
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Επενδυτικού Νόμου  

 

Στα πλαίσια τροποποίησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων με ισχύ 2007-2013 επιθυμούμε 

να θέσουμε υπόψη σας κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά  για την αναπτυξιακή εφαρ-

μογή των διατάξεων του επενδυτικού  νόμου και τα οποία απορρέουν κυρίως από τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2014 – 2020. 

Συγκεκριμένα:  

Α. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2014-

2020, προβλέπεται πως θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης των επενδυτικών έρ-

γων έως 30-6-2014 ώστε να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των επενδυτικών έργων 

π.χ. ποσοστό ενίσχυσης κλπ. Προς διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης 

και επίτευξης του ανωτέρω στόχου το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε την αναθεώρηση της κα-

ταληκτικής ημερομηνίας λήξεως της α’ περιόδου υποβολών για το έτος 2014 αντί για 30-6-2014 σε 

28-2-2014. 

Λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος και για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 

κινήτρων του επενδυτικού νόμου , θεωρούμε απαραίτητη μια τροποποίηση της ισχύουσας διαδι-

κασίας, αναφορικά με την απαραίτητη υποβολή της επιστολής έγκρισης δανείου πριν την λήψη της 

εγκριτικής απόφασης, καθόσον η τετράμηνος σύντμησης των διαδικασιών καθιστά εξαιρετικά δύσ-

κολη την έγκαιρη έγκριση της τραπεζιτικής έγκρισης .  Προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα στους 

υποψήφιους επενδυτές  να προσκομίζουν  την σύμβαση δανείου ή την επιστολή έγκρισης δανείου, 

πριν την πρώτη εκταμίευση της ενίσχυσης ή σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υποβο-

λή, ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία.  

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η υπηρεσία να έχει εκδώσει , απρόσκοπτα , τις εγκριτικές απο-

φάσεις για τα επενδυτικά σχέδια της α’ περιόδου 2014 και παράλληλα οι επενδυτές να μην χάσουν 

πολύτιμο χρόνο. 

Β. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση, η ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας εξαιτίας της αδυναμίας 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από το  τραπεζιτικό σύστημα, η οποία εξακολουθεί να ταλαι-

πωρεί τους επιχειρηματίες, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην υλοποίηση των ήδη ενταγμέ-

νων σε Αναπτυξιακούς Νόμους επενδυτικών έργων (Ν.2601, Ν.3299, Ν.3908).  

Προτείνουμε  να δοθεί  μια παράταση ενός έτους ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα ε-

πενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν λάβει τις εγκριτικές τους αποφάσεις αλλά η υλοποίησή τους είτε 

δεν έχει ξεκινήσει, είτε δεν έχει προχωρήσει σε ικανό ποσοστό ώστε να μπορέσουν να τηρήσουν 

τα  χρονοδιαγράμματα. Που προβλέπονται από τις εγκριτικές αποφάσεις. 

 

 

 

 



 

Γ. Πιστεύουμε ότι για την διευκόλυνση των επενδύσεων θα μπορούσαν  να προβλεφθούν ευνοϊκό-

τεροι  τρόποι και διαδικασίες απόδειξης της ίδιας συμμετοχής  ή ακόμη να δοθεί και η δυνατότητα  

κάλυψης μέρους ή όλης  της  ιδίας συμμετοχής από την ρευστότητα της επιχείρησης  του 

φορέα της  επένδυσης, εφόσον αυτή προκύπτει  από τα οικονομικά στοιχεία της,  χωρίς 

την υποχρέωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.  

Παράλληλα, σύμφωνα με την παράγραφο 38 των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Ενισχύσεις 

Περιφερειακού Χαρακτήρα 2014-2020, δεν υπάρχει πλέον  υποχρέωση για την κάλυψη του 25% 

του χρηματοδοτικού σχήματος αποκλειστικά μέσω ιδίων πόρων του δικαιούχου.  

