
 

 ΣΕΒΕ - Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη 
Τ.Θ. 10709, 54110 Θεσσαλονίκη  

l Τηλ.: (2310) 535.333  l Fax: (2310) 543.232 
E-mail: info@seve.gr, Internet: www.seve.gr 
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Θεσσαλονίκη, 16.10.15 
 
Ι. Γενικές παρατηρήσεις  
 
1.   Ενίσχυση εξωστρέφειας και ρευστότητας  
 
Οι αλλαγές στον επενδυτικό νόμο που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Οικονομίας και 
Τουρισμού θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την απρόοπτη μεταβολή συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις με δεδομένη τη βαθιά ύφεση των τελευταίων ετών 
στην οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, και το περιορισμένο έως ανύπαρκτο ενδιαφέρον για 
επενδύσεις. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας 
που έχουν οδηγήσει σε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Δημοσίου στις επιχειρήσεις 
και τα δραματικά πλέον προβλήματα ρευστότητας και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 
που τελευταία επιδεινώθηκαν περαιτέρω με την εφαρμογή των capital controls. 
 
Στην κρίση που βιώνει η χώρα, το μόνο θετικό μακροοικονομικό μέγεθος και ελπίδα για 
διέξοδο αποτελούν οι εξαγωγές σε συνδυασμό με τον τουρισμό και τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις. Θα πρέπει επομένως να εξαντληθούν οι δυνατότητες που παρέχονται από το 
υφιστάμενο πλαίσιο (κοινοτικό και εθνικό) και να δοθεί ακόμη και κατ’ εξαίρεση, άμεση ή 
έμμεση, ενίσχυση της εξωστρέφειας και συμπερίληψη ως επιλέξιμων περισσότερων 
δαπανών, κυρίως άυλων, που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας, την παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων και τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα. Προτείνουμε η ενίσχυση της εξωστρέφειας να δίδεται στη βάση ενός 
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης για την ανάπτυξη των εξαγωγών της 
που θα περιλαμβάνει τις δαπάνες επιλογής της επιχείρησης βάσει των εξατομικευμένων 
αναγκών της (έρευνες αγορών, κατοχυρώσεις διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα 
royalties, τυποποιήσεις-πιστοποιήσεις, δίκτυα διανομής, συμμετοχή σε επιχειρηματικές 
αποστολές και διεθνείς εκθέσεις, δημιουργία προωθητικού υλικού, δράσεις προώθησης-
προβολής, οργάνωση logistics, μεταφορά τεχνογνωσίας και επίβλεψη από εταιρίες του 
εξωτερικού, κ.λ.π.). 
 
Το σημαντικότερο πρόβλημα, όπως προαναφέρθηκε, των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
συνθήκες της σημερινής κρίσης είναι η έλλειψη ρευστότητας – που οφείλεται εν πολλοίς και 
στην ασυνέπεια του Ελληνικού Δημοσίου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην καταβολή 
βεβαιωμένων οφειλών στον ιδιωτικό τομέα - και η αδυναμία εύρεσης τραπεζικού δανεισμού. 
Με αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ειδικότερα τα παρακάτω: 
 
1.1. Ο επενδυτικός νόμος θα πρέπει να δώσει έμφαση στη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη της 
εξωστρέφειας και της επιχορήγησης άυλων δαπανών χωρίς περιορισμούς ως προς 
το ύψος αυτών που έχουν ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ οι επιχειρήσεις, 
εξαντλώντας τις δυνατότητες, άμεσης ή έμμεσης, ακόμη και κατ’ εξαίρεση, ενίσχυσης για 
την Ελλάδα. Η μετεξέλιξη του επενδυτικού νόμου, ο οποίος, πέραν της ενίσχυσης 
παραδοσιακών επενδυτικών ενεργειών (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός 
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κ.ά.), θα είναι σε θέση να ενισχύσει και νέες κατηγορίες κυρίως άυλων ενεργειών, είναι το 
ζητούμενο αυτή την περίοδο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, συμπληρωματικά με αντίστοιχες 
επιμέρους δυνατότητες που θα προκύψουν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (μέσω του ΕΠαΝεΚ).  
Θα πρέπει γενικότερα να υπάρχει επιβράβευση για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις (ή για 
επενδύσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα) με μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης ή φορολογικής 
απαλλαγής.  
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις και επενδύσεις, που στόχο έχουν την ενίσχυση εξαγωγών. Θα πρέπει να 
προβλεφθεί, μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, αντίστοιχο κριτήριο με σημαντική 
συμμετοχή στη συνολική βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης. 
 
