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Χ
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται καθεστώτα χορήγησης κρατικών
ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή
περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
Νέο Επιχειρείν
Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών
προϊόντων – Αλιεία
Μεταποίηση – Εφοδιαστική
Επιχειρηματική εξωστρέφεια
Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Μεγάλες επενδύσεις
Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
Επιχειρηματικότητα 360ο.

Στον νέο αναπτυξιακό νόμο υπάρχουν 13 καθεστώτα ενισχύσεων με θεματική
στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάστασης. Κάθε καθεστώς ενίσχυσης είναι
εστιασμένο σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής
του νόμου θα ενισχυθούν και οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).
Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε ο νέος νόμος είναι το Σχέδιο Ανάπτυξης
για την Ελληνική Οικονομία (έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη), το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών
Ενισχύσεων, οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2021-2027, η στρατηγική για τη βιομηχανία
(Industry 4.0), καθώς και η προσαρμογή στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής και
διεθνούς πραγματικότητας.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους,
προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των
επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη
καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της
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«Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της
απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας
επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και
περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και
έντασης γνώσης. Επιπλέον, στοχεύει στην βελτίωση και επιτάχυνση των
διαδικασιών ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα θεσπιζόμενα καθεστώτα χορήγησης
κρατικών ενισχύσεων. Ουσιαστικά με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το οποίο
λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις αδυναμίες αλλά και τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, επιχειρείται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας παράλληλα με την αύξηση της απασχόλησης.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η ρύθμιση περιέχει κίνητρα προσέλκυσης και απευθύνεται σε υποψήφιους
ημεδαπούς και αλλοδαπούς επενδυτές, προκειμένου να επενδύσουν σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα. Με την υλοποίηση των επενδύσεων
αναμένεται να προκύψουν οφέλη για την ελληνική οικονομία, με την αύξηση της
απασχόλησης και την ενίσχυση της ευημερίας, αφού με τον αυξανόμενη οικονομική
δραστηριότητα ενδυναμώνεται η εθνική οικονομία. Δεδομένου, μάλιστα, του
σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για ίδρυση στην Ελλάδα παραγωγικών
εγκαταστάσεων, προβλέπονται βελτιώσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο των
διαδικασιών υπαγωγής στα καθεστώτα του νόμου μέσω της θέσπισης
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ανάθεσης του σχετικού έργου σε ιδιώτες ορκωτούς
ελεγκτές για την επιτάχυνση των σχετικών προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ν. 4399/2016 (Α΄ 117)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο για την
θέσπιση καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων που θα
καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας στον επενδυτικό τομέα
ολιστικά και όχι με παρεμβάσεις αποσπασματικού
χαρακτήρα,
δίνοντας
έμφαση
στις
διαρκώς
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μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις
του
σύγχρονου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που ανακύπτουν όπως η
πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η
αγροδιατροφή, αλλά και υποστηρίζοντας τις υφιστάμενες
ανάγκες της παραγωγικής βάσης της χώρας και αλλαγής
του παραγωγικού μοντέλου, κρίνεται απαραίτητη
απαιτείται η σύνταξη και έκδοση ενός νέου νόμου.
Η ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης των ρυθμίσεων του
Αναπτυξιακού Νόμου ήταν επιτακτική, καθώς έπρεπε να
αποτυπώνονται οι νέοι στόχοι για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας, καθώς ο νόμος αποτελεί ένα
ιδιαιτέρως ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την
ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Προκειμένου να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο έτσι
ώστε να δοθεί προτεραιότητα ενίσχυσης σε άκρως
σημαντικούς αναπτυξιακούς τομείς όπως η πράσινη
μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έρευνα και η
ii) με αλλαγή διοικητικής
ανάπτυξη, η εξωστρέφεια, κ.λπ., δεν επαρκεί η αλλαγή της
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής ή η επιλογή νέας ερμηνευτικής
της δυνατότητας νέας προσέγγισης, καθώς πάρα πολλά από αυτά τα ζητήματα
ερμηνευτικής
αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά με το προτεινόμενο
προσέγγισης της
σχέδιο νόμου. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το σχέδιο νόμου
υφιστάμενης
προβλέπει πολύ συγκεκριμένες προσεγγίσεις ρυθμίσεις σε
νομοθεσίας;
επίπεδο διοικητικής πρακτικής για την βελτίωση και την
επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενίσχυσης των
στρατηγικώς επιλεγμένων νέων καθεστώτων ενίσχυσης,
απαιτείται παρέμβαση σε νομοθετικό επίπεδο. Η διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων, εκτός από
απρόσφορη, κρίνεται και ανεπιθύμητη δεδομένου ότι
αποτελεί στρατηγικό κυβερνητικό πυλώνα η προσπάθεια
κατάργησης
παρωχημένων
γραφειοκρατικών
διαδικασιών.

Συναφείς πρακτικές

4

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

Έχουν ληφθεί υπόψη :
α. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
(Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός) της 17ης Ιουνίου 2014
(Γ.Α.Κ.).
β. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα στις οποίες περιλαμβάνονται οι
νέες προτεραιότητες πολιτικής που σχετίζονται με την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την ευρωπαϊκή
βιομηχανική και ψηφιακή στρατηγική.
γ. Ο εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτης
Περιφερειακών Ενισχύσεων για της Περιφέρειες της
Ελληνικής Επικράτειας της περιόδου 2022 - 2027.
δ. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της
25ης Ιουνίου 2014 για της τομείς της γεωργίας και
δασοκομίας.
ε. Ο Κανονισμός 1379/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 354) για την αλιεία
και την υδατοκαλλιέργεια με την επιφύλαξη όσων
προβλέπονται στον ΓΑΚ και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1388/2014 (ΕΕ L 369) της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου
2014.

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

9.



Αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης
και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων με
επισπεύδον το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με
άμεσο στόχο την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων.
Αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης οφειλόμενη στις
επιδόσεις και αποδόσεις των νέων επενδύσεων και των
συναφών εξαγωγών.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετια

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες
τιμές (δις.)

-

-

2018
179,7
(ΕΛΣΤΑΤ)

2019
183,4
(ΜΠ**)

2020
165,8
(ΜΠ**)

Πρόσφατα
στοιχεία
2021

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετια)
2022-2024

-

-

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

-

-

1,8%

1,9%

-9,2%

7% (Π*, ΤτΕ)

Ισοζύγιο τρεχουσων συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις
τράπεζες, % ΑΕΠ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά
Μάαστριχτ, %ΑΕΠ)

-

-

-

180,5

-

-7,5

-7,2 (Π, ΜΠ)

2022: 189,5 (Π, ΜΠ)
2023: 176,7 (Π, ΜΠ)
2024: 166,1 (Π, ΜΠ)
2022: -0,3 (Π, ΜΠ)

0,3

-

-

205,6

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
- 3,2
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
- 1,8
1,2
Καταναλωτή
(*) Π: Πρόβλεψη
(**) ΜΠ: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

2022: 5% (Π, ΤτΕ)
2023: 4,1% (Π, ΜΠ)
2024: 4,4% (Π, ΜΠ)
-

204,8 (Π, ΜΠ)

➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (IMD*)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΣ % ΑΕΠ

(ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ΕΤΙΑ

2016
11,0

2017
57

2018
57

2019
58

2020
49

11,9

11,0

10,3

10,1

2021
46

Για
την
ενδεικτική
παράθεση
δεικτών
αξιοποιήθηκαν
οι
βάσεις
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ (3ΕΤΙΑ)

Βελτίωση Θέσης
Αύξηση
Επενδύσεων

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

6

2023: 4% (ΕΘΝΙΚΟ
ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΣ % ΑΕΠ

-

-

1,8

1,8

1,9

-

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 2021)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΟΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΑΥΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΟΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΑΥΤΕΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(*): Αξιολογούνται συνολικά 64 χώρες

Η Ελλάδα έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθώς, λόγω της διάρθρωσης
της οικονομίας της, με το μεγάλο μερίδιο του τομέα του τουρισμού και των υπηρεσιών μεταφορών και
το υψηλό ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στους κλυδωνισμούς που
προκλήθηκαν από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Στο
τέλος του 2019 η ανάκαμψη της Ελλάδας από τη δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση βρισκόταν σε εξέλιξη,
με την επιστροφή της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στα προ του 2010 επίπεδα
και με σταθερή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, των επενδύσεων και της κατανάλωσης,
παρουσιάζοντας μία επιβράδυνση το 2020, αλλά επιταχύνοντας περισσότερο, το 2021. Ειδικότερα, οι
θετικές τάσεις που είχαν αρχίσει να γίνονται πράξη το 2019 αναχαιτίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από
την έξαρση της πανδημίας, η οποία έφερε ξανά στο προσκήνιο τις προκλήσεις που σχετίζονται με το
υψηλό δημόσιο χρέος της Ελλάδας και το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ανέδειξε
επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης του μεγάλου επενδυτικού κενού, των κοινωνικών και οικονομικών
ανισοτήτων και της ανεργίας, ιδίως των γυναικών και των νέων.
Ενδεικτικά, οι μεταβολές του ΑΕΠ της χώρας (βάσει του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» (ΣΑΑ) και των εαρινών προβλέψεων 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι επόμενες:

Πραγματικό ΑΕΠ (ποσοστιαία
μεταβολή)
Πληθωρισμός ΕνΔΤΚ (ποσοστιαία
μεταβολή)
Απασχόληση
(15-74
ετών,
ποσοστιαία μεταβολή)
Ποσοστό ανεργίας (%)

2019
Επιτρ
1,9

2020
Επιτρ
ΣΑΑ
-8,2
-8,2

2021
Επιτρ
ΣΑΑ
4,1
3,6

2022
Επιτρ
ΣΑΑ
6,0
6,2

2023
ΣΑΑ
4,1

2024
ΣΑΑ
4,4

2025
ΣΑΑ
ά. α.

