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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, η Ελλάδα δεν έχει έως 
σήμερα εισαγάγει τις κανονιστικές εκείνες προϋποθέσεις, οι οποίες παρέχουν ένα 
ολοκληρωμένο και σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο θα ευνοήσει την αναπτυξιακή προοπτική 
της χώρας, μέσω ρυθμίσεων που διευκολύνουν την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων και τη 
χρηματοδότηση και κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών έργων, κυρίως μέσω συνεργασιών 
Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται λόγω της 
γραφειοκρατίας, της αδιαφάνειας, του σύνθετου νομικού πλαισίου, της εμπλοκής πολλών 
συναρμοδίων αρχών και του χρονοβόρου χαρακτήρα της διεκπεραίωσης των σχετικών 
δικαστικών υποθέσεων, συντηρούν ένα περιβάλλον που αποθαρρύνει σταθερά τους 
επενδυτές και συνιστά τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής αλλά και της 
παγκόσμιας οικονομίας, με το παρόν νομοθέτημα εισάγεται για πρώτη φορά ένα ειδικό, 
ευέλικτο, διαφανές, αντικειμενικό και αποτελεσματικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και 
διοικητικών δομών για την υλοποίηση μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σε 
σύμπνοια με τις περιβαλλοντικές αρχές με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, 
δικτύων και τελικά υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ένα πλαίσιο κανόνων που θα 
λειτουργήσει ως εργαλείο για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας, τη δημιουργία ενός νέου 
εθνικού μοντέλου ανάπτυξης, τη διασφάλιση μίας βιώσιμης και αυτοτροφοδοτούμενης 
προοπτικής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , τη δημιουργία δομικών προϋποθέσεων 
στήριξης και αύξησης της απασχόλησης, την παροχή νέων, σύγχρονων και τεχνολογικά 
προωθημένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον φορολογούμενο. 
 
Με το παρόν νομοσχέδιο εισάγονται ανάμεσα σε άλλα και οι ακόλουθες καινοτομίες: 
 

1. Καθιερώνονται κριτήρια ποσοτικά και ποιοτικά για την υπαγωγή επενδυτικών 
σχεδίων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα στη διαδικασία Μεγάλων Έργων. Την 
υπαγωγή αποφασίζει η Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών. 

2. Στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Invest in Greece το οποίο λειτουργεί ως 
υπηρεσία μιας στάσης για τους επενδυτές. Εκεί κατατίθενται και αξιολογούνται 
πλήρεις φάκελοι με τα επενδυτικά σχέδια και η εταιρεία μεριμνά για την ταχεία 
επεξεργασία τους σε σχέση και με την ανάλυση των άμεσων και έμμεσων 
επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  

3. Προβλέπονται ταχείες και διαφανείς διαγωνιστικές και αδειοδοτικές διαδικασίες 
καθώς και διαδικασίες που αφορούν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και δικαστικές 
προσβολές στο πλαίσιο των κανόνων που θέτει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών 
υποδοχής των Μεγάλων Έργων καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους 



 

 

προβλέπεται η κατάρτιση και έγκριση Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης. 

5. Για όλες τις διαδικασίες ενώπιον διοικητικών αρχών και της Invest in Greece 
καθιερώνονται σύντομες προθεσμίες μετά την παρέλευση των οποίων θεωρείται ότι 
έχουν εγκριθεί τα υποβληθέντα σχέδια και οι αιτήσεις. 

 
Με το παρόν νομοσχέδιο καταργούνται οι αποσπασματικές και ανεπαρκείς ρυθμίσεις που 
εμβόλιμα εισήλθαν σε άσχετο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων (ν. 3775/2009 
ΦΕΚ Α’ 1 2 2 ) με τις οποίες καθιερωνόταν διαδικασία ταχείας αδειοδότησης σε ορισμένα 
πεδία με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Επενδύσεων. Πλέον συγκροτείται ένα 
συνολικό αναπτυξιακό σύστημα για την προετοιμασία και εκτέλεση των Μεγάλων έργων 
που περιλαμβάνει όχι μόνο το κεφάλαιο των αδειοδοτήσεων αλλά επίσης και της 
κατάρτισης Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, των αναγκαίων 
απαλλοτριώσεων, των δικαστικών ζητημάτων που ανακύπτουν και των συναφών 
οργανωτικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων.   
 
