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«Υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για δημιουργία σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων»

Συνέντευξη Τύπου της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για το νέο Επενδυτικό Νόμο και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ

«Για την Ελλάδα είναι μονόδρομος η ανάπτυξη. Όχι όμως η ανάπτυξη που έχουμε μάθει για δεκαετίες.
Όχι η ανάπτυξη της ευκολίας, της ασυδοσίας, της γραφειοκρατίας και του περιορισμένου κοινωνικού
οφέλους. Όχι η ανάπτυξη της μαύρης οικονομίας και της υπερεργασίας που παράγει βαρίδια που
φορτώνεται σήμερα η νέα γενιά», δήλωσε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, στη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, 13
Απριλίου, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Σωκράτη Ξυνίδη και τον υφυπουργό, κ. Παναγιώτη
Ρήγα, σχετικά με το νέο επενδυτικό νόμο και το Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την
Ανάπτυξη.

«Αυτήν την κακή παρακαταθήκη που οδήγησε την Ελλάδα στη γαλαρία της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και ύπνωσε στην κυριολεξία τα δημιουργικά μας αντανακλαστικά και τον
παραγωγικό μας ιστό, την αφήνουμε πίσω. Ο νέος επενδυτικός νόμος ενσωματώνει όλες τις αξίες, τους
κανόνες και τη φιλοσοφία της νέας προσπάθειας», υπογράμμισε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης,
ανακοινώνοντας την πρώτη προκήρυξη για κατάθεση επενδυτικών σχεδίων, ύψους 2,2 δις €
φοροαπαλλαγών και 800 εκ € ενισχύσεων, στο νέο επενδυτικό νόμο (για το πρώτο εξάμηνο του 2011)
και την ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ, με την προκήρυξη του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, για τη στήριξη
των ΜμΕ κυρίως επιχειρήσεων με χαμηλότοκα δάνεια ύψους 1,2 δις €. «Με αυτή την πρώτη προκήρυξη
και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ, δίνουμε τη δυνατότητα στους επενδυτές να
υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, γρήγορα και αξιόπιστα, με σημαντικότατα κίνητρα όπως
είναι οι φοροαπαλλαγές, οι επιχορηγήσεις, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η
ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση, μέσω του ΕΤΕΑΝ» δήλωσε ο υπουργός και παρουσίασε αναλυτικά τις
αξίες, τους κανόνες και τη φιλοσοφία της νέας προσπάθειας, η οποία εκφράζει:
- Την κρίσιμη στροφή που παίρνει η εθνική μας οικονομία, καθώς επανεκκινείται η υγιής
επιχειρηματικότητα και επιβραβεύεται η παραγωγή, η καινοτομία, η εξωστρέφεια, και η πράσινη
ανάπτυξη.
- Το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καθώς έχει προϋπολογισμό συγκεκριμένο, πλαφόν για κάθε
καθεστώς, αξιοκρατική αξιολόγηση, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, διαφάνεια σε κάθε βήμα.
- Τη νέα αντίληψη για το ρόλο του κράτους στην αναπτυξιακή διαδικασία, για ένα κράτος φερέγγυο, με
ξεκάθαρες διαδικασίες και κανόνες που σέβεται τα δικαιώματα του πολίτη και είναι συνεπές στις
υποχρεώσεις του.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν από τις 21/04/2011
και μέχρι το τέλος Μαϊου τα επενδυτικά τους σχέδια για υπαγωγή στις κατηγορίες των γενικών
καθεστώτων του επενδυτικού νόμου, καταρχήν ηλεκτρονικά, και κατόπιν στα Γραφεία Εξυπηρέτησης
Επενδυτών, που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Επίσης, στα
μέσα Μαΐου θα γίνει η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων για την επιχειρηματικότητα των νέων, τα
clusters και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Με το νέο σύστημα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των επενδυτικών σχεδίων υιοθετούνται για πρώτη
φορά καινοτόμες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ταχύτητα, με σύντομες και σαφώς καθορισμένες
προθεσμίες, διαφάνεια και αντικειμενικότητα, καθώς οι κύριες πράξεις γίνονται ηλεκτρονικά και υπάρχει
δυνατότητα δημόσιας παρακολούθησης και απλότητα, γιατί τα έγγραφα που απαιτούνται είναι πολύ
λιγότερα και τυποποιημένα και προάγουν τον ουσιαστικό έλεγχο αλλά και την ατομική ευθύνη του
επιχειρηματία που τα υποβάλλει. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης «Με τον

επενδυτικό λοιπόν νόμο και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας υλοποιούμε τη δέσμευσή μας να
δημιουργήσουμε σύγχρονα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, ικανά να βάλουν μπροστά την
οικονομία και να ξεφύγουμε από τον κύκλο της ύφεσης».