2026
ΣΑΑ
ά. α.

0,5

-1,3

-1,3

-0,2

0,0

0,6

0,7

1,3

1,3

ά. α.

ά. α.

1,2

-1,3

-1,3

0,4

0,7

0,7

2,3

1,3

1,3

ά. α.

ά. α.

17,3

16,3

16,3

16,3

16,3

16,1

14,4

13,2

11,9

ά. α.

ά. α.

Βεβαίως, ήδη οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν αυξήσει την ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ
για το 2021 στο 7% και για το 2022 στο 5%.
Το 2020 ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης σημείωσε έλλειμμα που ανήλθε στο 9,7 % του ΑΕΠ
και το οποίο αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο το 2021, ενώ στη συνέχεια να
βελτιωθεί το 2022. Τα μέτρα πολιτικής που ελήφθησαν κατά διακριτική ευχέρεια για την αντιμετώπιση
της πανδημίας ανήλθαν σε περίπου 6,3% του ΑΕΠ το 2020.
Η δυνητική ανάπτυξη ήταν πολύ χαμηλή την τελευταία δεκαετία. Οι μικρές επιχειρήσεις και οι
επιχειρήσεις χαμηλής παραγωγικότητας εξακολουθούν να διαδραματίζουν υπερβολικά μεγάλο ρόλο
στην οικονομία. Μολονότι μετατοπίζεται σταδιακά σε τομείς εμπορεύσιμων αγαθών, η οικονομική
δραστηριότητα εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε παραδοσιακούς τομείς και τομείς χαμηλής
καινοτομίας, συμβάλλοντας στη χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας. Οι χαμηλές επενδύσεις στην
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έρευνα και την ανάπτυξη και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων επηρεάζουν αρνητικά την αύξηση της
παραγωγικότητας.
Η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή και η βραδεία πτωτική τάση διακόπηκε από την κρίση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19. Η Ελλάδα έχει σταθερά το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (16,3% το 2020) και
το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης (61,1% το 2020) στην ΕΕ. Η ανεργία των νέων (35,0% το 2020), το
χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων (19 ποσοστιαίες μονάδες) και το ποσοστό των μακροχρόνια
ανέργων (περίπου 70%) συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος νόμος δημιουργεί τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης των παραπάνω
προβλημάτων, με την δυνατότητα που παρέχει για στοχευμένες επενδύσεις, επιτρέποντας στην
επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει επενδυτικές πρωτοβουλίες και
καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και τους πιο σύγχρονους, καθώς
δίνει τη δυνατότητα και την ευελιξία στους επενδυτές να δημιουργούν και ταυτόχρονα να
προσαρμόζονται στις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στα δεδομένα της σημερινής
πραγματικότητας. Επιπλέον, αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα μεταξύ των οποίων τα σπουδαιότερα
αναφέρονται στην πράσινη και στην ψηφιακή / τεχνολογική μετάβαση, αλλά και στην ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως αναφέρονται στη συνέχεια:
1. Πράσινη μετάβαση: συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα. Τα επενδυτικά σχέδια θα
συμβάλουν στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, καθώς και των ενεργειακών και
κλιματικών στόχων για το 2030, λαμβανομένου υπόψη και του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το
κλίμα. Ο νόμος επίσης θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τα απόβλητα, τα
ύδατα, τον έλεγχο της ρύπανσης, τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας, τους υδάτινους πόρους και θα στηρίξει τη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων,
καθώς και σε μια κυκλική οικονομία.
2. Ψηφιακή μετάβαση και τεχνολογικός μετασχηματισμός: θα συμβάλουν στην γενικότερη προσπάθεια
ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της ανθεκτικότητας, της ευελιξίας και της ασφάλειας των
επιχειρήσεων και της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» στις παραγωγικές
δραστηριότητες. Η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ που
αξιολογήθηκαν στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2020. Αυτό καταδεικνύει
ότι υπάρχουν μεγάλα κενά σε όλες τις πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με βάση στοιχεία που
συλλέχθηκαν πριν από την πανδημία, η Ελλάδα σημείωσε περιορισμένη πρόοδο στις περισσότερες
επιμέρους διαστάσεις του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και δεν γεφύρωσε το χάσμα
με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Ο συνδυασμός των ελλείψεων στη συνδεσιμότητα, της έλλειψης ψηφιακών
δεξιοτήτων και ειδικών σε θέματα ΤΠΕ, της περιορισμένης υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών από τις
εταιρείες, της περιορισμένης παροχής ψηφιακών υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα, των χαμηλών
επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας σε Έρευνα και Ανάπτυξη, δημιουργεί μεγάλες
ανάγκες στον τομέα αυτό.
3. Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη: συμβάλουν στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας. Ο περιορισμένος βαθμός ενσωμάτωσης της καινοτομίας
στην οικονομία και ο χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική
διαδικασία, παρά τις αξιόλογες επιδόσεις εγχώριων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων (π.χ. με
βάση τις συμμετοχές στο πρόγραμμα HORIZON 2020), συντελούν στη μικρή συμμετοχή προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο των παραγόμενων προϊόντων. Ο δείκτης που αφορά την
απασχόληση σε υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεις σε καινοτόμους τομείς ανέρχεται για την Ελλάδα σε 2,5
έναντι 5,2 του μ.ο. της ΕΕ.
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Πέραν των παραπάνω στοιχείων, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και το
Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων (Μάρτιος – Απρίλιος 2018) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στους προηγούμενους του ισχύοντος Αναπτυξιακούς-Επενδυτικούς Νόμους (ν. 2601/1998, 3299/0204
και 3908/2011) εντάχθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους €32 δισ., οι οποίες καλύπτουν το 13,2% του
συνολικού σχηματισμού ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα (εκτός κατοικίας) της ως
άνω περιόδου στην Ελλάδα. Το συνολικό ύψος της κρατικής ενίσχυσης των ενταχθέντων επενδυτικών
σχεδίων ανήλθε σε €12,5 δις. Τα ποσοτικά στοιχεία των εντάξεων σε αυτούς τους τρεις Αναπτυξιακούς
Νόμους, με βάση την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4399/2016 εμφανίζονται στον επόμενο Πίνακα:

Ν. 2601/1998

Ν.3299/2004

Ν. 3908/2011

3.116

10.459

1.276

Ύψος επενδύσεων (εκ. €)

3.590,16

22.464,74

6.021,77

Ενισχύσεις (εκ. €)

1.114,75

9.573,74

1.991,04

Μέσο μέγεθος ενίσχυσης (€)

357.750

915.359

1.560.375

Νέες θέσεις εργασίας

29.242

39.669

6.167

Μέσο μέγεθος επένδυσης (εκ. €)

1.152,17

2.147,89

4.719,25

Ενισχύσεις ως ποσοστό επενδύσεων

31,05%

42,62%

33,06%

Μέση ενίσχυση ανά θέση εργασίας (€)

38.121

241.341

322.854

Μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας
(€)

122.774

566.305

976.450

Μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ανά
επένδυση

9,4

3,8

4,8

Αριθμός επενδυτικών σχεδίων

Το 95% των επενδυτικών προτάσεων που ενισχύθηκαν από την εφαρμογή αυτών των νόμων έλαβε ως
μορφή ενίσχυσης την άμεση επιχορήγηση. Στην πλειοψηφία τους ήταν επενδύσεις χαμηλής και σχετικά
χαμηλής τεχνολογίας. Το 46,5% του αριθμού των σχεδίων και το 72,2% του συνολικού προϋπολογισμού
αφορούσαν ΑΠΕ (ιδίως Φ/Β) και τουρισμό και ένα άλλο σημαντικό ποσοστό αποθήκες επιχειρήσεων.
Η σταδιακή αύξηση του μέσου μεγέθους των επενδύσεων που επιχορηγήθηκαν συνέβαλε στην ενίσχυση
της μεγέθυνσης και των οικονομιών κλίμακας, ενώ η αντίστοιχη αύξηση της μέσης επενδυτικής δαπάνης
ανά θέση εργασίας δείχνει σε ένα βαθμό, την αύξηση της τεχνολογικής στάθμης των νέων επενδύσεων,
αλλά δεν παράγει ανάλογο αριθμό νέων θέσεων απασχόλησης.
Αναφερόμενοι στην εφαρμογή του ν. 4399/2016, τα βασικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν
από τα υφιστάμενα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή του (μέχρι τις 30 Μαΐου 2021) είναι τα
εξής:
•

Στον τομέα του μεγέθους των υπαχθέντων φορέων, το 10,18% αυτών είναι μεγάλοι, το 18,95%
είναι μεσαίοι, το 28,79% είναι μικροί και το 42,08% είναι πολύ μικροί.
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•

•

•

•

Από τα υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια το 49,16% ανήκει στον ΚΑΔ 55 (Δραστηριότητες Υπηρεσιών
Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης), απορροφώντας το 67,8% του συνόλου των
επιχορηγήσεων συμβατικής επένδυσης.
Στον τομέα της μεταποίησης, ο ΚΑΔ 10 (τρόφιμα) παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό
υπαχθέντων σχεδίων (18,9% του συνόλου των υπαχθέντων σχεδίων), αλλά στον τομέα των
επιχορηγήσεων συμβατικής επένδυσης φθάνει μόνο στο 10,92% του συνόλου.
Στον τομέα των επενδύσεων δημιουργίας νέας μονάδας προηγείται ο ΚΑΔ 55, ενώ στον
μεταποιητικό τομέα προηγείται ο ΚΑΔ 10. Η ίδια προσέγγιση εμφανίζεται και στις επενδύσεις
επέκτασης δυναμικότητας, καθώς και στις επενδύσεις θεμελιώδους αλλαγής διαδικασίας.
Συνολικά, είχαν υπαχθεί στον νόμο 1.768 επενδυτικά σχέδια. Ενδεικτικά, το ύψος των ιδίων
κεφαλαίων ανερχόταν στα €686.243.261, το ύψος της εξωτερικής χρηματοδότησης ανερχόταν
στα €2.894.423.249, το ύψος των επιχορηγήσεων ανερχόταν στα €697.778.217, το ύψος της
ενίσχυσης για χρηματοδοτική μίσθωση ανερχόταν στα €287.637.181 και το ύψος του
ενισχυόμενου μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας ανερχόταν στα €15.778.401.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα δεδομένα, γίνεται φανερή η ανάγκη της εφαρμογής του νέου
νόμου, ο οποίος θα ενισχύσει με πολύ θετικό τρόπο την προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού
μοντέλου της χώρας, ανταποκρινόμενος και στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις του μετασχηματισμού της
ελληνική οικονομίας.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
10

