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Οινόφυτα 25 Σεπτεμβρίου 2015 
 

Εισαγωγή 

 
Σκοπός του εκάστοτε ισχύοντος, μέχρι σήμερα, επενδυτικού νόμου ήταν  «Η προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με την διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των ιδιωτικών 

επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη 

οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της χώρας». 

Δυστυχώς το πλέγμα των παρεχομένων κινήτρων κατέστη αδύναμο και  ελλιπούς αναπτυξιακού 

προσανατολισμού προκειμένου οι πόροι να κατευθυνθούν στοχευμένα σε τομείς και γιατί όχι σε 

επιχειρήσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική, και υψηλούς 

πολλαπλασιαστές για την περιφερειακή και την Εθνική οικονομία. Αντίθετα, λόγω της οικονομικής 

δυσπραγίας, ήταν προσαρμοσμένα στους διαθέσιμους πόρους της εποχής. Αναγκαία συνέπεια 

ήταν η περιορισμένη χρήση και αξιοποίηση του. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη στήριξης ορθής και 

στατιστικά υψηλής απόδοσης  αναπτυξιακών κινήτρων. Άλλωστε είναι διαπιστωμένο ότι μία 

επένδυση που επιτυγχάνει τους στόχους της επιστρέφει στο χρηματοδότη-κράτος την 

επιχορήγηση, μέσω του συνόλου των φόρων, σε λιγότερο από τρία χρόνια. 

Είναι επίσης αναγκαίο η σκοπούμενη πολιτική να προσανατολισθεί σε ένα μείζον θέμα άρρηκτα 

συνδεδεμένο με την ανάπτυξη. Είναι το θέμα της θεσμοθέτησης οργανωμένων υποδοχέων 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων, της χωροθέτησης τους και της διάθεσης των αναγκαίων πόρων 

χρηματοδότησης τους προκειμένου να συντελέσουν στην εξυγίανση περιοχών και να 

αποτελέσουν πόλο έλξεως νέων επενδύσεων.  

Ιδιαίτερη επίσης μέριμνα πρέπει να καταβληθεί στην άρση ή την αναστολή εφαρμογής και 

διαμόρφωσης των καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων και κυρίως η διαμόρφωση των 

ποσοστών επιχορηγήσεων που έχει βασισθεί στον υφιστάμενο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 

ο οποίος έχει καταρτισθεί  με την σημερινή στρεβλή μέθοδο υπολογισμού του κατά κεφαλήν  

ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας. 

Τέλος από τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου αποκλείονται της περαιτέρω και συμπληρωματικής 

επιχορήγησης οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. 

[(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα I (EE L 

214 της 9.8.2008, σ. 38)]. όταν δηλαδή είναι θυγατρικές μεγαλυτέρων επιχειρήσεων αδιάφορα 



αν παράγουν ένα τελείως διαφορετικό προϊόν το οποίο δεν παράγεται ως τμήμα ή ως συνέχεια 

της παραγωγικής διαδικασίας της μητρικής της.  

Τούτο αποτελεί βεβαίως μία ακόμη στρέβλωση  

 

 

 

Αναμόρφωση του αναπτυξιακού πλαισίου. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 Αύξηση κατώτερων ορίων υπαγωγής ιδιωτικών επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο (π.χ ιδιωτικές 

επενδύσεις άνω των 300.000 ευρώ). Θα πρέπει σε επενδυτικούς νόμους να εντάσσονται 

αποκλειστικά φορείς συγκεκριμένων νομικών μορφών. Μικρά έργα να κατευθύνονται 

αποκλειστικά στο ΕΣΠΑ. 

 

 Η δημόσια επιχορήγηση και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να παραμείνουν 

(έστω και περιορισμένες) ως μορφές ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Παράλληλα με τις 

βασικές μορφές ενίσχυσης, μπορεί να δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο νέων εναλλακτικών μορφών 

ενίσχυσης (μη κεφαλαιακές ενισχύσεις).  

 

 Ουσιαστικά, οι ενισχύσεις θα πρέπει να διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: κεφαλαιακές 

(επιχορήγηση, επιδότηση) και μη κεφαλαιακές (φοροαπαλλαγές, εισφορο-απαλλαγές, κλπ). Ο 

επενδυτικός νόμος δύναται να καθορίζει κάθε φορά τις κατηγορίες των ιδιωτικών επενδύσεων και 

τους τομείς της οικονομίας γενικότερα, οι οποίοι θα ενισχύονται με την πρώτη ή δεύτερη 

κατηγορία ενισχύσεων ή συνδυασμό αυτών. Ο νέος επενδυτικός νόμος θα πρέπει να εξαντλήσει 

τα όρια του νέου Περιφερειακού Χάρτη ενισχύσεων. 

