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ΝΕΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ  4399/2016 & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ν.3299/04 & ν.3908/11  

 

A. ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ( NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635 – ΦΕΚ Α’ 167 / 30-10-2019 ) 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4399/2016 που τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, ψηφίσθηκαν οι κάτωθι βελτιωτικές αλλαγές αναφορικά με τις 

διαδικασίες Ελέγχου και Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Νόμων, ήτοι : 

 

1. Μετά από αίτηση του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται , δύναται να πιστοποιηθεί 

η Ολοκλήρωση και Έναρξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή της ενίσχυσης από ορκωτό 

ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’επιλογή του φορέα. 

2. Στην κατά τα ως άνω διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της Επένδυσης 

δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου 

3. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας έκαστης Επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία 

υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία εισηγείται στην Υπηρεσία του Υπουργείου. 

4. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 δεν εντάσσονται ως επιλέξιμες οι δραστηριότητες 

«-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), -09.1- (Υποστηρικτικές 

δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου) και -09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή 

λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα. 

5. Εντάσσονται πλέον ως επιλέξιμες στο Νόμο οι Δραστηριότητες «-53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες» 

και «-60- Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών» 

 

 

B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 (Α΄ 8) 

Με νομοθετική πράξη που προωθεί τοΥπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η προθεσμία ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που 

έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους παρατείνεται ως εξής: 

1. Για τα Επενδυτικά Σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04 και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 76 του 

ν.4399/16 ή τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.3299/04, έως την 31/12/2020, εφόσον είχε ολοκληρωθεί 

αποδεδειγμένα το 50% του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι και την 30/6/2017 και εντούτοις δεν έχει γνωστοποιηθεί η Υλοποίηση 

αυτή στην αρμόδια Υπηρεσία, με την υποβολή είτε Υπεύθυνης Δήλωσης είτε αιτήματος ελέγχου. 

 

2. Για όλα τα Επενδυτικά Σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/11 έως την 31/12/2020. 

 

Η ομάδα της Energy Financial Group, έχοντας διαχειριστεί σημαντικό αριθμό ενεργών Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υποβληθεί ή / και 

υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις των ν.3299/2004, ν.3908/2011 και ν.4399/2016 

Τονίζει: Τη σημαντικότητα επιμελούς παρακολούθησης των συνεχών νομοθετικών αλλαγών και την αναγκαιότητα για άμεση προσαρμογή 

στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κείμενη νομοθεσία με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση των Επενδυτικών Σχεδίων.  

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των παραπάνω. 

 

Με εκτίμηση, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 