Σύνοψη στόχων
1

2

3

Καθορίζεται ο σκοπός του σχεδίου νόμου, το οποίο επιδιώκει
συνολικά τη διεύρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, αλλά
βασιζόμενο σε συγκεκριμένους πυλώνες, προκειμένου να επιτευχθεί
ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η
πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη
καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων
τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής
νοημοσύνης. Παράλληλα επιδιώκεται με πολύ στοχευμένα κίνητρα
η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η
στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο
ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο
Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθώς και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και
έντασης γνώσης.
Καθορίζεται το αντικείμενο του σχεδίου νόμου που είναι η θέσπιση
διαφορετικών καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε
επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής
δραστηριότητας
Ορίζεται το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει το παρόν, ενώ
παράλληλα αναφέρονται οι Γενικές Αρχές και καθορίζονται
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4

5

6

7

8
9

10
11
12

13

αναλυτικά οι βασικές προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν
όλα τα επενδυτικά σχέδια προκειμένου να υπαχθούν στις ρυθμίσεις
του νόμου.
Παρατίθενται οι ορισμοί των βασικών εννοιών που
χρησιμοποιούνται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου, παράλληλα προς
τους ορισμούς του άρθρου 2 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
(Γ.Α.Κ. - Κανονισμός αριθ. 651/2014 της Επιτροπής) Η παράθεση
αυτή γίνεται, προκειμένου να εξαλειφθούν δυνητικές παρερμηνείες
αναφορικά με τις εφαρμοστέες διατάξεις.
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στις προτεινόμενες
ρυθμίσεις, τα οποία μπορούν να ανήκουν σε όλους τους τομείς της
οικονομίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Παράρτημα Α΄
και να λαμβάνουν ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα σε αρχικές
επενδύσεις είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη
περιφερειακού χαρακτήρα των λοιπών τμημάτων του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ).
Αναλύονται οι επιλέξιμες δαπάνες καθώς και οι όροι, οι
προϋποθέσεις και τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσής τους, οι οποίες
μπορούν να πραγματοποιούνται είτε σε ενσώματα στοιχεία
ενεργητικού, είτε σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, είτε να αποτελούν
το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται, από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Ορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά
στο Παράρτημα Β, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ενίσχυσής
τους, σύμφωνα με το ΓΑΚ, για τις οποίες παρέχονται άλλου είδους
ενισχύσεις, εκτός των περιφερειακών.
Αναφέρονται αναλυτικά ποια είδη δαπανών θεωρούνται μη
επιλέξιμα και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων.
Ορίζονται τα είδη ενισχύσεων που παρέχονται στους επενδυτικούς
φορείς είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά, ώστε να μπορεί να
επιλεγεί το βέλτιστο κατά περίπτωση μείγμα ενισχύσεων για την
υλοποίηση της εκάστοτε επένδυσης.
Καθορίζεται το πλαίσιο των εντάσεων και τα ανώτατα ύψη
ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα.
Καθορίζεται το πλαίσιο των εντάσεων και τα ανώτατα ύψη
ενισχύσεων εκτός των ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα.
Ορίζεται ανώτατο ποσό χορηγούμενων ενισχύσεων ανά επενδυτικό
σχέδιο, με σχετικές εξαιρέσεις, καθώς και ανώτατο ποσό
χορηγούμενης ενίσχυσης στις περιπτώσεις συνεργαζόμενων ή
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του προτεινόμενου
σχεδίου νόμου και οι νομικές μορφές που πρέπει να έχουν οι
υπαγόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορούν να ωφεληθούν
από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
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Καθορίζεται το ποσοστό της οικονομικής συμμετοχής του φορέα του
επενδυτικού σχεδίου επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης
σε ποσοστό 25%.
Ορίζεται το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους κάθε
επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος
του φορέα της επένδυσης.
Καθορίζονται
οι
προϋποθέσεις
χορήγησης
ενισχύσεων
Περιφερειακού Χαρακτήρα, στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος σχεδίου νόμου, τα οποία
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης
και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. δημιουργία νέας μονάδας, β. επέκταση της δυναμικότητας
υφιστάμενης μονάδας, γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας
μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε
αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν
τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού
που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο
οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου,
δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
υφιστάμενης μονάδας.
Ορίζονται τα απαραίτητα στοιχεία, η διαδικασία υποβολής, οι
προϋποθέσεις και οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων υπαγωγής στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου.
Αναλύονται τα στάδια της αξιολόγησης των υποβαλλόμενων
επενδυτικών σχεδίων καταρχήν ως προς τον έλεγχο της νομιμότητας
της αίτησης υπαγωγής και του συνοδευτικού φακέλου, και στη
συνέχεια ως προς το ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται
κατά την αξιολόγηση του εύλογου κόστους και τον έλεγχο των
δεικτών βαθμολογίας. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης, όπως αυτό
θα εξειδικεύεται στις οικείες αποφάσεις προκήρυξης των
καθεστώτων, έχει καθοριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η επιλογή και
βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων να διασφαλίζουν την
υλοποίηση και τη μετέπειτα βιωσιμότητά τους προς όφελος της
εθνικής οικονομίας.
Περιγράφεται η διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία θα
διενεργείται είτε από ειδική Επιτροπή, είτε από Ορκωτό Ελεγκτή,
είτε άμεσα είτε συγκριτικά, όπως αυτό θα ορίζεται ανά καθεστώς
στην οικεία απόφαση προκήρυξης. Τάσσονται επίσης οι προθεσμίες
εντός των οποίων οφείλει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
προκειμένου να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου και εμπιστοσύνη
των επενδυτών προς τη Διοίκηση. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα
υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης), κατά των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, καθώς και η διαδικασία
κατάρτισης προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης και
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ακολούθως του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων μετά την εξέταση
των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων.
Προβλέπεται ότι η υπαγωγή των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων
στον παρόντα γίνεται με την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
αναρτάται πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ η απορριπτική απόφαση
αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αιτούντα.
Αναλύονται τα στάδια, τα είδη, ο σκοπός και οι εντεταλμένοι φορείς
διενέργειας των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων. Επιπλέον,
ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αίτησης ελέγχου από το φορέα
της επένδυσης, το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου, καθώς και ο
τρόπος τεκμηρίωσης της πραγματοποίησης των δαπανών από τον
ελεγχόμενο φορέα της επένδυσης.
Προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης όρων της απόφασης
υπαγωγής κατόπιν αιτήματος του φορέα της επένδυσης, το οποίο
μπορεί να υποβληθεί σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού
ελέγχου, καθώς και η δυνατότητα υποβολής αιτήματος μεταβολής
στοιχείων μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης. Επιπλέον
καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο των αιτημάτων αυτών,
προκειμένου να γίνουν δεκτά, η διαδικασία υποβολής τους και τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά. Ορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις, οι
οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να χορηγηθεί
παράταση της προβλεπόμενης στην απόφαση υπαγωγής
προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Καθορίζεται ο τύπος της διαδικασίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών
σχεδίων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, η οποία αρχίζει με
την υποβολή από το φορέα της επένδυσης σχετικής αίτησης το
αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
ολοκλήρωσης της επένδυσης. Προβλέπεται, επίσης, ότι το
επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί
σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας
της επένδυσης.
Ορίζεται ότι η καταβολή των ενισχύσεων ή η χρήση της ωφέλειας
πραγματοποιείται είτε εφάπαξ, είτε σταδιακά, ανάλογα με το είδος
της δικαιούμενης ενίσχυσης. Προβλέπεται, επίσης, ο τρόπος
θεμελίωσης του δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης ή χρήσης της
ωφέλειας εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, ανάλογα προς το
είδος της δικαιούμενης ενίσχυσης.
Ορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων, ο χρόνος τήρησης των υποχρεώσεων αυτών,
καθώς και διατήρησης των σχετικών φακέλων και εγγράφων προς
έλεγχο.
Καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής παρακολούθησης της
τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων των
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επενδυτικών σχεδίων σε ετήσια βάση και αναφέρονται τα ελάχιστα
απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μέσω του
πληροφοριακού συστήματος. Ορίζεται επίσης η διενέργεια
δειγματοληπτικού ελέγχου επί των στοιχείων αυτών σε ποσοστό
10% των επενδυτικών σχεδίων, που υπέβαλαν στοιχεία.
Καθορίζονται το ύψος και τα όρια του απαιτούμενου παραβόλου για
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, τον έλεγχο της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων καθώς και για την υποβολή αιτημάτων
τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων.
Αναφέρονται αναλυτικά οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε
περιπτώσεις παραβάσεων των φορέων των επενδυτικών σχεδίων,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο νόμου και σε συμφωνία
με τα προβλεπόμενα στην ενωσιακή νομοθεσία. Η παραβίαση των
προβλεπόμενων υποχρεώσεων μπορεί να επιφέρει, ανάλογα με το
είδος της παράβασης, επιβολή εύλογου προστίμου, καθώς και
μερική ή ολική ανάκληση της ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί.
Προβλέπεται ο καθορισμός με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών σε ετήσια βάση του
ποσού κατά είδος ενίσχυσης που θα χορηγείται ανά καθεστώς.
Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων να προκηρύσσει τα καθεστώτα του παρόντος σε
σταθερό ετήσιο κύκλο για όλα τα έτη ισχύος του. Ορίζονται επίσης
τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε απόφαση
προκήρυξης καθεστώτος.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Ψηφιακός και
τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων», το οποίο εστιάζει
στην προαγωγή του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού,
στη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και στην αναβάθμιση
των σχετικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Το καθεστώς «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός
επιχειρήσεων» ρυθμίζεται με το Υποκεφάλαιο Α’ του σχεδίου νόμου
(άρθρα 31-37).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς
«Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων».
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για το καθεστώς
«Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων».
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης του καθεστώτος «Ψηφιακός και τεχνολογικός
μετασχηματισμός επιχειρήσεων».
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος
«Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων».
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός
επιχειρήσεων» γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης,
κατόπιν υποχρεωτικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη
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Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης για τον καθορισμό των ειδικών όρων και προϋποθέσεων
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς του άρθρου 32.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Πράσινη μετάβαση Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων», το οποίο εστιάζει στην
προαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με την κυκλική οικονομία και
τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες θα υιοθετούν τεχνολογίες που θα
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.
Το καθεστώς «Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση
επιχειρήσεων» ρυθμίζεται με το Υποκεφάλαιο Β’ του σχεδίου νόμου
(άρθρα 38-44).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς
«Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων».
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για το καθεστώς
«Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων».
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης για το καθεστώς «Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική
αναβάθμιση επιχειρήσεων».
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος
«Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων».
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση
επιχειρήσεων» γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης,
κατόπιν υποχρεωτικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης για τον καθορισμό των ειδικών όρων και προϋποθέσεων
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς του άρθρου 38.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν», το οποίο
ενισχύει νέους επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
δραστηριοποίησης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.
Το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν» ρυθμίζεται με το Υποκεφάλαιο Γ’ του
σχεδίου νόμου (άρθρα 45-50).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς «Νέο
Επιχειρείν».
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για το καθεστώς
«Νέο Επιχειρείν».
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν».
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος «Νέο
Επιχειρείν».
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Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν» γίνεται με τη μέθοδο της
συγκριτικής αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των αιτήσεων
υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση», το οποίο ενισχύει επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται
στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τον μετριασμό του
αρνητικού αντικτύπου στην απασχόληση και την επίτευξη
ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών που
επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση.
Το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ρυθμίζεται με το
Υποκεφάλαιο Δ’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 51-57).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 51.
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για το καθεστώς
«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης για το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος «Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση».
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» γίνεται με τη
μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, κατόπιν υποχρεωτικής υποβολής
των αιτήσεων υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία
ως προς το συγκεκριμένο καθεστώς αποκτά την ιδιότητα του
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
Ορίζεται ότι με την απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος θα
καθορίζονται επιμέρους λεπτομέρειες στο καθεστώς του άρθρου 51.
Επιπλέον παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής
υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των ειδικών όρων και
προϋποθέσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς του
άρθρου 51 στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
από το ΕΣΠΑ.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Έρευνα και Εφαρμοσμένη
Καινοτομία», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του συνόλου των
επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την
ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν
τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή
αποδοτικότερη.
Το καθεστώς «Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία» ρυθμίζεται με
το Υποκεφάλαιο Ε’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 58-64).

