
Διαμεσολαβητής  
του Επενδυτή  
του Invest in Greece 
(Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.)



Έχετε σε εξέλιξη  

ένα επενδυτικό σχέδιο  

στην Ελλάδα και 

αντιμετωπίζετε δυσκολίες  

με τη Δημόσια Διοίκηση;

Ο Διαμεσολαβητής  

του Επενδυτή είναι πλέον 

ο σύμμαχός σας για την 

επιτάχυνση του έργου σας, 

υπεύθυνα, με αμεσότητα  

και διαφάνεια.  



Διαμεσολαβητής του Επενδυτή  
του Invest in Greece 
(Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.)

Ο Οργανισμός Invest in Greece παρέχει χωρίς καμία χρέωση την υπηρεσία 

του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή», μία διεθνή πρακτική απεμπλοκής και 

διευκόλυνσης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, σε επενδυτές τόσο της 

εγχώριας όσο και της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ποια είναι η αποστολή  
του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή»;

Στόχος του Διαμεσολαβητή του Επενδυτή είναι: 

  να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο για την επιχειρηματικότητα   

 στην Ελλάδα, προσφέροντας γρήγορες, διαφανείς και υπεύθυνες   

 υπηρεσίες διαμεσολάβησης, προκειμένου να υπερκεραστούν   

 συγκρούσεις μεταξύ επενδυτών και της Πολιτείας.

  να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που   

 διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τα κύρια   

 θέματα που προκύπτουν κατά τα επιμέρους στάδια υλοποίησης των   

 επενδυτικών σχεδίων, και 

  να εισηγείται συγκεκριμένες βελτιωτικές προτάσεις προς  

 την πολιτική ηγεσία.

Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 

2013 στο πλαίσιο του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 

Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»  

(ΦΕΚ 90 Α’/18.4.13).

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή –   
Σύμμαχος της Επιχειρηματικότητας  



Ποιος είναι ο ρόλος  
του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή»;

Ο Διαμεσολαβητής διαχειρίζεται και μεριμνά για επενδυτικά σχέδια άνω 

των €2.000.000, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων ανέκυψαν 

συγκεκριμένα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά 

εμπόδια, καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, με συνέπεια την 

αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής τους. Η υπηρεσία παρέχεται στους 

επενδυτές σε συνέχεια διατύπωσης αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο 

επενδυτή σχετικά με ένα υφιστάμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. 

Πώς θα απευθυνθείτε  
στον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» 
του Invest in Greece;

Εφόσον η υπόθεσή σας αφορά σε επιχειρηματικό σχέδιο ύψους άνω των 

δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, και αντιμετωπίζει συγκεκριμένα 

προβλήματα, όπως καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες, οι οποίες 

ανέκυψαν με τη Δημόσια Διοίκηση κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του 

σχεδίου σας, τότε μπορείτε να διατυπώσετε το αίτημά σας για συνάντηση 

με τον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» είτε ηλεκτρονικά μέσω της 

συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας  στην ιστοσελίδα του Invest in Greece 

(www.investingreece.gov.gr), είτε τηλεφωνικά στο: 210 3355 770. H υπηρεσία 

παρέχεται χωρίς καμία χρέωση.

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή –   
Σύμμαχος της Επιχειρηματικότητας  

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=219&la=2
http://www.investingreece.gov.gr


Συχνές Ερωτήσεις

Με ποιες δημόσιες υπηρεσίες συνεργάζεται ο «Διαμεσολαβητής του 

Επενδυτή» του Invest in Greece;

Ο «Διαμεσολαβητής» υποδέχεται και εξετάζει ειδικά αιτήματα επενδυτών, 

που αφορούν συγκεκριμένες καθυστερήσεις ή υφιστάμενες δυσχέρειες στην 

υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Αφού συγκεντρώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για την εξέταση του κάθε θέματος, εντοπίζει τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες 

στις οποίες εξετάζεται η κάθε επένδυση, προκειμένου να ενημερωθεί για την 

εξέλιξη της κάθε περίπτωσης. Στη συνέχεια, εκτιμά τους λόγους που προκαλούν 

τυχόν καθυστερήσεις και συνεργάζεται στενά και συστηματικά με όλες τις 

αρμόδιες υπηρεσίες για την ταχεία επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων. 