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής προβλέπεται να απεμπλακούν οι εκκρεμείς 
διαδικασίες μεγάλων έργων και να δοθεί πραγματική αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική 
οικονομία με τη δημιουργία ενός σίγουρου επενδυτικού περιβάλλοντος για τους 
ενδιαφερόμενους. Για το λόγο αυτό έχει αξιοποιηθεί η νομοθετική εμπειρία του 
παρελθόντος σε σχέση με την υλοποίηση των Ολυμπιακών Έργων με αρκετές προσαρμογές 
που διευκολύνουν και επιταχύνουν ακόμα περισσότερο την κατασκευή των Μεγάλων 
Έργων.  
 

Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου προσδιορίζει την έννοια των Μεγάλων Έργων και τη 
σημασία τους για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Το δεύτερο μέρος παραθέτει αναλυτικά τα 
κριτήρια βάσει των οποίων έργα ιδιωτών ή φορέων του δημοσίου εντάσσονται στη 
διαδικασία Μεγάλων Έργων, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων 
και Υποδομών. Στο τρίτο μέρος περιγράφεται η αδειοδοτική διαδικασία και στο τέταρτο 
μέρος γίνεται εκτενής αναφορά στη διαδικασία απαλλοτρίωσης των απαιτούμενων 
εκτάσεων για την εκτέλεση των Μεγάλων Έργων. Το πέμπτο μέρος, περιλαμβάνει τις 
αρμοδιότητες και τη σύνθεση της μετονομαζόμενης εταιρείας «Invest in Greece» , ενώ το 
έκτο και τελευταίο μέρος προβλέπει ρυθμίσεις για την ομαλή μετάβαση στην πλήρη 
εφαρμογή του νόμου.  
 
 

 
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
Άρθρο 1 
 
Προσδιορίζεται αντικειμενικά, με βάση τη σπουδαιότητα στην δημιουργία υποδομών, στην 
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, στο εύρος της θετικής επίδρασης στην εθνική 
οικονομία, στην ανταγωνιστικότητα και στο περιβάλλον, η έννοια του Μεγάλου Έργου. 
Στη διαδικασία των Μεγάλων Έργων μπορεί να εντάσσονται έργα προτεινόμενα τόσο από  
ιδιώτες όσο και από φορείς του δημοσίου.  
 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 



 

 

Άρθρο 2 
 
Καθιερώνονται κριτήρια ποσοτικά και ποιοτικά για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 
δημόσιου ή/και ιδιωτικού χαρακτήρα στη διαδικασία Μεγάλων Έργων. Ειδικότερα, στη 
Διαδικασία Μεγάλων Έργων εντάσσονται επενδυτικά σχέδια με συνολικό κόστος 
επένδυσης άνω 200.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μειώνεται στα 75.000.000 εάν 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και μειώνεται ακόμα περισσότερο όταν επενδύεται σε 
έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Ανεξαρτήτως ποσού επένδυσης, επιλέγονται για 
ένταξη στη διαδικασία του παρόντος νομοσχεδίου έργα μείζονος σημασίας για την εθνική 
οικονομία, για τα οποία έχει μεταξύ άλλων, εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και η ώθηση στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα.  
 
Άρθρο 3 
 
Αρμόδια για την ένταξη των προτεινόμενων έργων στη διαδικασία Μεγάλων Έργων είναι 
η Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών η οποία συστήθηκε με το σκοπό 
αυτό. Την εποπτεία, την παρακολούθηση και το συντονισμό των Μεγάλων Έργων 
αναλαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή, που συστήνεται με το παρόν νομοσχέδιο και 
αποτελείται  από τους Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
Άρθρο 4 
 