1.2. Σε μια εποχή με τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία 
αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην επιχορήγηση και όχι στην 
φορολογική απαλλαγή ως είδος ενισχύσεων. Βεβαίως η σημασία της φορολογικής 
απαλλαγής παραμένει για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις και θα πρέπει η σχετική 
διαδικασία να απλουστευθεί αισθητά, χωρίς περιορισμούς, σε σχέση με την 
επιδότηση.   
 
1.3. Λόγω και των ειδικών συνθηκών κρίσης της χώρας, της οικονομίας και των 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να μην προβλέπεται κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής ή 
τουλάχιστον να υπάρχει ευέλικτη και διευρυμένη δυνατότητα τεκμηρίωσής της, 
όπως συμβαίνει και στα περισσότερα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
(Μεταποίηση σε νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια, Νέα καινοτομική Επιχειρηματικότητα κλπ) 
όπου δεν απαιτείται τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής και τραπεζικού δανεισμού. Προτείνεται να 
μην απαιτείται τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής και τραπεζικού δανεισμού, εφόσον οι 
επενδυτικές δαπάνες καλύπτονται από τα διαθέσιμα των επιχειρήσεων. 
 
Αν αυτό δεν είναι εφικτό και μόνο εναλλακτικά, η ιδιωτική συμμετοχή θα μπορούσε να 
αποδεικνύεται και από άλλους τρόπους που σήμερα δεν γίνονται αποδεκτοί, ακόμη και με 
βεβαιωμένες οφειλές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κυρίως ΔΕΚΟ) προς 
τον υποψήφιο επενδυτή βάσει των σχετικών παραστατικών. Τέλος, θα πρέπει να επιτραπεί η 
αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.   
 
1.4. Θα πρέπει να επανεξεταστεί η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής 
καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων σήμερα δεν έχουν τα ανάλογα διαθέσιμα 
που συνιστούν πλέον προϋπόθεση για την έκδοση εγγυητικών από τις τράπεζες. 
Η εξάλειψη της υποχρέωσης για εγγυητικές μπορεί να συνδυαστεί με αύξηση των δόσεων 
της επιχορήγησης με βάση την υλοποίηση της επένδυσης. 
 
2. Διατήρηση της απασχόλησης  - Αποσύνδεση από υποχρέωση δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας 
 
Με δεδομένη την κρίση και την «εμπόλεμη» κατάσταση της χώρας, οι περιορισμοί ως προς 
την απασχόληση θα πρέπει να επανεξεταστούν καθώς στόχος του επενδυτικού –έστω και 
κατ’ εξαίρεση του ισχύοντος πλαισίου - θα πρέπει πλέον και για όσο διαρκεί η κρίση να είναι 
η καταρχήν διατήρηση του προσωπικού των επιχειρήσεων στον αριθμό που βρίσκεται 
σήμερα - και όχι αυτού που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια πριν από το 2008 - και η 
αποφυγή κλεισίματος και άλλων επιχειρήσεων. Εξάλλου και η αλματώδης ανάπτυξη της 
τεχνολογίας συμβάλλει νομοτελειακά σε μείωση της απασχόλησης σε πολλούς κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας. Από την άλλη είναι προφανές ότι μια επιτυχημένη επένδυση 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. 
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Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης διατήρησης προσωπικού προτείνουμε τα 
προβλεπόμενα πρόστιμα να μειωθούν σημαντικά, ενώ σε περίπτωση παράβασης της 
υποχρέωσης αύξησης προσωπικού, να μην προβλέπονται κυρώσεις όταν διαπιστώνεται η 
διατήρηση του προσωπικού. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει και για τους υφιστάμενους 
επενδυτικούς νόμους, καθώς πολλές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις και 
κατάφεραν να επιβιώσουν σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και να λειτουργούν, απειλούνται 
με βαρύτατα πρόστιμα που θα επιφέρουν αναμφίβολα το κλείσιμό τους με περαιτέρω 
επιπτώσεις στην απασχόληση.  
 
