
Ο ∆ιαµεσολαβητής του Επενδυτή



Τι είναι ο ∆ιαµεσολαβητής;

O Διαμεσολαβητής διαχειρίζεται και μεριμνά για επενδυτικά σχέδια άνω των €2.000.000, κατά

τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων ανέκυψαν 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 χωρίς χρέωση.



Μια διευκρίνιση:
Τι δεν αναλαµβάνει ο ∆ιαµεσολαβητής

Διαφορές μεταξύ ιδιωτών 

Θέματα που έχουν κριθεί ή εκκρεμούν σε 

Δικαστήρια

Υποθέσεις καταγγελιών επενδυτών για 

δημόσιες υπηρεσίες



Η διαδικασία διαµεσολάβησης είναι άµεση

Άμεση παρέμβαση του 

Επικοινωνία με τον 

Διαμεσολαβητή 

και εξέταση της εμπλοκής

Εξαμηνιαία έκθεση με προτάσεις 

βελτίωσης του θεσμικού 

πλαισίου

Άμεση παρέμβαση του 

Διαμεσολαβητή με Υπηρεσίες, 

Περιφέρειες, Γενικές 

Γραμματείες και Υπουργεία

Επίλυση του προβλήματος



Πρόσφατα, ο Διαμεσολαβητής ολοκλήρωσε την πιλοτική του λειτουργία

• 64 υποβληθέντα αιτήματα

• από τα οποία 28 δεν αποτελούσαν 

αντικείμενο του Διαμεσολαβητή

Κύριες ομάδες προβλημάτων που 

αντιμετωπίστηκαν:

• Εμπλοκές σε χωροταξικές / πολεοδομικές 

αδειοδοτήσεις

• 20 ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία

• χωρίς εν τέλει υποβολή αιτήματος για 

απεμπλοκή 

• Ο Διαμεσολαβητής χειρίστηκε 36 υποθέσεις

• Η πλειοψηφία των αιτημάτων 

υποβλήθηκε τηλεφωνικά 

αδειοδοτήσεις

• Καθυστερήσεις στην εκταμίευση 

χρηματοδοτήσεων επενδυτικών κινήτρων

• Εμπλοκές και καθυστερήσεις σε έργα 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας



Αντιμετωπίσαμε προβλήματα σε πολλούς κλάδους

Πηγή: Invest in Greece



…µε πολύ επιτυχία

Σε εξέλιξη, 10

Κατανομή ολοκλήρωσης υποθέσεων

Αρνητική, 7

Κατάληξη επιλυμένων υποθέσεων

Επιλυθείσες, 26 Θετική, 19

Πηγή: Invest in Greece Πηγή: Invest in Greece
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Η παρέμβαση του 

Διαμεσολαβητή επέφερε 

κάποια πρόοδο στην εξέλιξη 

της υπόθεσής σας? 

Διαφοροποιήθηκε η στάση της 

Δημόσιας Διοίκησης απέναντί 

σας, μετά την παρέμβαση του 

Διαμεσολαβητή?

Η γνώμη των ερωτηθέντων για τις υπηρεσίες μας ήταν εξαιρετική 
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Εξαιρετικές

Πολύ καλές

Αρκετά καλές

Πόσο χρήσιμες ήταν οι 

συμβουλές των στελεχών του 

Διαμεσολαβητή στην 

προσπάθεια απεμπλοκής της 

επένδυσής σας?

Πώς αξιολογείτε το επίπεδο 

επαγγελματισμού του 

Διαμεσολαβητή?
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Πολύ

Αρκετά

Πόσο πιθανό είναι να 

ξαναχρησιμοποιήσετε τις 

υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή?

90%

10%

Ναι

Όχι

Είναι χρήσιμο εργαλείο ο 

Διαμεσολαβητής για την 

υποστήριξη επενδυτικών 

σχεδίων?

Πηγή: Έρευνα ικανοποίησης πελατών πιλοτικής λειτουργίας Διαμεσολαβητή του Επενδυτή, Invest in Greece



Προτάσεις βελτίωσης θεσμικού πλαισίου:

Αλλαγή οπτικής στην εκπόνηση χωροταξικού σχεδιασμού

Εκπόνηση δασικών χαρτών

Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου

Υποβάλλαμε πλήθος προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου

Εξορθολογισμός διαδικασίας αδειοδότησης σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας

Βελτίωση διαδικασίας έκδοσης άδειας μεταλλευτικών ερευνών

Συμπλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού για τις περιπτώσεις όπου το ενιαίο της έκτασης τέμνεται 

από δημόσιες εκτάσεις

Εισαγωγή διευκρινιστικής παραγράφου στον Ν. 2805/1997, όπως ισχύει, περί κάλυψης 

θεμάτων πολεοδόμησης

Βελτίωση διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας



Σε μερικές περιπτώσεις, λάβαμε τα εύσημα δημοσίως

• H Mediterranean Nautilus σκοπεύει να προβεί στην 

κατασκευή ενός νέου data center που θα παρέχει, εκτός 

των άλλων, και υπηρεσίες cloud computing

• Βοηθήσαμε στην απεμπλοκή της έκδοσης Μεμονωμένης 

Πράξης Εφαρμογής

• Η επένδυση αφορά στη δημιουργία σύγχρονης βιοτεχνικής 

μονάδας παραγωγής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σε 

ιδιόκτητη έκταση στη Στερεά Ελλάδα. 

• Βοηθήσαμε στο να εκδώσει το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων μια γνωμάτευση απαραίτητη για 

την απεμπλοκή

• Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 

5*, δυναμικότητας 348 κλινών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, στη 

Θάσο. 

• Βοηθήσαμε στην οριοθέτηση των ρεμάτων, ελλείψει της 

οποίας η αδειοδότηση είχε σταματήσει.

ΡΙΑΛΑ Α.Ε.



Θα μας βρείτε στην ιστοσελίδα του οργανισμού Invest in Greece



Θεωρούµε ότι θα είµαστε ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια σας,
για την επίλυση προβληµάτων και εµπλοκών