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών δέκτης των αιτήσεων (φακέλων επενδυτικού σχεδίου) 
ένταξης έργων στην διαδικασία Μεγάλων Έργων έναντι μικρού αντισταθμιστικού οφέλους 
ορίζεται η Invest in Greece. Οι επενδυτές οφείλουν να υποβάλουν μεταξύ άλλων 
επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, οικονομοτεχνική μελέτη, μελέτη 
σκοπιμότητας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η επένδυση που 
προτείνουν είναι ώριμη, εφικτή εντός συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού πλαισίου, 
καινοτόμος, φιλική προς το περιβάλλον και ικανή να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι ίδιοι οι επενδυτές οφείλουν να αποδείξουν την 
φερεγγυότητα και την σχετική εμπειρία τους στην κατασκευή. Σκοπός όλων των ανωτέρω 
στοιχείων είναι η θωράκιση της  πραγματοποίησης του έργου.  
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση του φακέλου η 
Invest in Greece μελετά το φάκελο και γνωμοδοτεί στην Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων 
Έργων και Υποδομών, η οποία επίσης εντός μικρής προθεσμίας αποφασίζει για την ένταξη 
του Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων.  
 
Άρθρο 5  
 
Με την ανάληψη της ευθύνης έκδοσης όλων των απαραίτητων αδειών για την 
πραγματοποίηση του έργου από την Invest in Greece, βάσει των δικαιολογητικών που 
προσκομίζει ο επενδυτής, και την θέσπιση προθεσμίας ενός μηνός για την έκδοση των 
αδειών από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες  αποφεύγονται η μεγάλη ταλαιπωρία των 
επενδυτών στα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών, η αυθαιρεσία των υπαλλήλων τους  και 
ως εκ τούτου οι τεράστιες για τα έργα καθυστερήσεις. 
 
Άρθρο 6  
 



 

 

Διευκολύνεται η ένταξη επενδύσεων και έργων των φορέων του δημοσίου στη διαδικασία 
Μεγάλων Έργων από τη στιγμή που το δημόσιο με δική του πρωτοβουλία, εφαρμόζοντας 
τα κριτήρια του παρόντος νόμου, μπορεί να τα χαρακτηρίζει Μεγάλα Έργα. Η τελική 
βέβαια έγκριση γίνεται πάντα από την Διυπουργική Μεγάλων Έργων. 
 
Όλες οι αναθέσεις των έργων της κατηγορίας αυτής γίνονται μέσω διεθνών ανοικτών 
διαγωνισμών με ή χωρίς προεπιλογή προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η 
αντικειμενικότητα των διαδικασιών. Αρμόδιος φορέας πραγματοποίησης όλων των 
διαγωνιστικών διαδικασιών είναι η Invest in Greece, η οποία με εξειδικευμένους 
συμβούλους ετοιμάζει το Φάκελο Δημοπράτησης του έργου με όλες τις τεχνικές 
λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε συγκαταλέγονται υποδομές όπως οι 
δανειοθάλαμοι για την προμήθεια αδρανών υλικών, οι αποθεσιοθάλαμοι και τα δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου 
και όπως δείχνει η εμπειρία, συνήθως δεν προβλέπονται σε αρχικό στάδιο, με αποτέλεσμα 
να προκαλούνται μεγάλες καθυστερήσεις στα εν εξελίξει έργα.   
 
Στη συνέχεια, η  Invest in Greece μέσω της Διακήρυξης αναζητά την καλύτερη και 
οικονομοτεχνικά πιο συμφέρουσα προσφορά πριν προβεί στην οριστική ανάδειξη του 
Προσωρινού Αναδόχου. Για την εξασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας, οι διατάξεις 
του παρόντος άρθρου προτάσσουν την υποβολή των προσφορών με κλειστό σφραγισμένο 
φάκελο, ενώ για την εξασφάλιση επιλογής της πιο οικονομικής αλλά και συγχρόνως 
ποιοτικής προσφοράς επιλέγεται η ανάδειξη της βέλτιστης οικονομικής ανάμεσα σε αυτές 
που έχουν ικανοποιήσει πλήρως τις ελάχιστες αλλά απαραίτητες προδιαγραφές. Η 
αξιολόγηση των προσφορών διενεργούμενη σε τρία αυτόνομα στάδια και η ανάληψη της 
αντιμετώπισης όλων των ενστάσεων, αντιρρήσεων και προσφυγών από την Αναθέτουσα 
Αρχή, συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών.  
 