 

 Να διατηρηθεί ένα ελάχιστο ποσοστό ίδιας συμμετοχής του φορέα στην επένδυση (20 – 25%), 

αλλά να μην υπάρχει η υποχρέωση να καλύπτεται με ΑΜΚ ή δημιουργία φορολογημένου 

αποθεματικού. Να δίνεται η δυνατότητα ώστε το ποσό της ίδιας συμμετοχής να καλύπτεται με 

διαθέσιμα του φορέα. 

 

 Δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση Μεγάλων Επιχειρήσεων (ειδικά του βιομηχανικού – 

μεταποιητικού τομέα και του τουριστικού τομέα), κατά παρέκκλιση του νέου ΓΑΚ 651/14, μέσω 

εισαγωγής της έννοιας των “ειδικών επενδυτικών σχεδίων” (π.χ. επενδύσεις εξαιρετικά 

προηγμένης τεχνολογίας, επενδύσεις καινοτομίας, επενδύσεις εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία, επενδύσεις ειδικών μορφών τουρισμού, κλπ).  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

 Η ενίσχυση κάθε ιδιωτικής επένδυσης δύναται να είναι συνδυασμός κεφαλαιακών και μη-

κεφαλαιακών μορφών ενίσχυσης. To αντικείμενο δραστηριότητας και η βαρύτητα κάθε 

επενδυτικού σχεδίου ίσως θα πρέπει να καθορίζει την τελική μορφή της ενίσχυσης. (π.χ. 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καινοτομία επενδυτικού σχεδίου, εξωστρέφεια, 

υποκατάσταση εξαγωγών, ενσωματωμένη τεχνολογία κλπ) 



 

 Η πρόθεση του φορέα της επένδυσης για οικιοθελή ΑΜΚ (ή δημιουργία αποθεματικού) θα 

πρέπει να αξιολογείται και να δίνει βαθμολογικό προβάδισμα στο σχετικό επενδυτικό σχέδιο. 

Επίσης, ισχυρό προβάδισμα θα πρέπει να έχουν επενδυτικά σχέδια, των οποίων η 

χρηματοδότηση προβλέπει την εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

 

 Ο νέος επενδυτικός νόμος θα πρέπει να είναι φιλικός προς τα σχέδια εκσυγχρονισμού της 

βιομηχανίας και του μεταποιητικού τομέα γενικότερα. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του 

Ν.3908/2011  (Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων) με την στενή ερμηνεία της αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε βιομηχανική επένδυση αποσκοπεί σε αναβάθμιση 

των παραγωγικών υποδομών και στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητος και των θέσεων 

εργασίας. Είναι αρκετά κρίσιμο να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στον επενδυτικό νόμο, σε 

όσες το δυνατόν περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

σχέδια εκσυγχρονισμού. Η παραγωγική βάση της χώρας μετά από μια περίοδο 5 ετών 

ύφεσης, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από επενδύσεις εκσυγχρονισμού. Παραδείγματος χάριν, 

για τις επενδύσεις επέκτασης - εκσυγχρονισμού, οι οποίες πραγματοποιούνται σε μη 

ιδιόκτητα ακίνητα θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια 

μίσθωσης (15ετία). 

 

 Θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη πρόβλεψη για την στήριξη των μεγάλων επενδυτικών 

σχεδίων, τα οποία δημιουργούν παράλληλα και ικανό αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Οι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να λαμβάνουν ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης, την 

προσαύξηση του ποσοστού περιφερειακής ενίσχυσης, την οποία δικαιούνται ανάλογα με το 

μέγεθος τους (κατάργηση του ορίου των 20.000.000 ευρώ, το οποίο προέβλεπε η 

παράγραφος 9 του άρθρου 5 του Ν.3908/2011). 

 

 Να συμπεριλαμβάνονται περισσότερες μορφές επιλέξιμων δαπανών για την διαμόρφωση του 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. αγορά γης, αγορά έτοιμης κτηριακής υποδομής, 

χρηματοδοτική μίσθωση κτηριακής υποδομής, ενοικίαση κτηριακής υποδομής, κλπ). Να μην 

υπάρχουν ποσοστώσεις σε επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (π.χ. ο προηγούμενος 

νόμος 3908/11 είχε οροφή στις κτηριακές δαπάνες σε σχέση με το σύνολο του έργου). 

