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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1. Εισαγωγή

Με το Νόμο «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Fast Track), η Ελληνική 
Κυβέρνηση παρέχει στη διεθνή και Ελληνική επενδυτική κοινότητα ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό 
πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών για την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων. Αίρονται κρίσιμοι λόγοι που αναστέλλουν τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Παρακάμπτεται η 
γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου και η αδιαφάνεια, που σήμερα αποθαρρύνουν τους 
επενδυτές και καθυστερούν σημαντικά την υλοποίηση των μεγάλων έργων.

Ο Νόμος 3894/10, καθώς και οι τροποποιήσεις διατάξεών του, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν. 4072/2012 
και στο Ν. 4146/2013 στοχεύει στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία επιφέρουν θετικά ποσοτικά και 
ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στην  εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την 
οικονομική κρίση. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών, δικτύων και τελικά υπηρεσιών για 
τους πολίτες, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας και η δημιουργία επιχειρήσεων 
φιλικών προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνων.

Η επιτάχυνση των Στρατηγικών Επενδύσεων προκύπτει από την σύντμηση των προθεσμιών της αδειοδοτικής 
διαδικασίας με την θεσμοθέτηση συντομότερων και συγκριμένων προθεσμιών ανταπόκρισης στις εμπλεκόμενες 
Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Μία ιδιωτική επένδυση εντάσσεται στο «Fast Track» μόνο αν α) το επιθυμεί ο ιδιώτης φορέας υλοποίησής της, 
ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για την υποβολή της σχετικής αίτησης ένταξης, β) πληροί τις προϋποθέσεις του 
νόμου και γ) εγκριθεί από τη Δ.Ε.Σ.Ε.

Συνεπώς, η διαδικασία «Fast Track» εισάγει ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και 
υποχρεώσεων του Δημοσίου, σεβόμενο απολύτως τις προβλέψεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου. 

Επιπρόσθετα, με την διαδικασία «Fast Track» παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στην Βουλή, όταν κρίνεται 
απαραίτητο για το εθνικό συμφέρον, να νομοθετήσει ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για μία Στρατηγική 
Επένδυση.
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2. Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής 

Ως Στρατηγικές Επενδύσεις νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά 
αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από 
την οικονομική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, 
αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων: α. στη 
βιομηχανία, β. στην ενέργεια, γ. στον τουρισμό, δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες, ε. στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας, στ. στη διαχείριση απορριμμάτων, ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η. στον τομέα 
εκπαίδευσης, θ. στον τομέα του πολιτισμού, ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών 
προϊόντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από €100.000.000, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης ή 

Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από €15.000.000, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας 
εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή €3.000.000 για επενδύσεις 
που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει 
συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/2010 (Β΄1388) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε 
φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω 
απόφασης ή 

Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από €40.000.000 και ταυτόχρονα από την επένδυση 
δημιουργούνται τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας ή 

Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή 
διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 600 θέσεις εργασίας ή 

Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από €5.000.000 για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών 
Πάρκων του Μέρους Β΄ του ν. 3982/2011 (Α΄143).
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας ιδιωτικής στρατηγικής επένδυσης

Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων λαμβάνονται υπόψη 
ιδίως: (α) η βιωσιμότητα της προτεινόμενης ή υφιστάμενης επένδυσης και η φερεγγυότητα του επενδυτή και (β) 
η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόμενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης, η περιφερειακή 
ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της 
εθνικής οικονομίας και ιδίως της βιομηχανίας, η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της 
εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.

4. Έγκριση ένταξης - Διαχείριση της διαδικασίας

Την ευθύνη της έγκρισης ένταξης στην διαδικασία επιφορτίζεται η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιότητάς τους ή οι νόμιμοι 
αναπληρωτές τους. 

