
Στις 17 Απριλίου 2019 ψηφίστηκε από τη 
Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατά-
ξεις» που αφορά, μεταξύ άλλων, στο νομικό 
πλαίσιο για τις «Στρατηγικές Επενδύσεις» 
στην Ελλάδα. Ο νέος νόμος αποσκοπεί στο 
να εκσυγχρονίσει το συναφές θεσμικό πλαί-
σιο για την προσέλκυση στρατηγικών επεν-
δύσεων με το σκεπτικό ότι το προϋπάρχον 
πλαίσιο είχε αναπτυχθεί μέσα στις συνθή-
κες της κρίσης χωρίς ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα, όπως άλλωστε επισημαίνεται και 
στη σχετική αιτιολογική έκθεση.
Οι ρυθμίσεις του νέου νόμου βασίζονται σε 
δύο πυλώνες: Πρώτον, στην παροχή ωφε-
λημάτων και κινήτρων (όπως κλιμακούμε-
να φορολογικά κίνητρα, κίνητρα χωροθέτη-
σης και χωρικής ανάπτυξης, χορήγησης ενι-
σχύσεων και ταχείας αδειοδότησης, προ-
σφυγή σε διαιτησία για την επίλυση διαφο-
ρών) προκειμένου το νέο θεσμικό πλαίσιο 
να είναι πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό 
για τους επενδυτές. Δεύτερον, στη δημι-
ουργία μιας ασφαλούς, διαφανούς και τα-
χείας διαδικασίας για τους επενδυτές και 
την υλοποίηση των επενδύσεων που δια-
σφαλίζει και το δημόσιο συμφέρον.
Ο νέος νόμος εισάγει ορισμένες ενδιαφέ-
ρουσες καινοτομίες, όπως:

• Ο ορισμός προθεσμίας 45 ημερών για 
την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης 
άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για 
την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγι-
κής επένδυσης.

• Η πρόβλεψη σύνταξης Μνημονίου Συνερ-
γασίας μεταξύ του φορέα της επένδυσης 
και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο πε-
ριέχει νομικές δεσμεύσεις των μερών σχε-
τικά με την υλοποίηση της επένδυσης, το 
χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής διαδι-
κασίας και υλοποίησης της επένδυσης, τη 
χρηματοδότηση του έργου.

• Η εισαγωγή της δυνατότητας επίλυσης 
διαφορών που ανακύπτουν από το Μνη-
μόνιο Συνεργασίας μεταξύ του φορέα της 
επένδυσης και του Δημοσίου μέσω επεν-

δυτικής διαιτησίας που διεξάγεται σύμ-
φωνα με τον «Κανονισμό Διαφάνειας στις 
δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυ-
τών-Κρατών» (με το νέο άρθρο 1, παρά-
γραφος 4, όπως υιοθετήθηκε το 2013) 
της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 
το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL).

Απομένει, πλέον, να διαπιστωθεί στην πρά-
ξη, εάν πράγματι ο νέος νόμος θα διορθώ-
σει ή και θα εξαλείψει τις αστοχίες του προ-
ϋφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις 
στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η 
παροχή κινήτρων και ενισχύσεων αναμένε-
ται να συμβάλει σημαντικά προς την κατεύ-
θυνση της τόνωσης του επενδυτικού ενδια-
φέροντος για την υλοποίηση στρατηγικών 
επενδύσεων, με την προσδοκία ότι το νέο 
πλαίσιο θα επιφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου για τους επενδυτές, στοχεύοντας 
παράλληλα στη θωράκιση του δημοσίου 
συμφέροντος με τη διάχυση των ωφελειών 
από την υλοποίηση επενδύσεων.
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