Ακόμη, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η έναρξη ειδικών
προγραμμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, για τη στήριξη του εμπορίου με κρατικές
ενισχύσεις, με στοχευμένες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο εμπορικός κόσμος της χώρας,
που κι αυτός δοκιμάζεται από την κρίση.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν από την επόμενη εβδομάδα τα επενδυτικά
τους σχέδια στις ιστοσελίδες:
www.mindev.gov.gr , (υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας)
www.investingreece.gov.gr ,
www.ependyseis.gr (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων)

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εισήγησης του υπουργού και των ερωταπαντήσεων που
ακολούθησαν:

«Κυρίες και Κύριοι,
Μαζί με τους συναδέλφους μου υπουργούς, καλούμαστε καθημερινά να απαντήσουμε σε ένα κρίσιμο
ερώτημα: θα έλθει η ανάπτυξη στην χώρα;

Η απάντηση που δίνουμε είναι μία: Ναι, η ανάπτυξη θα έλθει και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα θα
φανούν στο τέλος του έτους. Για την Ελλάδα είναι μονόδρομος η ανάπτυξη. Όχι όμως η ανάπτυξη που
έχουμε μάθει για δεκαετίες. Όχι η ανάπτυξη της ευκολίας, της ασυδοσίας, της γραφειοκρατίας και του
περιορισμένου κοινωνικού οφέλους. Όχι η ανάπτυξη της μαύρης οικονομίας και της υπερεργασίας που
παράγει βαρίδια που φορτώνεται σήμερα η νέα γενιά.

Αυτήν την κακή παρακαταθήκη που οδήγησε την Ελλάδα στη γαλαρία της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
και ύπνωσε στην κυριολεξία τα δημιουργικά μας αντανακλαστικά και τον παραγωγικό μας ιστό, την
αφήνουμε πίσω.

Όπως δήλωσα και στην παρουσίαση της ίδρυσης επιχείρησης σε μία μέρα και σε ένα σημείο προχτές,
δεν είμαστε θαυματοποιοί. Δεν τάζουμε ανέφικτους αναπτυξιακούς παράδεισους, ούτε μοιράζουμε
εκατομμύρια αριστερά - δεξιά.

Δουλεύουμε όμως καθημερινά, και χτίζουμε βήμα - βήμα μια νέα αναπτυξιακή διαδικασία. Νέους
κανόνες, νέες υπηρεσίες, νέα εργαλεία για την οικονομία και τον επιχειρηματία, που θα του δώσουν
μέσα στην κρίση τη δυνατότητα να πατήσει στα πόδια του και να επιβραβεύεται για την προσπάθειά
του.

Ο νέος επενδυτικός νόμος ενσωματώνει όλες τις αξίες, τους κανόνες και τη φιλοσοφία της νέας
προσπάθειας.

Εκφράζει:

- την κρίσιμη στροφή που παίρνει η εθνική μας οικονομία, καθώς επανεκκινούμε την υγιή
επιχειρηματικότητα και επιβραβεύουμε την παραγωγή, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την πράσινη
ανάπτυξη.
- το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καθώς έχει προϋπολογισμό συγκεκριμένο, πλαφόν για κάθε
καθεστώς, αξιοκρατική αξιολόγηση, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, διαφάνεια σε κάθε βήμα.
- τη νέα αντίληψη για το ρόλο του κράτους στην αναπτυξιακή διαδικασία. Όραμά μας, ένα κράτος
φερέγγυο, με ξεκάθαρες διαδικασίες και κανόνες που σέβεται τα δικαιώματα του πολίτη, τον
προγραμματισμό του, το ρίσκο του, τους πόρους του, την αγωνία του.
- Ένα κράτος που θα είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του, αλλά κυρίως ένα κράτος επιτελικό, ένα
υπουργείο που πια αποκεντρώνει τις υπηρεσίες του, εκχωρεί αρμοδιότητες στην περιφέρεια και στο
εξής μοναδική του αποστολή θα είναι ο σχεδιασμός αναπτυξιακών πολιτικών και όχι η συντήρηση
«μικρομάγαζων».