5. Πρόνοια αναφορικά με επένδυση στην οποία έχει ήδη ξεκινήσει η αδειοδοτική 
διαδικασία

Επενδύσεις των οποίων επί μέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αιτήματος 
ένταξης σε καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων μπορούν να υπαχθούν στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων 
και να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου 3894/10, όπως ισχύει. 
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6. Διαδικασίες ενημέρωσης, υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων

6α. Διαδικασία ενημέρωσης

Ο επενδυτής ο οποίος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τη νέα διαδικασία, τις προβλέψεις και τις εξειδικεύσεις 
του νόμου ή σχετικά με τα κριτήρια υπαγωγής, επικοινωνεί με την εταιρεία «Enterprise Greece - Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώνοντας τη σχετική 
ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα      www.enterprisegreece.gov.gr. 

Εφόσον ο επενδυτής εκτιμήσει ότι η Επενδυτική Πρόταση είναι ώριμη και μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία Fast 
Track, ορίζεται συνάντηση ενημέρωσης και παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου, η οποία πραγματοποιείται  
στα γραφεία της «Enterprise Greece - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 

Η «Enterprise Greece - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατά περίπτωση 
προβαίνει σε μία εκ πρώτης όψεως εκτίμηση των δυνατοτήτων πλήρωσης των προϋποθέσεων ένταξης για τη 
διαδικασία Fast Track και ενημερώνει τον επενδυτή.

6β. Διαδικασία υποβολής

Η διαδικασία για την τυπική και επίσημη υποβολή επενδυτικής πρότασης προς υπαγωγή στον νόμο 3894/2010 
διενεργείται σε δύο στάδια:

Στάδιο 1ο: Ο ιδιώτης επενδυτής προκαταρκτικά αποστέλλει μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας της 
«Enterprise Greece - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ηλεκτρονικό αίτημα για 
τον ορισμό συνάντησης. Το αίτημα του επενδυτή συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα αρχεία:

α) Επιτελική σύνοψη (executive summary) ή το επιχειρηματικό σχέδιο της επένδυσης.

β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία (investment impact 
assessment).

Η συνάντηση οριστικής υποβολής ορίζεται κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Στάδιο 2ο: Την ημέρα της συνάντησης οριστικής υποβολής, ο επενδυτής παραδίδει τα ακόλουθα, σε τρία όμοια 
αντίτυπα αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή:

α) Αίτηση υπαγωγής

β) Επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

i. Επιτελική σύνοψη (Executive Summary).

ii. Τεκμηρίωση της ικανοποίησης των κριτηρίων του πρώτου άρθρου του νόμου 3894/10.

iii. Αιτούμενη συνδρομή από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το νόμο 3894/10.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

iv. Στοιχεία φορέα της επένδυσης Ιδίως: 

1. Επωνυμία και σύντομο ιστορικό του υποψήφιου επενδυτή. 

2. Μετοχικό σχήμα, στοιχεία φερεγγυότητας του φορέα της επένδυσης των μετόχων και εταίρων του, 
καθώς και πρότερη γενική και ειδική επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου επενδυτή. 

3. Θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, εταιρείες με συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο στις οποίες 
συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι του φορέα της επένδυσης, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για 
νομικά. 

4. Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών του υποψήφιου επενδυτή.

ν. Αναλυτικό προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) προς ένταξη. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες και στοιχεία στους κάτωθι άξονες: 

1. Επιχειρηματικό Όραμα (Vision) της νέας επένδυσης και αποστολή της εταιρείας υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου (Mission statement). 

2. Βαθμός ωριμότητας του επενδυτικού σχεδίου. 

3. Χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.

4. Ομάδα διοίκησης και διαχείρισης του έργου. 

5. Σκοπιμότητα και στόχευση της επένδυσης.

6. Απαιτούμενη αδειοδότηση για την υλοποίηση της επένδυσης. 

7. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομία της επένδυσης. 

8. Τόπος εγκατάστασης της επένδυσης, αιτιολόγηση επιλογής της τοποθεσίας εγκατάστασης, πολεοδομικά, 
χωροταξικά και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά ακινήτου (ενδεικτικά: δασικά, αρχαιολογικά, αιγιαλός, 
εφόσον έχουν περιέλθει στη γνώση του επενδυτή) και συμβατότητα με τον υφιστάμενο χωροταξικό 
σχεδιασμό. 

9. Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, προϋπολογισμός επιμέρους έργων και συνολικής επένδυσης, 
χρήσεις εγκαταστάσεων, ενεργειακά χαρακτηριστικά, έργα περιβάλλοντος χώρου, συνοδά και βοηθητικά 
έργα, έργα σύνδεσης, αποθετήρια, μηχανολογικός και άλλος εξοπλισμός. 

10. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους έργων και της συνολικής επένδυσης, καθώς και 
χρονικός ορίζοντας έναρξης λειτουργίας της επένδυσης (δεν απαιτείται για την περίπτωση υφιστάμενων 
επενδύσεων).
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11. Περιγραφή προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θα παραχθούν ή θα προσφέρονται και η εξαγωγική 
δυναμική τους. 

12. Χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και κατανάλωση στην προβλεπόμενη μονάδα. 

13. Απασχόληση: Υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασίας πλήρους, εποχικής και μερικής απασχόλησης, 
καθώς και μετατροπή σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

14. Οργανωτική δομή της νέας επιχείρησης (οργανόγραμμα εταιρείας, γεωγραφική κατανομή κ.ά.). 

15. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας της νέας εταιρείας. 

16. Στρατηγική Marketing και προώθησης. 

17. Ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής και των επί μέρους επενδύσεων.

18. Ειδική αναφορά στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας οι οποίες διατηρούνται (για την περίπτωση 
υφιστάμενων επενδύσεων).

vi. Εκτίμηση βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου: 

1. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα υποβάλλουν τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις τους για την περίοδο 
κατασκευής των υποδομών και εγκαταστάσεων και την περίοδο λειτουργίας και εκμετάλλευσης διακριτά 
και υπό μορφή λεπτομερούς μοντέλου («Χρηματοοικονομικό μοντέλο»). 

2. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη και να πραγματοποιεί 
υπολογισμούς για μεταβολές στις κύριες παραδοχές του υποψηφίου και στις παραδοχές, που επηρεάζουν 
πάσης φύσεως έσοδα και δαπάνες της Εταιρείας. 

3. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή, ανάλυση και 
τεκμηρίωση των παραδοχών στις οποίες έχουν βασιστεί οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις. 

4. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα περιλαμβάνει ανάλυση και τεκμηρίωση των επιμέρους και συνολικών 
χρηματορροών του έργου, αναλύοντας τις κύριες παραδοχές του υποψηφίου επενδυτή σε σχέση με την 
προτεινόμενη επένδυση, με βάση και σε πλήρη αντιστοιχία με το προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο 
της επένδυσης, στο οποίο θα εμφαίνονται διακριτά οποιοσδήποτε επιπτώσεις προέρχονται από τυχόν 
ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις που αιτείται ο υποψήφιος επενδυτής για περίοδο 30 ετών που άρχεται και 
περιλαμβάνει την περίοδο κατασκευής των υποδομών και εγκαταστάσεων. 

5. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα παρέχει εκτιμήσεις των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών της 
προτεινόμενης επένδυσης, όπως ενδεικτικά: εσωτερικό συντελεστή απόδοσης της επένδυσης, καθαρή 
παρούσα αξία, δείκτες εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, αποδόσεις επί του ενεργητικού, επί του 
επενδυμένου κεφαλαίου και ιδίων κεφαλαίων. 



10

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
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6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, σε τρέχουσες τιμές ανά έτος για τουλάχιστον τα 
πρώτα δέκα έτη του επενδυτικού τους σχεδίου από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κατασκευής 
των υποδομών. 

γ) Μελέτη άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), η οποία ενδεικτικά θα 
περιλαμβάνει:

1. Επιτελική σύνοψη (Executive Summary).

2. Επιδράσεις σε επίπεδο κλάδου.

3. Προοπτικές διείσδυσης εξεταζόμενης μονάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά (μερίδιο αγοράς).

4. Βελτίωση κάλυψης αναγκών εγχώριας αγοράς: α) σε επίπεδο τελικής κατανάλωσης, β) σε επίπεδο 
ενδιάμεσων αγαθών.

5. Ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου.

6. Αναμενόμενες εξαγωγές, υποκατάσταση εισαγωγών σε όγκους και ποσά.

