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Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: Τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

Θέµα: «Σηµαντικές Καθυστερήσεις στις Αποφάσεις Υπαγωγής του Αναπτυξιακού 
Νόµου» 

Oι υποβολές του Ά κύκλου του Αναπτυξιακού Νόµου 4399/2016 για τα καθεστώτα 
ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Νέες ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε.» ολοκληρώθηκαν 
αρχές του 2017 και εκδόθηκαν ελάχιστες αποφάσεις υπαγωγής. Ο Β’ κύκλος για τα ίδια 
καθεστώτα έκλεισε και αυτός χωρίς ωστόσο να έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις υπαγωγής. 
Συνέπεια της εν λόγω κατάστασης συνιστά η µη παροχή επιδοτήσεων, ενώ την ίδια στιγµή 
το σύστηµα υποβολής αιτηµάτων ελέγχου και τροποποιήσεων δεν έχει τεθεί ακόµη σε 
λειτουργία.  

Σηµειωτέον ότι οι αιτήσεις υπαγωγής του Β’ κύκλου που αφορούν στο καθεστώς της 
«Γενικής Επιχειρηµατικότητας» ανέρχονται σε 511 και µε προϋπολογισµό 1,8 
δισεκατοµµύρια ευρώ ξεπερνώντας τις αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής του Α΄ κύκλου  που 
έφθασαν τις 427 και µε προϋπολογισµό ύψους 1,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.  

Επιπρόσθετα, οι εκδόσεις Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των ενταγµένων έργων στους 
προηγούµενους Αναπτυξιακούς Νόµους 3299/2004 και 3908/2011 δεν έχουν προχωρούν 
οµαλά καθώς παρότι έχουν ολοκληρωθεί επενδύσεις ήδη από το 2015, οι επιχορηγήσεις 
δεν έχουν καταβληθεί ακόµη. Και τούτο διότι  η αυτοψία των Κεντρικών Οργάνων 
Ελέγχου συντελείται µε καθυστέρηση σε έργα για τα οποία έχει παύσει η εταιρία-φορέας 
της επένδυσης λόγω της µη καταβολής της επιχορήγησης και του υψηλού κόστους 
δανεισµού, όπως επισηµαίνει η οικονοµική ηλεκτρονική σελίδα newmoney.gr στο από 
15/10/2018 σχετικό δηµοσίευµα της.  



Η ανωτέρω κατάσταση συνολικά έχει οδηγήσει στην απουσία αποφάσεων υπαγωγής στον 
αναπτυξιακό νόµο, σε µηδενικές πιστοποιήσεις και σε ελάχιστη απόδοση εγκριθείσας 
επιχορήγησης. 

Επειδή  τα καθεστώτα ενισχύσεων  «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Νέες ανεξάρτητες 
Μ.Μ.Ε.» έλκυσαν το επενδυτικό κοινό στους Α’ και Β΄ κύκλους αποδεικνύοντας ότι το 
brain drain δύναται να αναστραφεί µέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες  

Επειδή το υπουργείο σας έχει ανακοινώσει την ενεργοποίηση του Γ΄ κύκλου για τα 
καθεστώτα ενισχύσεων 

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός:  

- Για ποιο λόγο  δεν έχουν εκδοθεί εκατοντάδες αποφάσεις υπαγωγής του αναπτυξιακού 
νόµου 4399/2016 για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Νέες 
ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε.»; 

- Ποια η πρόβλεψη του υπουργείου σας αναφορικά µε την καταβολή των 
επιχορηγήσεων  σε εγκριθείσες  επιχειρήσεις  που διαθέτουν υγιή χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία;  

- Ποιος ο χρονικός προγραµµατισµός για την υλοποίηση του συστήµατος υποβολής 
αιτηµάτων ελέγχου και τροποποιήσεων;  

     Ο ερωτών βουλευτής 



                                                                            Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, 
Β΄Αθήνας


