
Θέμα:  «Παράταση  υλοποίησης  επενδύσεων  ενταγμένων  στους  αναπτυξιακούς

Νόμους»  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας εδώ και έξι χρόνια έχει επηρεάσει τις

επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα των λειτουργιών τους και συνακόλουθα  στην υλοποίηση

των επενδυτικών τους σχεδίων,  γεγονός που επιτείνεται και από την επιβολή των capital

controls στις επενδύσεις. Η δημοσιονομική στενότητα και η έλλειψη ρευστότητας έχουν

επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που είναι  ενταγμένα και

στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 αλλά και στον προηγούμενο αναπτυξιακό 3299/2004. 

Σχετικά  με  το  θέμα,  την  προηγούμενη  εβδομάδα,  ανακοινώσατε  την  πρόθεση  του

υπουργείου να παρατείνει τις προθεσμίες ολοκλήρωσης έως τα μέσα του 2017 (παράταση

18 μηνών), για τις επιχειρήσεις που θα έχουν ολοκληρώσει το 50% των έργων έως τον

Ιούνιο του 2016. 

Δεδομένου ότι  προβλέπεται  ανάκαμψη της οικονομίας  το β’  εξάμηνο του 2016

προτείνουμε,  για  τα  επενδυτικά  σχέδια  των  Αναπτυξιακών  Νόμων  3299/2004  και

3908/2011 που θα φτάσουν στο 50% της υλοποίησης τους στο τέλος του επόμενου έτους

(2016), να δοθεί η δυνατότητα παράτασης ολοκλήρωσής τους για τρία (3) έτη. Δηλαδή

για τις επιχειρήσεις που θα έχουν ολοκληρώσει το 50% των έργων έως το τέλος του 2016

να παραταθούν τα επενδυτικά τους σχέδια έως την 31/12/2019. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα

μπορέσουν περισσότερες επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και θα

μπορέσουν να απορροφήσουν τις  προβλεπόμενες  επιχορηγήσεις,  με τις  συνακόλουθες

θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. 

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις παραπάνω επισημάνσεις και

προτάσεις  μας,  σας  ευχαριστούμε  προκαταβολικά.  Στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε

διευκρίνιση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο 
Οικονομίας, Υποδομών , Ναυτιλίας & Τουρισμού Νίκης 5-7 , 10180 Αθήνα
Τηλ.: +30210.33.32.544
Φαξ: +30210.33.32.347
Email: ggse@mnec.gr
www.ependyseis.gr

2. ΚΕΕΕ

3. Επιμελητήρια της χώρας

4. Βουλευτές Ηρακλείου 

5. Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
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