7. Αύξηση της απασχόλησης.

8. Εισροή συναλλάγματος (από χώρες εκτός Ε.Ε.).

9. Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας (τόπος εγκατάστασης: περιοχές με ανάπτυξη χαμηλότερη από τον 
μέσο της χώρας).

10. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

11. Διαφοροποίηση προϊόντος ή/και υπηρεσιών.

12. Μεταφορά καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας από άλλα κράτη.

13. Άνοιγμα νέων αγορών ή/και δημιουργία νέας αγοράς.

14. Χρήση εγχώριων πρώτων υλών (εισροές από τοπική ή/και περιφερειακή αγορά).

15. Ανταγωνιστικό ή/και στρατηγικό πλεονέκτημα της επένδυσης το οποίο μετουσιώνεται σε εθνικό.

16. Προστιθέμενη αξία προϊόντος ή/και προσφερόμενων υπηρεσιών (ως ποσοστό της ακαθάριστης αξίας 
παραγωγής).

17. Δημιουργούμενη θετική αναγνωρισιμότητα για την χώρα και την οικονομία της.
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18. Ανάπτυξη συνεργιών, συνεργασιών και δημιουργία δικτύων ή και clusters σε επίπεδο περιφέρειας, 
χώρας ή διεθνώς.

19. Επιχειρηματική εκμετάλλευση έρευνας και τεχνολογίας, η οποία παράγεται στα ελληνικά και ξένα 
Πανεπιστήμια.

20. Ευρεσιτεχνίες -  δημιουργία καινοτομίας.

21. Παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών εισροών 
και πρώτων υλών. Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες. Περιορισμός ενεργειακού κόστους και αξιοποίηση 
Α.Π.Ε. Προστασία περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων, μείωση ρύπων, υιοθέτηση διεθνών προτύπων).

22. Θέσεις απασχόλησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

23. Δέσμευση για ανταπόδοση στην κοινωνία (κοινωνικό μέρισμα).

δ) Πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του ακινήτου καθώς και εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και των προτεινομένων μέτρων αντιμετώπισης τους, ανάλογα με το είδος και τη φύση της επένδυσης. 

ε) Πιστοποιητικά κατοχής παγίων στοιχείων ή συμβάσεις μισθώσεως ή συνεργασίας με τον κάτοχο παγίου 
στοιχείου (π.χ. γη, ευρεσιτεχνία κ.ά.). 

στ) Αντίγραφα εγγράφων σχετικά με την αδειοδότηση της εν λόγω επένδυσης (παλαιότερες προσπάθειες 
αδειοδότησης, αλληλογραφία με Υπουργεία, Υπηρεσίες και φορείς, περιληπτικό ιστορικό των ενεργειών που 
έχουν γίνει έως σήμερα). 

ζ) Νομιμοποιητικά στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, (για υφιστάμενες εταιρείες κωδικοποιημένο 
καταστατικό, δημοσιευμένα ΦΕΚ, για υπό σύσταση  εταιρείες συμβολαιογραφική πράξη καταστατικού, για 
φυσικά πρόσωπα, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, ΑΦΜ και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.) 

η) Δήλωση ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1(δ), άρ. 14, Ν.3894/2010, 
όπως ισχύει. 

θ) Αποδεικτικό καταβολής της πρώτης δόσης (10%) της Διαχειριστικής Αμοιβής της επενδυτικής πρότασης 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3894/2010, η οποία δεν επιστρέφεται. Το συνολικό ποσό της Διαχειριστικής 
Αμοιβής καθορίζεται στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης και το ύψος της δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των €100.000 και μεγαλύτερο των €300.000 (πλέον ΦΠΑ). (Σημείωση: Με απόφασή της η Δ.Ε.Σ.Ε 
μπορεί να ορίσει επιπρόσθετη ειδική Διαχειριστική Αμοιβή για την επαναξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων). 

ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1559/1986, περί της γνησιότητας και του αληθούς των στοιχείων και δεδομένων που 
περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα φάκελο, σύμφωνα με την παράγραφο 1(στ), άρ. 14, Ν.3894/2010, όπως 
ισχύει. 
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ια) Κάθε πρόσθετο στοιχείο το οποίο εκτιμάται ως απαραίτητο για την τεκμηριωμένη παρουσίαση του επενδυτικού 
σχεδίου και των επιπτώσεων του σύμφωνα με το νόμο.

