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Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ  
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΗΛ. 24210/29407 - 8 FAX 24210/26394 

 
      ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

      Παράκληση να δημοσιευθεί: 6/12/2018 

       

 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος απηύθυνε Υπόμνημα 

προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης, κ. Στέργιο Πιτσιόρλα και τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών & 

Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη, επανερχόμενος σε θέματα που 

σχετίζονται με την δυνατότητα των επιχειρήσεων για την άμεση και πλήρη 

αξιοποίηση των ευεργετημάτων που τους παρέχει ο ισχύων Αναπτυξιακός Νόμος. 

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο Σύνδεσμος είχε αναφερθεί στις καθυστερήσεις 

που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της διαδικασιών που αφορούν τον Α΄ Κύκλο 

(ολοκλήρωση αξιολόγησης, έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης & αποφάσεων 

υπαγωγής) και πως αυτές έχουν ως αποτέλεσμα  την ανατροπή του σχεδιασμού που 

είχαν κάνει και ο οποίος προέβλεπε την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων 

(φορολογικής απαλλαγής) του Νόμου για την χρήση του 2017. 

 

Προς άμβλυνση των σοβαρών, αυτών, προβλημάτων, είχε ζητήσει τότε, μεταξύ 

άλλων, την  επιτάχυνση υλοποίησης των διαδικασιών που εκκρεμούν και συνδέονται 

με ενέργειες πλήρους ενεργοποίησης των καθεστώτων του Νόμου (έλεγχοι & 

πιστοποιήσεις προόδου των έργων κλπ) και κυρίως, την εξασφάλιση της παροχής της 

δυνατότητας αξιοποίησης της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής 

και για την χρήση του 2017, εφόσον λάβει χώρα πιστοποίηση πρόοδου της επένδυσης  

εντός του 2018 και πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της 

χρήσης 2017. 
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Ενόψει του κλεισίματος της χρήσης 2018, ο Σύνδεσμος επανέρχεται στο μείζον θέμα 

της ανάγκης διασφάλισης της δυνατότητας των επιχειρήσεων να κάνουν χρήση των 

ευεργετημάτων ώστε να μην χαθεί άλλη μια χρονιά. 

 

Όπως έχει τονιστεί, οι επιχειρήσεις βασιζόμενες στις αρχικές προβλέψεις του Νόμου  

προχώρησαν στην υλοποίηση του μεγάλου μέρος των επενδυτικών τους σχεδίων, με 

αποτέλεσμα, όλο αυτό το διάστημα, το ταμειακό τους πρόγραμμα να υφίσταται 

σοβαρές πιέσεις.  

 

Τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στην εξασφάλιση, εκ μέρους τους, των φορολογικών 

κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου  και απώλεια του δικαιώματος αυτού και για την 

χρήση 2018, θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες γι’ αυτές και την εύρυθμη λειτουργία 

τους, καθώς θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την ήδη περιορισμένη ρευστότητα 

που με κόπους καταφέρνουν να διατηρούν.    

 

Ο Σύνδεσμος θεωρεί βέβαιο ότι η σοβαρότητα του ζητήματος είναι κατανοητή και θα 

υπάρξουν οι ανάλογες παρεμβάσεις των αρμοδίων προς την κατεύθυνση άμεσης 

ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται εκ μέρους του Υπουργείου, 

προκειμένου για την εξασφάλιση της παροχής της δυνατότητας των επιχειρήσεων 

αξιοποίησης της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για την 

χρήση του 2018.  

 
 

 