Δ. Αναφορικά με τις αποφάσεις 47718/08-11-2011 - ΦΕΚ 2669 Τεύχος Β, 46015/29-10-2012 - 

ΦΕΚ 3003 Τεύχος Β & 49901/21-11-2012 - ΦΕΚ 3076 Τεύχος Β, θα θέλαμε να τονίσουμε τα σο-

βαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή τους. Υπάρχει σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο, που καλούνται  να επιστρέψουν ποσοστό 20-25% της επιχο-

ρήγησης που έχουν λάβει, λόγω μη τήρησης των όρων της απόφασης υπαγωγής, αναφορικά με τη 

διατήρηση προσωπικού ή την ικανοποίηση των υποχρεώσεων για πρόσληψη νέου προσωπικού. 

Θα θέλαμε να σας προτείνουμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα υιοθέτησης κάποιων μεταβατικών 

διατάξεων για τις  υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 

3299/04,  αναφορικά με την πρόσληψη του   προσωπικού και συγχρόνως, την αναστολή 

της επιβολής προστίμων   για την μη τήρηση αυτής  της υποχρέωσης. Αιτία της μη συμμόρ-

φωσης των επιχειρήσεων, με την υποχρέωση  για τον αριθμό των απασχολουμένων, είναι η  α-

νατροπή των business plans, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, της κατάρρευσης του εγχώριου το-

υρισμού αλλά και γενικά εξαιτίας της επί το δυσμενέστερο αλλαγής, τόσο των οικονομικών όρων  

λειτουργίας όσο και της τιμολογιακής πολιτικής  των τουριστικών επιχειρήσεων, την τελευταία πεν-

ταετία. Προτείνουμε την δυνατότητα τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης 

Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 καθώς και του Επενδυτι-

κού Νόμου 3908/2011 ως προς τις δημιουργούμενες αλλά και υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, 

με την παροχή στις επιχειρήσεις,  της δυνατότητας διευθέτησης της υποχρέωσης, σε μεγα-

λύτερο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης από αυτόν του αρχικά προβλεπόμενου από την 

υπαγωγή.  Κατ αυτόν τον τρόπο αφενός θα στηριχθεί η απασχόληση και αφετέρου δεν θα ο-

δηγηθούμε σε εξοντωτικές για τις επιχειρήσεις επιβολές προστίμων που ουσιαστικά θα δη-

μιουργήσουν νέες προβληματικές επιχειρήσεις. Άλλωστε, σύμφωνα με την παρ.37 των Κατευ-

θυντήριων Γραμμών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020, η υποχρέωση διατή-

ρησης του προσωπικού αφορά μόνο επενδυτικά σχέδια τα οποία λαμβάνουν ενίσχυση βάσει μισ-

θολογικών δαπανών.  

Ε. Θεωρούμε αυτονόητη την υιοθέτηση  από το υπουργείο σας,   της πάγιας θέσης μας για την δη-

μιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού πλαισίου για  τον εκσυγχρονισμό και  την παράλληλη α-

ναβάθμιση του υπάρχοντος και  λειτουργούντος ξενοδοχειακού δυναμικού, με ευνοϊκούς 

όρους και κριτήρια ,  γεγονός που θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην τουριστική αναβάθμιση του 

υπάρχοντος ξενοδοχειακού δυναμικού.   

 



 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το 80% των Ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων είναι ξενοδοχεία, δυναμι-

κότητας κάτω των 100 κλινών , οικογενειακής λειτουργίας και τα οποία ουσιαστικά στηρίζουν τα τε-

λευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό το περιφερειακό εισόδημα και την  βιωσιμότητα της περιφέρειας. 

Η μονομερής ενίσχυση των νέων επενδύσεων και ο αποκλεισμός του εκσυγχρονισμού των υπαρ-

χόντων  ΜΜΕ,   είμαστε πεπεισμένοι  ότι τελικώς θα οδηγήσει στον αφελληνισμό του ξενοδοχεια-

κού δυναμικού μας και στην απαξίωση του  ήδη υπάρχοντος επενδυμένου ξενοδοχειακού κεφα-

λαίου. 

Ελπίζοντας στην αποδοχή των προτάσεών μας, είμαστε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω δι-

ευκρίνιση.  

 


