ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΕΛΚΤΘ
ΣΡΑΣΘΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Οι τρατηγικζσ Επενδφςεισ
Άρθρο 1 – Οριςμόσ, κριτήρια και κατηγορίεσ τρατηγικών Επενδφςεων
1.
Ωσ «Στρατθγικζσ Επενδφςεισ» νοοφνται οι επενδφςεισ, ιδίωσ ςε τομείσ
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων διεκνϊσ εμπορεφςιμων προϊόντων ι υπθρεςιϊν με
κφρια χαρακτθριςτικά τθν εξωςτρζφεια, τθν καινοτομία και τθν υψθλι
προςτικζμενθ αξία, οι οποίεσ λόγω τθσ ςτρατθγικισ τουσ βαρφτθτασ για τθν
εκνικι ι και τθν τοπικι οικονομία, μποροφν να επιφζρουν ποςοτικά και ποιοτικά
αποτελζςματα ςθμαντικισ εντάςεωσ για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν
παραγωγικι αναςυγκρότθςθ και τθν ανάδειξθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ
περιβάλλοντοσ τθσ χϊρασ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ κοινωνικά δίκαιθσ, ιςόρροπθσ
και αειφόρου ανάπτυξθσ και με τθν Εκνικι Αναπτυξιακι Στρατθγικι. Οι
«Στρατθγικζσ Επενδφςεισ» διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ:
2.
«(Στρατθγικζσ Επενδφςεισ 1)», οι οποίεσ δθμιουργοφν κατά τρόπο
βιϊςιμο τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) νζεσ κζςεισ εργαςίασ ι των οποίων ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ είναι άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000)
ευρϊ. Οι επενδφςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ μποροφν να λάβουν τα κίνθτρα του
άρκρου 2, τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 και του άρκρου 4, διαηευκτικά ι ςωρευτικά
και κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του φορζα τθσ επζνδυςθσ.
3.
«(Στρατθγικζσ Επενδφςεισ 2)», οι οποίεσ δθμιουργοφν κατά βιϊςιμο
τρόπο τουλάχιςτον εκατό (100) νζεσ κζςεισ εργαςίασ ι των οποίων ο ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ είναι άνω των ςαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρϊ.
Ειδικά, για τθν περίπτωςθ των επενδφςεων ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ, οι
επενδφςεισ πρζπει να δθμιουργοφν κατά βιϊςιμο τρόπο τουλάχιςτον εβδομιντα
πζντε (75) νζεσ κζςεισ εργαςίασ ι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τουσ να είναι άνω
των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρϊ. Για τθν περίπτωςθ επενδφςεων ςε
Βιομθχανικζσ Περιοχζσ (ΒΙ.ΠΕ.) οι επενδφςεισ πρζπει να δθμιουργοφν κατά
βιϊςιμο τρόπο τουλάχιςτον πενιντα (50) κζςεισ εργαςίασ ι ο ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ τουσ να είναι άνω των είκοςι πζντε εκατομμυρίων (25.000.000)
ευρϊ. Οι επενδφςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ μποροφν να λάβουν τα κίνθτρα των
άρκρων 3, 4 και 5, διαηευκτικά ι ςωρευτικά και κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του
φορζα τθσ επζνδυςθσ
4.
«Εμβλθματικζσ Επενδφςεισ», οι οποίεσ υλοποιοφνται από διακεκριμζνεσ,
διεκνοφσ φιμθσ νομικζσ οντότθτεσ που κατατάςςονται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ
παγκοςμίωσ ςτον κλάδο τουσ. Οι επενδφςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ μποροφν να
λάβουν τα κίνθτρα των άρκρων 3, 4 και 5, διαηευκτικά ι ςωρευτικά και κατόπιν
ςχετικοφ αιτιματοσ του φορζα τθσ επζνδυςθσ.
5.
«Στρατθγικζσ Επενδφςεισ ταχείασ αδειοδότθςθσ», οι οποίεσ δθμιουργοφν
κατά βιϊςιμο τρόπο τουλάχιςτον είκοςι (20) νζεσ κζςεισ εργαςίασ και των οποίων
ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ είναι άνω των είκοςι εκατομμυρίων (20.000.000)

ευρϊ. Οι επενδφςεισ τθσ κατθγορίασ αυτισ μποροφν να λάβουν τα κίνθτρα τθσ
παρ. 1 του άρκρου 3 και του άρκρου 4, διαηευκτικά ι ςωρευτικά και κατόπιν
ςχετικοφ αιτιματοσ του φορζα τθσ επζνδυςθσ.
6.
«Αυτοδίκαια ενταςςόμενεσ Στρατθγικζσ Επενδφςεισ», όπωσ οι
επενδφςεισ του ν. 3389/2005 "Συμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα" που
ζχουν εγκρικεί από τθ Διυπουργικι Επιτροπι ΣΔΙΤ και ζχουν υπαχκεί ςτο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατθγικϊν Επενδφςεων (EFSI), και οι επενδφςεισ του άρκρου
8 του Ν.4271/2014 για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Ζργα Κοινοφ Ενδιαφζροντοσ Projects of Common Interest (PCI)». Οι ςτρατθγικζσ επενδφςεισ τθσ κατθγορίασ
αυτισ μποροφν να λάβουν τα κίνθτρα τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 και του άρκρου 4,
διαηευκτικά ι ςωρευτικά και κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του φορζα τθσ
επζνδυςθσ.
7.
Για κάκε φορζα ςτρατθγικισ επζνδυςθσ, οι διατάξεισ του άρκρου 16 ν.
4251/2014 (ΦΕΚ A’ 103) περί χοριγθςθσ και ανανζωςθσ άδειασ διαμονισ για
επενδυτικι δραςτθριότθτα εφαρμόηονται ωσ προσ ςυγκεκριμζνα, κατ’ ανϊτατο
αρικμό δζκα (10), ςτελζχθ των επενδυτικϊν ςχθμάτων για όλεσ τισ κατθγορίεσ
Στρατθγικϊν Επενδφςεων. Τα ςτελζχθ αυτά, τα οποία δεν ζχουν τθ φορολογικι
κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα, κεωρείται ότι διατθροφν τθ φορολογικι τουσ κατοικία
ςτθν αλλοδαπι και υπόκεινται ςε φόρο για το ειςόδθμά τουσ που προκφπτει ςτθν
Ελλάδα και αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο φορολογικό ζτοσ, για όςο διάςτθμα
υφίςταται θ εργαςιακι ςχζςθ με το φορζα τθσ ςτρατθγικισ επζνδυςθσ. Η ρφκμιςθ
του προθγοφμενου εδαφίου καταλαμβάνει επίςθσ τον ι τθν ςφηυγο ι το ζτερο
μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, ςτο βακμό που αυτόσ ι αυτι δεν αςκεί
επαγγελματικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και τα εξαρτϊμενα τζκνα αυτϊν, όπωσ
αυτά προςδιορίηονται ςτθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 του Ν.4172/2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Κατηγορίεσ παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων
Άρθρο 2 – Κίνητρα Χωροθζτηςησ
1.
Για τθν πραγματοποίθςθ Στρατθγικϊν Επενδφςεων επί ακινιτων μπορεί
με απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Στρατθγικϊν Επενδφςεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) του
άρκρου 7 να καταρτίηονται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Στρατθγικϊν Επενδφςεων
Ειδικά Σχζδια Χωρικισ Ανάπτυξθσ Στρατθγικϊν Επενδφςεων (ΕΣΧΑΣΕ) επί
καταρχιν ενιαίων εκτάςεων, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 10 του Ν.3986/2011.
Οι διατάξεισ των άρκρων 11, 12, 13, 13Α παράγραφοι 2,14 και 14Α του ν.
3986/2011 (Α`152) όπωσ ιςχφουν, εφαρμόηονται αναλόγωσ. Για τισ περιπτϊςεισ
των ΕΣΧΑΣΕ, ςτο Κεντρικό Συμβοφλιο Διοίκθςθσ προεδρεφει ο Γενικόσ Γραμματζασ
Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν Επενδφςεων. Όπου ςτα άρκρα 12,13,13Α, 14 και 14Α
του ν. 3986/2011 αναφζρονται ο Υπουργόσ Οικονομικϊν και θ Γενικι Γραμματεία
Δθμόςιασ Περιουςίασ, για τισ περιπτϊςεισ των ΕΣΧΑΣΕ νοοφνται αντίςτοιχα ο
Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και θ Γενικι Γραμματεία Στρατθγικϊν και
Ιδιωτικϊν Επενδφςεων. Ειδικϊσ για τθν ζκδοςθ των πράξεων που προβλζπονται
ςτα άρκρα 14 και 14 Α του ν. 3986/2011 όπωσ ιςχφει, απαιτείται και θ ςφμπραξθ
του Υπουργοφ Οικονομικϊν.