3. Ύψος-Ποσοστά ενισχύσεων-Γεωγραφική κατανομή 
 
Θα πρέπει να εξαντληθούν για όλες τις Περιφέρειες της χώρας τα όρια ενισχύσεων που 
προβλέπονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (με δυνατή σε κάθε περίπτωση την 
υπό προϋποθέσεις και μετά από συγκεκριμένη διαδικασία τροποποίησή του). Εκτίμησή μας 
πάντως είναι ότι ειδικά στη σημερινή συγκυρία η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέες 
επενδύσεις οπουδήποτε. Μάλιστα, αυτές μπορούν να υλοποιηθούν ευκολότερα σε περιοχές 
που βρίθουν από βιομηχανικά «κουφάρια», δηλαδή έτοιμα εγκαταλειμμένα βιομηχανικά 
κτίρια (πχ ευρύτερη Θεσσαλονίκη). Αυτό θα πρέπει να ισχύει κατεξοχήν για τις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις.   
 
4. Μηχανισμός αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων  
 
Πέραν βεβαίως της ανάγκης εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για τον επενδυτικό 
νόμο, κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση ενός αξιόπιστου, αντικειμενικού και ευέλικτου 
μηχανισμού αξιολόγησης με την αντίστοιχη τεχνογνωσία και χωρίς στρεβλώσεις. 
Υπό το πρίσμα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η διατήρηση ή μη της αρμοδιότητας αξιολόγησης 
επενδυτικών σχεδίων από τη δημόσια διοίκηση με τη βοήθεια εξωτερικών ιδιωτών 
αξιολογητών που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ή αξιόπιστων ενδιάμεσων φορέων 
διαχείρισης με εμπειρία και η μη εκχώρηση της εν λόγω αρμοδιότητας στο τραπεζικό 
σύστημα. Η τυχόν εξάρτηση του επενδυτικού νόμου - ο οποίος απαιτεί ανάλογη εμπειρία και 
τεχνογνωσία - αποκλειστικά από τραπεζικά κριτήρια θα δημιουργήσει προβλήματα στις 
επιχειρήσεις και στην αξιοποίηση του επενδυτικού νόμου, καθώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
για την αξιολόγηση σημαντικά κριτήρια, όπως ο ευρύτερος αναπτυξιακός ρόλος, η 
βιωσιμότητα και ο καινοτόμος χαρακτήρας συγκεκριμένων επενδύσεων, αλλά μόνο 
χρηματοοικονομικά δεδομένα και μάλιστα επιχειρήσεων που στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία έχουν αρνητικά αποτελέσματα.  
 
5. Γραφείο Επενδυτών/Ηelpdesk – FAQs - Οne Stop Shop – Διαδικασίες fast truck 
– Eξαίρεση από περιορισμούς capital controls 
 
