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1. «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και 
στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» 

 
2. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»  

 
3. «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»  
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 «Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση και ρύθμιση 
ειδικότερων ζητημάτων 
απολιγνιτοποίησης» 

 

 

 

 «Στρατηγικές επενδύσεις και 
βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος μέσω της 
επιτάχυνσης διαδικασιών στις 
ιδιωτικές και στρατηγικές 
επενδύσεις και δημιουργία 
πλαισίου για τις εταιρείες 
τεχνοβλαστούς» 

 

 

 

2ο Σχέδιο Νόμου 1ο Σχέδιο Νόμου  

 

 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα 

Ισχυρή Ανάπτυξη»  

3ο Σχέδιο Νόμου 

 3 Νομοσχέδια 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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1. Σχέδιο Νόμου 
  

«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και 
στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Παθογένειες 

 Παράλληλη ισχύς και εφαρμογή 
διατάξεων των δύο νόμων.  

 Ρύθμιση των ίδιων ζητημάτων 
με διαφορετικό τρόπο. 

 Δυσχέρεια κατανόησης του 
νομοθετικού πλαισίου. 

 Ανασφάλεια δικαίου για τους 
επενδυτές. 
 

Ενοποίηση όλων των διατάξεων 
περί στρατηγικών επενδύσεων 

σε ένα ενιαίο κείμενο 

Ενιαία ρύθμιση των ζητημάτων 
που αφορούν στις Σ.Ε. 

Ασφάλεια δικαίου για τους 
επενδυτές 

 

 

 

Πλεονεκτήματα 

 Ενοποίηση των διατάξεων περί Στρατηγικών Επενδύσεων 
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Εισαγωγή Νέων Κατηγοριών, Νέων Κινήτρων & Νέων Χρήσεων στις Σ.Ε. 

 Επιχορήγηση – Φορολογική Απαλλαγή 
 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης  
 

 Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης 
απασχόλησης 

 
 

«Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής 
Σημασίας» 

Εισαγωγή Κινήτρων 

Αγροδιατροφή, Έρευνα & Καινοτομία, Βιοτεχνολογία, 
Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαχείριση Απορριμμάτων, 
Ψηφιακός μετασχηματισμός, Cloud Computing 

3 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Νέες Επενδυτικές Δραστηριότητες  

 Πράσινη οικονομία, Καινοτομία, Ενίσχυση της ελληνικής 
οικονομίας και την ανταγωνιστικότητας 

 (σύσταση επιτροπής) 

1 Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας 

Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων 

 του ν. 3982/11 (Α’ 143) 

2 

Αυτοδίκαια Εντασσόμενες (IPCEIs) 

Εισαγωγή IPCEIs (Important Projects of Common 
European Interest) 

4 

Επιχειρηματικά Πάρκα 

Κέντρα Δεδομένων   
(Data Centers) 

Μόνιμες εγκαταστάσεις 
κινηματογραφικών παραγωγών 

(Studios) Προσθήκη Νέων 
χρήσεων γης  
εκπόνηση ΕΣΧΑΣΕ  
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Επιτάχυνση Διαδικασιών Αδειοδότησης & Ελέγχου στις Σ.Ε. 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

 Παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε επένδυσης από  

ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ή Πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα  

Επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης 
 

Ανάθεση μέρους αδειοδότησης σε πιστοποιημένους αξιολογητές  
(Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ) 



Νομοθετικές Βελτιώσεις στις Ιδιωτικές Επενδύσεις (1/3)  

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

1 
Επενδυτικά σχέδια > 1.000.000 ευρώ  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Επενδυτικά σχέδια  =< 1.000.000 ευρώ  Περιφέρειες της χώρας  

2 Τα επενδυτικά σχέδια > 700.000 ευρώ  ελέγχονται υποχρεωτικά από ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ σε όλα 
τα καθεστώτα (δυνατότητα ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης) 

3 
Επιτάχυνση & Ευελιξία της διαδικασίας αξιολόγησης επενδύσεων (Χρονικό όριο αξιολόγησης 45 
ημέρες  ορκωτός ελεγκτής σε 8 ημέρες & ευελιξία στη σύνθεση επιτροπής) 

7 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Νομοθετικές Βελτιώσεις στις Ιδιωτικές Επενδύσεις (2/3) 

Απλοποίηση 
διαδικασίας ελέγχου 

1 στάδιο 

5  
Τροποποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου με 
υπεύθυνη δήλωση του 

επενδυτή 
 

Έλεγχος υλοποίησης  
διαζευκτικά στο 50% ή 
στο 65% της επένδυσης 

6 7 

Συνδυασμός 
πρωτογενούς τομέα και 

μεταποιητικής 
δραστηριότητας  

8 

Επαναλειτουργία 
βιομηχανικών μονάδων 

 

8 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Πρόβλεψη δυνατότητας χορήγησης προσωρινής άδειας εγκατάστασης στις αλλοδαπές υπό εγκατάσταση 
εταιρείες.  

