
ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Το πακέτο φοροελαφρύνσεων, που 
θα τεθούν σε ισχύ το 2020 αλλά και 
τα επόμενα χρόνια, προετοιμάζει το 
υπουργείο Οικονομικών. Ποιες μειώσεις 
φορολογικών συντελεστών έχουν 
κλειδώσει και ποια είναι τα ανοιχτά μέτωπα
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Με ένα νέο επίδομα αλληλεγγύης 
θα αντικατασταθεί η «13η σύνταξη» 
από το 2020. Θα καταβάλλεται 
με περιουσιακά και εισοδηματικά 
κριτήρια, ώστε οι ασθενέστεροι να 
λαμβάνουν μεγαλύτερη βοήθεια

Νέο επίδομα 
για 2,5 εκατ.

συνταξιούχους

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ 
Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΛΑΤΑ
Με 21 χρόνια καθυστέρηση, 
ξαναπαίρνει µπροστά η 
µεγάλη τουριστική επένδυση 
στο νησί του Παγασητικού, 
ύψους 100 εκατ. ευρώ, από 
την κυπριακή εταιρεία United 
Five Development Hellas, µε 
επικεφαλής τον Αιµίλιο Ελληνα

Μ
ε συνοπτικές διαδικασί-
ες τα Επιµελητήρια θα 
αδειοδοτούν µέσα σε 

72 ώρες τα επενδυτικά σχέδια 
των επιχειρήσεων. Πρόκειται για 
µια από τις σηµαντικότερες µε-
ταρρυθµίσεις που περιλαµβάνε-
ται στον νέο επενδυτικό νόµο, ο 
οποίος αναµένεται να τεθεί µέσα 
στην εβδοµάδα σε διαβούλευση 
και να έχει ψηφισθεί το πρώτο δε-
καήµερο του Σεπτεµβρίου. Στό-
χος του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων είναι να δοθεί το 
«πράσινο φως» για περίπου 4.500 επενδύσεις, οι 
οποίες έχουν κολλήσει σε διάφορα στάδια της γρα-
φειοκρατίας τα τελευταία 5 χρόνια. Προς αυτή την 
κατεύθυνση το µεγαλύτερο µέρος του νέου επενδυ-
τικού νοµοσχεδίου θα αφορά την επίλυση γραφει-
οκρατικών προβληµάτων, που στερούν από την ελ-
ληνική οικονοµία επενδύσεις πολλών εκατοµµυρί-
ων ευρώ. Πρόθεση του υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων είναι να σταλεί ένα ξεκάθαρο µήνυ-
µα στους επενδυτές ότι η Ελλάδα αποτελεί µια φιλι-
κή χώρα για επενδύσεις. Ο νέος επενδυτικός νόµος 
θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, 10 µεγάλες τοµές. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη γρήγορη αδειο-
δότηση των επενδυτικών σχεδίων, καθώς στόχος 
είναι αυτή να πραγµατοποιείται µέσα σε διάστηµα 
τριών ηµερών. Οι επιχειρηµατίες µε δική τους ευ-

θύνη θα καταθέτουν όλες τις απα-
ραίτητες βεβαιώσεις στα Επιµελη-
τήρια και, εάν µέσα σε τρεις ηµέ-
ρες δεν έχουν λάβει αρνητική απά-
ντηση, θα προχωρούν στην υλο-
ποίηση της επένδυσης. Σε δεύτερο 
χρόνο, όµως, οι κρατικές υπηρεσί-
ες θα ελέγχουν εξονυχιστικά τα δι-
καιολογητικά που έχουν προσκο-
µιστεί και σε περίπτωση που εντο-
πίζονται παρατυπίες θα επιβάλ-
λονται υψηλά πρόστιµα. Την ίδια 
στιγµή, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες, ιδιωτικές εταιρείες θα ελέγχουν 

τους επενδυτικούς φακέλους που θα προσκοµίζουν 
ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες θα αναλαµβάνουν και 
την αδειοδότησή τους. Μεταξύ άλλων, ο επενδυτι-
κός νόµος θα περιλαµβάνει τη δηµιουργία Ενιαίου 
Ψηφιακού Χάρτη και βιοµηχανικών πάρκων, ενώ 
αναµένεται να δηµιουργηθούν και ειδικά τµήµατα 
µέσα στα δικαστήρια που θα ασχολούνται µε υπο-
θέσεις που αφορούν επενδύσεις.
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νόµος, ο οποίος αναµένεται να τεθεί σε διαβούλευση µέσα στην εβδοµάδα

Η «R» παρουσιάζει τις µεγάλες τοµές που περιλαµβάνει ο νέος επενδυτικός 

∆ΩΡΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Με ελληνικό χρώµα επιδιώκει 
να κατακτήσει τις αγορές του 
κόσµου η Εβελίνα Μπάκιντα µε 
τα Chic Greek Gifts, µια σειρά 
πρωτότυπων και ποιοτικών 
δώρων που επιλέγουν οι 
διάσηµοι. Ανάµεσά τους ο 
πρίγκιπας Κάρολος και η 
Μαρία Μενούνος

www.real.grRealmoney ΚΥΡΙΑΚΗ 
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Σε 72 ώρες
οι άδειες για
επενδύσεις
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