5.1 Θα πρέπει να διασφαλιστεί από το Υπουργείο η επιβεβλημένη εξυπηρέτηση των 
συναλλασσομένων με αυτό επενδυτών. Σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο να μην υπάρχει 
ουσιαστική και άμεση δυνατότητα επικοινωνίας του υποψήφιου επενδυτή ή ήδη επενδυτή 
και του συμβούλου του με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και αυτές να μην 
απαντούν σε συγκεκριμένο εύλογο και δεσμευτικό χρόνο σε ερωτήματά τους. Θα πρέπει να 
αναδιοργανωθεί η υπηρεσία με τη δημιουργία ενός πραγματικού Γραφείου Επενδυτών-
Helpdesk με στελέχη που γνωρίζουν σε βάθος το θέμα του επενδυτικού νόμου και μπορούν 
να δίνουν ουσιαστικές πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα. Στη διευκόλυνση 
επενδυτών αλλά και των ίδιων των υπηρεσιών θα βοηθούσε σημαντικά η δημιουργία ενός 
καταλόγου με Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQs), αναρτημένη στο διαδίκτυο.  
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5.2 Επίσης εδώ και χρόνια οι επενδυτές αναμένουν τη δημιουργία του πολλάκις 
εξαγγελθέντος  one-stop-shop ως κεντρικό σύστημα αδειοδότησης και μοναδικού 
σημείου ελέγχου που θα συνδεθεί με την υλοποίηση του επενδυτικού νόμου.  
 
5.3 Απαιτείται η εφαρμογή διαδικασίας fast track για όλες τις επενδύσεις, μεγάλες, 
μεσαίες και μικρές (και ως προς τη διαδικασία του επενδυτικού αλλά και γενικότερα σε 
θέματα αδειοδοτήσεων όπως άδεια λειτουργίας, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, απόβλητα, 
πυροπροστασία, κ.λ.π), με μόνη υποχρέωση του υποψήφιου επενδυτή, εφόσον οι 
απαιτούμενες άδειες έχουν λήξει, να υποβάλει με τον φάκελο της πρότασης, τις σχετικές 
αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Επίσης πρέπει να δίνεται άμεση προτεραιότητα από τις 
υπηρεσίες της Πολιτείας για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αδειών στις 
περιπτώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον επενδυτικό νόμο.  
 
5.4 Αν και προσδοκούμε ότι τα capital controls που έχουν προκαλέσει πρόσθετα 
προβλήματα στις επιχειρήσεις θα καταργηθούν σχετικά σύντομα με την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών, θεωρούμε αυτονόητα ότι τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα στον επενδυτικό 
νόμο θα πρέπει να εξαιρούνται ως προς τους περιορισμούς των capital controls σε όλα τα 
επίπεδα.  
 
6. Απλούστευση και χωρίς κόστος διαδικασίας  
 
Η όλη διαδικασία θα πρέπει να απλουστευθεί δραστικά, να τυποποιηθεί κατά το δυνατό, να 
συντομευτεί και να είναι χωρίς κόστος (παράβολο). Διαφορετικά θα συνεχίσει να είναι 
αποτρεπτική και επιβαρυντική για τους επενδυτές. Η απλούστευση θα πρέπει να αφορά όλα 
τα στάδια της διαδικασίας. 
 
7. Παράλληλη έκδοση ΥΑ  
 
Θα πρέπει ταυτόχρονα με την ψήφιση των αλλαγών στον επενδυτικό νόμο από τη Βουλή 
να υπογραφούν άμεσα και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα αποσαφηνίζουν και θα 
ενεργοποιούν την υποβολή αιτημάτων από τους επενδυτές. Οι υπουργικές αποφάσεις θα 
πρέπει να ετοιμαστούν μαζί με τις υπό διαμόρφωση αλλαγές και να τις συνοδεύουν 
επισυναπτόμενες στη διαβούλευση που θα ακολουθήσει το Υπουργείο, πριν την προώθηση 
του σχεδίου νόμου στη Βουλή. Αλλιώς δεν θα πρέπει να προωθηθεί η ψήφιση του 
νέου νομοσχεδίου στη Βουλή.  
 
8. Άμεσος έλεγχος και εκκαθάριση-περαίωση εκκρεμοτήτων παλαιότερων 
αναπτυξιακών νόμων 
 
Σήμερα υπάρχει απίστευτα συσσωρευμένος όγκος εκκρεμοτήτων από τους προηγούμενους 
αναπτυξιακούς νόμους. Πέραν της ανάγκης επίσπευσης εγκρίσεων, ελέγχων και 
εκταμιεύσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία περαίωσης των εκκρεμοτήτων με 
ειδικούς όρους, εφόσον η επένδυση έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. 
 