 

 Να προβλεφθούν ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις επιχειρήσεων του εξωτερικού στην Ελληνική 

επικράτεια. Σ’ αυτή τη περίπτωση τα κίνητρα μπορεί να έχουν ακόμη και τον χαρακτήρα 

υποβοήθησης του φορέα ως προς την διαδικασία αδειοδότησης του  μέχρι και ένα ειδικό 

φορολογικό καθεστώς για τα 5 ή 10 πρώτα έτη λειτουργίας του. Προτείνεται για αυτές τις 

περιπτώσεις να ισχύουν οι πρόνοιες του Ν.3894/2010 (fast track). 

 

ΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 

 Ο νέος επενδυτικός νόμος, πέραν της ενίσχυσης με την μορφή της Δημόσιας επιχορήγησης 

και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι δυνατόν να υποστηρίζει την 

επιχειρηματικότητα μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση κάνοντας χρήση εναλλακτικών 

μορφών ενίσχυσης. Το εναλλακτικό αυτό πλαίσιο ενισχύσεων μπορεί – μεταξύ άλλων – να 

περιλαμβάνει : 



 Μακροπρόθεσμο δανεισμό για την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με ευνοϊκούς 

όρους (χαμηλό επιτόκιο, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής) από τις ελληνικές συστημικές 

τράπεζες.  

 Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επενδυτικών σχεδίων με δάνεια χαμηλού κόστους, από 

το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) 

 Φορολογική απαλλαγή υπολογιζόμενη ως ποσοστό επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου 

(δημιουργία ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού). Να εξετασθεί το ενδεχόμενο, η 

φορολογική απαλλαγή να μην υπολογίζεται μόνο επί μελλοντικών κερδών (π.χ. 10ετία μετά 

την επένδυση), αλλά να δύναται να συμψηφιστεί και με παλαιές οφειλές του φορέα της 

επένδυσης. 

 Επίσης προτείνεται η επαναφορά του κινήτρου αυξημένων αποσβέσεων (ή φθίνουσες 

αποσβέσεις που καταργήθηκαν  πρόσφατα) δεδομένου ότι με  μηδενικό κόστος για το 

Δημόσιο, η φορολογητέα ύλη δεν μειώνεται αλλά μετατίθεται χρονικά. Αντίθετα για τον 

επενδυτική η  χρονική μετατόπιση  των ταμειακών εκροών προς το μέλλον να είναι το 

σημείο που μια οριακή επένδυση να προκριθεί ως βιώσιμη (καθυστέρηση ταμειακών εκροών 

επιφέρει βελτίωση της καθαρής παρούσας αξίας μιας επένδυσης και την καθιστά ελκυστική). 

 

 Ανάλογα με ποιο στόχο επιδιώκεται με την επένδυση να είναι και η μορφή της επιχορήγησης. 

Ενδεικτικά στόχοι μπορεί να είναι: 

 Αύξηση Απασχόλησης (Τότε θα πρέπει το κίνητρο να είναι η διατήρηση των θέσεων 

εργασίας μέσω μειωμένου συντελεστή φορολόγησης ή/και μειωμένες εργοδοτικές 

εισφορές) 

 Λοιποί, ενδεικτικά,στόχοι:  

 Αύξηση εξαγωγών 

 Βελτίωση   ποιότητας και ανταγωνιστικότητας 

 Υποκατάσταση εισαγωγών 

 Σύγχρονη τεχνολογία και έρευνα κλπ. 

 

 Το  είδος της ενίσχυσης να είναι επιλογή του επενδυτή ανάλογα με τις συνθήκες και τις 

ανάγκες της συγκεκριμένης επένδυσης. Συγκεκριμένα η απουσία δυνατότητος εύκολης 

πρόσβασης σε ρευστό σημαίνει ανάγκη επιχορήγησης και μάλιστα με διαδικασίες σύντομης 

εκταμίευσης ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να χρηματοδοτηθεί η κατασκευαστική περίοδος. 

 Με το τελευταίο νόμο η μείωση  του φόρου ήταν ισόποση με την επιχορήγηση. Η 

ολοκλήρωση του κινήτρου αυτού συντελείται αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης (όταν επιτευχθεί επαρκής κερδοφορία). Επομένως για τον επενδυτή που έχει 

δυνατότητα χρηματοδότησης ιδιαίτερα για εκείνον που μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια 

εξωτερικού ενδείκνυται η παροχή αυξημένων φορολογικών κινήτρων και δη σταθερού ,επί 

δεκαετία τουλάχιστον, φορολογικού συντελεστή. 

