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Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 9 

του ν. 3894/2010 (Α΄204) και του άρθρου 9 
του ν. 3851/2010 (Α΄85)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4072/2012 (Α΄86) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται οι παραγω−
γικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτι−
κά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική 
εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας 
από την οικονομική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις 
αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέ−
κταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση 
υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων: 
α. στη βιομηχανία, β. στην ενέργεια, γ. στον τουρισμό, 
δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες, ε. στην παροχή 
υπηρεσιών υγείας, στ. στη διαχείριση απορριμμάτων, 
ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η. στον 
τομέα εκπαίδευσης, θ. στον τομέα του πολιτισμού, 
ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδι−
ατροφικών προϊόντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών, 
εν γένει, του τριτογενούς τομέα, εφόσον πληρούν μία 
τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. το 
συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό 
εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα 
επένδυσης ή Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι 
πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, 
για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη 
οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύ−

σεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του 
ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει 
συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/2010 
(Β΄1388) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά 
ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1 
παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω από−
φασης ή Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι 
πάνω από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και 
ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται του−
λάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας ή 
Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρό−
πο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργα−
σίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 
εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας ή Ε. το συνολικό κό−
στος της επένδυσης είναι πάνω από πέντε εκατομμύρια 
(5.000.000) ευρώ για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρη−
ματικών Πάρκων του Μέρους Β΄του ν. 3982/2011 (Α΄143).»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3894/ 
2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«β. Φορέας Πραγματοποίησης για τις ιδιωτικές στρα−
τηγικές επενδύσεις είναι ο ιδιώτης επενδυτής.» 

3. Το άρθρο 2 του ν. 3894/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, αντικαθί−
σταται ως εξής: 

«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία μετέχουν ως Πρό−
εδρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος ανα−
πληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, 
Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, 
οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιότητάς τους ή 
οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. 
και ο νόμιμος αναπληρωτής του δύνανται να καλούν 
στην Επιτροπή τους αιρετούς Περιφερειάρχες ή ανα−
πληρωτές τους, Δημάρχους ή άλλα αιρετά στελέχη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταθέσουν τις 
απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί Στρατηγικών 
Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Η 
λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως ισχύει και έχει 
κυρωθεί με το άρθρο 22 του π.δ. 63/2005 (Α΄98). Η γραμ−
ματειακή υποστήριξη της Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενι−
κή Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
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9. Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του 
ν. 3894/2010 όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα 
νόμο, κάθε υπηρεσία, η οποία είναι καταρχήν αρμόδια 
βάσει των κείμενων διατάξεων για τις πάσης φύσεως 
αδειοδοτήσεις στρατηγικών επενδύσεων, όπως αυτές 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 και 
ενδεικτικά, για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουρ−
γία στρατηγικών επενδύσεων και τον προσδιορισμό των 
όρων αυτών, για την περιβαλλοντική και πολεοδομική 
αδειοδότηση, και για την έκδοση αδειών παραχώρησης 
χρήσης αιγιαλού και παραλίας, υποχρεούται μέσα σε 
ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 
και με ευθύνη των Γενικών Γραμματειών των εκάστοτε 
εποπτευόντων Υπουργείων, να κοινοποιήσει στη Γενική 
Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 
τις αδειοδοτικές διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις 
διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται.

Άρθρο 5
Ειδικές Ρυθμιστικές Διατάξεις

1. Το άρθρο 24 του ν. 3894/2010, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με την παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 24
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης 

Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων 
επί ιδιωτικών ακινήτων, δύναται, μετά από απόφαση της 
Δ.Ε.Σ.Ε., να καταρτίζονται, από τη Γενική Γραμματεία 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ειδικά Σχέδια 
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α παράγρα−
φοι 2, 14 και 14Α του ν. 3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύουν, 
εφαρμόζονται αναλόγως επί των επενδυτικών σχεδίων 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ, στο Κεντρικό 
Συμβούλιο Διοίκησης προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

4. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων 
επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας − δημόσιες 
και ιδιωτικές εκτάσεις− καταρτίζονται και εγκρίνονται 
ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και επό−
μενα του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύουν. 

