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ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών &
Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΚΟΙΝ: Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

Σε συνέχεια της από 12/08/2015 ανοικτής πρόσκλησης για αποστολή προτάσεων για τον
επικείμενο Αναπτυξιακό Νόμο, σας γνωρίζουμε τις παρακάτω βασικές παρατηρήσεις μας:

1. Ένταξη όλων των κατηγοριών οικονομικής δραστηριότητας των κλάδων εμπορίου και
παροχής υπηρεσιών.
2. Προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν την πράσινη ανάπτυξη, την
απασχόληση, την εξωστρέφεια – εξαγωγική διαδικασία και την καινοτομία.
3. Παροχή κινήτρων φορολογικών, επιχορήγησης, δανειοδότησης μέσω Ε.Τ.Ε.Α.Ν., τα οποία
θα επιλέγει ο ενδιαφερόμενος για την επένδυση ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του σχεδίου
του.
4. Αναμόρφωση και απλοποίηση του συστήματος έγκρισης και ελέγχου ενός επενδυτικού
σχεδίου, με αποτέλεσμα την άμεση ένταξη των εγκεκριμένων προτάσεων, καθώς και την άμεση
πληρωμή των ολοκληρωμένων έργων, ούτως ώστε να μην παρατηρούνται περιπτώσεις
καθυστέρησης σχετικών εκταμιεύσεων ποσών προς τις επιχειρήσεις.
5. Ιδιαίτερη σημασία και ενίσχυση προτάσεων, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν σε νησιά
της χώρας.
6. Άμεση εξασφάλιση αδειοδότησης (κατά προτεραιότητα) στις επιχειρήσεις των οποίων τα
επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν.
7. Δυνατότητα ευελιξίας (μικρών και δευτερευουσών από το αρχικό σχέδιο αποκλίσεων) των
επενδυτικών προτάσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί τυχόν προκύπτουσα δυσκολία στην

υλοποίηση της πρότασης και να μην κινδυνεύει με ακύρωση η επένδυση, εφαρμόζοντας κατ’
ουσίαν τις αρχές του Small Business Act.

8. Αιτήσεις για υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων να κατατίθενται καθόλη τη διάρκεια του
έτους, κατά την κρίση του επιχειρηματία.
9. Μείωση των ποσών ελάχιστου ύψους επένδυσης (κατά 20-50%), ιδίως για τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις, τουλάχιστον για μια τριετία λόγω συνθηκών οικονομικής κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση ας ισχύει επιτέλους κάποιο αναπτυξιακό νομικό πλαίσιο για ικανό χρονικό
διάστημα, προκειμένου να εμπνεύσει «επενδυτική εμπιστοσύνη» στους ενδιαφερόμενους
επιχειρηματίες, γιατί συνεχώς συζητάμε για «θεσμικές αναβαθμίσεις» και εν τέλει δεν γίνονται
επενδύσεις.
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