Άλλως, σαφώς ο επενδυτής θα επιλέξει την επιχορήγηση που είναι πιο άμεσης είσπραξης, 

παρά την  μελλοντική ισόποση φοροαπαλλαγή. 

Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο θα επωφεληθεί από την καθυστέρησης της εκταμίευσης -

μη είσπραξης της ενίσχυσης.  

 



 Απαλλαγή από την υποχρεωτική διανομή μερίσματος για εταιρείες που υλοποιούν επενδύσεις 

και παρουσιάζουν χαμηλή κερδοφορία. Το ανωτέρω κίνητρο δύναται να λειτουργήσει 

συνδυαστικά με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

 

 Επιδότηση επιτοκίου μακροπρόθεσμου δανείου ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(ακινήτων και εξοπλισμού) μέσω διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, χωρίς επιβάρυνση 

του προϋπολογισμού. 

 

 Απαλλαγή από την καταβολή μέρους των ασφαλιστικών εισφορών, για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

 Επιδότηση μέρους του μικτού μισθού των νέων εργαζομένων από τον ΟΑΕΔ (για ορισμένο 

χρονικό διάστημα), εφόσον οι νεοπροσλαμβανόμενοι από τον φορέα της επένδυσης είναι 

κάτοχοι δελτίου ανεργίας. 

 

 Χορήγηση με γρήγορες διαδικασίες και κατά παρέκκλιση (εάν απαιτείται) των απαιτούμενων 

αδειών για την λειτουργία του φορέα της επένδυσης (εδώ μπορεί να τεθεί ένα όριο 

επενδυτικού κόστους, πάνω από το οποίο θα ενεργοποιείται αυτή η μορφή ενίσχυσης). 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 Θα πρέπει να γίνει αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να 

γίνεται ουσιαστική και αντικειμενική αξιολόγηση της επιχείρησης και όχι αξιολόγηση 

επουσιωδών κριτηρίων. Προτείνεται η κατάρτιση παράλληλου μητρώου νομικών προσώπων 

(Τράπεζες, εταιρείες συμβούλων και άλλοι φορείς) για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

από ένα όριο και πάνω (π.χ. 2.000.000 ευρώ). Η διαδικασία των ενστάσεων θα πρέπει να 

δίνει την δυνατότητα την προσωπικής επαφής του υποψήφιου επενδυτή με την Υπηρεσία. 

 

 Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επανασυσταθούν Γνωμοδοτικές Επιτροπές, οι οποίες θα 

αποφαίνονται για την οριστική ένταξη ή απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων (με παράλληλη 

κατάργηση του σταδίου του συγκερασμού, που σήμερα γίνεται από υπηρεσιακούς 

παράγοντες με μάλλον αυθαίρετο τρόπο). Θεωρείται σημαντικό, ειδικά για επενδύσεις 

σημαντικού προϋπολογισμού, να δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της επενδυτικής 

πρότασης από τον υποψήφιο επενδυτή προς μια Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία θα φέρει 

και την ευθύνη της οριστικής γνωμάτευσης. 

 

 Τα κριτήρια βαθμολόγησης – αξιολόγησης, τα οποία είναι σχεδόν απαγορευτικά για τις 

επενδύσεις, οι οποίες κατευθύνονται στο καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής του 

Ν.3908/1, θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Ειδικότερα, οι συμβατικές επενδύσεις μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και υπό σύσταση επιχειρήσεων δεν δύνανται να φθάσουν ούτε την βάση των 

40 βαθμών. 

 



 

 Θα πρέπει να εξετασθούν και θεσπισθούν περαιτέρω κίνητρα (πέραν των βαθμών στα 

κριτήρια αξιολόγησης) στην περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων του εξωτερικού, όταν αυτά 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 

Νόμου. 

 

 Να δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο επενδυτή της προσωπικής παρουσίας κατά την 

διάρκεια της εξέτασης ενστάσεων κατά ελέγχων νομιμότητας ή κατά αποτελεσμάτων 

αξιολογήσεως. 

 

 Επαρκής στελέχωση του Τμήματος Εγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων καθώς και 

των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών με καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα 

ταυτίζεται με το αναπτυξιακό πνεύμα του Νόμου. 