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλω ή να κοινοποιώ στο 

«Διαμεσολαβητή»;

Ο «Διαμεσολαβητής» ενημερώνεται από τον ενδιαφερόμενο για την υπόθεση 

και εντοπίζει τα έγγραφα εκείνα που θεωρούνται κρίσιμα για την εκτίμηση 

των παραγόντων που δημιουργούν καθυστερήσεις ή άλλες δυσκολίες κατά 

την διαδικασία αδειοδότησης της συγκεκριμένης επένδυσης. Στη συνέχεια, 

ζητά από τον επενδυτή να υποβάλει τα συγκεκριμένα έγγραφα στο γραφείο 

του «Διαμεσολαβητή», προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των 

επιμέρους παραμέτρων της υπόθεσης, η συνεργασία με την αρμόδια ή τις 

αρμόδιες αδειοδοτικές υπηρεσίες και να αναζητηθούν τρόποι επίλυσης των 

συγκεκριμένων θεμάτων. Όλες οι υποθέσεις χειρίζονται χωρίς κόστος, με 

ταχύτητα, διαφάνεια, και άκρα εμπιστευτικότητα.  

Πρέπει να κοινοποιώ τα έγγραφα που αποστέλλω στις δημόσιες 

αδειοδοτικές αρχές, και στον Διαμεσολαβητή, για να παρακολουθεί  

την υπόθεσή μου;

Αμέσως μετά την ανάθεση της υπόθεσης μίας επένδυσης στην υπηρεσία του 

«Διαμεσολαβητή», το γραφείο και τα στελέχη του «Διαμεσολαβητή» στο Invest 

in Greece, θα ενημερώνονται για οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα ή τα θέματα 

που αντιμετωπίζει η επένδυση εγγράφως, αλλά και προφορικά σε κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις στα γραφεία του Invest in Greece, προκειμένου να αξιοποιηθεί 

κατά το δυνατόν περισσότερο η οποιαδήποτε πληροφορία ή και εξέλιξη που 

σχετίζεται με την πορεία της υπόθεσης στις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές. 



Δέχεται ο Διαμεσολαβητής συγκεκριμένες καταγγελίες επενδυτών 

για δημόσιες υπηρεσίες;

Το πλαίσιο της λειτουργίας του «Διαμεσολαβητή» προβλέπει τη συστηματική 

συνεργασία του με συγκεκριμένο «σύνδεσμο-συνεργάτη» στην αρμόδια 

αδειοδοτική αρχή, προκειμένου να συμβάλει στην ταχεία επίλυση των 

θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης και καθυστερούν 

ή αποτρέπουν την υλοποίηση της επένδυσης. Σύμφωνα με το πλαίσιο 

λειτουργίας του, ο «Διαμεσολαβητής» δεν εξετάζει υποθέσεις καταγγελιών 

για δημόσιες υπηρεσίες, ως μη αρμόδιος. Μπορεί, ωστόσο, να παράσχει 

πληροφόρηση στον επενδυτή σχετικά με την ενδεδειγμένη νομική οδό, 

ανάλογα με το είδος του θέματος που έχει ανακύψει.

Δέχεται ο Διαμεσολαβητής αναφορές για υποθέσεις που έχουν κριθεί 

ή εκκρεμούν σε Δικαστήρια;

Θέματα που έχουν κριθεί ή εκκρεμούν σε Δικαστήρια δεν αποτελούν 

αντικείμενο των εργασιών του «Διαμεσολαβητή».

Δέχεται ο Διαμεσολαβητής αναφορές για διαφορές μεταξύ ιδιωτών;

Διαφορές μεταξύ ιδιωτών δεν αποτελούν αντικείμενο των εργασιών του 

«Διαμεσολαβητή».

Πώς συμβάλλει ο «Διαμεσολαβητής» στη βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου;

Ο «Διαμεσολαβητής» αξιοποιεί το υλικό που συγκεντρώνει από τις υποθέσεις 

καθυστερήσεων ή άλλων δυσχερειών στα διάφορα στάδια υλοποίησης 

μίας επένδυσης, τις οποίες διαχειρίζεται και παρακολουθεί συστηματικά, 

προκειμένου να τεκμηριώσει τις προτάσεις του προς την πολιτική ηγεσία για 

βελτίωση συγκεκριμένων παραμέτρων του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις 

επενδύσεις στην Ελλάδα.

Συχνές Ερωτήσεις



Invest in Greece  

Μητροπόλεως 3, 10557 Αθήνα T: +30 210 3355700, F: 210 3355743  

www.investingreece.gov.gr

http://www.investingreece.gov.gr