5. Όπου στα άρθρα 12, 13, 13Α, 14 και 14Α του ν. 3986/2011 
αναφέρονται ο Υπουργός Οικονομικών και η Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, για τις περιπτώσεις 
των ΕΣΧΑΣΕ νοούνται αντίστοιχα ο Υπουργός Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ειδικώς για την έκδοση των 
πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 14 Α του 
ν. 3986/2011 όπως ισχύει, απαιτείται και η σύμπραξη του 
Υπουργού Οικονομικών.»

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί 
να καθορίζονται για την πραγματοποίηση στρατηγικών 
επενδύσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι 

ειδικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και 
άλλων μνημείων που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση 
της επένδυσης ή υπάρχουν πριν από την έναρξή της. 
Μετά την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγμα−
τος της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται η έκδοση 
άλλης απόφασης από υπηρεσίες του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Όπου στα άρθρα 6 έως και 13 του ν. 3894/2010, 
αναφέρεται η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» νοείται 
εφεξής η «Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει, ακίνητα που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα 
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α’ 146), καθώς 
και σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας 
της Κρήτης, νοούνται ως ιδιωτικά ακίνητα.

Φορέας πραγματοποίησης της επένδυσης, κατά την 
έννοια του παρόντος νόμου, δύναται να είναι και η Εκ−
κλησία της Ελλάδος, ενεργούσα διά της Εκκλησιαστικής 
Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) ή η Εκκλησία 
της Κρήτης στα όρια της αρμοδιότητάς τους.

5. Στρατηγικές Επενδύσεις οι οποίες, έως την έκδοση 
του παρόντος νόμου, έχουν υπαχθεί κατά τη διαδικασία 
του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α΄204) όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, 
δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του στρατηγικού επενδυτή, 
να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, άλ−
λως εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3894/2010, όπως αυτό ίσχυε κατά το 
χρόνο υπαγωγής τους.

6. Στο άρθρο 25 του ν. 3894/2010 αντικαθίστανται οι 
παράγραφοι 1 και 2 ως ακολούθως:

«1. Επενδύσεις των οποίων επιμέρους διαδικασίες 
αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή 
αιτήματος ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
όπως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και 
βοηθητικών και συνοδών έργων τους, μπορούν να υπα−
χθούν στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και να 
ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος 
νόμου. Για την υπαγωγή στη Διαδικασία Στρατηγικών 
Επενδύσεων απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μετά από 
γνώμη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», εφόσον πλη−
ρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

 2. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται σύμφωνα με 
τις διαδικασίες του παρόντος νόμου περί στρατηγικών 
επενδύσεων και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατά−
ξεις του ν. 4014/2011 (Α΄209) όπως ισχύει και της κοινής 
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 69269/5387/1990 (Β΄ 
678) όπως ισχύει. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε 
υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της 
οικείας Περιφέρειας διεκπεραιώνονται από αυτές, εκτός 
εάν υποβληθεί αίτηση του επενδυτή ή του αρμόδιου 
προς τούτο φορέα, για τη διαβίβασή τους στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. Η εν λόγω διαβίβαση συντελείται 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.» 