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2.
α) Επιτρζπεται θ αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ακινιτων ι θ ςφςταςθ
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των Στρατθγικϊν
Επενδφςεων και των βοθκθτικϊν και ςυνοδϊν ζργων τουσ. Η απαλλοτρίωςθ
εγκρίνεται κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ΔΕΣΕ, και εφόςον κρίνεται απολφτωσ
αναγκαία για τθ βιωςιμότθτα και υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου, ςφμφωνα με
τθ ςχετικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν μπορεί να καταλαμβάνει
ποςοςτό εκτάςεων μεγαλφτερο του 3% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ υλοποίθςθσ τθσ
επζνδυςθσ.
β) Οι κατά τα ωσ άνω απαλλοτριϊςεισ κθρφςςονται με κοινι απόφαςθ των
Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Πολιτιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και
Ενζργειασ και Υποδομϊν και Μεταφορϊν υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ι φυςικϊν προςϊπων και με δαπάνθ του
υπεροφ θ απαλλοτρίωςθ ι άλλου προςϊπου που ορίηεται με τθν πράξθ κιρυξισ
τθσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι κείμενεσ διατάξεισ. Η προςδιοριηόμενθ
αποηθμίωςθ βαρφνει το φορζα τθσ επζνδυςθσ.

Άρθρο 3 – Φορολογικά Κίνητρα
1. Για τισ επενδφςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ ςτρατθγικζσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του παρόντοσ, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ ςτακεροποίθςθσ του
φορολογικοφ ςυντελεςτι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 67 του ν. 4399/2016 (Αϋ
117).
2. Οι επενδφςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ ςτρατθγικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του παρόντοσ, δφναται με ςχετικι απόφαςι τθσ Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαηευκτικά:
α. Φορολογικι απαλλαγι που ςυνίςταται ςτθν απαλλαγι από τθν καταβολι φόρου
ειςοδιματοσ επί των πραγματοποιοφμενων προ φόρου κερδϊν, τα οποία
προκφπτουν με βάςθ τθ φορολογικι νομοκεςία, από το ςφνολο των
δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ, αφαιρουμζνου του φόρου του νομικοφ
προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ που αναλογεί ςτα κζρδθ που διανζμονται ι
αναλαμβάνονται. Το ποςό τθσ φορολογικισ απαλλαγισ ςυνιςτά ιςόποςο
αποκεματικό και υπολογίηεται ωσ εξισ:
«αα) Για ςυνολικό προχπολογιςμό 30.000.000 ευρϊ το ποςό τθσ
δικαιοφμενθσ ενίςχυςθσ ανζρχεται κατ’ ανϊτατο όριο ςε 7.500.000 ευρϊ.
ββ) Για το μζροσ του προχπολογιςμοφ από 30.000.000 ευρϊ ζωσ 35.000.000
ευρϊ το δικαιοφμενο ποςό ενίςχυςθσ υπολογίηεται ςτο 80% τθσ
δικαιοφμενθσ απαλλαγισ φόρου.
γγ) Για το μζροσ του προχπολογιςμοφ από 35.000.000 ευρϊ ζωσ 40.000.000
ευρϊ το δικαιοφμενο ποςό ενίςχυςθσ υπολογίηεται ςτο 60% τθσ
δικαιοφμενθσ απαλλαγισ φόρου.
δδ) Για το μζροσ του προχπολογιςμοφ από 40.000.000 ευρϊ ζωσ 45.000.000
ευρϊ το δικαιοφμενο ποςό ενίςχυςθσ υπολογίηεται ςτο 40% τθσ
δικαιοφμενθσ απαλλαγισ φόρου.
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εε) Για το μζροσ του προχπολογιςμοφ από 45.000.000 ευρϊ ζωσ
50.000.000 ευρϊ το δικαιοφμενο ποςό ενίςχυςθσ υπολογίηεται ςτο 20% τθσ
δικαιοφμενθσ απαλλαγισ φόρου.
ςτςτ) Για το μζροσ του προχπολογιςμοφ από 50.000.000 ευρϊ ζωσ
100.000.000 ευρϊ το δικαιοφμενο ποςό ενίςχυςθσ υπολογίηεται ςτο 10% τθσ
δικαιοφμενθσ απαλλαγισ φόρου.
ηη) Για το μζροσ του προχπολογιςμοφ που υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρϊ
δεν παρζχεται απαλλαγι φόρου.
Το ποςό τθσ ςυνολικισ δικαιοφμενθσ ενίςχυςθσ προκφπτει από τθν άκροιςθ των
επιμζρουσ δικαιοφμενων ποςϊν ενίςχυςθσ που αντιςτοιχοφν ςτο ςυνολικό
προχπολογιςμό του ζργου.
Το δικαίωμα ζναρξθσ χριςθσ του κινιτρου τθσ φορολογικισ απαλλαγισ
κεμελιϊνεται με τθν υλοποίθςθ ποςοςτοφ είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) τθσ
επζνδυςθσ. Ο φορζασ μπορεί να αξιοποιιςει το ςφνολο τθσ δικαιοφμενθσ
φορολογικισ απαλλαγισ εντόσ δεκαπζντε (15) φορολογικϊν ετϊν, και πάντωσ όχι
ςε λιγότερο των πζντε (5) φορολογικϊν ετϊν από το ζτοσ κεμελίωςθσ του
δικαιϊματοσ χριςθσ του κινιτρου.
β) Επιτάχυνςθ φορολογικϊν αποςβζςεων των παγίων που ζχουν ενταχκεί ςτο
εγκεκριμζνο ςχζδιο επζνδυςθσ με προςαφξθςθ των ςυντελεςτϊν του πίνακα τθσ
παρ. 4 του άρκρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%). Σε
περίπτωςθ που ο αρχικόσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ είναι ανϊτεροσ του 20%, ο
τελικόσ προςαυξθμζνοσ ςυντελεςτισ δεν δφναται να υπερβαίνει το 40%. Επιπλζον,
αποκλειςτικά για τισ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ, οι αποςβζςεισ των μθχανθμάτων
και του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα κατά το
χρόνο τθσ πραγματοποίθςισ τουσ προςαυξθμζνεσ κατά ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό
(30%).
3. Οι ενιςχφςεισ του παρόντοσ άρκρου χορθγοφνται ωσ μεμονωμζνεσ ενιςχφςεισ
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) υπ’ αρικ. 651/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Ιουνίου
2014 και υπό τθν επιφφλαξθ των περιοριςμϊν του Χάρτθ Περιφερειακϊν
Ενιςχφςεων.
Άρθρο 4 – Κίνητρο Σαχείασ Αδειοδότηςησ
1.
Ορίηεται προκεςμία ςαράντα πζντε (45) θμερϊν για τθν ζκδοςθ
οποιαςδιποτε απαιτοφμενθσ άδειασ, ζγκριςθσ ι γνωμοδότθςθσ για τθν
εγκατάςταςθ ι λειτουργία Στρατθγικισ Επζνδυςθσ, με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων
διατάξεων. Η προκεςμία τθσ παραγράφου αυτισ εκκινεί από τθν υποβολι του
ςχετικοφ φακζλου για ζκαςτθ απαιτοφμενθ άδεια, ζγκριςθ ι γνωμοδότθςθ με όλα
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Στρατθγικϊν Επενδφςεων
(ΓΔΣΕ) από το φορζα τθσ επζνδυςθσ. Στθν ωσ άνω προκεςμία δεν ςυνυπολογίηεται
ο χρόνοσ προςκόμιςθσ των αιτουμζνων από τθ Διοίκθςθ ςυμπλθρωματικϊν
ςτοιχείων..
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2.
Η ΓΔΣΕ εξετάηει τθν τυπικι πλθρότθτα και τθ ςυμβατότθτα των ςτοιχείων
του φακζλου με τθν απόφαςθ τθσ ΔΕΣΕ και μζςα ςε προκεςμία πζντε (5)
εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι δφναται να αιτθκεί άπαξ τυχόν απαραίτθτα
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για τθν ολοκλιρωςθ του φακζλου. Κατόπιν διαβιβάηει
ςτθν αρμόδια αδειοδοτοφςα αρχι ςχετικι αίτθςθ ζκδοςθσ άδειασ, ζγκριςθσ ι
γνωμοδότθςθσ και τον οικείο φάκελο.
