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 ∆ιάταξη νόµου. 

 

Νόµος 3752/2009 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α΄/4-3-2009), άρθρο 4 παρ. 1.  

 

«
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 \&
 Απόσπασµα Αιτιολογικής Έκθεσης.  

«
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».  
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 Λοιπές διατάξεις του νόµου 3299/2004 σχετικά µε την παράταση των επενδυτικών σχεδίων. 

«Άρθρο 5 παρ. 5. Προθεσµία ολοκλήρωσης – ∆υνατότητα παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης 

επένδυσης. n E6BeI8EQH8:D G7D: 5EQ^5GD ME5cKcJC E6BF8GH95 BIB<IJ6KGDC 7DC 8E>:LMGDC_ HEB689 :5E565789:875; c;5 LdB ?SA >7D <57o 5:N757B Q6;B_ MEQ 7;C E6BpEBF>G8;C Q7; ?5A D MEBeBIJ 7BM5;7JH57BC c9:875; 7B 56cQ786B 8:7QC 5EB<I8;G7;<JC E6BF8GH95C >P; ?bA HD:N: 5EQ 7D IJPD 7DC
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Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόµου 3752/2009, σύµφωνα µε την οποία 

παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 

υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου 3299/2004, αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια των οποίων ��*(�2*�� 10 �,�2)�
 �
 0.-�0)�
 �.0���	
� 	2+ � �*(�2*��10 �.2��0�	
 0.- 2��.2���- �+,2�2*10
 ,0+ �+,2�2*+,��
 (ή κατά περίπτωση από τα άλλα αρµόδια όργανα – 

Υπουργός Ανάπτυξης, Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών- άρθρο 7 παρ. 11 του ν. 3299/2004) (1�0+ ��
 ,0+ � m�����\���
, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της περίληψης 

αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 \&���2+0 �
 ���*+)�
&
Με τη θεσπισθείσα ρύθµιση προστίθεται στην υπάρχουσα προθεσµία ολοκλήρωσης των 

αποφάσεων υπαγωγής των ως άνω επενδυτικών σχεδίων 
��0 �3 �2
�

 και πλέον λογίζεται ως 

προθεσµία ολοκλήρωσης τους � ��0 �*(�2*��10 π.χ. η προθεσµία ολοκλήρωσης επενδυτικού 

σχεδίου είναι σύµφωνα µε την απόφαση υπαγωγής του � \!"#"\��$. Κατόπιν της ψήφισης της 

διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 είναι η 
\!"#"\�3�

.   

 %�*(1�)�& Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόµου 3299/2004, όπως 

ισχύει, (Προθεσµία ολοκλήρωσης – ∆υνατότητα παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης επένδυσης), όπως 

π.χ. ότι η υποβολή του αιτήµατος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από 
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τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής, 
��2��(�0�*2�	 ,0+ *( � ��0 .�2�()*10 2/2,/	��)�
.  m& �(�+.�)(+
 (�0�*2�	
&

Σκοπός αλλά και αιτιολογική βάση της διάταξης, όπως παρουσιάζεται και στην εισηγητική 

έκθεση, είναι να δοθεί καταρχήν η δυνατότητα στις επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια 

έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου 3299/2004 µέχρι και την 30-6-2007, να 

πραγµατοποιήσουν δαπάνες που φθάνουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου, ώστε να αποκτήσουν κατ΄ αυτόν τον τρόπο το δικαίωµα της παράτασης 

των δύο (2) επιπλέον ετών. 

 

Η ευνοϊκή ωστόσο ρύθµιση, που αφορά την παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης όλων των 

επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν κατά την α΄ φάση εφαρµογής του νόµου 3299/2004, 

ήτοι µέχρι και την 30-6-2007, δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί µόνο από τις επιχειρήσεις εκείνες 

για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση του ελάχιστου ορίου (50%) των ενισχυόµενων 

δαπανών προκειµένου να χορηγηθεί η προβλεπόµενη κανονική παράταση (2 έτη), αλλά και από 

τους επιχειρηµατικούς φορείς οι οποίοι, παρόλο που είχε οριστεί αντίστοιχος περιορισµένος 

χρόνος πραγµατοποίησης των επενδύσεών τους, κατόρθωσαν να αποκτήσουν τη σχετική 

δυνατότητα.  