Επιχειρώντας μια κωδικοποίηση του «πνεύματος» του νέου επενδυτικού νόμου 
σημειώνουμε τα παρακάτω:  

• Επενδύσεις ουσίας για πραγματική ανάπτυξη 
• Διεύρυνση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων  
• Έμφαση στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια 
• Ενθάρρυνση μικρών επιχειρήσεων 
• Διευκολύνσεις επιχειρήσεων 
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• Απλουστευμένες διαδικασίες αξιολόγησης και εγκρίσεων  
• Ταχύτατες εγκρίσεις επί τροποποιήσεων έργων  
• Fast track για όλα τα επενδυτικά σχέδια 
• Νόμος ανοιχτός σε υποβολές αιτήσεων/προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 

αξιολόγησή τους σε τουλάχιστον τρεις διακριτές περιόδους 
 
ΙΙ. Ειδικές παρατηρήσεις  
 
Α.  Αρχικές εγκρίσεις-Ενδιάμεσοι έλεγχοι-Τελικοί έλεγχοι-Παράδοση έργου  
 

• Ταχύτητα ανταπόκρισης στις αιτήσεις – αμεσότητα στον ορισμό ελεγκτικών επιτροπών 
[βάσει χρονοδιαγράμματος] 

• Ενδυνάμωση υπηρεσιών με εξειδικευμένα στελέχη και με αξιοποίηση εξωτερικών 
έμπειρων και πιστοποιημένων συνεργατών. Είναι σημαντικό οι αξιολογητές που θα 
προέρχονται από επικαιροποιημένο σε σχέση με το υφιστάμενο Μητρώο και θα 
ελέγχονται για τη γνώση τους ειδικώς για τον επενδυτικό νόμο να ορίζονται με βάση 
την εξειδίκευσή τους - διότι συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι αξιολογήσεις να 
γίνονται από άτομα που δε γνωρίζουν το αντικείμενο της επένδυσης – και να 
ελέγχονται για την αξιολόγηση, με πρόβλεψη για ποινές στις περιπτώσεις κακών 
αξιολογήσεων.  Επίσης στις περιπτώσεις που παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στη 
βαθμολογία επενδυτικών σχεδίων, να προβλέπεται επανέλεγχος από την αρμόδια 
υπηρεσία. 

• Σε ό,τι αφορά ειδικά την περιοχή της Μακεδονίας - Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ολοκλήρωσης έργων που εντάχθηκαν στον υφιστάμενο 
Αναπτυξιακό Νόμο, προτείνεται η ενίσχυση του ρόλου των αρμόδιων για τον 
επενδυτικό νόμο τμημάτων της Δ/νσης Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρμόδιο και για τη 
Μακεδονία και τη Θράκη) καθώς και η περαιτέρω ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση 
του στελεχιακού δυναμικού της εν λόγω υπηρεσίας.  

• Εναλλακτικά, οι αξιολογήσεις μπορούν να γίνονται από αποδεδειγμένα έμπειρους μη 
κερδοσκοπικούς φορείς, όπως γίνεται και με τα αντίστοιχα προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ 
όπως και κυρίως ο ΕΦΕΠΑΕ και τα μέλη αυτού όπως το ΚΕΠΑ. Το υπουργείο να ασκεί 
εποπτικό-ελεγκτικό  έλεγχο επ΄ αυτών.  