ιβ) Κάθε επιμέρους στοιχείο όπως αυτό αποφασίζεται ή εξειδικεύεται από αποφάσεις της ΔΕΣΕ.

Κατά την παραλαβή του επενδυτικού σχεδίου και των συνοδευτικών αυτού εγγράφων, ένα εκ των τριών αντιτύπων 
απαραιτήτως αριθμείται, σφραγίζεται και μονογράφεται και από τα δύο μέρη και εν συνεχεία φυλάσσεται από 
την «Enterprise Greece - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», ως «πρωτότυπο 
αρχείο» (master copy). 

Με το πέρας της παραλαβής υπογράφεται από τα μέρη πρακτικό παραλαβής επενδυτικού σχεδίου, το οποίο 
λαμβάνει σχετικό πρωτόκολλο. 

Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση ελλείψεως τυπικά απαιτούμενου δικαιολογητικού εγγράφου, η αίτηση 
υπαγωγής δεν λαμβάνει το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. 

Η προθεσμία των 15 ημερών για την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης από την «   Enterprise Greece - 
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ξεκινά με την υπογραφή πρακτικού παραλαβής 
επενδυτικού σχεδίου με την προϋπόθεση της υποβολής πλήρους φακέλου.

6γ. Υποχρεώσεις εντασσομένων - Διαδικασίες αδειοδότησης της επένδυσης 

Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ο 
επενδυτής καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.) του υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

1) αποδεικτικό καταβολής του υπολοίπου της Διαχειριστικής Αμοιβής στην «Enterprise Greece - Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της 
Διαχειριστικής Αμοιβής εντός ενενήντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής, θεωρείται ότι 
ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

2)  πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδοση των 
σχετικών αδειών. Η Γ .Δ.Σ.Ε. υποχρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπηρεσίες που είναι 
αρμόδιες για την έκδοση των αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία 5 ημερών. 

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη, όπου σύμφωνα με τον παρόντα νόμο απαιτείται η σύμπραξη 
διοικητικών αρχών, η σχετική διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται και οι αναγκαίες γνώμες και άδειες για την 
εκτέλεση των έργων εκδίδονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. 
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Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων:

- επιτρέπονται, σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από
τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής (Αρ. 7, Ν.3894/2010, όπως ισχύει).

- επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας μετά από αίτηση της Γ.Δ.Σ.Ε. (Αρ.8, Ν.3894/2010,
όπως ισχύει).

- ορίζονται με ΚΥΑ τα βοηθητικά και συνοδά έργα εξωτερικής υποδομής (Αρ.9, Ν.3894/2010, όπως ισχύει).

- προβλέπεται ειδική διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (Αρ.10, Ν.3894/2010, όπως ισχύει).

- δύναται, επί ιδιωτικών ακινήτων, μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να καταρτίζονται, από τη Γενική Γραμματεία 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
κατά τις διατάξεις του άρθρου 24, Ν.3894/2010, όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο των αδειοδοτικών διαδικασιών των Στρατηγικών Επενδύσεων καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα 
από την κείμενη νομοθεσία παράβολα, με έκπτωση 10% επί του συνόλου τους.

Τέλος, με το νόμο που κυρώνει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου ή την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η 
παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της 
στρατηγικής επένδυσης, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής 
πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς 
φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων, σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής 
της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της 9.8.2008, σελ. 3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά, κατά τον ως άνω Κανονισμό όπως εκάστοτε ισχύει και κατά 
την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης ή γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κατά περίπτωση 
απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία Fast Track μπορείτε να επικοινωνείτε με την 
εταιρεία ENTERPRISE GREECE - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (ENTERPRISE 
GREECE S.A.) μέσω της ειδικής σχετικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.enterprisegreece.gov.gr

ENTERPRISE GREECE - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
Τηλ. : 210 3355700, Fax:   210 3355742 
www.enterprisegreece.gov.gr
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