Η προσέγγιση αυτή βρίσκει έρεισµα και στο ίδιο το νοµικό κείµενο της διάταξης της παραγράφου 

1 του άρθρου 4 του νόµου 3752/2009, εφόσον η γενική διατύπωσή του «
4565789:875; <57= >:5?@A >7BC D E6BF8GH95 BIB<IJ6KGDC 7K: 8E8:LM7;<N: GO8L9K: EBM >OBM: ME5O F89 G7;C L;57=P8;C7BM :QHBM RSTTUSVVW H>O6; 7D: RVD XBM:9BM SVVYZ

διευκολύνει την ως άνω ερµηνευτική 

επιλογή. 

 

Εποµένως το δικαίωµα της παράτασης του ενός (1) έτους δύνανται να επικαλεσθούν όλες οι 

επιχειρήσεις προκειµένου, είτε να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια εντός της αρχικής 

προθεσµίας ολοκλήρωσης ή και αυτής όπως διαµορφώθηκε µε την ήδη χορηγηθείσα κανονική 

παράταση των δύο (2) ετών (ή ενδεχοµένως και µικρότερης διάρκειας), είτε να υλοποιήσουν 

έργο, κόστους τουλάχιστον του 50% του συνολικού εγκριθέντος, έτσι ώστε να θεµελιώσουν το 

δικαίωµα της προβλεπόµενης, στην παρ. 5 του άρθρου 5 του νόµου 3299/2004, διετούς 

παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσής τους.  

 

Ειδικότερα η ρύθµιση της παράτασης του ενός (1) έτους έχει εφαρµογή για τα επενδυτικά 

σχέδια που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου 3752/2009 (
#"m"\��$

) : 

 

- 
�(� (1�( )�*./����(1 � 0��+,	 .�2�()*10 2/2,/	��)�
 	 � 0.2,/(+)+,	.�2�()*10 �� ��+ �� *���� από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε 

αρχικά στην απόφασης υπαγωγής.  
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 �0���(+�*0 3&
 Επενδυτικό σχέδιο µε αρχική προθεσµία ολοκλήρωσης τη 10η Ιουνίου 2009. Η 

προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται µέχρι τη 10η Ιουνίου 2010. ∆υνατότητα υποβολής 01�)�
 για την κανονική παράταση µέχρι και δύο (2) ετών, µέχρι τη 10η ∆εκεµβρίου 2010 

(περιλαµβανοµένης της αποκλειστικής προθεσµίας των έξι (6) µηνών).  �0���(+�*0 \&
 Επενδυτικό σχέδιο µε αρχική προθεσµία ολοκλήρωσης τη 10η Ιανουαρίου 

2009. Η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται µέχρι τη 10η Ιανουαρίου 2010. ∆υνατότητα 

υποβολής 
01�)�
 για την κανονική παράταση µέχρι και δύο (2) ετών, µέχρι τη 10η  Ιουλίου 

2010 (περιλαµβανοµένης της αποκλειστικής προθεσµίας των έξι (6) µηνών).  

 

- 
�(� (1�( )�*./����(1 � 0��+,	 .�2�()*10 2/2,/	��)�
 	 � 0.2,/(+)+,	.�2�()*10 �� ��+ �� *���� από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης που είχε παραταθεί 

για λόγους ανώτερης βίας. 

 �0���(+�*0
. Επενδυτικό σχέδιο µε αρχική προθεσµία ολοκλήρωσης τη 10η Σεπτεµβρίου 2008. 