• Δυνατότητα περισσότερων ενδιάμεσων ελέγχων που θα συμβάλλουν σε συχνότερες 
εκταμιεύσεις των ενισχύσεων. Οι εκταμιεύσεις να γίνονται ανάλογα με την πρόοδο 
της επένδυσης και ενδεικτικά σε τρεις φάσεις ποσοστού 30% και μία τελευταία για 
την εξόφληση. Θα πρέπει να γίνονται με την ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων 
στοιχείων (τιμολογίων, κ.λ.π.) χωρίς να απαιτείται αυτοψία των ελεγκτών που 
καθυστερεί σημαντικά, με δεδομένα μάλιστα και τα προβλήματα στις μετακινήσεις 
δημόσιων υπαλλήλων αλλά και στην κάλυψη των δαπανών ιδιωτών ελεγκτών. 

• Αμεσότητα του ελέγχου όταν επιλέγονται φορολογικά κίνητρα 
• Τυχόν καθυστέρηση πέραν των ορίων να επαπειλεί τις υπηρεσίες με αυτοδίκαια 

καταβολή της κρατικής ενίσχυσης στον δικαιούχο 
 
Β. Επιλεξιμότητα έργων-δαπανών  
 

• Αναδρομική επιλεξιμότητα επενδυτικών σχεδίων που «τρέχουν» ή 
ολοκληρώθηκαν από 1/1/2014 ή από 1/7/2014 

 
• Επιλεξιμότητα και μεταχειρισμένου εξοπλισμού [ίσως με μικρότερη επιδότηση] και 

παροχή κινήτρων για αξιοποίηση υπαρχόντων ανεκμετάλλευτων κτιρίων [τα τιμήματα 
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αγοράς μπορούν να εξυπηρετήσουν οφειλές σε εργαζομένους που έχασαν τη θέση 
τους, υποχρεώσεις σε Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, ακόμη και την αγορά 
γενικότερα]. Είναι παράδοξο να επιχορηγείται η κατασκευή νέων κτιρίων, όταν 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην χώρα μας τόσα αναξιοποίητα και εγκαταλειμμένα 
βιομηχανικά/βιοτεχνικά κτίρια. Η δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των κτιρίων θα 
πρέπει να δίνεται χωρίς προϋποθέσεις (δεσμεύσεις από προηγούμενους επενδυτικούς, 
κ.λ.π.).  
Επιδότηση του εκσυγχρονισμού, ανακατασκευής και συναρμολόγησης 
μεταχειρισμένου εξοπλισμού καθώς συχνά οι δαπάνες αυτές είναι μεγαλύτερες από 
την αξία του ίδιου του εξοπλισμού. 

 
• Να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα ένταξης και έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
 

• Επιλεξιμότητα μεταφορικών μέσων ανεξαρτήτως μεταφερόμενων προϊόντων 
(εκσυγχρονισμός φορτηγών αυτοκινήτων ΙΧ-ΔΧ) 

 
Άυλες Δαπάνες 

• Κατάλογος με ανώτερο εγκεκριμένο κόστος για μία σειρά μελετών που απαιτούνται 
για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης 

• Ενίσχυση ανάπτυξης νέων προϊόντων με προστιθέμενη αξία και καινοτομία 
• Ενίσχυση R&D για προϊόντα εξαγώγιμα και ανταγωνιστικά (μέσω της αξιοποίησης 

αποτελεσμάτων ερευνητικών φορέων ή της δημιουργίας τμήματος έρευνας και 
ανάπτυξης εντός της επιχείρησης), όπως δαπάνες προσωπικού, δικτύωσης, 
μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, κατοχύρωσης - αξιοποίησης  δικαιωμάτων 
σημάτων και γενικότερα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εκμετάλλευσης 
(royalties), κ.ά. 

• Δαπάνες τυποποίησης και πιστοποίησης  
• Δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας (στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου 

στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των εξαγωγών), όπως έρευνες αγοράς, δαπάνες 
συμμετοχής σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών μετακίνησης και διαμονής, προωθητικές ενέργειες, δαπάνες οργάνωσης 
αποθήκευσης και διακίνησης-logistics, oργάνωσης πωλήσεων και δικτύων διανομής, 
συγκριτικού ανταγωνισμού (benchmarking), δαπάνες εξειδικευμένου προσωπικού και 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης/κατάρτισης προσωπικού, επανασχεδιασμού εταιρικής 
ταυτότητας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και επίβλεψης από εταιρίες του εξωτερικού, 
κ.λ.π. 