 

Τροποποιήσεις – Κεφάλαια Εξωτερικού  

Συμπερίληψη στην απόφαση υπαγωγής περισσοτέρων αυτοτελών εγκαταστάσεων της ίδιας εταιρείας. 

 Προσθήκη προθεσμίας 30 ημερών για κάθε τροποποίηση των αποφάσεων, ανεξαρτήτως φύσης αυτής (είτε 
αφορά στο περιθώριο είτε στις λήπτριες εταιρείες είτε σε οποιοδήποτε άλλο προς ρύθμιση θέμα). 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Τεχνοβλαστοί (SPIN OFF) 

Οι ερευνητές στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στη χώρα μας, 
αναπτύσσουν αξιόλογες εφευρέσεις και πρωτοπορούν διεθνώς με την ερευνητική τους 
δραστηριότητα. Ωστόσο, είναι ανάγκη να αποκτήσουν την κατάλληλη υποστήριξη σε 
υποδομές και νομικό πλαίσιο, ώστε αυτή η έρευνα να μεταφέρεται στην αγορά, να 
μεταλλάσσεται σε προϊόντα, νέες υπηρεσίες και οφέλη για την κοινωνία. 

  Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου 
»  
Με γνώμονα την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα που 
παράγει, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία για 
Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς (Spin Off). Πρόκειται για Εταιρείες που ιδρύονται από τους 
Ερευνητικούς Οργανισμούς και αποτελούν τους αρμόδιους φορείς ώστε να αξιοποιείται 
εμπορικά η διανοητική ιδιοκτησία που παράγεται. 

Σε τί αφορά:  
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Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Τεχνοβλαστοί (SPIN OFF) 

Πού βρισκόμαστε:   

Η Ελληνική Πολιτεία, μέχρι πρότινος, διέθετε ένα 
ημιτελές ρυθμιστικό πλαίσιο προς αυτή την 
κατεύθυνση, το οποίο περιείχε αρκετές ασάφειες και 
διατάξεις συχνά αντιφατικές μεταξύ τους. Aυτό 
αποθάρρυνε την δημιουργία φορέων που θα 
βοηθούσαν τους Ερευνητικούς Οργανισμούς να 
αξιοποιήσουν την έρευνα που παράγουν. Με το 
σχέδιο νόμου θεσμοθετούμε ένα ξεκάθαρο και 
λειτουργικό πλαίσιο για τους τεχνοβλαστούς, 
στοχεύοντας στη δημιουργία περισσότερων τέτοιων 
εταιρειών. 

Μικρός αριθμός την 
τελευταία οκταετία,  

όπως αποτυπώνεται και στο 
Elevate Greece 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Με τον νέο νόμο, ορίζεται ποιες εταιρείες θα αποτελούν Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς ενώ οι νέοι φορείς θα 
καθορίζονται με βάση την ιδιότητα των ιδρυτών και το επιχειρηματικό τους αντικείμενο.  1 

2 Πλέον, οι Ερευνητές, που έχουν αναπτύξει την προς αξιοποίηση έρευνα, αποκτούν ξεκάθαρα δικαιώματα και 
πρωταγωνιστικό ρόλο. 

3 
Σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, αποσαφηνίζεται πως αυτά θα ορίζονται από τους 
Κανονισμούς των Οργανισμών ενώ στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, ορίζεται πως πλήρης 
δικαιούχος των δικαιωμάτων είναι ο Ερευνητικός Οργανισμός με υποχρέωση απόδοσης ωφελημάτων στον 
Ερευνητή. 

Τεχνοβλαστοί (SPIN OFF) 

Τί πετυχαίνουμε:  
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Ευκαιρίες για οικονομική υποστήριξη μέσω του οικοσυστήματος καινοτομίας και την Πολιτεία.  

6 

Εισάγεται ο θεσμός της Σύμβασης-Τεχνοβλαστού. Πρόκειται για μία αναλυτική ρύθμιση της σχέσης μεταξύ του 
Ερευνητικού Οργανισμού και της Εταιρείας μέσω της οποίας, εκτός των άλλων θα γίνεται η παραχώρηση της 

αξιοποίησης της εκάστοτε διανοητικής ιδιοκτησίας και γνώσης που αναπτύχθηκε στον οργανισμό.  