Δύο λοιπόν μήνες μετά τη ψήφισή του στη Βουλή, ο νέος νόμος αποκτά ζωή και αρχίζει η εφαρμογή
του, μέσα από 2 Προεδρικά Διατάγματα και 8 Υπουργικές Αποφάσεις που συνοδεύουν, προσδιορίζουν
και εξειδικεύουν το περιεχόμενό του.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιούμε το νέο Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη
(ΕΤΕΑΝ) που πρόκειται να συμβάλει καθοριστικά στη στήριξη των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση
στις ΜμΕ, στις εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Με την πρώτη προκήρυξη για κατάθεση επενδυτικών σχεδίων και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του
ΕΤΕΑΝ, δίνουμε τη δυνατότητα στους επενδυτές να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια,
γρήγορα και αξιόπιστα, με σημαντικότατα κίνητρα όπως είναι οι φοροαπαλλαγές, οι επιχορηγήσεις, η
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση, μέσω του
ΕΤΕΑΝ.

Ακόμη, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν και οι αποφάσεις με τις οποίες θα ενεργοποιηθούν τα
καθεστώτα της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και δικτύωσης, έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί το ευρύ πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την
προσέλκυση των επενδυτικών πρωτοβουλιών και να αναθερμάνει την οικονομία.

Επειδή θέλουμε να δώσουμε χρόνο στους υποψήφιους επενδυτές να προετοιμαστούν, κάθε επενδυτής
μπορεί να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά και κατόπιν στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
μέχρι και τις 31.05.2011. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά και τυπικά η λειτουργία των σχετικών
Γραφείων, στα οποία θα σας ξεναγήσουμε για να κατατοπίσουμε τους πολίτες που και πως θα
εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες μας.

Με την πρώτη προκήρυξη του νέου επενδυτικού νόμου (α’ εξάμηνο 2011) διαθέτουμε κίνητρα ύψους
800 εκ ευρώ ενισχύσεων και 2,2 δις ευρώ φοροαπαλλαγών για τη γενική επιχειρηματικότητα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή.

Στα μέσα Μαϊου ξεκινάμε και την προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων με την επιχειρηματικότητα των
νέων, τα clusters και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους.

Για τη Β’ προκήρυξη προβλέπουμε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τη γενική επιχειρηματικότητα και
την περιφερειακή συνοχή, ύψους 1,2 περίπου δις ευρώ, με την κατανομή που βλέπετε και έχετε
μπροστά σας.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε κάτι πολύ σημαντικό: τα ποσά επιχορηγήσεων και leasing για την
ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων για Τεχνολογική Ανάπτυξη και για Περιφερειακή Συνοχή, που δεν
θα απορροφηθούν στην πρώτη προκήρυξη, μεταφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο.

Για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες και επαναλαμβάνω πράγματα ήδη γνωστά, στο ενημερωτικό
σημείωμα που έχετε μπροστά σας, βλέπετε και την κατανομή των πόρων, τα είδη των ενισχύσεων,
καθώς και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε κάθε καθεστώς.

Τέλος θέλω να επισημάνω την καινοτόμο διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των
επενδυτικών σχεδίων. Μετά την υπηρεσία μιας στάσης και το ΓΕΜΗ, είναι η δεύτερη επανάσταση που
φέρνουμε στον τρόπο λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Με το νέο σύστημα εισάγουμε έννοιες που πρέπει να προσδιορίζουν στο εξής τη δημόσια διοίκηση και
να την καθιστούν σύγχρονη υπεύθυνη, και υπόλογη απέναντι στον πολίτη. Για το σύστημα αυτό
αξίζουν συγχαρητήρια στις υπηρεσίες που εργάστηκαν σκληρά για την προετοιμασία του και τώρα
είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε την πρόκληση της εφαρμογής του.