3. Η αρμόδια αδειοδοτοφςα αρχι ολοκλθρϊνει κατά προτεραιότθτα τθ ςχετικι
διοικθτικι διαδικαςία και εκδίδει τθν απαραίτθτθ άδεια, ζγκριςθ ι γνωμοδότθςθ
μζςα ςτθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1. Η αδειοδοτοφςα αρχι εξετάηει τθν τυπικι
και ουςιαςτικι πλθρότθτα του οικείου φακζλου και μπορεί εντόσ δζκα (10)
εργάςιμων θμερϊν να αιτθκεί άπαξ τυχόν απαραίτθτα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία,
οπότε θ προκεςμία εκκινεί εκ νζου από τθν αποςτολι τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ
προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν για τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε
απαιτοφμενθσ άδειασ, ζγκριςθσ ι γνωμοδότθςθσ για τθν εγκατάςταςθ ι λειτουργία
Στρατθγικισ Επζνδυςθσ δεν παρεκτείνεται, με τθν επιφφλαξθ τθσ τιρθςθσ των
ειδικότερων προκεςμιϊν.
4. Αν ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ διοικθτικισ διαδικαςίασ τθσ παραγράφου 3
απαιτείται θ αποςτολι προσ τθν αρμόδια αδειοδοτοφςα αρχι εγκρίςεων,
ειςθγιςεων ι γνωμοδοτιςεων περιφερειακϊν ι άλλων υπθρεςιϊν, αυτζσ κα
πρζπει να ολοκλθρϊνονται ςε τζτοιο χρόνο ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι θ τελικι
άδεια ζγκριςθ ι γνωμοδότθςθ κα εκδοκεί εντόσ τθσ προκεςμίασ των ςαράντα πζντε
(45) θμερολογιακϊν θμερϊν.
5. Ειδικότερα όςον αφορά ςτισ άδειεσ εγκατάςταςθσ ι λειτουργίασ ςτρατθγικϊν
επενδφςεων, θ αρμοδιότθτα ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ άδειασ μεταφζρεται κατ'
αποκλειςτικότθτα και κατά παρζκκλιςθ των κειμζνων διατάξεων που ορίηουν τθ
διαδικαςία ζκδοςθσ, ειδικϊν και γενικϊν, ςτον Υπουργό Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ.7. Σε περίπτωςθ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 3, θ
αρμοδιότθτα ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ άδειασ πζραν αυτϊν που εκδίδει δυνάμει τθσ
παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου, δφναται να μεταφζρεται κατά παρζκκλιςθ των
κειμζνων διατάξεων, ειδικϊν και γενικϊν, ςτον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
ο οποίοσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, μετά από ειςιγθςθ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν Επενδφςεων, βεβαιϊνει τθν παρζλευςθ τθσ
ανωτζρω προκεςμίασ, και είτε αιτιολογθμζνα εκδίδει τθ ςχετικι άδεια
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αίτθςθ, τα ςτοιχεία του φακζλου και τισ κείμενεσ διατάξεισ
είτε αιτιολογθμζνα απορρίπτει αυτιν, εντόσ προκεςμίασ ενόσ (1) μινα.
6. Εφόςον θ δραςτθριότθτα τθσ ςτρατθγικισ επζνδυςθσ υπάγεται ςτο κακεςτϊσ τθσ
γνωςτοποίθςθσ του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται προσ
τθν αρμόδια αδειοδοτοφςα αρχι μζςω του οικείου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ. Κατά
τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ, ο φορζασ υποχρεοφται να τθρεί ςτον χϊρο
τθσ εγκατάςταςθσ φάκελο με τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
7. Με κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και
του εκάςτοτε αρμοδίου Υπουργοφ, ορίηεται κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για
τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου.
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Άρθρο 5 - Κίνητρα ενίςχυςησ δαπανών ςτρατηγικών επενδφςεων
Οι διατάξεισ των άρκρων 6 και 7 του Α.Ν.89/1967 για τθ χοριγθςθ ενιςχφςεων
δαπανϊν για τθν πρόςλθψθ εργαηομζνων ςε μειονεκτικι κζςθ και ατόμων με
αναπθρία, δαπανϊν για προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, δαπανϊν
μιςκολογικοφ κόςτουσ βάςει του Κανονιςμοφ (ΕΕ) υπ’ αρικ. 651/2014 τθσ
Επιτροπισ τθσ 17θσ Ιουνίου 2014 και δαπανϊν εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν για ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ βάςει του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) υπ’ αρικ. 1407/2013 τθσ Επιτροπισ, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2013,
εφαρμόηονται αναλόγωσ ςτισ επενδυτικζσ προτάςεισ που εγκρίνονται από τθν
Δ.Ε.Σ.Ε., κατόπιν ςχετικισ απόφαςισ τθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Όργανα και Διαδικαςία Αξιολόγηςησ/Ζνταξησ τρατηγικών
Επενδφςεων
Άρθρο 6 - Διυπουργική Επιτροπή τρατηγικών Επενδφςεων
1. Συνιςτάται «Διυπουργικι Επιτροπι Στρατθγικϊν Επενδφςεων» (Δ.Ε.Σ.Ε.), με
ςκοπό τθν αξιολόγθςθ και ζγκριςθ «Στρατθγικϊν Επενδφςεων», ςτθν οποία
μετζχουν ωσ Πρόεδροσ ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και ωσ μζλθ οι
Υπουργοί Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Επικρατείασ με
αρμοδιότθτα να ςυνδράμει τον Πρωκυπουργό για τον ςυντονιςμό,
παρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ που αφορά τθν
προϊκθςθ, επιτάχυνςθ και υλοποίθςθ επενδφςεων, κακϊσ και οι αρμόδιοι κατά
περίπτωςθ Υπουργοί
2. Η Δ.Ε.Σ.Ε αποφαςίηει κατόπιν ειςιγθςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ζτερων ςυναρμόδιων υπουργϊν ςφμφωνα
με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1, κάκε υπουργόσ πζραν του δικαιϊματοσ ψιφου
διατθρεί δικαίωμα ειςιγθςθσ προσ τον Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Σ.Ε. επί των κεμάτων
αρμοδιότθτάσ του. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, κατιςχφει θ ψιφοσ του Προζδρου
τθσ Δ.Ε.Σ.Ε. Η γραμματειακι υποςτιριξθ για τθ ςφγκλθςθ και τθ ςυνεδρίαςθ τθσ
Δ.Ε.Σ.Ε. παρζχεται από τθν Γενικι Γραμματεία Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν
Επενδφςεων.
3.. Ο πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να καλεί ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
Περιφερειάρχεσ, Δθμάρχουσ, άλλα αιρετά ςτελζχθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι
εκπρόςωπο οποιουδιποτε άλλου εμπλεκόμενου φορζα προκειμζνου να
γνωςτοποιιςουν τισ απόψεισ τουσ επί Στρατθγικϊν Επενδφςεων ςτα τοπικά όρια
αρμοδιότθτάσ τουσ. Ομοίωσ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, δφναται για τθ
ςυγκζντρωςθ επιπλζον πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν υπό εξζταςθ επενδυτικι
πρόταςθ να καλοφνται φορείσ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν προερχόμενοι από τον
τόπο όπου ςχεδιάηεται θ υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ, αλλά και ειδικοί
εμπειρογνϊμονεσ.
4. Κατά τα λοιπά, θ λειτουργία τθσ Δ.Ε.Σ.Ε. διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 23
του ν. 1558/1985 (Αϋ 137), όπωσ ιςχφει και ζχει κυρωκεί με το άρκρο 22 του π.δ.
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63/2005 (Αϋ 98). Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ δφναται να
εξειδικεφεται περαιτζρω ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ Δ.Ε.Σ.Ε.
5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, ςυςτινεται θ
«Συντονιςτικι Επιτροπι Στρατθγικϊν Επενδφςεων» (Σ.Ε.Σ.Ε.) αποτελοφμενθ από
τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ των αντίςτοιχων υπουργείων υπό τθν προεδρία του
Γενικοφ Γραμματζα Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν Επενδφςεων. Αρμοδιότθτεσ τθσ
επιτροπισ αποτελοφν θ εξζταςθ των ςτοιχείων του επενδυτικοφ φακζλου, θ
διατφπωςθ γνϊμθσ προσ τον Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Σ.Ε. ςχετικά με τισ επενδυτικζσ
προτάςεισ που πρόκειται να ειςαχκοφν ενϊπιον τθσ Δ.Ε.Σ.Ε., κακϊσ και θ εποπτεία
των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ και υλοποίθςθσ των εγκεκριμζνων από τθ Δ.Ε.Σ.Ε.