16

59
60
61

62
63

64

65

66
67
68

69
70

71

Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 58.
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για το καθεστώς
«Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία».
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης του καθεστώτος «Έρευνα και Εφαρμοσμένη
Καινοτομία».
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος του
άρθρου 58.
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία» γίνεται με
τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης για τον καθορισμό των ειδικών όρων και προϋποθέσεων
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς του άρθρου 58.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Αγροδιατροφή Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων Αλιεία», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων που δημιουργούν νέες παραγωγικές μονάδες ή
επεκτείνουν αλλά και εκσυγχρονίζουν θεμελιωδώς υφιστάμενες και
εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών
προϊόντων και στην αλιεία.
Το καθεστώς «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και
Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία» ρυθμίζεται με το
Υποκεφάλαιο ΣΤ’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 65-71).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 65.
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση στο καθεστώς
του άρθρου 65.
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης στο καθεστώς του άρθρου 65.
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων των επενδυτικών
σχεδίων του καθεστώτος του άρθρου 65.
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και
Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία» γίνεται με τη μέθοδο
της συγκριτικής αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των αιτήσεων
υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας.
Προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού με κοινές υπουργικές
αποφάσεις ειδικότερων όρων για την υπαγωγή στα καθεστώτα
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ενισχύσεων του παρόντος, επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Παρόμοια πρόβλεψη υπάρχει
και για επενδυτικά σχέδια στους τομείς της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Μεταποίηση –
Εφοδιαστική Αλυσίδα», το οποίο ενισχύει το σύνολο των
επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στην κατηγορία της
μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για
τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων
στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και αφορούν στην
υλοποίηση αρχικών επενδύσεων καθώς και τη δυνατότητα
πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, επ’ ωφελεία των
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.
Το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» ρυθμίζεται με
το Υποκεφάλαιο Ζ’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 72-77).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 71.
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για τα
επενδυτικά σχέδια του άρθρου 71.
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης του άρθρου 71.
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος
«Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» γίνεται με
τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Επιχειρηματική
Εξωστρέφεια», το οποίο ενισχύει το σύνολο των επενδυτικών
σχεδίων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες
αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των
υπηρεσιών τους.
Το καθεστώς «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» ρυθμίζεται με το
Υποκεφάλαιο Η’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 78-83).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 78.
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για τα
επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια».
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης για το καθεστώς «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια».
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος
«Επιχειρηματική Εξωστρέφεια».
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Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» γίνεται με τη
μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών
Επενδύσεων», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση συγκεκριμένων
τουριστικών επενδύσεων που προσανατολίζονται κυρίως στη
δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης
μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
Το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ρυθμίζεται με το
Υποκεφάλαιο Θ’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 84-90).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 84.
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για τα
επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών
Επενδύσεων».
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων».
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων για τις επενδύσεις του
καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων».
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» γίνεται με τη
μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας.
Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση κοινών υπουργικών
αποφάσεων σχετικών με την εφαρμογή των προβλεπομένων στα
άρθρα 84 έως και 89.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Εναλλακτικές Μορφές
Τουρισμού», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση συγκεκριμένων
τουριστικών επενδύσεων που αφορούν και απευθύνονται στον
εναλλακτικό τουρισμό.
Το καθεστώς «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού» ρυθμίζεται με το
Υποκεφάλαιο Ι’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 91-97).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 91.
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για τα
επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «Εναλλακτικές Μορφές
Τουρισμού».
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα με το μέγεθος της ενισχυόμενης επιχείρησης.
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Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος
«Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού».
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού» γίνεται με τη
μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας.
Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση κοινών υπουργικών
αποφάσεων σχετικών με την εφαρμογή των προβλεπόμενων στα
άρθρα 91 έως και 96.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις», το
οποίο στοχεύει στην ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που
αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις
τοπικές οικονομίες.
Το καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» ρυθμίζεται με το Υποκεφάλαιο
ΙΑ’ του σχεδίου νόμου (άρθρα 98-104).
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 98 «Μεγάλες Επενδύσεις».
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση για τα
επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις».
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα με το μέγεθος της ενισχυόμενης επιχείρησης
για το καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις».
Προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης από τους φορείς των
υπαγόμενων στο καθεστώς του άρθρου 98 επενδυτικών σχεδίων,
των οποίων το συνολικό επιλέξιμο κόστος υπερβαίνει τα δεκαπέντε
(15.000.000) εκατομμύρια ευρώ, της διαδικασίας ταχείας
αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως
αυτή προβλέπεται στον οικείο νόμο χωρίς τις προβλεπόμενες στο
νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι οι
φορείς των ως άνω σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν χρήση καμίας
εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του οικείου νόμου.
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος
«Μεγάλες Επενδύσεις».
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης
για το καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» γίνεται με τη μέθοδο της
άμεσης αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής
στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Ευρωπαϊκές Αλυσίδες
Αξίας», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του συνόλου των
επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που
αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
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Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 105.
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση.
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης.
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων.
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της
άμεσης αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής
στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα
360ο», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του συνόλου των
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο παρόν πλην
συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά
καθεστώτα, και αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων
καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών,
επ’ ωφελεία των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής
οικονομίας.
Καθορίζονται τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του
άρθρου 111.
Καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση.
Καθορίζονται τα είδη, η ένταση και τα ποσά των δικαιούμενων
ενισχύσεων ανάλογα και με το μέγεθος της ενισχυόμενης
επιχείρησης.
Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων.
Ορίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της
συγκριτικής αξιολόγησης, κατόπιν υποβολής των αιτήσεων
υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας.
Προβλέπεται η αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων
Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83) και του Μητρώου
Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, το οποίο συστήνεται με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν πρότασης της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου «Ε.Λ.Τ.Ε.».
Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις διενέργειας αξιολογήσεων
από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές και η θέσπιση ασυμβίβαστου ως
προς τις αξιολογήσεις αυτές.
Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών
Σχεδίων αποτελούμενη από τρία (3) έως πέντε (5) άτομα, με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία
ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, καθώς και οι
αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.
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Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων αποτελούμενη από
τρία (3) μέλη, της οποίας η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες
λειτουργίας ορίζονται απόφαση προκήρυξης κάθε καθεστώτος.
Προβλέπεται η διενέργεια των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων
από τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών
(Ε.Μ.Π.Ε.) του π.δ. 33/2011 (Α΄83) ή ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή
ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογή του φορέα της επένδυσης.
Προβλέπεται επίσης η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με τους όρους
και τις προϋποθέσεις σύστασης των Οργάνων Ελέγχου Επενδύσεων,
ο αριθμός των μελών τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη
λειτουργία, τον τρόπο σύστασης, τις χρεώσεις των ελέγχων κ.λπ.
Ορίζεται επίσης ότι η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης υπόκειται σε
δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού, τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό
(30%) ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, που
διενεργείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1)
υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας, ένα (1) μέλος που προτείνεται
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέλος του ΕΜΠΕ και ένα (1)
μέλος που προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
μέλος του ΕΜΠΕ.
Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και
Ελέγχου Διαδικασιών αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη,
υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή και των
Περιφερειών, η οποία έχει ως αντικείμενο να εξετάζει τις αιτήσεις
των υποψήφιων αξιολογητών και ελεγκτών και να εισηγείται
σχετικά στον αρμόδιο Υπουργό, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση
των εγγεγραμμένων στα Μητρώα προς το κανονιστικό πλαίσιο, να
προβαίνει σε συστάσεις προς τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα, να
επιβάλει την προσωρινή τους παύση, καθώς και να εισηγείται προς
τον Υπουργό την οριστική διαγραφή τους, σε περιπτώσεις που
διαπιστώνεται πλημμελής ή εκπρόθεσμη εκπλήρωση των
καθηκόντων τους, να διενεργεί ελέγχους στις εκθέσεις αξιολόγησης
ή ελέγχου που υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, και να
συντάσσει Οδηγό Διαχείρισης των Μητρώων.
Προβλέπεται η σύσταση γνωμοδοτικών επιτροπών σε κάθε φορέα
εφαρμογής του παρόντος, το οποίο θα επιλαμβάνεται ζητημάτων
που αφορούν σε αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων,
εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των
επενδύσεων, καθώς και αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές
αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων.
Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Τροποποιήσεων
Αποφάσεων Υπαγωγής, η οποία θα εξετάζει τα υποβαλλόμενα
αιτήματα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής τόσο για τα
καθεστώτα του παρόντος νόμου όσο και για επενδυτικά σχέδια που
έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Στην
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124