Εισάγουμε λοιπόν,
· ταχύτητα με σύντομες, σαφώς ορισμένες προθεσμίες για την υποβολή, αξιολόγηση και ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων,
· διαφάνεια και αντικειμενικότητα, καθώς οι κύριες πράξεις γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτύου.
Δεν υπάρχει καμία επαφή του επενδυτικού κοινού με τους αξιολογητές.
· Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των
σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου μας και λαμβάνει προσωπικό κωδικό. Υποβάλλει ηλεκτρονικά
όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εκτυπώνει την αίτηση και υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων
και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειάς του.
Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί
και ηλεκτρονικά. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και
εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία,
προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες. Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την
καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής
· απλότητα, καθώς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι απλά, πολύ λιγότερα από τον προηγούμενο
αναπτυξιακό νόμο (Ν.3299/2004) ενώ τα περισσότερα υποστηρίζονται από υποδείγματα που
συμπληρώνονται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα.
· Ουσιαστικό έλεγχο και ατομική ευθύνη, καθώς ο επιχειρηματίας που υποβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο
είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των όσων καταθέτει. Σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, κάθε
επιχειρηματίας μπορεί να κληθεί να αποδείξει όσα έχει καταθέσει και σε αντίθετη περίπτωση θα υποστεί
τις συνέπειες.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολη η υποβολή των αιτήσεων ενώ η επιλογή των σχεδίων θα γίνεται
με βάση την προσδοκώμενη βιωσιμότητά τους και όχι τον έλεγχο των περιφερειακών δικαιολογητικών
που ούτως ή άλλως πρέπει να αποτελούν φροντίδα και ευθύνη του επιχειρηματία.

Β. Ταμείο Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ
Τις επόμενες ημέρες προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο
διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Τα ταμεία αυτά θα χορηγήσουν
δάνεια με ευνοϊκότατους όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν σε έξι δράσεις.

Από αυτές, οι τρεις πρώτες αφορούν στο νέο επενδυτικό, δηλαδή είναι δράσεις Γενικής
Επιχειρηματικότητας, Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων
Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων, Συνέργειας - Δικτύωσης και Επιχειρηματικότητας των Νέων.

Οι άλλες τρεις, είναι δράσεις Εξωστρέφειας, Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης
Απορριμμάτων, Πράσινων Υποδομών, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ και η τελευταία είναι η δράση
Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων και Ποτών.

Είναι σαφές ότι και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας νοηματοδοτεί με τη σειρά του την αναπτυξιακή
προσπάθεια. Η καινοτομία, η εξωστρέφεια, ο τουρισμός, η πράσινη επιχειρηματικότητα, η μεταποίηση,
η νεανική επιχειρηματικότητα, η δικτύωση δεν είναι απλά δράσεις, αλλά πυλώνες της επανεκκίνησης
της εθνικής μας οικονομίας.

Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» θα συνδράμει με κεφάλαια ύψους 400 εκατ. €, ενώ η συμμετοχή των
τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής ένα προς δύο.
Προσβλέπουμε, οι πόροι των Ταμείων Δανειοδότησης να ανέλθουν στο ύψος των 1,2 δις €.

Οι τράπεζες που θα επιλεγούν θα δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις,
μέσω των Ταμείων Δανειοδοτήσεων, με τα κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» και τα
προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια τους.

Η χορήγηση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τις τράπεζες που θα
επιλεγούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και σύμφωνα με
τις εσωτερικές διαδικασίες της ίδιας της τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε τράπεζα θα έχει τη μόνη
άμεση πιστωτική σχέση με κάθε επιχείρηση.

Κάθε τράπεζα είναι αρμόδια
· για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων,
· το χειρισμό των πληρωμών,
· την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων
· και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.

Το σύνολο του συνεπενδυομένου ποσού από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και από κάθε επιλεγέντα
υποψήφιο, διατίθεται για δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών, μαζί με το επιτόκιο του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία που θα κυμαίνεται
γύρω στο 4%, το ευνοϊκότερο επιτόκιο στην ελληνική αγορά σήμερα.

Η τράπεζα που θα προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο για κάθε δράση και το χαμηλότερο διαχειριστικό
κόστος, συγκριτικά με τους άλλους υποψηφίους, συγκεντρώνει την ανώτερη βαθμολογία.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να
φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του
επενδυτικού του σχεδίου.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:
· Οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα,
· Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου).
· Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
· Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη
απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταμίευση του δανείου)

Με τον επενδυτικό λοιπόν νόμο και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας υλοποιούμε τη δέσμευσή μας να
δημιουργήσουμε σύγχρονα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, ικανά να βάλουν μπροστά την
οικονομία και να ξεφύγουμε από τον κύκλο της ύφεσης.