4 

Επιπλέον, προβλέπονται οι δυνατότητες και οι όροι συμμετοχής επενδυτών στο εταιρικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας, ενώ στο νέο νόμο υπάρχει πρόβλεψη για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη 

λειτουργία της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού. 

5 

Εντάσσονται μέσω της fast track διαδικασίες στο Elevate Greece, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε οικονομικά 
οφέλη όπως τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, οι δράσεις ΕΣΠΑ και η έκπτωση του 50% από το 

φορολογητέο εισόδημα των επενδυτικών αγγέλων.  

7 

Σχετικά με τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (βλ. δράση ΕΣΠΑ) προωθούνται δράσεις για την στήριξη τους 
ώστε η επιστημονική γνώση να μπορεί να εξελιχθεί και σε καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα. 

8 

Τεχνοβλαστοί (SPIN OFF) 
Τί πετυχαίνουμε:  

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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2. Σχέδιο Νόμου  
 

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»  

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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Αντικείμενο & Σκοπός 

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη και 
κυκλική οικονομία, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο ΔΑΜ, το 

Πρόγραμμα ΔΑΜ και τα συνοδά αυτού Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). 

Οικονομικός μετασχηματισμός μέσω της διαφοροποίησης της 
παραγωγικής βάσης των επηρεαζόμενων περιοχών. 

Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την αντικατάσταση 
του άνθρακα από βιώσιμες κι ανταγωνιστικότερες μεθόδους 

ηλεκτροπαραγωγής. 

1.  

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης  

ΕΣΔΙΜ  
Δυτικής Μακεδονίας 

ΕΣΔΙΜ  
Μεγαλόπολης  

(και Δήμοι Οιχαλίας, Γορτυνίας, 
Τρίπολης) 

 
ΕΣΔΙΜ  

Νήσοι Βορείου – Νοτίου 
Αιγαίου – Κρήτη 

 

1 

2 

3 

Πυρήνας 

Μεταβιβαζόμενη έκταση 

(148.416 στρ) 

Ζ.ΑΠ  
Ζ.ΑΠ. Κοζάνης 

Z.ΑΠ. Φλώρινας 
Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης 

  

Περιοχές των 
λιγνιτικών πεδίων 

και μονάδων 
παραγωγής 

ενέργειας της Δ.Ε.Η. 

148.416 στρ. 

Προς αποκατάσταση: 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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Φορείς Υλοποίησης  

Ειδική Υπηρεσία  
Δίκαιης 

Αναπτυξιακής 
Μετάβασης  

ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. 

1 2 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ – Αρμοδιότητες  

 
Διαχείριση & συντονισμός της αξιοποίησης 

όλων των διαθέσιμων εθνικών ή ευρωπαϊκών 
πηγών χρηματοδότησης. 

 

Κεντρικός σχεδιασμός & προγραμματισμός 
των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης (ΔΑΜ)  

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
διαδικασιών υλοποίησης των έργων, 

επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ. 

Επεξεργασία και εισήγηση τρόπων 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που 

ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων. 

Σύνταξη εκθέσεων υλοποίησης των έργων, 
επενδύσεων και αναπτυξιακών 

σχεδίων ΔΑΜ και αναφορών για την επίτευξη 
των στόχων της.  

Συντονισμός και διευκόλυνση της 
επικοινωνίας για θέματα υλοποίησης των 

έργων, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 



Λειτουργία ως Βασικός Τελικός Δικαιούχος του 
Προγράμματος ΔΑΜ. 

Λειτουργία ως επισπεύδων φορέας για τη σύνταξη των Ε.Π.Σ. 
καθώς και ως αναθέτουσα αρχή ως προς τις σχετικές 

μελέτες & διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων. 

Οικονομικός μετασχηματισμός μέσω της διαφοροποίησης της 
παραγωγικής βάσης των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης. 
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Ωρίμανση, ανάθεση και παρακολούθηση έργων, τα οποία 
υλοποιούνται στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 

υπό τη μορφή ΣΔΙΤ. 

Παροχή συνολικής και διαρκούς εξατομικευμένης 
υποστήριξης (end-to-end services) σε υποψηφίους φορείς 

επενδυτικών  σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές ΔΑΜ. 

Συστήνεται: 

 Ν.Π.Ι.Δ. με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» 
και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». 