Την διαδικασία οριστικής ανάθεσης, την προετοιμασία και την εισαγωγή της τελικής 
Σύμβασης στη Βουλή αναλαμβάνει ο Κύριος του έργου με την υποστήριξη πάντα της Invest 
in Greece και της Συντονιστικής Επιτροπής.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
Άρθρο 7 
 
Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδομής 
των Μεγάλων Έργων καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, καταρτίζονται 
και εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Τα 
σχέδια αυτά, που καταρτίζονται με γνώμονα τις κατευθύνσεις των περιφερειακών, των 
ειδικών και των γενικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, καθορίζουν  την περιοχή 
χωροθέτησης των Μεγάλων Έργων και εγκρίνουν τα συνοδά έργα, τους  περιβαλλοντικούς 
όρους, τους περιορισμούς δόμησης, τη δημιουργία ειδικών ζωνών προστασίας και ελέγχου 
γύρω από τα έργα, καθώς και τις απαραίτητες προσχώσεις επί της θάλασσας και επεμβάσεις 
στον αιγιαλό και στην παραλία.   
Σε περίπτωση που απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη λόγω της τροποποίησης 
από τα Ειδικά Σχέδια του παρόντος άρθρου των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σχεδίων 
πόλεων ή πολεοδομικών μελετών, οι απαραίτητες προθεσμίες κατάρτισης της στρατηγικής 



 

 

μελέτης συντέμνονται για να αποφευχθεί κάθε καθυστέρηση στην πορεία της κατασκευής 
των Μεγάλων Έργων. 
 
 
Άρθρο 8 
 
Η ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας των Μεγάλων Έργων συνάδει με την ανάγκη 
προστασίας του περιβάλλοντος. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων πριν την κατασκευή 
κάθε Μεγάλου Έργου παραμένει απαραίτητη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
Επιτυγχάνεται όμως η επιτάχυνση της έκδοσής της με την επίσπευση της διαδικασίας 
ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών από τον Φορέα Πραγματοποίησης και τη δυνατότητα 
παράλειψης έκδοσης συγκεκριμένων γνωμοδοτήσεων. Σημαντική καινοτομία του παρόντος 
νόμου είναι η υποχρέωση που θεσπίζεται να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεων οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων. Με αυτό τον τρόπο το κοινωνικό 
σύνολο πληροφορείται τις περιβαλλοντικές επιδράσεις του έργου και σε περίπτωση 
αντιδράσεων του δίνεται η δυνατότητα άμεσης αναστολής του.  
 
 
Άρθρο 9 
 
Οι αρμόδιες ή συναρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών για τα 
Μεγάλα Έργα οφείλουν να ελέγχουν κατά προτεραιότητα τα δικαιολογητικά των 
επενδυτών και να τους καλούν εντός 15 ημερών να τα συμπληρώσουν. Σε περίπτωση 
καθυστερήσεων δεν αποκλείεται ο πειθαρχικός έλεγχος των αρμοδίων υπαλλήλων. 
Σημαντική διάταξη για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτελεί το ότι όλες οι άδειες 
λογίζονται ότι έχουν εκδοθεί μετά την παρέλευση τριμήνου προθεσμίας από την κατάθεση 
όλων των δικαιολογητικών. 
 
 
Άρθρο 10 
 
Για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των Μεγάλων Έργων σε χώρους εντός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων εισάγεται η δυνατότητα των απαραίτητων παρεκκλίσεων 
από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς μετά από έγκριση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος ή έκδοση προεδρικού διατάγματος. 
 
 
Άρθρο 11 
 
Λόγω της μεγάλης  σημασίας  των βοηθητικών και συνοδών έργων για την εξυπηρέτηση της 
κατασκευής των Μεγάλων Έργων, θεσπίζεται η κατά προτεραιότητα εκτέλεσής τους από 
τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου. 
 
 
Άρθρο 12  
 
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Πολιτισμού είναι δυνατή η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα για την 
εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Μεγάλων Έργων. 