125

126

127

128

129

130

131
Παράρτημα Α
Παράρτημα Β

αρμοδιότητα της Επιτροπής θα είναι και η εξέταση πορισμάτων των
ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και η επιβολή κυρώσεων για τις
περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων των επενδυτικών
φορέων.
Προβλέπεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης για τον καθορισμό των αποζημιώσεων των μελών των
επιτροπών και των οργάνων ελέγχου των άρθρων 117 έως και 123.
Προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των άρθρων 1 έως 3 του ν.
3213/2003 (Α΄ 309), για τα μέλη των επιτροπών και των οργάνων
ελέγχου των άρθρων 117 έως και 123.
Ορίζεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
διαπιστώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) το οποίο διαλειτουργεί με
το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τις
διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος και εκδίδεται αντίστοιχη
διαπιστωτική απόφαση για κάθε νέα διαδικασία, που καθίσταται
λειτουργική στο ΠΣ-Αν.
Ορίζεται ο τρόπος δημοσιότητας όλων των σχετικών πληροφοριών
των καθεστώτων του παρόντος νόμου στο πλαίσιο του ενωσιακού και
του εθνικού δικαίου.
Προβλέπεται η υποχρέωση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την υποβολή εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου
έτους έκθεσης - απολογισμού για την εφαρμογή του παρόντος,
καθώς και για την εφαρμογή των προγενέστερων νόμων, στη Βουλή
των Ελλήνων, κατόπιν συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των ενισχυόμενων
επενδύσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής των διατάξεων
του παρόντος, υπό το συντονισμό και σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα.
Παρέχεται η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση στους αρμόδιους
υπουργούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα για
περαιτέρω ρυθμίσεις και εξειδικεύσεις του σχεδίου νόμου με
έκδοση υπουργικών αποφάσεων.
Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει τις απαραίτητες μεταβατικές
διατάξεις για τη διασφάλιση της ορθής και δίκαιης εφαρμογής του.
Ρυθμίζονται θέματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την
εφαρμογή του παρόντος.
Ορίζεται η έναρξη ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου.
Στο Παράρτημα Α αναφέρονται τα υπαγόμενα και εξαιρούμενα
επενδυτικά σχέδια.
Στο Παράρτημα Β αναφέρονται οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός
Περιφερειακών Ενισχύσεων.
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
(ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ)

Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
(ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ)

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητ
α

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

Αύξηση εσόδων

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΕΜΜΕΣ
Α

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με τη θεσμοθέτηση ενός κανονιστικού πλαισίου φιλικού προς τις επενδύσεις, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου, με απώτερη κατάληξη την
ταχύτερη πραγματική ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων, ενισχύονται το κύρος και η αξιοπιστία του κράτους
και εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την Διοίκηση. Επίσης, καθιερώνεται ο χρονικά σταθερός
κύκλος προκηρύξεων των καθεστώτων, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τον επιχειρηματικό
προγραμματισμό.
Σημειώνεται ότι βάσει παλαιότερης μελέτης αξιολόγησης προηγούμενων καθεστώτων ενισχύσεων στις
ιδιωτικές επενδύσεις (ΓΔΙΕ, ΜΟΔ, ΤΕΕ), το χρονικό διάστημα από την υποβολή αίτησης υπαγωγής έως και την
έκδοση απόφασης υπαγωγής για το Καθεστώς «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν. 4399/2016, επί πλήθους
300 αιτημάτων, για το 50% των αιτημάτων ξεπέρασε τις 644 ημέρες, ενώ για το 5% των αιτημάτων ξεπέρασε τις
736 ημέρες. Το μέσο χρονικό διάστημα ανταπόκρισης στα αιτήματα ανήλθε σε 646 ημέρες. Αντίστοιχα για το
Καθεστώς των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ» επί πλήθους 134 αιτημάτων, για το 50% των αιτημάτων
ξεπεράστηκαν οι 702 ημέρες, ενώ για το 5% των αιτημάτων ξεπεράστηκαν οι 791 ημέρες. Το μέσο χρονικό
διάστημα ανήλθε σε 710 ημέρες. Βάσει του νέου νόμου αυτά τα χρονικά διαστήματα τροποποιούνται ριζικά επί
τα βελτίω, βελτιώνοντας τόσο την αποτελεσματικότητα, όσο και την αποδοτικότητα των διαδικασιών
εφαρμογής του νόμου. Ο στόχος του νέου νόμου είναι από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την
αξιολόγηση και ένταξη στο ανάλογο καθεστώς, να μην περνούν πάνω από 60 ημέρες.
Επίσης, η εισαγωγή της έννοιας των ιδιωτών - ορκωτών ελεγκτών θα μειώσει το διοικητικό κόστος αξιολογήσεων
και ελέγχων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, ενώ θα εξοικονομηθεί χρόνος ως προς την ολοκλήρωση των
ελέγχων και την χρηματοδότηση των επενδύσεων, επιταχύνοντας έτσι και την εισροή χρημάτων στην εθνική
οικονομία, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η ταχύτερη ολοκλήρωση των επενδυτικών
σχεδίων θα επιφέρει και την ταχύτερη δημιουργία εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω της είσπραξης
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο ενισχύεται το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς και η δυνατότητα υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων. Γενικότερα, η υλοποίησή τους σε όλη την ελληνική επικράτεια θα έχει ιδιαίτερα θετικά
αποτελέσματα στην αύξηση της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων και την ανάπτυξη του εθνικού
προϊόντος, τόσο του τόπου εγκατάστασης, όσο και της εθνικής οικονομίας συνολικά.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Όσον αφορά τον νέο αναπτυξιακό νόμο, δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος. Αντιθέτως, η παρούσα πρωτοβουλία
θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στο κράτος, καθόσον παρέχει τη δυνατότητα νέων επενδύσεων, ανάπτυξης
εξαγωγών και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
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Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εστιάζει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων σε τομείς που είναι απολύτως
αναγκαίοι για την κάλυψη του επενδυτικού κενού της χώρας, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της εξαγωγικής
δραστηριότητας. Τα καθεστώτα ενίσχυσης υποστηρίζουν πλήρως τις εθνικές προτεραιότητες, λαμβάνοντας
υπόψη επίσης τόσο τις ενωσιακές στρατηγικές, όσο και τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της βιομηχανίας,
των ΜΜΕ, της τεχνολογίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της βελτίωσης
των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της βιομηχανίας φιλοξενίας. Ειδικότερα, το σχέδιο
νόμου στοχεύει στην κάλυψη των επόμενων εθνικών προτεραιοτήτων:
• αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ
• ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και η μείωση της παραοικονομίας
• επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση
• αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων
• προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης
• επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων
• ενίσχυση της βασικής έρευνας μέσω της άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια
• κίνητρα για ενίσχυση της καινοτομίας
• ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
• στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη των
τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ως πιο ειδικούς στόχους τους επόμενους:
• Προσέλκυση νέων επενδύσεων για την κάλυψη του υφιστάμενου κενού που εκτιμάται σε άνω των
€100 δις.
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•

Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την αναβάθμιση του ρόλου της βιομηχανίας. Ο στόχος είναι να
αυξηθεί η βιομηχανική παραγωγή από το υφιστάμενο 9,5% στο 12% του ΑΕΠ έως το 2023, καθώς και
οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων.
• Τόνωση της εξωστρέφειας και στροφή των εξαγωγών προς προϊόντα έντασης γνώσης και τεχνολογικής
αιχμής.
• Περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών
αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων.
Κατά συνέπεια, δεν δημιουργούνται κίνδυνοι από την εφαρμογή του νέου νόμου, αλλά αντιθέτως ενισχύονται
οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Το γεγονός αυτό ενισχύεται
τόσο από την πολύχρονη εμπειρία της Διοίκησης στην εφαρμογή Αναπτυξιακών Νόμων, όσο και από την
ενίσχυσή της όπου απαιτείται από ιδιώτες – ορκωτούς ελεγκτές κατάλληλα ενημερωμένους και
εκπαιδευμένους.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς

☐

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

☐

Κατά τη διαδικασία σύνταξης του σχεδίου νόμου, το
Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
διαβουλεύθηκε
με
υπουργεία
που
έχουν
αρμοδιότητα σε θέματα που ρυθμίζει το παρόν
νομοσχέδιο, μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και τηλεδιασκέψεων, ιδίως τα
Υπουργεία Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης,
Τουρισμού και Περιβαλλοντος και Ενέργειας.