 

 Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος κατά τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο 
για θέματα ΔΑΜ. 

 

Σκοπός: 

 

 

 

 

Σύσταση της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. - Σκοπός 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 



20 

3. Σχέδιο Νόμου  
 

«Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»  

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 



 13 Νέα Θεματικά Καθεστώτα Ενισχύσεων 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

   Ψηφιακός &Τεχνολογικός 
Μετασχηματισμός 

επιχειρήσεων 

    Έρευνα και 
εφαρμοσμένη καινοτομία 

Ενίσχυση τουριστικών 
επενδύσεων 

Πράσινη Μετάβαση - 
Περιβαλλοντική Αναβάθμιση 

Επιχειρήσεων  

Αγροδιατροφή – πρωτογενής 
παραγωγή και μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων - αλιεία  

Εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού 

Νέο Επιχειρείν 

Μεταποίηση - 
Εφοδιαστική αλυσίδα 

Μεγάλες Επενδύσεις 

 Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση 

Επιχειρηματική 
εξωστρέφεια 

Ευρωπαϊκές αλυσίδες 
αξίας 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 
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Επιχειρηματικότητα 360ο 
13 
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 Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 - 2027 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Προσαυξημένα ποσοστά 
ενισχύσεων στο σύνολο σχεδόν 

των Περιφερειών της χώρας 

Αναμένεται η έγκριση του 
χάρτη από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή  

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
προβλέπεται προσαύξηση +20% και 
+10% σε σχέση με τα προβλεπόμενα 
ποσοστά ενίσχυσης για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις 
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1 
Επενδυτικά σχέδια > 1.000.000 ευρώ  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Επενδυτικά σχέδια  =< 1.000.000 ευρώ  Περιφέρειες της χώρας 

2 

Δυνατότητα αξιοποίησης και άλλων τμημάτων του ΓΑΚ εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 
(Έρευνα & Καινοτομία, ΜμΕ, Προστασία Περιβάλλοντος)  

Τα επενδυτικά σχέδια > 700.000 ευρώ  ελέγχονται υποχρεωτικά από ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ σε όλα 
τα καθεστώτα (δυνατότητα ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης) 

3 

Νομοθετικές Ρυθμίσεις Νέος Αναπτυξιακός (1/2) 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Ο έλεγχος πληρότητας κατά την υποβολή των αιτήσεων γίνεται βάσει τυποποιημένου συστήματος 
μέσω του ΠΣ – Αν 

4 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Νομοθετικές Ρυθμίσεις Νέος Αναπτυξιακός (2/2) 

Για όσα επενδυτικά 
σχέδια  έρχονται στη ΓΔΙΕ 
εισάγεται η υποχρεωτική 

συνυποβολή έκθεσης 
πιστοποίησης από μέλος 

του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου το οποίο 
είναι και μέλος ΕΜΠΑ  

επιτάχυνση της 
διαδικασίας Αξιολόγησης. 

Οι Επιτροπές 
Αξιολόγησης θα 

αποτελούνται  από μέλη 
προερχόμενα από όλους 
τους φορείς υποδοχής 

των επενδυτικών σχεδίων 
και όλων των υπηρεσιών 

του Υπουργείου. 

Νέο θεσμικό όργανο για 
την αξιολόγηση των 

τροποποιήσεων 
αποφάσεων υπαγωγής 
 επίλυση προβλήματος 
συσσώρευσης αιτημάτων 

τροποποίησης που 
εξετάζονται κατά το 

στάδιο ολοκλήρωσης. 

5 6 7 



Υποβολή αίτησης 
υπαγωγής στο ΠΣ Αν 

Έλεγχος πληρότητας, 
νομιμότητας, 

Αξιολόγηση από 
Επιτροπή 

Αξιολόγησης 

Σύνταξη 
προσωρινού πίνακα 

Υποβολή ενστάσεων  
& Εξέταση 

Ενστάσεων από την 
Επιτροπή  

Σύνταξη οριστικού 
πίνακα και έκδοση 

απόφασης 
υπαγωγής 

 Διαδικασίες Αξιολόγησης & Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων 

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Υποβολή αιτήματος 
ελέγχου  

 ΟΕΕ έως 700 χιλ. € 
Ορκωτός > 700 χιλ. €  

Έκθεση ελέγχου 

 (ΟΕΕ ή ορκωτός) 

Έκδοση απόφασης 
πιστοποίησης 
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 
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1. «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και 
στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» 

 
2. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»  

 
3. «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»  

 
 

 


