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Σε συνέχεια της κατάθεσης στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του σχεδίου Νόµου 
«Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις», ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιάννη 
Παπαθανασίου, αναφέροντας ότι οι προτεινόµενες τροποποιήσεις βρίσκονται προς τη σωστή 
κατεύθυνση και βελτιώνουν σε πολλά σηµεία την εφαρµογή του υφιστάµενου πλαισίου 
επενδυτικών κινήτρων στη χώρα. 

Για το ΣΒΒΕ, ως ιδιαίτερα θετικά µέτρα κρίνονται: η διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισµού των 
αφορολογήτων αποθεµατικών, η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του νόµου και η διαδικασία 
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων άνω των 10 εκατ.€. 

Σε κάθε περίπτωση, η κτηθείσα εµπειρία από την εφαρµογή του επενδυτικού Νόµου µέχρι σήµερα, 
έχει αναδείξει σοβαρές δυσλειτουργίες στην αποτελεσµατική του εφαρµογή, που δεν 
αντιµετωπίζονται µε την παρούσα τροποποίηση.  Για το λόγο αυτό προτείνεται να αποτελέσουν 
θέµατα προβληµατισµού για το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, το αµέσως επόµενο 
χρονικό διάστηµα. 

Ειδικότερα, έχουν παρατηρηθεί τα εξής: 

1. Μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, που σε ορισµένες 
περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει τους 12 µήνες: το γεγονός αυτό οφείλεται στην αδυναµία 
ανταπόκρισης των υπηρεσιών να εξυπηρετήσουν το µεγάλο αριθµό των υποβληθεισών 
προτάσεων. 

2. Μεγάλες καθυστερήσεις στους ελέγχους και την πιστοποίηση των δαπανών, κυρίως όσον 
αφορά επενδύσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό, για ακόµη µια 
φορά, οφείλεται στο µικρό αριθµό οργάνων ελέγχου και το µεγάλο αριθµό προτάσεων. 

3. Μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκαιρη πληρωµή των επενδύσεων. 

4. Μεγάλες καθυστερήσεις στη σύγκληση και λειτουργία των ειδικών γνωµοδοτικών επιτροπών 
εµπειρογνωµόνων που εξετάζουν προτάσεις ειδικών επενδύσεων, όπως καινοτοµία, υψηλή 
τεχνολογία, επενδύσεις λογισµικού, νέα προϊόντα, ενέργεια κ.λ.π. 

Η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ, πιστεύει ότι οι δυσλειτουργίες αυτές θα µπορούσαν να αποφευχθούν αν 
εφαρµόζονταν τα παρακάτω µέτρα: 

1. Αύξηση του ορίου υποβολής επενδυτικών σχεδίων από 2 σε 4 εκατ. €, κυρίως για την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
από 4 σε 8 εκατ. €, αλλά και σε άλλες περιφέρειες που διαθέτουν την απαιτούµενη στελέχωση. 

2. ∆ιεύρυνση του αριθµού των αξιολογητών και των ελεγκτικών οργάνων µε την προσφυγή σε 
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, όπως προβλέπεται από το Νόµο (άρθρο 7 παρ. 8 και 15). 

3. Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά τα κριτήρια βαθµολόγησης: το ελάχιστο 
όριο των 40 βαθµών που προβλέπεται σήµερα δεν επιτρέπει την επιλογή στοχευµένων και 
υψηλής προστιθέµενης αξίας επενδύσεων. 



4. Καταβολή των ενισχύσεων µέσω τραπεζών µε ταυτόχρονη ανάληψη του χρηµατοοικονοµικού 
κόστους από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Η πρόταση αυτή είναι πλήρως αποδεκτή 
από την Ε.Ε. και πρόκειται να εφαρµοστεί στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ για τις ΜΜΕ. 

Τέλος, στην επιστολή αναφέρεται ότι ο ΣΒΒΕ, πιστεύοντας στην ιδιαίτερα θετική συνεργασία και 
στον εποικοδοµητικό διάλογο που το Υπουργείο έχει αναπτύξει µε τους παραγωγικούς φορείς, 
ελπίζει ότι οι παραπάνω προτάσεις του Συνδέσµου θα ληφθούν υπόψη, µε στόχο την 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Επενδυτικού Νόµου και την έµπρακτη στήριξη των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας.  

 