επενδφςεων.
Άρθρο 7 - Τποβολή και τεκμηρίωςη αίτηςησ ζνταξησ
1.
Κάκε ενδιαφερόμενοσ φορζασ επζνδυςθσ υποβάλλει προσ τθν «Ελλθνικι
Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» αίτθςθ ζνταξθσ τθσ
επενδυτικισ του πρόταςθσ ςτθ Διαδικαςία Στρατθγικϊν Επενδφςεων που
ςυνοδεφεται από πλιρθ φάκελο, ο οποίοσ, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2,
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) Επιχειρθματικό ςχζδιο (business plan) τθσ επζνδυςθσ, που περιλαμβάνει, μεταξφ
άλλων, τθν ταυτότθτα του επενδυτι και των ςυνεργατϊν του, ενδεικτικό αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ και του χρονικοφ διαςτιματοσ
λειτουργίασ τθσ, αναφορά τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ του επενδυτι ςε ςχζςθ με
το είδοσ και τθ φφςθ τθσ επζνδυςθσ που προτείνεται, περιγραφι τθσ επζνδυςθσ,
περιγραφι των επί μζρουσ επενδφςεων με ειδικότερθ αναφορά ςτθν πλιρωςθ των
κριτθρίων του άρκρου 1 του παρόντοσ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν,
τθν καινοτομία, τθν εξωςτρζφεια, τθν υψθλι προςτικζμενθ αξία και τθν
περιβαλλοντικι προςταςία, περιγραφι του τρόπου που προτείνεται για τθν
υλοποίθςθ του ζργου, περιγραφι των επί μζρουσ δραςτθριοτιτων και των
υπθρεςιϊν που κα παραςχεκοφν, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτθριςτικά
των ακινιτων που προβλζπονται ςτο ςχζδιο κακϊσ και τίτλοι κυριότθτασ
(ενδεικτικά αγοραπωλθτιρια ςυμβόλαια, παραχωρθτιρια κυριότθτασ κλπ) του
φορζα τθσ επζνδυςθσ, ι μιςκωτιρια κατά τα άρκρα 574 ΑΚ - 618 ΑΚ διάρκειασ
τουλάχιςτον τριάντα (30) ετϊν, ι παραχωρθτιρια (άλλωσ αποφάςεισ
παραχϊρθςθσ) χριςθσ ακινιτων επίςθσ διάρκειασ τουλάχιςτον τριάντα (30) ετϊν,
ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ τθσ ςυνολικισ και των επί μζρουσ επενδφςεων,
ανάλυςθ τθσ δομισ χρθματοδότθςθσ του ζργου, ανάλυςθ των χρθματορροϊν του
ζργου για τθν περίοδο καταςκευισ των υποδομϊν και για τον χρόνο λειτουργίασ και
εκμετάλλευςθσ, επιςτολι υποςτιριξθσ (comfort letter) από χρθματοπιςτωτικό
ίδρυμα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα ι ςτθν ΕΕ ι από άλλα χρθματοπιςτωτικά
ιδρφματα τα οποία ζχουν αξιολογθκεί από διεκνείσ οίκουσ αξιολόγθςθσ, κακϊσ και
ςε περίπτωςθ επενδυτικϊν ι άλλων ταμείων (funds), θ προςκόμιςθ επιςτολϊν
"proof of funds" από χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςτθν
Ελλάδα, ςε χϊρα τθσ Ε.Ε. ι από άλλα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τα οποία ζχουν
αξιολογθκεί από διεκνείσ οίκουσ αξιολόγθςθσ, παράκεςθ των βαςικϊν δεικτϊν
αποδοτικότθτασ, αναφορά οποιαςδιποτε μορφισ ςυνδρομισ που ζχει ηθτθκεί από
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το Δθμόςιο, ανάλυςθ ενδεχομζνων άμεςων ι ζμμεςων αντιςτακμιςτικϊν ωφελειϊν
υπζρ του Δθμοςίου και τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
β)Τεκμθρίωςθ τθσ χριςθσ/χριςεων, του μεγζκουσ και τθσ ζνταςθσ αυτϊν κακϊσ και
των όρων δόμθςθσ. Ανάλυςθ των άμεςων και ζμμεςων επιπτϊςεων τθσ επζνδυςθσ
ςτθν ελλθνικι οικονομία ςε βραχυπρόκεςμο, μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο
ορίηοντα (investment impact assessment), τόςο ςε ςυνολικό όςο και ςε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ ανάλυςθ κοινωνικϊν
επιπτϊςεων (social impact assessment) κακϊσ και των περιβαλλοντικϊν. Στθν
ανάλυςθ αυτι λαμβάνεται ιδίωσ υπόψθ θ τοπικι παραγωγικι δυνατότθτα και ο
βακμόσ απαςχόλθςθσ, το μζγεκοσ και θ παραγωγικι δυνατότθτα των γειτονικϊν
περιοχϊν,
το
φυςικό
κάλλοσ
τθσ
περιοχισ, ο αρχαιολογικόσ και
πολιτιςτικόσ τθσ πλοφτοσ, θ ανκεκτικότθτα και ομαλι προςαρμογι του φυςικοφ,
οικιςτικοφ και οικονομικοκοινωνικοφ υποςυςτιματοσ ςτισ επιδράςεισ τθσ επζνδυςθσ
και τζλοσ θ φπαρξθ παρεμφερϊν οικονομικϊν δραςτθριοτιτων.γ) Κάκε αναγκαίο
ςτοιχείο από το οποίο προκφπτει θ τεκμθρίωςθ ςυνδρομισ των χαρακτθριςτικϊν
τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του παρόντοσ.
δ) Ανζκκλθτθ εντολι και πλθρεξουςιότθτα προσ τθν «Ελλθνικι Εταιρεία
Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» να προβεί ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ
ενζργειεσ για τον ζλεγχο ι/και διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του φακζλου τθσ
επενδυτικισ πρόταςθσ και τθν υπαγωγι τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ ςτθ Στρατθγικϊν
Επενδφςεων, κακϊσ και τθ ςυναίνεςι του για τθ δθμοςίευςθ ςτοιχείων τθσ
επζνδυςθσ (εκτόσ από ςτοιχεία που υποβάλλονται εμπιςτευτικά ςτο φάκελο τθσ
επενδυτικισ πρόταςθσ, τα οποία είναι απόρρθτα και δεν επιτρζπεται θ
γνωςτοποίθςι τουσ ςε οποιονδιποτε τρίτο) και τθσ εξζλιξισ τθσ, των αιτιςεων που
ζχουν υποβλθκεί, κακϊσ και των ςχετικϊν αποφάςεων και γνωμοδοτιςεων, ςτθν
θλεκτρονικι ιςτοςελίδα τθσ «Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ
Εμπορίου Α.Ε.». Ο επενδυτισ μπορεί να επιφυλαχκεί ωσ προσ τθν αποδοχι των
περαιτζρω όρων που ενδζχεται να του επιβλθκοφν κατ’ εφαρμογι του άρκρου 4
του παρόντοσ.
ςτ) Αποδεικτικό καταβολισ του 25% του ςυνόλου τθσ Διαχειριςτικισ Αμοιβισ ςτθν
«Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.». Το φψοσ του
ςυνόλου τθσ Διαχειριςτικισ Αμοιβισ, που καταβάλλεται ςτθν «Ελλθνικι Εταιρεία
Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» για τθν κάλυψθ του διοικθτικοφ
κόςτουσ τθσ διεκπεραίωςθσ του επενδυτικοφ φακζλου των «Στρατθγικϊν Ιδιωτικϊν
Επενδφςεων», υπολογίηεται ςτο 0,1% του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ με
κατϊτατο όριο τισ 50.000 ευρϊ και ανϊτατο όριο τισ 250.000 ευρϊ. Το
υπολειπόμενο ποςοςτό 75%, καταβάλλεται προ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε.Σ.Ε., ςτθν
θμεριςια διάταξθ τθσ οποίασ ζχει ειςαχκεί προσ εξζταςθ θ επενδυτικι πρόταςθ. Σε
περίπτωςθ μθ ζνταξθσ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ,
επιςτρζφεται ποςοςτό 75% του ςυνόλου τθσ Διαχειριςτικισ Αμοιβισ.
η) Υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του φορζα τθσ επζνδυςθσ, ότι όλα
τα προςκομιηόμενα ζγγραφα, ςτοιχεία και δθλϊςεισ που εμπεριζχονται ςτον
υποβλθκζντα φάκελο είναι γνιςια και αλθκι, όπωσ επίςθσ και θ περιγραφι των
πραγματικϊν δεδομζνων που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο.2. Με απόφαςθ τθσ
Δ.Ε.Σ.Ε. μποροφν να εξειδικεφονται περαιτζρω τα ςτοιχεία που πρζπει να
περιζχονται ςτο φάκελο τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ, ιδίωσ ωσ προσ το περιεχόμενο
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του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, τθσ οικονομικισ μελζτθσ, τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ
και τθσ μελζτθσ επιπτϊςεων τθσ επζνδυςθσ και να ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ τθσ
διαδικαςίασ.
Άρθρο 8 – Προδικαςία ζνταξησ επζνδυςησ ςτισ τρατηγικζσ Επενδφςεισ
1. Μζςα ςε προκεςμία ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ
του φακζλου τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ, θ «Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και
Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» υποχρεοφται να αξιολογιςει και να γνωμοδοτιςει
ςχετικά με τθν πλιρωςθ των κριτθρίων του άρκρου 1, τθν πλθρότθτα του φακζλου,
και των, απαιτοφμενων ςτοιχείων και εγγράφων του του άρκρου 7, τθ
ςκοπιμότθτα ζνταξθσ τθσ επζνδυςθσ ςτθ Διαδικαςία Στρατθγικϊν Επενδφςεων και
τισ αντιςτακμιςτικζσ ωφζλειεσ από τθν πλευρά του επενδυτικοφ φορζα. Μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ και τθ γνωμοδότθςθ τθσ
Συμβουλευτικισ Επιτροπισ Τεχνογνωςίασ, θ «Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και
Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» αναρτά τα ςτοιχεία του φακζλου και μια επιτελικι
ςφνοψθ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνθ πλατφόρμα ςτον
ιςτότοπό τθσ και καλεί ςε δθμόςια διαβοφλευςθ το κοινό και ςυναρμοδίουσ φορείσ.
Η διαβοφλευςθ διενεργείται επί δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Η διαδικαςία τθσ
διαβοφλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι ςε περιπτϊςεισ υλοποίθςθσ επενδυτικϊν
προτάςεων εντόσ οργανωμζνων φορζων (ΒΙ.ΠΕ., τεχνολογικϊν ι επιχειρθματικϊν
πάρκων. κλπ) Τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ αναλφονται και λαμβάνονται
υπόψθ για τθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ γνωμοδότθςθσ τθσ «Ελλθνικισ Εταιρεία
Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.».
2. Η γνωμοδότθςθ και τα λοιπά ςτοιχεία του ειςθγθτικοφ φακζλου τθσ επενδυτικισ
πρόταςθσ διαβιβάηονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν
Επενδφςεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.), θ οποία διαβιβάηει περαιτζρω τον ειςθγθτικό φάκελο τθσ
επενδυτικισ πρόταςθσ ςτθ Σ.Ε.Σ.Ε. και προετοιμάηει τθν οικεία ςυνεδρίαςθ τθσ
Δ.Ε.Σ.Ε.
Άρθρο 9- Διαδικαςία Ωρίμαςησ Επενδυτικών Ζργων που υλοποιοφνται ςε ακίνητα
του Δημοςίου και του ευρφτερου δημοςίου τομζα
1.Ιδιωτικζσ επενδφςεισ που πρόκειται να υλοποιθκοφν ςε ακίνθτα του Δθμοςίου ι
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου ι νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου του
ευρφτερου δθμοςίου τομζα ι επιχειριςεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ι τθ
διοίκθςθ κατζχει ι ελζγχει, αντιςτοίχωσ, άμεςα ι ζμμεςα το Δθμόςιο ι το
ΝΠΔΔ.υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ φςτερα από απόφαςθ τθσ ΔΕΣΕ, θ
οποία λαμβάνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ
τθσ παρ. 3 και με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152)
και 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94). Η ςχετικι απόφαςθ περί επενδυτικισ ωρίμαςθσ
ακινιτων λαμβάνεται από τα δθμοτικά/περιφερειακά ςυμβοφλια, τθ ςυνζλευςθ
του ΝΠΙΔ ι τα εν γζνει καταςτατικά όργανα των οργανιςμϊν δθμοςίου δικαίου ,
αντιςτοίχωσ, με απλι πλειοψθφία επί του ςυνόλου των μελϊν, κατά τισ οικείεσ
διατάξεισ.
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2. Η δθμοπράτθςθ των ανωτζρω ακινιτων πραγματοποιείται από το Δθμόςιο ι από
νομικό πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ι από τον οργανιςμό δθμοςίου δικαίου μζςω
διεκνϊν ανοικτϊν διαγωνιςμϊν ςε μία φάςθ, χωρίσ προεπιλογι και ςφμφωνα με το
ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο περί δθμοςίων ςυμβάςεων. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ,
εφόςον ςυντρζχουν είτε λόγοι ιδιαίτερθσ τεχνικισ πολυπλοκότθτασ των προσ
υπαγωγι επενδυτικϊν ςχεδίων είτε λόγοι ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, που
αιτιολογοφνται ειδικά, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποφαςίςει τθν ανάκεςθ
μζςω Διαδικαςίασ Διεκνοφσ Κλειςτοφ Διαγωνιςμοφ ι Διαδικαςίασ Ανταγωνιςτικοφ
Διαλόγου.
3. Η ανακζτουςα αρχι, και εφόςον το κρίνει ςκόπιμο, από κοινοφ με τθν «Ελλθνικι
Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ΑΕ», προετοιμάηει τον φάκελο
δθμοπράτθςθσ τθσ επζνδυςθσ, που περιλαμβάνει τθ διακιρυξθ, το ςχζδιο τθσ
ςφμβαςθσ ανάκεςθσ και κάκε άλλο αναγκαίο τεφχοσ δθμοπράτθςθσ. Ο
προτιμϊμενοσ ανάδοχοσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ςυμβάλλεται με τθν
ανακζτουςα αρχι. Η υπογραφι τθσ οριςτικισ ςφμβαςθσ, μετά τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, τελεί υπό τθν αίρεςθ τθσ απονομισ
του ςτρατθγικοφ χαρακτιρα από τθ ΔΕΣΕ ςτθ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ. Εάν δεν
πλθρωκεί αυτόσ ο όροσ, θ ανακζτουςα αρχι ι και ο επενδυτικόσ φορζασ διατθροφν
τθν ευχζρεια να μθν προχωριςουν ςτθν οριςτικι κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ ι να
προχωριςει ο επενδυτικόσ ςχεδιαςμόσ ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ
4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και για το χαρακτθριςμό
τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ ωσ ςτρατθγικισ επζνδυςθσ ακολουκείται θ διαδικαςία
του άρκρου 7.
5. Με κοινι υπουργικι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του
εκάςτοτε αρμόδιου κακ’ φλθν αρμόδιου ι εποπτεφοντοσ Υπουργοφ ορίηονται οι
επιμζρουσ όροι ςχετικά (α) με τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ανάκεςθσ, (β) το ακριβζσ
περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, δθλαδι οι τεχνικζσ, λειτουργικζσ προδιαγραφζσ και
απαιτιςεισ του ζργου, οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια ςυμμετοχισ, θ απαιτοφμενθ
εμπειρία, θ διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα υποβολισ τθσ προςφοράσ, το
περιεχόμενο τθσ προςφοράσ, οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και επιλογισ, οι
διαδικαςίεσ μεταβολισ ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ μζςω τευχϊν μεταβολϊν,
κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο κρίνεται αναγκαίο ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, (γ) τθ μζγιςτθ επιτρεπτι
διάρκεια προετοιμαςίασ του φακζλου δθμοπράτθςθσ, (δ) τθν αξιολόγθςθ των
Τεχνικϊν Προςφορϊν των Διαγωνιηομζνων, μζςω των Ελάχιςτων Τεχνικϊν και
Λειτουργικϊν Απαιτιςεων τθσ επζνδυςθσ, οι οποίεσ κα είναι αποκλειςτικά
ποςοτικοποιθμζνεσ και μακθματικά εκπεφραςμζνεσ, (ε) τον αρικμό και το ακριβζσ
περιεχόμενο των φακζλων /υποφακζλων των προςφορϊν με τουσ οποίουσ οι
ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά τουσ κακϊσ και τθν τεχνικι και
οικονομικι τουσ προςφορά, (ςτ) τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και (η)
τθ διαδικαςία προβολισ ενςτάςεων, αντιρριςεων ι προςφυγϊν κατά τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Άρθρο 10 - Επιςτημονική Επιτροπή τρατηγικών Επενδφςεων
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1. Για τθν υποβοικθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ «Ελλθνικι Εταιρεία
Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» ωσ προσ τθν ζγκριςθ ι μθ τθσ ζνταξθσ
των επενδυτικϊν προτάςεων ςτθ διαδικαςία ςτρατθγικϊν επενδφςεων, ςυςτινεται
Επιςτθμονικι Επιτροπι Στρατθγικϊν Επενδφςεων.