Πεποίθησή μου είναι ότι τώρα παίρνουμε την κρίσιμη στροφή για τη μεγάλη αλλαγή. Αλλαγή κανόνων,
αλλά κυρίως αλλαγή νοοτροπίας που θα απελευθερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας να
επιχειρήσουν και να επενδύσουν, και κυρίως τη νέα γενιά να γίνει ο μπροστάρης ενός νέου
αναπτυξιακού εγχειρήματος.

Μαζί με τους συναδέλφους και συνεργάτες μου είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και
ερωτήσεις.

Δημοσιογράφος: Υπουργέ, ήθελα παρακαλώ αν μπορείτε να μας επαναλάβετε, μέχρι τις 31 Μαΐου
είπατε ότι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους οι υποψήφιοι επενδυτές. Αφορά και για τις δύο
προκηρύξεις και του πρώτου εξαμήνου και του δεύτερου εξαμήνου; Και επίσης αν μπορούσατε να μας
επαναλάβετε τι θα περιλαμβάνουν οι δύο προκηρύξεις του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου
παρακαλώ. Ευχαριστώ.

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Επαναλαμβάνω ότι αφορά την προκήρυξη του πρώτου εξαμήνου και αφορά τη
γενική επιχειρηματικότητα, δηλαδή τα γενικά επενδυτικά σχέδια. Με την πρώτη λοιπόν προκήρυξη του
νέου επενδυτικού νόμου, για το πρώτο εξάμηνο 2011, διαθέτουμε κίνητρα ύψους 800 εκατομμυρίων
ευρώ ενισχύσεις, επιδοτήσεις δηλαδή, και 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ φοροαπαλλαγές για τη γενική
επιχειρηματικότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή. Θα ακολουθήσουν σε
λίγες μέρες οι προκηρύξεις για τη νεανική επιχειρηματικότητα και τα Clusters, τις δικτυώσεις και
συνέργειες των επιχειρήσεων.

Δημοσιογράφος: Πότε ξεκινά η λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών;

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Για την ακρίβεια από την ερχόμενη Πέμπτη. Βεβαίως χρειάζεται ένα χρόνο όπως
αντιλαμβάνεστε για να προετοιμάσουν τους φακέλους τους. Υποθέτω ότι αυτό θα συμβεί μετά τις 10,
15 Μαΐου αλλά εν πάση περιπτώσει από την επόμενη Πέμπτη θα σας δεχτούμε και θα σας ξεναγήσουμε
και στα γραφεία της υποδοχής των επενδυτών. Το ένα βρίσκεται στην πλατεία, στην οδό Κοραή στην
Αθήνα και το άλλο βρίσκεται στην οδό Κατεχάκη στην Αθήνα. Επίσης έχει γίνει μια πολύ σημαντική
προσπάθεια, με πρωτοβουλία και εργώδη προσπάθεια του κ. Ξυνίδη, προκειμένου να λειτουργήσει
άμεσα η μονάδα της Θεσσαλονίκης. Και θα λειτουργήσει τελικώς στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όπου θα υποδέχεται από όλη την περιοχή της Βορείου Ελλάδας αιτήσεις και στην έδρα κάθε
περιφέρειας θα υπάρχει ένα γραφείο υποδοχής επενδυτών.

Δημοσιογράφος: Υπουργέ η προκήρυξη, συγνώμη να επιμείνω λίγο για τα τεχνικά, η προκήρυξη που
είπατε για τη νεανική επιχειρηματικότητα και τα cluster είναι έξω από τα χρήματα τα τρία που…

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Όχι είναι μέσα στα χρήματα, είναι έξω από τη σημερινή ανακοίνωση.

Δημοσιογράφος: Και κάτι ακόμα. Η επόμενη προκήρυξη του Οκτωβρίου πόσα χρήματα θα είναι;

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Η προκήρυξη του Οκτωβρίου, η δεύτερη προκήρυξη αφορά 1,2 δισεκατομμύρια
ευρώ φοροαπαλλαγές και 400.000.000 ενισχύσεις και θα αφορά τα ίδια: Γενική επιχειρηματικότητα,
καινοτομικότητα και περιφερειακή συνοχή. Αλλά κυρίως θα αφορά το δεύτερο εξάμηνο. Οι προκηρύξεις
του δεύτερου εξαμήνου κυρίως θα αφορούν περιφερειακή συνοχή, διότι θα έχουμε κάποια
αποτελέσματα που επεξεργαζόμαστε εδώ με τον κ. Πετράκο, τον Γενικό Γραμματέα και τον κ.
Υφυπουργό τον κ. Ρήγα. Κάνουμε μια προσπάθεια να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της
κρίσης σε κάθε περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις περιφέρειες.

