
 
                                                                                    Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2023 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: «Αναπτυξιακός Νόμος: Βιώσιμες και παραγωγικές επενδύσεις ή μία ακόμη 

εξαπάτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη;» 

Σε πρόσφατο άρθρο του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων διαβεβαίωσε ότι «το 
επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο όπως αποτυπώνεται στα επενδυτικά 
σχέδια που έχουν υποβληθεί και υποβάλλονται [μεταξύ άλλων και] μέσω του καινούριου 
Αναπτυξιακού Νόμου». Την ίδια στιγμή όμως δημοσιεύματα στον Τύπο και σε ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες υπό σύσταση εταιρείες, οι οποίες, παρόλο που 
έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο (οριστική υπαγωγή) ήδη από το 2020, δεν φαίνεται 
να διαθέτουν ακόμη και σήμερα τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως η επιχειρηματική 
δομή ή το κεφάλαιο προκειμένου να προχωρήσουν τις σχετικές επενδύσεις. Επιπλέον, 
ερωτηματικά προκύπτουν σχετικά με την φορολογική έδρα πολλών μετόχων εταιρειών, 
που εμφανίζονται εκτός Ελλάδας. 

Τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια συγκαταλέγονται στις “επενδύσεις” εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει να παρουσιάζει ως μέρος 
του success story της. 
 
Επειδή, η υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων είναι απολύτως κρίσιμη για την 
ελληνική οικονομία 
 
Επειδή, ιδιαίτερα στην εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, οι πόροι 
των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτει η χώρα θα πρέπει να αξιοποιούνται με τον 
πιο δίκαιο και αποδοτικό τρόπο για τις ελληνικές επιχειρήσεις 
 
Επειδή, η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχει την 
παραμικρή πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 
 

  
1. Ποια είναι αναλυτικά η πρόοδος στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων 

που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο από την κυβέρνηση της ΝΔ από 
το 2019 και μετά;   

2. Πόσα επενδυτικά σχέδια έχουν οριστική υπαγωγή στο νόμο 4887/22; 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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Ημερομ. Κατάθεσης:

13/2/2023



3. Ποιος είναι ο αριθμός των εταιρειών, οι οποίες υπήχθησαν στον Αναπτυξιακό 
Νόμο και έχουν μετόχους με τη φορολογική τους έδρα σε φορολογικούς 
παραδείσους; 

4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποδεσμευτούν οι 
πολύτιμοι πόροι του ΠΔΕ από «ανενεργά» επενδυτικά σχέδια, πόροι που 
είναι απολύτως αναγκαίο να διατεθούν για την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων υγιών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων;  

 

 

 
Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης) 
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Καλαματιανός Διονύσιος 

Κασιμάτη Νίνα 

Καφαντάρη Χαρά 

Κόκκαλης Βασίλειος 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μπακαδήμα Φωτεινή 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 
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Σκούφα Μπέττυ 

Συρμαλένιος Νικόλαος 
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Φάμελλος Σωκράτης 

Φίλης Νικόλαος 

Φωτίου Θεανώ 

Χαρίτου Δημήτριος 



Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

Χρηστίδου Ραλλία 

 

 

 

 

 

 