2. Η Επιτροπι αποτελείται από πζντε (5) τακτικά μζλθ, τα δφο (2) από αυτά
εγνωςμζνου κφρουσ ςε ειδικότθτεσ ςχετικζσ ιδίωσ με Οικονομικι Ανάλυςθ και
Αξιολόγθςθ Επενδφςεων, Χωροταξία, Περιβάλλον και άλλα ςυναφι με Στρατθγικζσ
Επενδφςεισ αντικείμενα και τα τρία (3) από αυτά ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
προερχόμενα από υπθρεςίεσ με ςυναφείσ αρμοδιότθτεσ και ςε επίπεδο
τουλάχιςτον προϊςταμζνου Τμιματοσ, κακϊσ και πζντε (5) αναπλθρωματικά μζλθ
των παραπάνω κατθγοριϊν αντίςτοιχα, τα οποία ορίηονται με απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Πριν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ,
τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ υπογράφουν διλωςθ για τθν ζλλειψθ
ςυγκροφςεων ςυμφερόντων ι κωλυμάτων λόγω τθσ προςωπικισ επαγγελματικισ ι
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ςε ςχζςθ με τισ αξιολογοφμενεσ επενδφςεισ. Σε
περίπτωςθ που ανακφψει κϊλυμα ι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων για κάποιο μζλοσ,
τότε αυτό υποχρεοφται να το δθλϊςει ςτθ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ και να μθ
ςυμμετάςχει ςτθ ςυγκεκριμζνθ αξιολόγθςθ, νομίμωσ αναπλθροφμενο, άλλωσ εάν
το κϊλυμα διαπιςτωκεί από τθν εταιρεία, το μζλοσ παφεται από τα κακικοντά του.
3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν
κακορίηεται το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ ανά
αξιολογοφμενθ επζνδυςθ, θ οποία κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ «Ελλθνικι
Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» και μπορεί να παρακρατείται
από τθν καταβαλλόμενθ Διαχειριςτικι Αμοιβι του άρκρου 16 του ν.3894/2010.
4.Η Επιςτθμονικι Επιτροπι Στρατθγικϊν Επενδφςεων γνωμοδοτεί προσ το
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ «Ελλθνικισ Εταιρείασ Επενδφςεων και Εξωτερικοφ
Εμπορίου Α.Ε.» ςχετικά με τθν ζνταξθ επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ, αφοφ λάβει υπόψθ του τα ςτοιχεία τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ και τισ
ςχετικζσ αξιολογιςεισ.
Άρθρο 11 - Απόφαςη Ζνταξησ ςτισ τρατηγικζσ Επενδφςεισ
1. Η Δ.Ε.Σ.Ε. μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν από τθ διαβίβαςθ
του ειςθγθτικοφ φακζλου ςτθ Γενικι Γραμματεία Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν
Επενδφςεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) αποφαςίηει με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ για τθν
ζνταξθ ι μθ των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.
2. Οι επενδυτικζσ προτάςεισ είναι δεςμευτικζσ για τον επενδυτι, ο οποίοσ δεν
μπορεί να τισ μεταβάλει, παρά μόνο με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Σ.Ε., μετά από γνϊμθ τθσ
«Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.», θ δε περιγραφι
των δεδομζνων που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ
για τον κατά νόμο υπεφκυνο.
3. Για τθν ζνταξθ των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ Στρατθγικζσ Επενδφςεισ
λαμβάνονται υπόψθ τα κριτιρια που προβλζπονται ςτο άρκρο 1 αλλά και: (α) θ
οικονομικι βιωςιμότθτα και θ χρθματοοικονομικι επάρκεια τθσ προτεινόμενθσ
επζνδυςθσ, κακϊσ και θ φερεγγυότθτα του επενδυτι, (β) θ μεταφορά τεχνογνωςίασ
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ςε πεδία ζρευνασ, καινοτομίασ και υψθλισ τεχνολογίασ, (γ) θ προςταςία του
περιβάλλοντοσ και θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ με ςτόχο τθν επίτευξθ χαμθλοφ
περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ (δ) θ προβλεπόμενθ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, (ε)
θ ουςίωδθσ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
εκνικισ οικονομίασ, (ςτ) θ ουςιϊδθσ αφξθςθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ, (η) θ
ςυμβατότθτα του είδουσ και του μεγζκουσ τθσ επζνδυςθσ ςε ςχζςθ το φυςικό,
οικιςτικό και κοινωνικοοικονομικό υποςφςτθμα (θ) οι περιβαλλοντικζσ, χωροταξικζσ,
οικονομικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ του ςχεδίου ι τθσ επζνδυςθσ ςε τοπικό,
περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 4. Ειδικά για τθν οικονομικι βιωςιμότθτα και
τθν χρθματοοικονομικι επάρκεια τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ εξετάηονται ςτοιχεία
όπωσ: α) θ φπαρξθ τραπεηικισ χρθματοδότθςθσ ι υποςτιριξθσ, β) θ οικονομικι
κατάςταςθ του φορζα επζνδυςθσ μζςω ιςολογιςμϊν ι αποςπαςμάτων
ιςολογιςμϊν, γ) το ςυνολικό φψοσ του κφκλου εργαςιϊν του φορζα επζνδυςθσ ι ο
κφκλοσ εργαςιϊν του ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ
επενδυτικισ πρόταςθσ για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ` ανϊτατο
όριο, δ) θ δζςμευςθ τρίτων να υποςτθρίξουν τον φορζα επζνδυςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι να ςυμμετάςχουν ςτθ χρθματοδότθςι
του (comfort letter), εφόςον γίνεται επίκλθςθ τζτοιασ δζςμευςθσ, κακϊσ και ςε
περίπτωςθ επενδυτικϊν ι άλλων ταμείων (funds), θ προςκόμιςθ επιςτολϊν "proof
of funds" από χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ςε
χϊρα τθσ Ε.Ε. ι ςε τρίτθ χϊρα ε) θ πιςτολθπτικι ικανότθτα του φορζα επζνδυςθσ
μζςω βεβαίωςθσ διεκνοφσ ι εγχϊριου οργανιςμοφ αξιολόγθςθσ. Με απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ μπορεί να εξειδικεφονται περαιτζρω τα
κριτιρια των παραγράφων 3 και 4, να προβλζπονται ςυγκεκριμζνοι ποιοτικοί
δείκτεσ και θ βαρφτθτά τουσ κατά τθν αξιολόγθςθ και να ορίηεται θ διαδικαςία
ελζγχου αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.
5. Η Δ.Ε.Σ.Ε. με απόφαςι τθσ επί ςυγκεκριμζνθσ επενδυτικισ πρόταςθσ, δφναται να
καλεί τον φορζα τθσ επζνδυςθσ να εξειδικεφει περαιτζρω τα ςτοιχεία που πρζπει να
περιζχονται ςτον ειςθγθτικό φάκελο τθσ υπό εξζταςθ επενδυτικισ πρόταςθσ, ιδίωσ
ωσ προσ το περιεχόμενο του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, τθσ οικονομοτεχνικισ
μελζτθσ, τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ και τθσ μελζτθσ επιπτϊςεων τθσ επζνδυςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - Τλοποίηςη Επζνδυςησ
Άρθρο 12 - Τποχρεώςεισ Φορζα Επζνδυςησ και Διοίκηςησ
1. Ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ φζρει το βάροσ τθσ πλθρότθτασ, ακρίβειασ και αλικειασ
των υποβαλλόμενων ςτοιχείων και υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τθν «Ελλθνικι
Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.», τθ Γενικι Γραμματεία
Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν Επενδφςεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.), τθ Συντονιςτικι Επιτροπι
Στρατθγικϊν Επενδφςεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) και τθ Γενικι Διεφκυνςθ Στρατθγικϊν
Επενδφςεων (Γ.Δ.Σ.Ε.),εφόςον κλθκεί προσ τοφτο, προκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν
τυχόν ελλείψεισ.
2. Ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ οφείλει εντόσ (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ τθσ οικείασ απόφαςθσ τθσ Δ.Ε.Σ.Ε να υποβάλει προσ τθ
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Γ.Δ.Σ.Ε. επενδυτικό φάκελο. Ο επενδυτικόσ φάκελοσ πρζπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιςτον: α) τεχνικι περιγραφι τθσ Στρατθγικισ Επζνδυςθσ ςτθν οποία
περιγράφεται με λεπτομζρειεσ το ςφνολο των απαιτοφμενων ζργων για τθν
υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ, β) χάρτθ προςανατολιςμοφ τθσ περιοχισ, ςτθν οποία
υλοποιείται θ επζνδυςθ ςε κλίμακα 1:50.000, γ) χάρτεσ με τουσ οποίουσ
τεκμθριϊνονται όλα τα περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομζνα τθσ
περιοχισ όπωσ χριςεισ γθσ, όροι δόμθςθσ, δαςικζσ εκτάςεισ, αρχαιολογικοί χϊροι,
οριοκετθμζνα υδατορζματα, κακοριςμζνεσ ηϊνεσ αιγιαλοφ και παραλίασ κλπ, δ)
τοπογραφικά ςχζδια ςτα οποία κα φαίνεται θ ςχεδιαηόμενθ κζςθ των
ςθμαντικότερων ζργων τθσ επζνδυςθσ όπωσ κτίρια, υποδομζσ, οδικι πρόςβαςθ
κλπ, ε) τυχόν μελζτεσ του ζργου που ζχουν ολοκλθρωκεί, ςτ) αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ.
3. Μετά τθν υποβολι του επενδυτικοφ φακζλου ςυντάςςεται εντόσ τριάντα (30)
θμερϊν Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ του φορζα τθσ επζνδυςθσ και τθσ Γ.Δ.Σ.Ε.,
το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα τθσ
αδειοδοτικισ διαδικαςίασ και υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, τισ αντιςτακμιςτικζσ
παροχζσ και τισ ειδικότερεσ υποχρεϊςεισ του φορζα τθσ επζνδυςθσ, το
χρθματοδοτικό ςχιμα και θ αποδεδειγμζνθ ικανότθτα χρθματοδότθςθσ του ζργου ι
τθσ επζνδυςθσ μζςω παροχισ νομικά δεςμευτικοφ εγγράφου κακϊσ και τισ
υποχρεϊςεισ τθσ Διοίκθςθσ αναφορικά με τθν πρόοδο τθσ αδειοδοτικισ
διαδικαςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Το αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα αδειοδότθςθσ περιλαμβάνει λεπτομερι καταγραφι του
απαιτοφμενου χρόνου για τθν υποβολι κάκε επιμζρουσ φακζλου για τθν ζκδοςθ
κάκε απαιτοφμενθσ άδειασ, ζγκριςθσ ι γνωμοδότθςθσ, κακϊσ και του
απαιτοφμενου χρόνου για τθν ζκδοςθ αντίςτοιχα κάκε απαιτοφμενθσ άδειασ,
ζγκριςθσ ι γνωμοδότθςθσ.
4. Το Μνθμόνιο Συνεργαςίασ κυρϊνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν παραλαβι του επενδυτικοφ φακζλου. Ο
ςυνολικόσ χρόνοσ για τθν ζκδοςθ όλων των απαιτοφμενων αδειϊν για τθν
υλοποίθςθ μιασ Στρατθγικισ Επζνδυςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ζτθ
από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ.
5. Ο επενδυτισ υποχρεοφται, πριν τθν ζκδοςθ των αδειϊν δόμθςθσ, να υποβάλει
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ επζνδυςθσ, το οποίο
ελζγχεται από ανεξάρτθτο μθχανικό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ.
4 του παρόντοσ, κακϊσ και χρονοδιάγραμμα χρθματοδότθςθσ τθσ επζνδυςθσ.
Άρθρο 13 - Εποπτεία Τλοποίηςησ Επζνδυςησ
1. Η αρμοδιότθτα εποπτείασ τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ εκάςτθσ
εγκεκριμζνθσ από τθ Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικισ πρόταςθσ ανατίκεται ςτθ Γενικι
Γραμματεία Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν Επενδφςεων.
2. Με οικείεσ αποφάςεισ όλων των εμπλεκομζνων και ςυναρμόδιων φορζων για τθν
ζγκριςθ, τθν εξζλιξθ τθσ αδειοδοτικισ διαδικαςίασ και τθν υλοποίθςθ εν γζνει των
Στρατθγικϊν Επενδφςεων, ορίηεται αρμόδιοσ Προϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ανά
κακ' φλθ αρμόδιο φορζα, ωσ υπεφκυνοσ για το ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ
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αδειοδότθςθσ των ςτρατθγικϊν επενδφςεων. Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Στρατθγικϊν Επενδφςεων ορίηεται ωσ επικεφαλισ του παραπάνω
δικτφου και ςυντονίηει τθ λειτουργία του.
3. Η Γενικι Διεφκυνςθ Στρατθγικϊν Επενδφςεων μετά τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ
Δ.Ε.Σ.Ε. προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ λιψθ αδειϊν
προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ προκιρυξθ των ζργων ι υπθρεςιϊν που
εντάςςονται ςτισ «Στρατθγικζσ Επενδφςεισ». Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοί
του Δθμοςίου, κακϊσ και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα υποχρεοφνται να
παρζχουν κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα κάκε αναγκαία ςυνδρομι, πλθροφορία και
διευκόλυνςθ για τθν πραγματοποίθςθ του ςκοποφ και των αρμοδιοτιτων τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.
4. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ εκάςτθσ εγκεκριμζνθσ από τθ Δ.Ε.Σ.Ε.
επενδυτικισ πρόταςθσ ορίηεται από τον φορζα επζνδυςθσ κατόπιν ζγκριςθσ του
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ανεξάρτθτοσ μθχανικόσ από ειδικό μθτρϊο
του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ
και Ανάπτυξθσ καταρτίηεται το «Μθτρϊο Ανεξάρτθτων Μθχανικϊν για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των Στρατθγικϊν Επενδφςεων», το οποίο τθρείται
από τθ Γενικι Γραμματεία Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν Επενδφςεων και ςτελεχϊνεται
κατόπιν δθμόςιασ πρόςκλθςθσ, θ οποία αναρτάται διαδικτυακά ςτον ιςτότοπο του
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Με όμοια απόφαςθ προβλζπεται θ
διαδικαςία επιλογισ του ανεξάρτθτου μθχανικοφ, τα απαιτοφμενα προςόντα και οι
υποχρεϊςεισ αυτοφ, εξειδικεφεται ο τρόποσ ανάκεςθσ των κακθκόντων του, το
φψοσ και ο τρόποσ καταβολισ τθσ αποηθμίωςισ του από τθ Διαχειριςτικι Αμοιβι
που ζχει καταβλθκεί ςτθν «Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ
Εμπορίου Α.Ε.» και ορίηεται κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ
διάταξθσ αυτισ.
5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ορίηονται οι επιμζρουσ
διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ και
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ από τθν Γενικι Γραμματεία Στρατθγικϊν και Ιδιωτικϊν
Επενδφςεων, ο τρόποσ καταγραφισ και τιρθςθσ των ςχετικϊν χρονοδιαγραμμάτων,
κακϊσ και των ςυναφϊν με αυτά υποχρεϊςεων του φορζα επζνδυςθσ και του
Δθμοςίου. Με όμοια απόφαςθ δφναται να προβλζπεται θ προτυποποίθςθ των
ςχετικϊν με τθν εποπτεία τθσ υλοποίθςθσ των «Στρατθγικϊν Επενδφςεων»
υποδειγμάτων των τεχνικϊν εκκζςεων.
Άρθρο 14 – Μη Σήρηςη Όρων Επζνδυςησ/Κυρώςεισ
1. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων υλοποίθςθσ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ που
περιλαμβάνονται ςτο Μνθμόνιο Συνεργαςίασ για λόγουσ που αποδίδονται ςτον
φορζα επζνδυςθσ, κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Στρατθγικϊν
Επενδφςεων προσ τθ Δ.Ε.Σ.Ε., θ τελευταία αποφαςίηει αιτιολογθμζνα:
Α. τον οριςτικό αποχαρακτθριςμό επζνδυςθσ ωσ «Στρατθγικισ Επζνδυςθσ» και τθν
ανάκλθςθ των εγκεκριμζνων κινιτρων. Σε περίπτωςθ αποχαρακτθριςμοφ δεν
επιςτρζφεται θ διαχειριςτικι αμοιβι. Ο οριςτικόσ αποχαρακτθριςμόσ επζνδυςθσ
μπορεί να επιβλθκεί ςε περίπτωςθ που δεν πλθροφνται πλζον οι ποςοτικζσ
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προχποκζςεισ ςτρατθγικότθτασ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2, 3 και 5 του
άρκρου 1 και ςε περίπτωςθ που δεν ζχει υποβλθκεί εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ
δθμοςίευςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ ςτο ΦΕΚ ο φάκελοσ αδειοδότθςθσ ςτθ ΓΔΣΕ
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 12.