Εντός της προθεσµίας αυτής χορηγήθηκε παράταση για λόγους ανώτερης βίας µέχρι τη 10η 

Ιουνίου 2009. Η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται µέχρι τη 10η Ιουνίου 2010. ∆υνατότητα 

υποβολής 
01�)�
 για την κανονική παράταση µέχρι και δύο (2) ετών, µέχρι τη 10η ∆εκεµβρίου 

2010 (περιλαµβανοµένης της αποκλειστικής προθεσµίας των έξι (6) µηνών. 

 

- 
(1�( )�*./����(1 � 0��+,	 .�2�()*10 2/2,/	��)�
 ,0��
 ,0+ � 0.2,/(+)+,	.�2�()*10 �� ��+ �� *���� από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε 

αρχικά στην απόφαση υπαγωγής, ανεξάρτητα αν είχε υποβληθεί ή όχι αίτηµα για την κανονική 

παράταση µέχρι δύο (2) έτη.   

Στην περίπτωση αυτή 
�(� �0 .��.(+ �0 (1�( (,�2�(1�

 µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

νόµου 3752/2009 στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
�#"m"\��$ � �+2+,�+,	 .���� (.+�2/	
,���)(�� .&�& 0��,/�)� �
 0.-�0)�
 �.0���	
&

 �0���(+�*0&
 Επενδυτικό σχέδιο µε αρχική προθεσµία ολοκλήρωσης τη 10η Ιουνίου 2008. Η 

προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται µέχρι τη 10η Ιουνίου 2009, ανεξάρτητα αν ο φορέας της 

επένδυσης είχε υποβάλει αίτηση παράτασης εντός του προβλεπόµενου εξαµήνου ή όχι.  

 %�*(1�)�& Επισηµαίνεται ότι στην (ακραία) περίπτωση που για επενδυτικό σχέδιο έχει παρέλθει 

η αρχική προθεσµία ολοκλήρωσης, η θεσπισθείσα παράταση του ενός (1) έτους, καθώς και η 

αποκλειστική προθεσµία των έξι (6) µηνών και δεν έχει υποβληθεί αίτηµα για την κανονική 

παράταση των δύο (2) ετών, τότε δεν θεµελιώνεται δικαίωµα παράτασης της προθεσµίας 

ολοκλήρωσης.  
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- 
��(+ �2�����(1 � .�2�/(.-*(�� )�� .0�& � 2� ����2� � 2� �-*2� m\$$�\��#

(κανονική) παράταση, 
�� ��2 (�� 	 *+,�-(��
 �+��,(+0
�

 της προθεσµίας ολοκλήρωσης 

της επένδυσής τους.   �0���(+�*0 3&
 Επενδυτικό σχέδιο µε προθεσµία ολοκλήρωσης, µετά και τη χορήγηση της 

κανονικής παράτασης των δύο (2) ετών, τη 10η Ιουνίου 2009. Η προθεσµία ολοκλήρωσης 

παρατείνεται µέχρι τη 10η Ιουνίου 2010.  

Μετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής έχει εφαρµογή η ρύθµιση του γ΄ εδαφίου της παραγράφου 

5 του άρθρου 5 του ιδίου νόµου «� � ����� �� 	
�����
� ���� �������� ���� � �����
	���������� ����� ��� ����� ��� �� ���� ��� ������� � ���� ������	� ����	����� � ������	� ��������� ����������� ����
����� ����������� �� ��	������� ���	� ��������� 	������ ����	� �����	����	� ���� ��� ��������� ��� �������	�� � ��������
  �
 ����
 ! ��� ���	�"���� ��� �������� �
 ��������������� �������	��». 
 �0���(+�*0 \&

 Επενδυτικό σχέδιο µε προθεσµία ολοκλήρωσης, µετά και τη χορήγηση της 

κανονικής παράτασης όχι των δύο (2) ετών αλλά της µικρότερης διάρκειας του ενός έτους ή 

των δεκαοκτώ (18) µηνών κλπ, τη 10η Ιουνίου 2009. Η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται 

µέχρι τη 10η Ιουνίου 2010.  

Μετά την ηµεροµηνία αυτή δύναται να χορηγηθεί και ο υπολειπόµενος χρόνος (στα ανωτέρω 

παραδείγµατα το ένα (1) έτος ή οι έξι (6) µήνες κλπ) µέχρι τη συµπλήρωση των δύο (2) ετών. 

