερειακού χαρακτήρα, δεσµεύει το Kράτος (βάσει συµφωνιών), επιτρέπει την διαπραγµάτευση µε Iδιωτικούς Φορείς για την ενίσχυση της επενδυτικής τους δραστηριτητας, προβλέπει την συµµετοχή της Περιφέρειας σε εταιρείες µικτής οικονοµίας, προνοεί
κατά τρπο επαρκή και αποτελεσµατικ, πως προκύπτει απ τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα, για σειρά µηχανισµών ελέγχου, τσο σε επίπεδο Περιφέρειας, σο και σε επίπεδο Kράτους, προς αποτροπή καταστάσεων µη επιθυµητών, ενώ, τέλος, εξ άλλης πλευράς,
παρέχει και την ευχέρεια άντλησης πρων απ πηγές εκτς Xώρας, π.χ. της E.E. µε απ’
ευθείας διαπραγµατεύσεις.
Oι νέες ρυθµίσεις θα λειτουργήσουν και θα προάγουν τους σχετικούς θεσµούς στα
πλαίσια της ∆ιοικητικής Aποκέντρωσης και ιδίως ως προς τις αναπτυξιακές τους δραστηριτητες, δραστηριτητες υπ τις σηµερινές συνθήκες µάλλον επείγουσες, υπ την
προϋπθεση, τι η «πολιτική βούληση» είναι διατεθειµένη να τηρήσει «αταλάντευτη
γραµµή» στήριξής τους, ανεξάρτητη απ βραχυχρνιες «ζηµίες» και «πολιτικ κστος»
και τι θα λάβει λα εκείνα τα αναγκαία µέτρα για την επιτυχία του λου εγχειρήµατος
του διοικητικού εκσυγχρονισµού (της µελλοντικής µείωσης του αριθµού των Περιφερειών περιλαµβανοµένης ...) «µε σύνεση και τλµη»...
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