Β. ςε περίπτωςθ που ζγινε χριςθ των κινιτρων του άρκρου 2, επιβάλλεται ςτον
φορζα τθσ επζνδυςθσ κατ’ αποκοπιν πρόςτιμο τουλάχιςτον ίςο με το 0,05% και ζωσ
το 5% του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ.
Γ. α) Σε περίπτωςθ χριςθσ του κινιτρου τθσ παρ. 1 του άρκρου 3, επιβάλλεται θ
άρςθ τθσ ςτακεροποίθςθσ του φορολογικοφ ςυντελεςτι και κατ’ επζκταςθ θ
αναβίωςθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ
επζνδυςθσ των φορολογικϊν απαιτιςεων του Δθμοςίου ζναντι του φορζα
επζνδυςθσ με βάςθ τουσ κατ’ ζτοσ ιςχφοντεσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ.
β) Σε περίπτωςθ χριςθσ των κινιτρων τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 3,
επιβάλλεται θ άρςθ τθσ απαλλαγισ φόρου ειςοδιματοσ και κατ’ επζκταςθ θ
αναβίωςθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ
επζνδυςθσ των φορολογικϊν απαιτιςεων του Δθμοςίου ζναντι του φορζα
επζνδυςθσ με βάςθ τουσ κατ’ ζτοσ ιςχφοντεσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ.
γ) Σε περίπτωςθ χριςθσ των κινιτρων τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 3,
επιβάλλεται θ άρςθ τθσ δυνατότθτασ κατϋ εξαίρεςθ απόςβεςθσ και κατ’ επζκταςθ θ
αναβίωςθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ
επζνδυςθσ των φορολογικϊν απαιτιςεων του Δθμοςίου ζναντι του φορζα
επζνδυςθσ με βάςθ τουσ κατ’ ζτοσ ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ.
Δ. Σε περίπτωςθ χριςθσ των κινιτρων του άρκρου 4, επιβάλλεται ο διπλαςιαςμόσ
των προβλεπόμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία παραβόλων για τθν ζκδοςθ των
ςχετικϊν αδειϊν.
Ε. Σε περίπτωςθ χριςθσ των κινιτρων του άρκρου 5, επιβάλλεται μερικι ι ολικι
ανάκλθςθ των ςχετικϊν ενιςχφςεων και επιςτροφι τυχόν καταβλθκζντων ποςϊν
ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ παραβιαηόμενθσ υποχρζωςθσ.ΣΤ. Σε περίπτωςθ μθ
ορκισ τιρθςθσ των όρων άςκθςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ επζνδυςθσ,
οι τυχόν κυρϊςεισ επιβάλλονται από τθν Αρχι θ οποία εξζδωςε τθν εκάςτοτε άδεια,
ζγκριςθ, γνωμοδότθςθ ι πιςτοποιθτικό ι ςτθν οποία υποβλικθκε θ ςχετικι
γνωςτοποίθςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του παρόντοσ.
2. Σε περίπτωςθ που για τθν ενταχκείςα ςτο παρόν επζνδυςθ ζχει
οριςτικϊσ/τελεςιδίκωσ κρικεί ότι χρθματοδοτικθκε, ολικά ι εν μζρει, από
παράνομθ δραςτθριότθτα, ιδίωσ από νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ, κατά τισ διατάξεισ του νόμου 4557/2018 (Αϋ .....), θ Δ.Ε.Σ.Ε.
αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του Γενικοφ Γραμματζα
Στρατθγικϊν Επενδφςεων, τον οριςτικό αποχαρακτθριςμό τθσ επζνδυςθσ ωσ
«Στρατθγικισ Επζνδυςθσ» και τθν ανάκλθςθ των εγκεκριμζνων κινιτρων ι/και τθν
επιβολι όλων ι μερικϊν εκ των αναφερόμενων ςτισ ωσ άνω παραγράφουσ
κυρϊςεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Επίλυςη Διαφορών επί τρατηγικών Επενδφςεων
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Άρθρο 15 - Διαιτητική Επίλυςη Διαφορών
1. Κάκε διαφορά που απορρζει από ι ςχετίηεται με το Μνθμόνιο Συνεργαςίασ
μεταξφ του φορζα επζνδυςθσ και του Δθμοςίου, ςυμπεριλαμβανομζνου και κάκε
ηθτιματοσ ςχετικοφ με τθν φπαρξθ, το κφροσ ι τθν καταγγελία αυτοφ, δφναται να
παραπζμπεται και να επιλφεται οριςτικϊσ με διαιτθςία, που διεξάγεται ςφμφωνα
με τον «Κανονιςμό Διαφάνειασ ςτισ δυνάμει Συνκικθσ Διαιτθςίεσ ΕπενδυτϊνΚρατϊν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) τθσ
Επιτροπισ των Ηνωμζνων Εκνϊν για το Διεκνζσ Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), με τθν
επιφφλαξθ ειδικότερων ςυμφωνιϊν που μπορεί να ιςχφουν μεταξφ των μερϊν.
2. To Διαιτθτικό Δικαςτιριο αποτελείται από τρεισ (3) διαιτθτζσ, ςυγκεκριμζνα ζνασ
(1) διαιτθτισ ορίηεται από το ελλθνικό δθμόςιο, ζνασ (1) διαιτθτισ ορίηεται από τον
φορζα επζνδυςθσ, ενϊ ο πρόεδροσ του διαιτθτικοφ δικαςτθρίου ορίηεται από τουσ
δφο (2) διαιτθτζσ. Τόποσ διεξαγωγισ τθσ διαιτθςίασ είναι θ Ακινα, και ωσ γλϊςςα
τθσ διαιτθτικισ διαδικαςίασ ορίηεται θ ελλθνικι. Κατά τθ διάρκεια τθσ διαιτθτικισ
διαδικαςίασ, κανζνα εκ των μερϊν τθσ επενδυτικισ ςφμβαςθσ δεν δικαιοφται να
αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εκ του Μνθμονίου Συνεργαςίασ.
3. Η διαιτθτικι απόφαςθ φζρει πλιρθ, ειδικι και εμπεριςτατωμζνθ αιτιολογία,
είναι οριςτικι και αμετάκλθτθ και δεν υπόκειται ςε κανζνα τακτικό ι ζκτακτο
ζνδικο μζςο, πλθν τθσ αγωγισ ακφρωςθσ διαιτθτικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τα
άρκρα 897 ζωσ 900 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, αποτελεί τίτλο εκτελεςτό
χωρίσ να χρειάηεται να κθρυχκεί αυτό από τα τακτικά Δικαςτιρια, και τα αντίδικα
μζρθ δεςμεφονται να ςυμμορφωκοφν αμζςωσ με τουσ όρουσ τθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - Σελικζσ Διατάξεισ
Άρθρο 16 –Τποβολή αιτήςεων ςτον ν. 3894/2010
Καταλθκτικι προκεςμία για τθν υποβολι αιτιςεων για τθν ζνταξθ επενδφςεων
ςτθ Διαδικαςία Στρατθγικϊν Επενδφςεων του ν. 3894/2010 είναι θ θμερομθνία
ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ.
Άρθρο 17 – Μεταβατικζσ Διατάξεισ
Επενδυτικζσ προτάςεισ που υποβλικθκαν ςτθν «Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων
και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» κατ` εφαρμογι του ν. 3894/2010 (Αϋ 204) και θ
αξιολόγθςι τουσ από τθν Διυπουργικι Επιτροπι Στρατθγικϊν Επενδφςεων δεν
ζχει ολοκλθρωκεί, δφνανται κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του φορζα επζνδυςθσ να
αξιολογοφνται, να εντάςςονται ςτθν Διαδικαςία Στρατθγικϊν Ιδιωτικϊν
Επενδφςεων, να αδειοδοτοφνται και να υλοποιοφνται κατά τισ διατάξεισ του
παρόντοσ. Οι διατάξεισ των άρκρων 1,2 και 3 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ Α’ 50)
εξακολουκοφν να ιςχφουν.
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Άρθρο 18 - Καταληκτική Προθεςμία Τποβολήσ Αιτήςεων ςτον παρόντα νόμο
Καταλθκτικι προκεςμία για τθν υποβολι αιτιςεων για τθν ζνταξθ επενδφςεων
ςτθ Διαδικαςία Στρατθγικϊν Επενδφςεων είναι θ 31θ Δεκεμβρίου 2025.
Άρθρο 19 - Ζναρξη Ιςχφοσ
Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει δφο (2) μινεσ από τθ δθμοςίευςι του ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
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