• Δαπάνες προσωπικού, υφιστάμενου και νέου  
• Γενικότερα δαπάνες που αφορούν αυτοματοποίηση και μείωση κόστους παραγωγής 

όπως πχ εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση λογισμικού 
 
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
 
Γ1. Ίδια Συμμετοχή για υφιστάμενες επιχειρήσεις 
 

• να μην είναι υποχρεωτική – ούτε να προαπαιτείται η δυνατότητα απόδειξής της 
• να μπορεί να καλύπτεται από δανεισμό 
• από ΑΜΚ  [κλασσικά] 
• να μπορεί να καλύπτεται από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας [ρευστότητα] 
• από φορολογημένα αποθεματικά  
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Αν τελικά δεν καλυφθεί από δανεισμό, το βάρος απόδειξης να βαρύνει τον επενδυτή.  
 
Ως προς την ίδια συμμετοχή για νέες επιχειρήσεις, αυτή θα πρέπει να απαιτείται σε 
μικρότερο ποσοστό, ενδεικτικά στο 20% της επένδυσης από το 25% που ισχύει σήμερα.  
 
Γ2. Τραπεζικός Δανεισμός 

 
• Να μην απαιτείται προέγκριση κατά την υποβολή της αίτησης 
• Να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία που απαιτούσε «ειδικού τύπου» δανειακή σύμβαση  

 
Γ3. Κρατική ενίσχυση 
 
Γ3.1 Επιχορήγηση 
 
Η οικονομική ενίσχυση να καταβάλλεται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος μετά την 
κατάθεση της ανάλογης Ε/Ε [πχ 1 μήνας και όχι αόριστα]. 
Προτείνεται η διατήρηση της δυνατότητας λήψης προκαταβολής, η οποία θα αφορά το 100% 
της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση εγγυητικής προσαυξημένης κατά 10% ως 
δυνατότητα και στον νέο επενδυτικό νόμο.  
 
Γ3.2 Αφορολόγητα Αποθεματικά 

 
• Απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης σχεδίου, αν προβλέπει ως ενίσχυση 

δημιουργία «αφορολόγητων αποθεματικών» 
• Σε ισοδύναμες χρηματικές μονάδες η ωφέλεια από τα αφορολόγητα αποθεματικά να 

είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης από επιχορήγηση [κίνητρο επιλογής με bonus] 
• Φορολογική απαλλαγή από το 1ο έτος, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης για όλο 

το ποσό  
• Κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών σε 3 χρόνια μετά τη λήξη της επένδυσης χωρίς 

επιπλέον επιβαρύνσεις. Στη συνέχεια μετά από εύλογο χρονικό διάστημα να μπορεί 
και να διανεμηθεί. 

 
Γ3.3 Χρηματοδοτική μίσθωση 
 

• Κάλυψη όλων των μισθωμάτων του εκάστοτε προγράμματος κατ΄ αναλογία με το 
ποσοστό της επιχορήγησης   

 
Γ3.4 Άλλων μορφών υποστήριξη 

• Εκταμίευση ολόκληρης της επιχορήγησης με Ε/Ε προσαυξημένη κατά 5%  
• Επιδότηση και καταβολή τόκων από το Ελληνικό Δημόσιο 
• Άμεσο συμψηφισμό επιδότησης με οφειλές του επενδυτή στο Δημόσιο χωρίς 

προϋποθέσεις και ρυθμίσεις (μόνο με την ύπαρξη ταυτότητας οφειλής) 
• Εκπτώσεις σε εργοδοτικές εισφορές  

 
Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 
• Άμεσες διευκρινιστικές οδηγίες μετά την ψήφισή του [οι εφαρμοστικές Αποφάσεις  να 

αποτελούν προϋπόθεση για την ψήφιση του νόμου] 
• Ελάχιστο κόστος συμμετοχής για κάθε φάκελο [πχ σήμερα 1.000 € / 1εκ € 

