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Μέσα σε 72 ώρες
οι επιχειρήσεις
θα μπορούν να
αδειοδοτηθούν
προκειμένου να
υλοποιούν τις
επενδύσεις τους.
Αντιμέτωποι με
μεγάλες κυρώσεις
θα έρχονται όσοι
επιχειρηματίες
δηλώνουν ψευδή
στοιχεία

Τι αλλάζει με τον νέο επενδυτικό νόμο

«Πράσινο φως»

σε 4.500 επενδύσεις

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ
d.christoulias@realnews.gr

Ν

α ξεμπλοκάρουν περίπου 4.500 επενδύσεις, που παραμένουν «κολλημένες»
σε διάφορα στάδια τα τελευταία πέντε
χρόνια, επιχειρεί το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με την κατάρτιση του νέου επενδυτικού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να
δοθεί μέσα στην εβδομάδα σε διαβούλευση
και να ψηφιστεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μιλώντας στη
Realnews αναφέρει ότι «στόχος του νομοσχεδίου είναι να αποτελέσει η χώρα μας έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό», στέλνοντας
το μήνυμα στους επιχειρηματίες ότι η Ελλάδα
διαθέτει ένα φιλικό περιβάλλον στο οποίο μπορούν να τοποθετήσουν με ασφάλεια τα κεφάλαιά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επενδυτικός νόμος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις
μεγάλες ενότητες.
Η πρώτη ενότητα θα περιγράφει θέματα
που αφορούν την απλοποίηση αδειοδότησης
των επιχειρήσεων, η δεύτερη θα περιγράφει
μια δέσμη φορολογικών κινήτρων, ενώ η τρίτη θα εστιάζει σε αναπτυξιακά μέτρα. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης έχει καταστήσει σαφές από την πρώτη
ημέρα που ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου
ότι πρωταρχικός στόχος του είναι η προσέλκυση επενδύσεων, μέσα από τις οποίες θα δημιουργηθούν πολλές, βιώσιμες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Βασική προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι
να καταπολεμηθούν χρόνιες παθογένειες της
ελληνικής οικονομίας, όπως η γραφειοκρατία,
που πολλές φορές αποτελούν και τη βασική αιτία για να ακυρωθούν επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Προς αυτή την κατεύθυνση στόχος του νέου
επενδυτικού νομοσχεδίου είναι να εισαχθούν
καινοτόμες πρακτικές αλλά και να υλοποιηθούν
ανατρεπτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να
απεγκλωβιστούν από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας χιλιάδες επιχειρηματίες. Με αυτόν τον
τρόπο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
ευελπιστεί να «ξεκολλήσει» η χώρα μας από την

72η θέση του δείκτη επιχειρηματικότητας Doing Business
της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου βρίσκεται κάτω από χώρες όπως το Μεξικό και η Ρουάντα, και να αυξηθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Αδειοδοτήσεις-εξπρές
Μεγάλο βάρος αναμένεται να δοθεί στην αδειοδότηση της
επένδυσης, η οποία πλέον θα γίνεται μέσα σε 72 ώρες. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι άδειες θα δίνονται από την
Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία «τρέχει»
και το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ). Οι αιτήσεις
θα στέλνονται ηλεκτρονικά στα Επιμελητήρια και ουσιαστικά θα αποτελούν αυτομάτως την άδεια σύστασης της
επιχείρησης. Εάν, όμως, τα Επιμελητήρια κατά τη διάρκεια
των ελέγχων διαπιστώνουν ότι οι αιτήσεις δεν πληρούν τις

Ιδιωτικές εταιρείες
θα αναλαμβάνουν την
αδειοδότηση επενδύσεων
που πραγματοποιούνται από
ανώνυμες εταιρείες