Άρθρο 6
Άδειες διαμονής

1. Στο άρθρο 26 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια» (Α΄212) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
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«8. Για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι οποίες έχουν 
χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» μετά από 
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (Α΄204) 
μπορεί να χορηγούνται άδειες διαμονής στο νόμιμο εκ−
πρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης, και 
έως και σε δέκα (10) πρόσωπα των οποίων η έκδοση 
άδειας διαμονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εύρυθμη πραγματοποίηση του εν λόγω επενδυ−
τικού σχεδίου, και τα οποία πρόσωπα μπορούν να συνο−
δεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του 
ν. 3386/2005, μέλη των οικογενειών τους, καθώς και από 
βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτομα με 
ειδικές ανάγκες, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτη−
σή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα 
με την άδεια διαμονής των συντηρούντων. Η αίτηση για 
την έκδοση των ανωτέρω αδειών διαμονής, καθώς και 
τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Η «Επενδύστε στην Ελ−
λάδα Α.Ε.» εισηγείται εντός προθεσμίας 5 ημερών, όσον 
αφορά τη σχέση των υπέρ ων η αίτηση με τον φορέα της 
στρατηγικής επένδυσης, στον Γενικό Γραμματέα Στρατη−
γικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, διαβιβάζοντας σε αυτόν 
το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Εντός 
προθεσμίας 5 ημερών, το αργότερο, από την περιέλευ−
ση του φακέλου στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο τελευταίος διαβιβάζει στον 
Υπουργό Εσωτερικών, πρόταση, στην οποία επισυνά−
πτεται η σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων και η σχετική εισήγηση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο Υπουργός Εσωτερικών 
αποφασίζει για την έγκριση της άδειας διαμονής, η οποία 
μπορεί να έχει διάρκεια έως και δέκα έτη. Αιτήματα τα 
οποία αφορούν σε επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3894/2010, εξετάζονται από όλες 
τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά απόλυτη προτεραιότητα. 
Για τυχόν λοιπές άδειες διαμονής, ισχύουν οι διατάξεις 
του παρόντος νόμου.»

2. Μετά το άρθρο 36 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, δι−
αμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 
στην Ελληνική Επικράτεια» προστίθεται άρθρο 36Α ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 36Α
Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες 

ακινήτων στην Ελλάδα

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη 
σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει θεώρηση 
εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά 
είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή 
τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά 
κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελ−
λάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας 
χρονομεριστική μίσθωση του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρο−
νομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» 
(Α΄167) όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμέ−
νων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του 
άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Η ως άνω άδεια 
μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον 
η ακίνητη περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω 
τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ή παρα−

μένουν σε ισχύ οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου 
και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, 
προϋποθέσεις. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιου−
σίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομερι−
στικών μισθώσεων και των μισθώσεων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε 
σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου 
καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) 
ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιου−
σίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει 
σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων 
αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.

2. Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συ−
νοδεύεται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 
του ν. 3386/2005, μέλη της οικογένειάς του, στα οποία 
χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια 
διαμονής που ανανεώνεται ή /και λήγει ταυτόχρονα με 
την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

3. Οι κατά τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρ−
θρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν 
δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

4. Το κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χρο−
νικό διάστημα διαμονής δεν συνυπολογίζεται για τη 
χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.»

Άρθρο 7
Φερεγγυότητα Επενδυτών

1. Το άρθρο 15 του ν. 3894/2010, όπως αυτό αντικατα−
στάθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 15
Υποχρεώσεις εντασσομένων στη διαδικασία 

στρατηγικών επενδύσεων

1. α) Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της 
επένδυσης στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, 
ο επενδυτής καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατη−
γικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδο−
ση των σχετικών αδειών μαζί με αποδεικτικό καταβολής 
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» του υπολοίπου της 
Διαχειριστικής Αμοιβής.

β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτι−
κό σχέδιο μπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί 
το ως άνω υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής, συνο−
λικώς ή μερικώς, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της 
Δ.Ε.Σ.Ε. εφόσον η επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, 
λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρω−
σης των υποχρεώσεων της Διοίκησης. Το ποσό της πρώ−
της δόσης που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου 
της διαχειριστικής αμοιβής και το οποίο καταβάλλεται 
κατά την κατάθεση του φακέλου, δεν επιστρέφεται.

γ) Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων υπο−
χρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπη−
ρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία 
πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή του, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρί−
βειας και αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται 
στις υπηρεσίες που είναι κατά νόμο αρμόδιες για τις 
αδειοδοτήσεις και υποχρεούται να συνεργάζεται με την 