 

 

 
 
Άρθρο 13 
 
Για την εκδίκαση των υποθέσεων που σχετίζονται με την ανάθεση των Μεγάλων Έργων, 
αρμόδια είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το Διοικητικό Εφετείο με κριτήριο την 
εφαρμογή ή μη του ευρωπαϊκού δικαίου.  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 
Άρθρο 14 
 
1. Η απαλλοτρίωση των απαραίτητων εκτάσεων για την εγκατάσταση του Μεγάλου Έργου 
αλλά και των συνοδών υποστηρικτικών του υποδομών θεωρείται κατεπείγουσας και 
μείζονος σημασίας και μπορεί να συντελείται και πριν την προκήρυξη του Μεγάλου Έργου 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου αλλά 
και υπέρ φυσικών προσώπων.  Έτσι, οι δύο διαδικασίες, προκήρυξης και απαλλοτρίωσης 
βαίνουν παράλληλα. Για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης αρκεί η παρακατάθεση του 
αντιτίμου. 
2. Συγχρόνως, η χρονοβόρα διαδικασία του χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων πριν την 
κήρυξη της απαλλοτρίωσής τους καταργείται. Η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης 
εκτάσεων που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ εξοικονομεί μεγάλα χρηματικά ποσά από 
το κόστος της επένδυσης.  
3. Οι δικαιούχοι εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται 
πληροφορούνται άμεσα την κήρυξη της απαλλοτρίωσης μέσω της δημοσίευσης στον τύπο, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της τοιχοκόλλησης στο δημοτικό ή κοινοτικό 
κατάστημα της σχετικής πράξης. 
 
 
Άρθρο 15 
 
Συντέμνεται η προθεσμία άσκησης αίτησης ακυρώσεων κατά της απαλλοτριωτικής πράξης 
σε τριάντα ημέρες, όπως και στα Ολυμπιακά Έργα και η διαδικασία εκδίκασης της 
υπόθεσης επιταχύνεται με την απευθείας ειδοποίηση όλων των ενδιαφερομένων και τον 
ορισμό σύντομης δικασίμου. Εάν εν τω μεταξύ ασκηθεί αίτησης αναστολής, αυτή 
εκδικάζεται σε οκτώ ημέρες από την κατάθεσή της. 
 
Άρθρο 16 
 
Η εκτίμηση των απαλλοτριωμένων ακινήτων γίνεται, όπως και στα Ολυμπιακά Έργα, από 
τον Προϊστάμενο  της ΔΥΟ της οικείας Περιφέρειας το αργότερο εντός 15 ημερών από την 
κατάθεση της αίτησης, ενώ εάν παρέλθει η προθεσμία διορίζεται μηχανικός. Λαμβάνονται 
επιπλέον όλα τα μέτρα για να μην υπερχρεωθεί ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση.  
 
Άρθρο 17 
 
Η διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων γίνεται 
άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η δικαστική αναγνώριση των δικαιούχων 
πραγματοποιείται σε πολύ σύντομη δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Με 



 

 

δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και τοιχοκόλληση εξασφαλίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα 
λάβουν γνώση και θα παραστούν. Σε περίπτωση έφεσης, η δικάσιμος ορίζεται εντός 2 
μηνών, με ή χωρίς πραγματογνωμοσύνη, και η υπόθεση κλείνει με την απόφαση του 
Εφετείου. 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

Άρθρο 18 
 
Η Invest in Greece, αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες με τον παρόντα νόμο: δέχεται αιτήσεις 
επενδυτών, αξιολογεί, γνωμοδοτεί, διεκπεραιώνει αδειοδοτικές διαδικασίες και οργανώνει 
τους απαραίτητους διαγωνισμούς για την εκτέλεση των έργων. Σκοπός της είναι η 
επιτάχυνση των διαδικασιών και η διευκόλυνση των επενδυτών.  
 
Άρθρο 19 
 
Για την υποστήριξη του έργου της, η Invest in Greece συνάπτει συμβάσεις με ειδικούς 
συμβούλους, οι οποίοι πρέπει να έχουν κύρος, ανεξαρτησία και αμεροληψία  και κυρίως 
εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε θέματα επενδύσεων. 
 
Άρθρο 20 
 
Δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων να ενταχθούν στην διαδικασία των Μεγάλων Έργων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
 
Άρθρο 21 
 
Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 9-14 του Ν. 3775/2009 καθώς και κάθε άλλη 
διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος. 
 
Άρθρο 22 
 
Η ισχύς του νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 