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

28

☐
Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 5 του Συντάγματος
Παρ. 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος
Παρ. 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
2
9
.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση – κατάργηση διατάξεων
Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ Ν. 4399/2016 ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις
.

Άρθρο 131 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στους ν. 4399/2016
(Α’ 117), 3908/2011 (Α’ 8), 3299/2004 (Α’ 261), 2601/1998 (Α’ 81)
και 1892/1990 (Α’ 101), εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο
θεσμικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών
ελέγχου, ολοκλήρωσης, καταβολής ενισχύσεων και τήρησης των
μακροχρονίων υποχρεώσεων των επενδυτικών σχεδίων των
παραπάνω νόμων αξιοποιούνται, όπου απαιτείται, τα θεσμικά
όργανα των αναπτυξιακών νόμων του Μέρους Γ΄ και τα οριζόμενα
στις οικείες αυτών διατάξεις.
Αρμόδιοι φορείς τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής,
ελέγχου, ολοκλήρωσης επενδύσεων, καταβολής ενισχύσεων και
παρακολούθησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι οι
φορείς υποδοχής των αιτήσεων και έγκρισης των επενδυτικών
σχεδίων.
2. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στα καθεστώτα
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί
αποφάσεις υπαγωγής ή απόρριψης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2021, εξετάζονται σύμφωνα με τον ν. 4399/2016 και το οικείο
καθεστώς ενίσχυσης αυτού.
Στην περιπτώσεις που μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 εκδίδονται
αποφάσεις υπαγωγής και μόνο εφόσον το ύψος ενίσχυσής τους
υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 2027 πραγματοποιείται η προσαρμογή στα νέα όρια.

1. Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011,
3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εξακολουθούν
να διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων
διαδικασιών ελέγχου, ολοκλήρωσης, καταβολής
ενισχύσεων και τήρησης των μακροχρονίων
υποχρεώσεων των επενδυτικών σχεδίων των
παραπάνω νόμων αξιοποιούνται, όπου απαιτείται, τα
Θεσμικά Όργανα των Αναπτυξιακών Νόμων του
Μέρους Γ΄ και τα οριζόμενα στις οικείες αυτών
διατάξεις.
Αρμόδιοι φορείς τροποποιήσεων αποφάσεων
υπαγωγής, ελέγχου, ολοκλήρωσης επενδύσεων,
καταβολής ενισχύσεων και παρακολούθησης των
μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι οι φορείς
υποδοχής των αιτήσεων και έγκρισης των
επενδυτικών σχεδίων.
2. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στα
καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4399/2016 και για
τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής ή
απόρριψης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021,
εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
4399/2016 και του οικείου καθεστώτος ενίσχυσης
αυτού.
Στην περιπτώσεις που μετά την 1η Ιανουαρίου 2022
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εκδίδονται αποφάσεις υπαγωγής και μόνο εφόσον το
3. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική ύψος ενίσχυσής τους υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιφερειακών
Ενισχύσεων
2022
-2027
Επενδύσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανονιστικές πραγματοποιείται η προσαρμογή στα νέα όρια.
αποφάσεις που ισχύουν για την υλοποίησή τους και αφορούν στις
διαδικασίες ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής των 3. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη
ενισχύσεων.
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Ανάπτυξης και
Επενδύσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι
4. Εφαρμόζεται και για τον παρόντα η παρ. 35 του άρθρου 6 του κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για την
ν. 2601/1998 (Α΄ 81) για τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και υλοποίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες
τους όρους για την εφαρμογή των ενισχύσεων ιδιωτικών ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής των
επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της ενισχύσεων.
χώρας του ν. 2601/1998 σε περιπτώσεις αγοράς ή χρηματοδοτικής
μίσθωσης καινούργιου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού 4. Εφαρμόζεται και για τον παρόντα νόμο η παρ. 35
εξοπλισμού, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 3 του του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, η οποία
άρθρου 12 του ν. 3299/2004 (Α’ 261), την παρ. 5 του άρθρου 16 διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 3 του άρθρου 12 του
του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και την παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. Ν. 3299/2004, την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.
4399/2016 (Α΄ 117).
3908/2011 και την παρ. 4 του άρθρου 85 του Ν.
4399/2016.
5. H υπ` αρ. 43965/30.11.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού για τον καθορισμό του είδους 5. H υπ` αριθμ. 43965/30.11.1994 κοινή υπουργική
και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται απόφαση «Καθορισμός του είδους και της έκτασης
στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων, για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής
την υπαγωγή τους στον ν. 1892/1990 (Β΄ 922), διατηρείται σε ισχύ των
εγκαταστάσεων
και
εξοπλισμού
των
μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την ξενοδοχειακών μονάδων, για την υπαγωγή τους στις
παρ. 2 του άρθρου 90.
διατάξεις του Ν. 1892/90» (Β΄922/14-12-1994),
διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής
6. Η υπ` αρ. 58692/5.8.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο
Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 870) για το είδος και έκταση του άρθρου
των έργων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά
προγράμματα ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης 6. Η υπ` αριθμ. 58692/5.8.1998 κοινή υπουργική
εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και απόφαση «Είδος και έκταση των έργων, που πρέπει
εξοπλισμού των τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά προγράμματα
(campings) τάξης Γ΄ και ανώτερης για να θεωρείται ο ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης
εκσυγχρονισμός αυτός ως ολοκληρωμένης μορφής και να είναι εξοπλισμού
για
τον
εκσυγχρονισμό
των
δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του ν. 2601/1998, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των τουριστικών
διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης, σύμφωνα οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τάξης Γ΄
με την παρ. 3 του άρθρου 90.
και ανώτερης για να θεωρείται ο εκσυγχρονισμός
αυτός ως ολοκληρωμένης μορφής και να είναι
7α. Η υπ’ αρ. 108621/17.10.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του Ν.
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης 2601/1998» (Β΄870/19-08-1998), διατηρείται σε ισχύ
και Τροφίμων (Β’ 3410), αναφορικά με τον καθορισμό ειδικών μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης,
όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου.
υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016,
επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών 7. Η υπ’ αριθμ. 108621/17-10-2016 Kοινή Υπουργική
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προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, αποκλειστικά για
τις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου
καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού
σχεδίου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής
απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 71.
β. Η υπ΄ αρ. 129229/24.11.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β΄ 4122) αναφορικά με τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών
σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν
να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των
προδιαγραφών,
πρόσθετων
όρων,
περιορισμών
και
προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή
των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού,
διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της
παρ. 2 του άρθρου 71.
γ. Η υπ΄ αρ. 86642/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (Β' 3539), αναφορικά με τον καθορισμό των ειδών
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς
και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, για τα οποία το
αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο
επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και
προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή
των ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια, διατηρείται σε
ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2 του
άρθρου 71.

Απόφαση
«Καθορισμός
ειδικών
όρων,
προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για
την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.
4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα
της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός
ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ)
αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις
περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού
σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες
του επενδυτικού σχεδίου» (Β’ 3410/24-10-2016),
όπως τροποποιήθηκε, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την
έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης της παρ.
7. Η υπ΄ αριθμ. 129229/24-11-2017 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών
σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των
προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και
προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος
για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια
του τομέα αυτού» (Β’ 4122/27-11-2017), όπως
τροποποιήθηκε, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση
της κοινής Υπουργικής απόφασης της παρ.

8. Η Υπουργική απόφαση 135056/16-12-2016
«Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών
και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση
προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3908/2011, που
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77 του
ν.4399/2016»
εφαρμόζεται
αναλογικά
στο
ν.4399/2016 δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 83 του
ν.4582/2018 (Α’ 208), διατηρείται σε ισχύ και
8. Η υπ’ αρ. 135056/16.12.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και εφαρμόζεται μέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 4155),
αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των
δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη β. Η απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν.
χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν 4399/2016 έχει εφαρμογή και για τις επενδύσεις του
υπαχθεί στον ν. 3908/2011, που σύμφωνα με την παρ. 2 του ν. 3908/2011 (Α` 8), καθώς και για τις επενδύσεις που
άρθρου 77 του ν. 4399/2016, εφαρμόζεται αναλογικά στον ν. έχουν ενισχυθεί με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και
4399/2016 δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4582/2018 της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης
(Α’ 208), διατηρείται σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της απόφασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους
παρ. 2α του αρ. 24.
της δημιουργούμενης απασχόλησης των νόμων
2601/1998 (Α` 81) και 3299/2004 (Α` 261). Με την
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9. Η απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 19 έχει εφαρμογή και για
τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016, καθώς και των ν. 3908/2011, 3299/2004 και
2601/1998. Με την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’
αρ. 2106/31.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων (Β`183).
10. Η υπ΄ αρ. 61239/15.6.2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2471),
αναφορικά με την εφαρμογή της ενίσχυσης φορολογικής
απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν.
4399/2016, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής
απόφασης της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24.

έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η ισχύουσα
2106/31.1.2013 απόφαση (Β`183).»

16. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 22 και της παραγράφου 8
του άρθρου 23 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ η
απόφαση υπ` αριθμ. 76008/22.12.2014 (Β` 3653),
καθώς και η απόφαση υπ` αριθμ. 47718/8.11.2011 (Β`
2669), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ` αριθμ.
46015/29.10.2012 (Β` 3003) και 49901/21.11.2012
(Β`3076).

11. Η υπ` αρ. 76008/22.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β` 3653) για τον έλεγχο της
τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων
επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους
εφαρμόζεται και για τον παρόντα μέχρι την έκδοση της απόφασης
της παρ. 3 του άρθρου 26.
12. Η υπ΄ αρ. 47718/8.11.2011 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 2669) για τον
καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των
συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως
προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν
υπαχθεί στον ν. 3299/2004, εφαρμόζεται και για τον παρόντα
μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 28.
13. Η περ. η της παρ. 1 του άρθρου 25 για την υποβολή έκθεσης
ορκωτού ελεγκτή στα επενδυτικά σχέδια άνω των επτακοσίων
χιλιάδων (700.000) ευρώ εφαρμόζεται και για τα επενδυτικά
σχέδια των ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρο 7

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αντικείμενο συναρμοδιότητας
Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών, των
παρ. 6 έως 10 του Παραρτήματος Β,
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Άρθρο 27

Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 24

Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 27

Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 28

Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 29

Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 37

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 44

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 97

Υπουργείο Τουρισμού

καθορισμός τρόπου υπολογισμού τους
και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος
για την εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων.
Ορισμός ύψους παραβόλου για την
υποβολή
αιτήματος,
υπαγωγής
τροποποίησης
των
όρων
της
απόφασης υπαγωγής και ελέγχου των
επενδυτικών σχεδίων.
Εξειδίκευση τρόπου υπολογισμού του
ποσού της ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής για κάθε φορολογικό έτος,
τυχόν
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται για τη χρήση του
φορολογικού
οφέλους,
το
περιεχόμενο
της
Δήλωσης
Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) της
περίπτωσης ιβ` της παραγράφου 3 του
άρθρου 25 και κάθε συναφές θέμα για
την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου
Αναπροσαρμογή
παραβόλων
υποβολής επενδυτικών σχεδίων
Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου
για την ανάκληση του φορολογικού
οφέλους,
την
καταβολή
των
οφειλόμενων φόρων, τον τύπο και το
περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης
του οφειλόμενου ποσού φόρου
(Κυρώσεις)
Ετήσιος καθορισμός του ποσού κατά
είδος ενίσχυσης που θα χορηγείται
ανά καθεστώς, που συνίσταται και
προκηρύσσεται βάσει του παρόντος.
Με όμοια απόφαση μπορεί να
αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά,
έως το προβλεπόμενο στον ΓΑΚ όριο
ανά καθεστώς.
Καθορισμός
ειδικών
όρων,
προϋποθέσεων, προδιαγραφών και
περιορισμών για την υπαγωγή
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις
του παρόντος.
Καθορισμός
ειδικών
όρων,
προϋποθέσεων, προδιαγραφών και
περιορισμών για την υπαγωγή
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις
του παρόντος.
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων,
Τουρισμού και των συναρμόδιων
Υπουργών, η οποία δεν μπορεί να
τροποποιηθεί πριν την παρέλευση
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διετίας από την έκδοσή της, δύνανται
να καθορίζονται περιοχές της
επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρμογής μιας ή
περισσότερων υποπεριπτώσεων της
περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 97.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων,
Τουρισμού και των συναρμόδιων
Υπουργών καθορίζεται το είδος και η
έκταση των έργων ολοκληρωμένης
μορφής
εκσυγχρονισμού
των
ξενοδοχειακών μονάδων.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων,
Τουρισμού και των συναρμόδιων
Υπουργών καθορίζεται το είδος και η
έκταση των έργων ολοκληρωμένης
μορφής εκσυγχρονισμού τουριστικών
οργανωμένων
κατασκηνώσεων
(campings).
Άρθρο 120

Υπουργείο Οικονομικών

Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου
(Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου
διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

Άρθρο 124

Υπουργείο Οικονομικών

Παράρτημα Α

Υπουργείο Τουρισμού
συναρμόδια υπουργεία

και

Παράρτημα Α

Υπουργείο Τουρισμού
συναρμόδια υπουργεία

και

Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών
των Επιτροπών και των Οργάνων
Ελέγχου
άλλα Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
των
υπαγόμενων
επενδυτικών
σχεδίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς
και κάθε άλλου συναφούς θέματος
εφαρμογής τους
άλλα Καθορισμός περιοχών της επικράτειας
οι οποίες θα εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής μιας ή περισσότερων
υποπεριπτώσεων της περ. γ) της
παρούσας
(ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις)

32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
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Άρθρο 5 παρ. 3

Άρθρο 7 παρ. 2

Άρθρο 19 παρ. 9

Υπουργική
Απόφαση

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 21 παρ. 11

Άρθρο 24 παρ. 1 δ

Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Καθορισμός
Ανάπτυξης και περιεχομένου,
Επενδύσεων
ειδικών
όρων,
προϋποθέσεων,
προδιαγραφών και
περιορισμών για τα
υπαγόμενα
επενδυτικά σχέδια
Υπουργείο
Καθορισμός
Ανάπτυξης και επιλέξιμων
Επενδύσεων,
δαπανών, των παρ.
Υπουργείο
6 έως 10 του
Περιβάλλοντος Παραρτήματος
Β,
και Ενέργειας
καθορισμός τρόπου
υπολογισμού τους
και ρύθμιση κάθε
συναφούς θέματος.
Υπουργείο
Έκδοση
Οδηγού
Ανάπτυξης και Αξιολόγησης
Επενδύσεων
Επενδυτικών
Σχεδίων, ο οποίος
αναρτάται
στο
πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και
περιλαμβάνει
τις
μεθόδους ελέγχου
των προϋποθέσεων
νομιμότητας και τις
μεθόδους
αξιολόγησης,
τα
πρότυπα κόστη ανά
είδος επενδυτικών
σχεδίων και λοιπές
οδηγίες για την ορθή
εκτέλεση του έργου
της αξιολόγησης.

αποκλειστική
προθεσμία)

Καθορισμός
των
δικαιολογητικών
για
την
πραγματοποίηση
ελέγχων
των
επενδύσεων
που
υπάγονται
στα
καθεστώτα
ενισχύσεων
του
Μέρους Β.
Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Εξειδίκευση τρόπου
Ανάπτυξης και υπολογισμού
του
Επενδύσεων,
ποσού
της
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Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρο 24 παρ. 2

Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 24 παρ. 5

Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 26

Υπουργική
Απόφαση

ενίσχυσης
της
φορολογικής
απαλλαγής για κάθε
φορολογικό
έτος,
τυχόν
δικαιολογητικά που
απαιτούνται για τη
χρήση
του
φορολογικού
οφέλους,
το
περιεχόμενο
της
Δήλωσης
Φορολογικής
Απαλλαγής (ΔΦΑ)
της περίπτωσης ιβ`
της παραγράφου 3
του άρθρου 21 και
κάθε συναφές θέμα
για την εφαρμογή
των διατάξεων της
παρούσας
παραγράφου
Υπουργείο
Καθορισμός
της
Ανάπτυξης και διαδικασίας,
των
Επενδύσεων
δικαιολογητικών και
κάθε
άλλης
αναγκαίας ρύθμισης
για την εφαρμογή
της παρ. 2 του
άρθρου 24.
Υπουργείο
Καθορισμός
των
Ανάπτυξης και απαιτούμενων
Επενδύσεων
δικαιολογητικών,
της
διαδικασίας,
καθώς και κάθε
αναγκαίας
λεπτομέρειας
για
την καταβολή της
επιχορήγησης, της
επιδότησης
της
χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing)
και της επιδότησης
του κόστους της
δημιουργούμενης
απασχόλησης των
καθεστώτων
ενισχύσεων
του
Μέρους Β΄.
Υπουργείο
Καθορισμός
Ανάπτυξης και διαδικασίας καθώς
Επενδύσεων
και κάθε άλλου
θέματος σχετικά με

37

Άρθρο 27

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
Υπουργείο
Οικονομικών
Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 28 παρ. 9

Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 28 παρ. 10

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρο 29 παρ. 1

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
Υπουργείο
Οικονομικών

την παρακολούθηση
τήρησης
των
μακροχρόνιων
υποχρεώσεων.
Αναπροσαρμογή
παραβόλων
υποβολής
επενδυτικών
σχεδίων
Καθορισμός
διαδικασίας
ανάκλησης
των
αποφάσεων
υπαγωγής ή και
ανάκτησης
ενισχύσεων, τρόπου
επιβολής προστίμου
και είσπραξής του,
καθώς και κάθε
άλλου συναφούς με
την εφαρμογή του
άρθρου 28 θέματος.
Καθορισμός
διαδικασίας
και
τρόπου για την
ανάκληση
του
φορολογικού
οφέλους,
την
καταβολή
των
οφειλόμενων
φόρων, τον τύπο και
το περιεχόμενο της
δήλωσης απόδοσης
του
οφειλόμενου
ποσού φόρου και
κάθε
άλλου
συναφούς θέματος.
Ετήσιος καθορισμός
του ποσού κατά
είδος ενίσχυσης που
θα χορηγείται ανά
καθεστώς,
που
συνίσταται
και
προκηρύσσεται
βάσει του παρόντος.
Με όμοια απόφαση
μπορεί
να
αναπροσαρμόζονται
τα ως άνω ποσά, έως
το προβλεπόμενο
στον ΓΑΚ όριο ανά
καθεστώς.
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Άρθρο 29 παρ. 2

Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Κατανομή
των
Ανάπτυξης και ποσών της παρ. 1
Επενδύσεων
του
παρόντος
άρθρου μεταξύ των
αρμοδίων φορέων
εφαρμογής της παρ.
2 του άρθρου 17.
Υπουργείο
Προκήρυξη
Ανάπτυξης και καθεστώτων
Επενδύσεων
ενίσχυσης
Υπουργείο
Καθορισμός ειδικών
Ανάπτυξης και όρων,
Επενδύσεων,
προϋποθέσεων,
Υπουργείο
προδιαγραφών και
Ψηφιακής
περιορισμών για την
Διακυβέρνησης υπαγωγή
επενδυτικών
σχεδίων στο παρόν.

