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Αριθ. Πρωτ.26862/ΣΜ/λµ     ΑΘΗΝΑ, 21 Νοεµβρίου 2013 
 

         Π Ρ Ο Σ 
Μέλη ΣΑΤΕ  

       

ΘΕΜΑ:  ∆ιαµεσολαβητής του Επενδυτή - OMBUDSMAN  

 
Αγαπητά Μέλη  
 
κατόπιν συνάντησης εκπροσώπων του ΣΑΤΕ µε τους επικεφαλής του ∆ιαµεσολαβητή του 
Επενδυτή σας ενηµερώνουµε σχετικά µε την πλήρη έναρξη λειτουργίας της υπόψη 
Υπηρεσίας, που εντάσσεται στις αρµοδιότητες του INVEST in GREECE.  
 
Η υπηρεσία του «∆ιαµεσολαβητή του Επενδυτή», αποτελεί µία διεθνή πρακτική απεµπλοκής 
και διευκόλυνσης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, σε επενδυτές τόσο της εγχώριας όσο 
και της διεθνούς επιχειρηµατικής κοινότητας.  
 
Ο θεσµός του ∆ιαµεσολαβητή άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα, πιλοτικά, τον Απρίλιο του 
2013 στο πλαίσιο του Νόµου 4146/2013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 
Α’/18.4.13), ενώ παρέχεται χωρίς καµία χρέωση.  
 
Ο ∆ιαµεσολαβητής 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. 
 
Στόχος του ∆ιαµεσολαβητή 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. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα απευθυνθείτε και ποιές συγκεκριµένες υποθέσεις 
τυγχάνουν των αρµοδιοτήτων του ∆ιαµεσολαβητή µπορείτε να αναζητήσετε στα συνηµµένα 
σχετικά ενηµερωτικά κείµενα, ενώ για πιο εξειδικευµένες πληροφορίες µπορείτε να 
απευθύνεστε άµεσα στις Υπηρεσίες του ∆ιαµεσολαβητή (τηλ.: 210 33 55 770 Url: 
http://www.investingreece.gov.gr) 
 
Επισηµαίνουµε ότι από την µεταξύ των εκπροσώπων του ΣΑΤΕ και ∆ιαµεσολαβητή του 
Επενδυτή συνάντηση προέκυψε το ενδιαφέρον εµπλουτισµού των δράσεων του 
∆ιαµεσολαβητή σε περιπτώσεις που εντάσσονται στις θεσµικές αρµοδιότητές του και συνάµα 
αφορούν στην επιχειρηµατική δραστηριοποίηση των µελών του Συνδέσµου. Στην περίπτωση 
λοιπόν που έχετε συγκεκριµένες προτάσεις ενασχόλησης της Υπηρεσίας  του ∆ιαµεσολαβητή 
του Επενδυτή, υπό το ως άνω πρίσµα, παρακαλούµε να τις καταθέσετε, γραπτώς, στα 
Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσµου.  

Με τιµή, 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  