Στην περίπτωση αυτή ο φορέας της επένδυσης οφείλει 
�0 �.2��/(+ 2 )�( +,- 01�*0 .�+��� .��2�2 �
 ��0
 .�2�()*10
 2/2,/	��)�
� 	2+ *���+ � 3�# $2�� 12� \�3�&

  

 #& %�-.2
 ��0�*2�	
&
 

Η ρύθµιση της παράτασης, κατά ένα (1) έτος, της προθεσµίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών 

σχεδίων έχει θεσπιστεί µε διάταξη νόµου (Νόµος 3752/2009, άρθρο 4 παρ. 1) και είναι αµέσου 

εφαρµογής. ∆εν απαιτείται δηλαδή οιαδήποτε ενέργεια, είτε από τη ∆ιοίκηση, είτε από τους 

φορείς των επενδυτικών σχεδίων.  

 

Επίκληση της διάταξης θα γίνεται, από τη ∆ιοίκηση ή τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, 

στις περιπτώσεις που αξιοποιήθηκε η δυνατότητα αυτή, και µε αφορµή την έναρξη µιας άλλης 

προβλεπόµενης διαδικασίας του νόµου 3299/2004.  

 �0���(+�*0&
 Επενδυτικό σχέδιο µε αρχική προθεσµία ολοκλήρωσης τη 10η Ιανουαρίου 2009. 

Η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται αυτόµατα (δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα της 

επένδυσης) µέχρι τη 10η Ιανουαρίου 2010. 
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Με τη λήξη της νέας προθεσµίας η επιχείρηση, εάν µεν έχει υλοποιήσει την επένδυσή της, 

υποβάλλει αίτηµα ολοκλήρωσης, διαφορετικά καταθέτει αίτηµα κανονικής παράτασης σύµφωνα 

µε το εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόµου 3299/2004.  

Στην αίτησή της θα πρέπει να επικαλεσθεί την αξιοποίηση της παράτασης προθεσµίας 

ολοκλήρωσης της επένδυσης του ενός (1) έτους (Νόµος 3752/2009, άρθρο 4 παρ. 1) και 

αντίστοιχα η αρµόδια υπηρεσία κατά την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης θα αναφερθεί 

στη συγκεκριµένη διάταξη.   

 %�*(1�)�& Αιτήµατα που έχουν ήδη υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες για παράταση της 

αρχικής προθεσµίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών τους σχεδίων ή ενδεχοµένως για 

υπολειπόµενο χρόνο κανονικής παράτασης µέχρι της συµπλήρωσης των δύο (2) ετών, και µέχρι 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου 3752/2009 στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
�#"m"\��$ 

δεν έχει εκδοθεί σχετική διοικητική πράξη
� �(� (�(��2�0+�

 αλλά οι επιχειρήσεις, 

εφόσον λάβουν υπόψη τους τις νέες ρυθµίσεις για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης 

κατά ένα (1) έτος, δύνανται να προσαρµόσουν ανάλογα τα αιτήµατά τους, καταθέτοντας εκ 

νέου στις αρµόδιες υπηρεσίες αίτηση για χορήγηση παράτασης.  

Η πρακτική αυτή θα διευκολύνει και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, εφόσον στις 

περισσότερες των περιπτώσεων µπορεί να µη χρειάζεται η υποβολή νέου αιτήµατος ή 

πιθανότατα θα πρέπει να προσαρµοσθεί στις διαφοροποιηµένες ανάγκες τους, αλλά και τις 

αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες, για τις οποίες θα αποτραπεί η έκδοση διοικητικών πράξεων που 

ενδεχοµένως δεν θα ανταποκρίνονται στα νέα δεδοµένα, όπως δηλαδή διαµορφώθηκαν µετά και 

τη θεσπισθείσα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του νόµου 3752/2009 παράταση του ενός 

έτους.  

 

 

 