Άρθρο 30

Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 37

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 44

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Άρθρο 57 παρ. 2

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
και
συναρμόδιο
Υπουργείο

Άρθρο 64

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
και καθ’ ύλην
αρμόδιο
Υπουργείο

Άρθρο 71 παρ. 1

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
και Αγροτικής

Καθορισμός ειδικών
όρων,
προϋποθέσεων,
προδιαγραφών και
περιορισμών για την
υπαγωγή
επενδυτικών
σχεδίων στο παρόν.
Δύναται
να
καθορίζεται
το
ειδικότερο πλαίσιο
εφαρμογής
του
παρόντος
κεφαλαίου
στο
πλαίσιο
της
συγχρηματοδότησης
επενδυτικών
σχεδίων από το
ΕΣΠΑ
της
προγραμματικής
περιόδου
20212027.
Δύναται
να
καθορίζονται
οι
ειδικότεροι όροι για
την
υπαγωγή
επενδυτικών
σχεδίων
στο
καθεστώς
του
Υποκεφαλαίου Ε’.
Καθορίζονται ειδικοί
όροι, προϋποθέσεις,
προδιαγραφές και
περιορισμοί για την
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Ανάπτυξης και υπαγωγή
στα
Τροφίμων
καθεστώτα
ενισχύσεων
του
παρόντος,
επενδυτικών
σχεδίων στον τομέα
της
μεταποίησης
γεωργικών
προϊόντων,
όπως
ορίζεται
στα
στοιχεία 8 και 10 του
άρθρου 2 του Γ.Α.Κ..
Η ως άνω κοινή
υπουργική
απόφαση ρυθμίζει
αποκλειστικά
τις
περιπτώσεις,
στις
οποίες η ενίσχυση
του
επενδυτικού
σχεδίου καθορίζεται
με
βάση
τις
επιλέξιμες δαπάνες
του σχεδίου ή το
μισθολογικό κόστος
των νέων θέσεων
εργασίας
που
δημιουργούνται ως
αποτέλεσμα
της
υλοποίησης
του
επενδυτικού
σχεδίου και όχι: α)
με βάση την τιμή ή
την ποσότητα των εν
λόγω προϊόντων που
αγοράζονται
από
πρωτογενείς
παραγωγούς
ή
διατίθενται
στην
αγορά
από
τις
οικείες επιχειρήσεις
ή β) όταν η ενίσχυση
συνοδεύεται
από
την υποχρέωση της
απόδοσής της εν
μέρει
ή
εξ
ολοκλήρου
σε
πρωτογενείς
παραγωγούς
της
περ. γ΄ της παρ. 3
του άρθρου 1 του
ΓΑΚ.
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Άρθρο 71 παρ. 2

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 90 παρ. 1

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
και Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Δύνανται
να
υπάγονται
σε
καθεστώτα
ενισχύσεων
του
Υποκεφαλαίου ΣΤ’
είδη επενδυτικών
σχεδίων
στους
τομείς:
αα. Της αλιείας και
της
υδατοκαλλιέργειας,
όπως προβλέπεται
στον
Κανονισμό
1379/2013
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ
L 354), με την
επιφύλαξη
του
Γ.Α.Κ.
και
του
Κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1388/2014 (ΕΕ
L 369) της Επιτροπής
της
16ης
Δεκεμβρίου 2014,
ββ. της γεωργίας,
σύμφωνα με το
στοιχείο
9
του
άρθρου 2 Γ.Α.Κ..
Με όμοια απόφαση
καθορίζονται
οι
προδιαγραφές, οι
πρόσθετοι όροι, η
νομική μορφή των
ενισχυόμενων
επιχειρήσεων,
οι
περιορισμοί
και
προϋποθέσεις,
καθώς και κάθε
σχετικό θέμα για την
παροχή
των
ενισχύσεων
σε
επενδυτικά σχέδια
των τομέων αυτών.
Υπουργείο
Δύνανται
να
Ανάπτυξης και καθορίζονται
Επενδύσεων,
περιοχές
της
Υπουργείο
επικράτειας
οι
Τουρισμού
οποίες
παρουσιάζουν
υπερσυγκέντρωση
τουριστικής
δραστηριότητας και
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οι
οποίες
εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής
του παρόντος ή και
από
είδη
ενισχύσεων της παρ.
1 του άρθρου 87.
Άρθρο 90 παρ. 2

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
Υπουργείο
Τουρισμού

Δύναται
να
καθορίζονται
το
είδος και η έκταση
των έργων που
εντάσσονται στον
εκσυγχρονισμό
ξενοδοχειακών
μονάδων, ώστε ο
εκσυγχρονισμός να
θεωρείται
ολοκληρωμένης
μορφής.
Δύναται
να
καθορίζονται
το
είδος και η έκταση
των έργων που
εντάσσονται στον
εκσυγχρονισμό των
τουριστικών
οργανωμένων
κατασκηνώσεων
(campings), ώστε ο
εκσυγχρονισμός να
θεωρείται
ολοκληρωμένης
μορφής.
Δύναται
να
καθορίζονται
οι
προδιαγραφές και οι
όροι που πρέπει να
πληρούν επενδυτικά
σχέδια
του
Υποκεφαλαίου Ι.
Σύσταση Επιτροπής
Αξιολόγησης
Επενδυτικών
Σχεδίων
Σύσταση Επιτροπής
Ενστάσεων

Άρθρο 90 παρ. 3

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
Υπουργείο
Τουρισμού

Άρθρο 97

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
Υπουργείο
Τουρισμού

Άρθρο 118

Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 119

Αποφάσεις
Αρμοδίων
Οργάνων

Άρθρο 120

Υπουργική
Απόφαση

Φορείς
υποδοχής και
αξιολόγησης
επενδυτικών
σχεδίων
Υπουργείο
Σύσταση
Ανάπτυξης και Ελέγχου
Επενδύσεων

Οργάνων
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Άρθρο 120

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 120

Αποφάσεις
Αρμοδίων
Οργάνων

Άρθρο 120

Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 121

Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 122

Αποφάσεις
Αρμοδίων
Οργάνων

Άρθρο 124

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 126

Απόφαση
Γενικού
Γραμματέα
Ιδιωτικών

Επενδυτικών
Σχεδίων
Υπουργείο
Καθορισμός
Ανάπτυξης και ελεγκτικού πλαισίου
Επενδύσεων,
(Διεθνή Πρότυπα)
Υπουργείο
βάσει του οποίου
Οικονομικών
διενεργούνται
οι
έλεγχοι σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν.
4449/2017.
Φορείς
υποδοχής και
αξιολόγησης
επενδυτικών
σχεδίων

Σύσταση επιτροπής
διενέργειας
δειγματοληπτικών
ελέγχων
επενδυτικών
σχεδίων
Υπουργείο
Καθορισμός
Ανάπτυξης και τρόπου, κατηγοριών
Επενδύσεων
επενδυτικών
σχεδίων
και
διαδικασίας
άσκησης
του
δειγματοληπτικού
ελέγχου,
ορίων
ελέγχου
επενδύσεων
για
κάθε
επιτροπή
καθώς και κάθε
αναγκαίας
λεπτομέρειας
για
την εφαρμογή του
δειγματοληπτικού
ελέγχου
Υπουργείο
Σύσταση Επιτροπής
Ανάπτυξης και Διαχείρισης
Επενδύσεων
Μητρώου
και
Ελέγχου
Διαδικασιών
Φορείς
Σύσταση
υποδοχής και γνωμοδοτικής
αξιολόγησης
επιτροπής
επενδυτικών
σχεδίων
Υπουργείο
Καθορισμός
Ανάπτυξης και αποζημιώσεων των
Επενδύσεων,
μελών
των
Υπουργείο
Επιτροπών και των
Οικονομικών
Οργάνων Ελέγχου
Υπουργείο
Καθορισμός
Ανάπτυξης και θεμάτων
Επενδύσεων
Λειτουργίας
Πληροφοριακού
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Παράρτημα Α

Παράρτημα Α

Επενδύσεων
Συστήματος
του
και
Αναπτυξιακού
Συμπράξεων
νόμου (ΠΣ-Αν)
Δημοσίου
και
Ιδιωτικού
Τομέα
Κοινή
Υπουργείο
Καθορισμός όρων
Υπουργική
Ανάπτυξης και και προϋποθέσεων
Απόφαση
Επενδύσεων,
των
υπαγόμενων
Υπουργείο
επενδυτικών
Τουρισμού,
σχεδίων των ΚΑΔ άλλα
86- και -87-, καθώς
συναρμόδια
και κάθε άλλου
Υπουργεία
συναφούς θέματος
εφαρμογής τους
Κοινή
Υπουργείο
Καθορισμός
Υπουργική
Ανάπτυξης και περιοχών
της
Απόφαση
Επενδύσεων,
επικράτειας
οι
Υπουργείο
οποίες
θα
Τουρισμού,
εξαιρούνται από το
άλλα
πεδίο εφαρμογής
συναρμόδια
μιας
ή
Υπουργεία
περισσότερων
υποπεριπτώσεων
της περ. γ) της
παρούσας
(ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις)

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Δεν προβλέπεται.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.
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35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.
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39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

46

