Κατάθεση υπομνήματος θέσεων και προτάσεων για το «Αναπτυξιακό
Πολυνομοσχέδιο»
Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων, που αφορούσαν στο «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»,
και έχουν προκύψει μετά από διαβούλευση των υπηρεσιών του ΣΒΕ με τις επιχειρήσεις μέλη
του, κατέθεσε, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, ο Σύνδεσμος, στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη.
Η Διοίκηση του Συνδέσμου, και οι επιχειρήσεις μέλη του, θεωρούν ότι το σύνολο των
διατάξεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εισφέρουν θετικά στην επίλυση χρονιζόντων
προβλημάτων για τη βιομηχανία. Παράλληλα, είναι βέβαιο ότι το «Αναπτυξιακό
Πολυνομοσχέδιο» θα λειτουργήσει άμεσα προς την κατεύθυνση προσέλκυσης και
υλοποίησης επενδύσεων και ειδικά παραγωγικών επενδύσεων, προς όφελος της
περιφερειακής ανάπτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης.
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του υπομνήματος
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) πρόκειται για σημαντική προσπάθεια
βελτίωσης του ν.4608/2019, στην κατεύθυνση υλοποίησης «Στρατηγικών Ιδιωτικών
Επενδύσεων», και μάλιστα «Στρατηγικών Ιδιωτικών Παραγωγικών Επενδύσεων»
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 κλπ.
ΑΡΘΡΟ 2
Ο ΣΒΕ θεωρεί ότι το σύνολο των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β’ του
πολυνομοσχεδίου επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στη διαδικασία υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων και ειδικά στο πεδίο της καταβολής των ενισχύσεων, που μέχρι σήμερα
αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την υλοποίηση επενδύσεων.
Όμως, θα πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις στο πολυνομοσχέδιο και για την άρση των
αναίτιων καθυστερήσεων που παρατηρούνται διαχρονικά και σε άλλα σημαντικά πεδία για
την υλοποίηση (παραγωγικών) επενδύσεων όπως: καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και
έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και στις αποφάσεις τροποποίησης, στο χρόνο
εκταμίευσης των ενισχύσεων, κλπ..
Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΒΕ υποστηρίζει ότι ο αναπτυξιακός νόμος που θα ισχύσει μετά την
ψήφιση των σχετικών τροποποιήσεων από τη Βουλή των Ελλήνων, θα πρέπει να έχει ως
αποκλειστική στόχευση την ενίσχυση κατά προτεραιότητα επενδύσεων, για την παραγωγή
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΡΘΡΑ 3 -8
Ο «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης» αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση και τομή στα μέχρι σήμερα
ισχύοντα. Η υλοποίησή του αναμένουμε να διευκολύνει και να επιταχύνει την υλοποίηση
επενδύσεων, που είναι κεντρικό ζητούμενο για την ανάπτυξη της χώρας μας.
Για τον ΣΒΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή του «Ενιαίου Ψηφιακού
Χάρτη» είναι η οριστικοποίηση των δασικών χαρτών και η θεσμοθέτηση των χρήσεων γης σε
ολόκληρη τη χώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος της ημιτελούς
λειτουργίας του, άρα, στην ουσία του της μη λειτουργίας του, γεγονός που συνεπάγεται
σπατάλη πόρων από το δημόσιο χωρίς ουσιαστικό ανταποδοτικό όφελος για την οικονομία.
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9
Η δημιουργία του «Εθνικού Μητρώου Υποδομών» σε ψηφιακή και προσβάσιμη μορφή,
κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική μεταρρύθμιση, και αναμένεται να οδηγήσει στην περαιτέρω
αξιοποίηση του κρατικού κτιριακού αποθέματος, καθώς και των άλλων υποδομών που
κατέχει και διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστούμε να υπάρξουν Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό
Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες υποδομές, γεγονός που αφενός
συνιστά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, και αφετέρου υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και
δημιουργία θέσεων εργασίας.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΑΡΘΡΑ 11-12
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβάλλουν στη
βασική αρχή απλοποίησης των διαδικασιών εγκατάστασης και ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας εντός Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) και της λειτουργίας των ίδιων των
ΕΠ.