 

 Θα πρέπει να δίνεται  το αναγκαίο χρονικό διάστημα τόσο στους αξιολογητές όσο και στους 

επενδυτές ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το προς αξιολόγηση 

αντικείμενο. Το χρονικό διάστημα των 7 ημερών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από 

τους εξωτερικούς αξιολογητές είναι αρκετά περιοριστικό και πολλές φορές δεν επαρκεί ώστε 

να λάβουν τις πληροφορίες που χρειάζονται από τους επενδυτές με το υφιστάμενο σύστημα 

της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

 

 Ο έλεγχος νομιμότητας των αιτήσεων δεν πρέπει να είναι τόσο γραφειοκρατικός. Π.χ. δεν 

είναι δυνατόν να απορρίπτονται προτάσεις λόγω μη επικυρωμένων φωτοαντιγράφων.  

 

 Απλοποίηση διαδικασιών υποβολής αιτήσεων ενδιάμεσου ελέγχου και ελέγχου ολοκλήρωσης  

μέσω του ΠΣΚΕ. Το Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχων των Ιδιωτικών Επενδύσεων πρέπει να 

είναι απλοποιημένο και να τροφοδοτείται με τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες σχετικά με 

την υλοποιημένη επένδυση (σε μορφή ερωτηματολογίου). Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να 

δημιουργηθεί και ένα σύστημα διαρκούς παρακολούθησης της προόδου των επενδύσεων 

μέσω του ΠΣΚΕ, με την βοήθεια του οποίου ο φορέας θα έχει την δυνατότητα να 

καταχωρηθεί κάθε είδους έγγραφο και παραστατικό σχετίζεται με την υλοποίηση της 

εγκεκριμένης επένδυσης. Το σύστημα αυτό θα δίνει την δυνατότητα ελέγχου του βαθμού 

υλοποίησης κάθε επένδυσης ανά πάσα στιγμή και θα απλοποιήσει σε σημαντικό βαθμό την 

διαδικασία υποβολής αιτημάτων ελέγχου. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  

 Απλοποίηση της δύσκαμπτης και κοστοβόρας διαδικασίας έκπτωσης του φόρου. (Απαιτείται 

υποβολή  φακέλου για έγκριση, μη δυνατότητα έναρξης της επένδυσης  πριν την υποβολή 

του φακέλου,  μη ευελιξία στις τροποποιήσεις κλπ). 

 

 Επίσπευση  χορήγησης προκαταβολών σε επενδυτικά έργα Ν3299 & Ν3908. Επιστροφή 

εγγυητικών επιστολών.  

 

 Να δοθεί νέα παράταση για το χρόνο υλοποίησης των έργων του Ν3299 & Ν3908. 



 

 Να παραταθεί η δυνατότητα προκαταβολής του 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης και να 

μην ζητείται από τους επενδυτές η προσκόμιση έγκρισης όρων δανείου. 

 

 Να δοθεί προτεραιότητα στην διεκπεραίωση των αιτημάτων τροποποίησης, ώστε να 

προχωρήσουν γρήγορα οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε υποβολή αιτημάτων ελέγχου 

ολοκλήρωσης. 

 

 Να γίνει ταχεία εξέταση των συσσωρευμένων αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων 

Ν3299 και Ν3908. 

 

 Να αναφέρεται με σαφήνεια το εγκεκριμένο επενδυτικό έργο στις αποφάσεις τροποποίησης. 

 

 Εντατικοποίηση ελέγχων επενδυτικών σχεδίων Ν3299 και Ν3908. Να επιταχυνθεί η 

διαδικασία υποβολής εκθέσεων ελέγχου των ΚΟΕ. 

 

 Ολιγομελής ομάδα για την διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων (π.χ. 2 ατόμων) 

 

 Να δοθεί η δυνατότητα ώστε έλεγχοι των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων να 

πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους φορείς εκτός Υπουργείου, για την διευκόλυνση της 

Υπηρεσίας. 

 

 Η έκθεση του ΚΟΕ να αναβαθμιστεί και να αποτελεί ταυτόχρονα εισήγηση προς την 

γνωμοδοτική επιτροπή  (συγχώνευση των δύο φάσεων). 

 

 Ενεργοποίηση και αναβάθμιση του ρόλου των Γνωμοδοτικών Επιτροπών αναφορικά με την 

εξέταση των αιτημάτων ελέγχου και ολοκλήρωσης επενδύσεων. 

 

 Απλοποίηση διαδικασιών ελέγχου. Μετάθεση της ευθύνης ελέγχου στον επενδυτή με 

Υπεύθυνη Δήλωση και με αυστηρούς δειγματοληπτικούς ελέγχους. 
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