επένδυσης]-Μείωση παραβόλου (από 3 σε 1 τοις χιλίοις) 
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• Αύξηση του ποσοστού δυνατότητας τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου-
Aπλούστευση και μείωση χρόνου-κοινός τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης αιτημάτων 
τροποποίησης  

• Κανένα κόστος σε αιτήματα τροποποιήσεων 
• Ανασχεδιασμός-Βελτίωση-Απλούστευση του υφιστάμενου πληροφοριακού 

συστήματος εισόδου δεδομένων-Υποβολή σε πίνακα excel της λίστας τιμολογίων και 
πληρωμών και όχι μοναδιαία ηλεκτρονική υποβολή και σκανάρισμα του συνόλου των 
τιμολογίων και πληρωμών-Δυνατότητα συμπλήρωσης των στοιχείων χωρίς 
διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα και στο τέλος ενημέρωση του συστήματος 
προς αποφυγή καθυστερήσεων - Κατάργηση υποβολής φακέλου σε χαρτί  

• Απλή ενημέρωση αλλαγής έδρας, επωνυμίας, μετοχικής σύνθεσης και άλλων 
σχετικών χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες 

• Απλούστευση διαδικασίας απόδειξης προσόντων στελεχών  
• Μη επικυρωμένα δικαιολογητικά (σε όλες τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες 

και τις περιφέρειες της χώρας) 
 
Ε. ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
α. Παράταση της διάρκειας ισχύος των νόμων 3299/04 και 3908/11 μέχρι την  
31/12/17, χωρίς όρια και προϋποθέσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις 
που δεν υλοποίησαν ακόμη ή δεν ολοκλήρωσαν αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια να μπορούν 
να το πράξουν στην επόμενη διετία και να μη χάσουν την ήδη εξασφαλισθείσα έγκριση. 
 
β. Παράταση προσκόμισης εγκριτικών επιστολών στο πλαίσιο του επενδυτικού Ν. 
3908/2011 για την προσκόμιση επιστολής έγκρισης δανείου σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρηματοδοτικό σχήμα δανείου (τουλάχιστον έως την 30.09.2016) ώστε να δοθεί τόσο στους 
επενδυτές όσο και στα τραπεζικά ιδρύματα η δυνατότητα εξέτασης των επιμέρους 
παραμέτρων κάθε επενδυτικού σχεδίου αλλά και σε σχέση με τις τρέχουσες. 
 
γ. Υιοθέτηση (από το Υπουργείο Οικονομικών) φορολογικών ελαφρύνσεων για 
επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό ακόμη και στην περίπτωση που κάποια 
επιχείρηση αποφασίσει να προχωρήσει σε επενδύσεις χωρίς να ενταχθεί στον 
επενδυτικό νόμο. Συγκεκριμένα προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
προχωρούν σε απόσβεση  νέων επενδύσεων από τον πρώτο χρόνο κερδοφορίας και σε 
ποσοστό που θα αποφασίζει η επιχείρηση. Αυτό ως θα αποτελέσει σίγουρα ισχυρό κίνητρο να 
επενδύσει μια κερδοφόρα επιχείρηση, αφού θα μειώσει έτσι αρκετά τη φορολογία τα πρώτα 
χρόνια της επένδυσης. 

 
δ. Ολοκλήρωση και τελικός έλεγχος εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στο 
πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ που εκκρεμούν από το 2009, χωρίς καμία ενημέρωση των 
επιχειρήσεων για  την ημερομηνία διενέργειας του τελικού ελέγχου, έτσι ώστε να λάβουν το 
υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης. Πέραν αυτού, οι εταιρίες επιβαρύνονται με επιπλέον 
χρηματοοικονομικά έξοδα εγγυητικής επιστολής για την εξασφάλιση του 50% της συνολικής 
επιχορήγησης (προκαταβολή) που έχουν εισπράξει.   
 