Ο ΣΒΕ εκτιμά ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η προσθήκη επιπλέον διατάξεων για την επίλυση
λοιπών ζητημάτων της νομοθεσίας για τα ΕΠ και την πρόβλεψη πρόσθετων κινήτρων για την
εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός αυτών
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 13
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 48Α του ν.4442/2016
Αντικατάσταση της παραγράφου 9α του άρθρου 20 του ν.3982/2011 (Κριτήρια
κατάταξης)
Αντικατάσταση της παραγράφου 9β του άρθρου 20 του ν.3982/2011 (Διασαφήνιση
αντιφάσεων, επέκταση σε αγορά γηπέδων)
Προσθήκη στην παράγραφο 9 του άρθρου 20 του ν.3982/2011 (Επαναχρησιμοποίηση
βιομηχανικών κτιρίων)

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 15

Ο ΣΒΕ εκτιμά ότι θα πρέπει η αρμοδιότητα έκδοσης των Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (αποκλειστικά για τις βιομηχανικές δραστηριότητες) κατηγορίας Α2
να περάσει στις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες θα
προσομοιάζουν έτσι με Υπηρεσίες one stop shop για την αδειοδότηση των βιομηχανικών
δραστηριοτήτων επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αφενός μείωση του απαιτούμενου
χρόνου για τη συνολική αδειοδότηση αλλά και αφετέρου καλύτερο έλεγχο των
περιβαλλοντικών παραμέτρων των επιχειρήσεων αυτών.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΑ 42-44
Η υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών» αποτελεί πάγιο
αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης και
αποτελεσματικότερης λειτουργίας του κράτους. Η υλοποίησή του αναμένεται να οδηγήσει
αφενός στον εξορθολογισμό των διαδικασιών που εφαρμόζει η δημόσια διοίκηση και
αφετέρου στην εξοικονόμηση πόρων, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για τη
λειτουργία του κράτους.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το πρόγραμμα τελεί υπο την εποπτεία του
Πρωθυπουργού, άρα, αποδίδεται ιδιαίτερη αξία στην υλοποίησή του. Επιπλέον, η θέσπιση
απολογιστικής διαδικασίας ανά εξάμηνο με αναφορά που υποβάλλεται στον ίδιο τον
Πρωθυπουργό, αποτελεί σημαντική καινοτομία για την υλοποίηση παρόμοιων
εμβληματικών για τη λειτουργία του κράτους πρωτοβουλιών. Ο ΣΒΕ προτείνει το
συγκεκριμένο «σχήμα» απολογισμού, να θεσμοθετηθεί οριζόντια σε κάθε κυβερνητική
μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία.
ΜΕΡΟΣ ΙΒ’: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΑ 49-62
Με τα άρθρα 49 έως 62 του σχεδίου νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο» τίθενται
χρονίζοντα εργασιακά ζητήματα και δίνονται στοχευμένες λύσεις προς τη σωστή
κατεύθυνση, που θα διευκολύνουν τη διοίκηση και τον επιχειρηματικό κόσμο.
Πέραν των όσων ήδη αναφέρονται στο σχέδιο νόμου για το Μητρώο παραβατών για την
αδήλωτη εργασία, θα θέλαμε να επανέλθουμε στη δημιουργία του Λευκού Μητρώου
Επιχειρήσεων, που θα επιβραβεύει τις συνεπείς επιχειρήσεις.
Η δημιουργία της λίστας συνεπών επιχειρήσεων στο Σύστημα Περσέας:
• αναδεικνύει τη δύναμη του «καλού παραδείγματος» προωθώντας μια θετική αντίληψη
για τη σχέση πολιτείας – επιχειρηματικότητας
• δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνονται στη
λίστα,
• αποτελεί κίνητρο για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ενώ
• προσανατολίζει τον ελεγκτικό μηχανισμό στις περιπτώσεις παραβατικότητας.
Ο ΣΒΕ θα προχωρήσει στην κατάθεση συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων για την
επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων στην κατεύθυνση των κριτηρίων ένταξης στο Λευκό
Μητρώο και των αντίστοιχων κινήτρων επιβράβευσης, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις συνεπείς επιχειρήσεις πέραν
των μειώσεων που ήδη προβλέπει το παρόν σχέδιο νόμου.