Δημοσιογράφος: Τώρα, οι Τράπεζες που θα αναζητηθούν για να συμμετέχουν στο ΕΤΕΑΝ και οι πρώτες
δράσεις που θα γίνουν για τον επενδυτικό νόμο, θα αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να
δανειστούν για να συμμετέχουν στον επενδυτικό νόμο, ας πούμε για τα ίδια κεφάλαιά τους έτσι…

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Ή για να αρχίσουν, ή Start Ups.

Δημοσιογράφος: Κάτι είπατε που δεν το κατάλαβα, στο μέσο Μαΐου τι θα προκηρυχθεί; Ποια δράση;

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Είπα ότι θα προκηρυχθούν επισήμως η Νεανική Επιχειρηματικότητα και πολύ
νωρίτερα από τότε. Το πρόγραμμα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα που είναι 150 εκ. ευρώ και είναι
ενισχύσεις και τα Clusters, τις δικτυώσεις, που είναι 50 εκ.

Δημοσιογράφος: Σε αυτά καταληκτική ημερομηνία ποια θα είναι;

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Θα είναι για όλο το χρόνο. Δεν έχει καταληκτική ημερομηνία για να δώσουμε τη
δυνατότητα, επειδή τα Clusters, οι συνέργειες χρειάζονται χρόνο για να προετοιμαστούν, είναι για όλο
το χρόνο. Όπως επίσης και η Νεανική Επιχειρηματικότητα επειδή είναι το πρώτο μεγάλο εγχείρημα που
γίνεται, θα είναι για όλο το χρόνο. Θέλω να σας πω ότι θα υπάρξει ειδική συνέντευξη Τύπου και ειδική
εκδήλωση, προκειμένου να παρουσιαστούν όλες οι δράσεις των επενδυτικών σχεδίων για τη Νεανική
Επιχειρηματικότητα καθώς και η παρουσίαση αυτής της μεγάλης πλατφόρμας του StartUp Greece, η
οποία θα είναι το χρήσιμο εργαλείο που θα χρησιμοποιούν οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες. Σας
ευχαριστώ πολύ.

Δημοσιογράφος: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία τι έχει γίνει με τον προηγούμενο
Αναπτυξιακό αν εκκρεμούν ακόμη προτάσεις προς αξιολόγηση και χρήματα προς διάθεση;

Παναγιώτης Ρήγας: Μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των εκκρεμών
υποθέσεων του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου, η εκταμίευση των χρημάτων για τις οφειλές από
επιχορηγήσεις του Δημοσίου προς τους επενδυτές τους δικαιούχους, γίνεται κανονικά. Τα στοιχεία που
υπάρχουν για το φετινό χρόνο είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν εκταμιευτεί 547 εκ. ευρώ, για τον
προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο και συνεχίζεται μέσα στους πρώτους 3,5 μήνες δηλαδή του 2011 και
συνεχίζεται κανονικά η εκταμίευση με βάση τις ολοκληρώσεις των επενδύσεων και τις αποφάσεις των
γνωμοδοτικών Επιτροπών.

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Να συμπληρώσω απλώς ότι κάναμε μια γενναία προσπάθεια και πήραμε την
απόφαση να ενισχύσουμε τις επενδύσεις του προηγούμενου Επενδυτικού Νόμου, όπως σας είπε
προηγουμένως ο κ. Ρήγας με 550 εκ. ευρώ. Έχουν εξοφληθεί όλοι και μέχρι 20 Απριλίου υποθέτω ότι
θα έχουν εξοφληθεί άπαντες και στις Περιφέρειες έτσι ώστε να μην χρωστάμε ούτε ένα ευρώ στους
ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από την κρίση.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ υπήρχαν και υπάρχουν νομίζω κάποιες διαμαρτυρίες από τον εμπορικό
κόσμο ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στον Επενδυτικό Νόμο. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο επ’ αυτού;

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Πρέπει να σας πω ότι έχουν ήδη δημοσιευτεί και θα συνεχίσουν τις επόμενες
εβδομάδες και θα ανακοινωθούν προγράμματα μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για τη
στήριξη του εμπορίου με κρατικές ενισχύσεις για στοχευμένες παρεμβάσεις έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο
εμπορικός κόσμος της χώρας, που κι αυτός δοκιμάζεται από την κρίση.

