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Ιστορίες επενδυτικής τρέλας

Α
ντιµέτωποι µε τις δυσλειτουργίες της δη-
µόσιας διοίκησης έρχονται Ελληνες και 
ξένοι επιχειρηµατίες, οι οποίοι, αν και 

είναι πρόθυµοι να διαθέσουν µεγάλα χρηµα-
τικά ποσά σε φιλόδοξα σχέδια, σκοντάφτουν 
στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία. Οι υποψήφι-
οι επενδυτές, µιλώντας στη Realnews, κάνουν 
λόγο για έναν διαχρονικό σκόπελο που πρέ-
πει να υπερπηδήσουν, µε τα γραφειοκρατικά 
κωλύµατα να τους αποτρέπουν επί της ουσίας 
να ρίξουν φρέσκο χρήµα στην ελληνική οικο-
νοµία. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα στερείται 
επενδυτικά σχέδια πολλών δισ. ευρώ και ακό-
µα περισσότερα έσοδα από χαµένους φόρους 
και εισφορές, καθώς και νέες θέσεις απασχό-
λησης. Ειδικότερα, στο 90% των περιπτώσεων 
οι επενδύσεις «κολλάνε» σε θέµατα που έχουν 
να κάνουν µε την προστασία του περιβάλλο-
ντος (για παράδειγµα µελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων), σε αρχαιολογικές υπηρεσίες, κα-
θώς και στην έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού 
που καθορίζει τις χρήσεις γης. Κυρίως, όµως, 
όπως υποστηρίζουν οι επενδυτές, καταλυτικό 
ρόλο στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται 
παίζουν οι δικαστικές προσφυγές, που πολλές 
φορές µέχρι να τελεσιδικήσουν απαιτούν πο-
λύ χρόνο. Ως αποτέλεσµα, η πλειονότητα των 
επενδυτικών προτάσεων µένει στα συρτάρια 
των φορέων του ∆ηµοσίου για υπερβολικά µε-
γάλο χρονικό διάστηµα, από 12 µήνες µέχρι 
20 χρόνια, µε τους επιχειρηµατίες που έχουν 
µπλέξει στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας να 
χαρακτηρίζουν το ελληνικό κράτος «αδύναµο 
κρίκο» και να µιλούν για τη δική τους οδύσ-
σεια. «Οι επενδυτές έρχονται στην Ελλάδα θέ-
τοντας υψηλούς στόχους, ωστόσο, οι περισ-
σότεροι φεύγουν άπραγοι και εγκαταλείπουν 
τα σχέδιά τους. Η Ελλάδα έχει τόσα φόντα να 
αναπτυχθεί, αλλά το κράτος δεν είναι έτοιµο 
να αξιοποιήσει αυτό το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον», εξηγεί στην «R» εκπρόσωπος εταιρείας 
ξένων συµφερόντων που προτίθεται να επεν-
δύσει στη χώρα µας. 

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί 
στην Ελλάδα και η οποία όχι µόνο αποθαρ-
ρύνει την προσέλκυση νέων επενδυτών, αλλά 
«διώχνει» ακόµη κι εκείνους που… τόλµησαν 

Η οδύσσεια 
των επενδυτών 
Επτά επιχειρηµατίες µιλούν στην «R» για τα γραφειοκρατικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Στα συρτάρια, ακόµη και 
για 20 χρόνια, µένουν επενδύσεις πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ Ο ΠΕΤΡΟΣ Τζανέ-

τος Κοντογούρης, 
πρόεδρος του ομί-
λου Namco, ορα-
ματίστηκε ότι θα 
καταφέρει να ξα-
ναπαράγει το θρυ-
λικό Pony, το μο-
ναδικό αυτοκίνητο 

που πριν από 35 χρόνια έδωσε ελ-
πίδες για την ανάπτυξη της ελληνι-
κής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ομως 
διαψεύστηκε, καθώς, όπως δήλωσε 
στην «R», «η κυβέρνηση δεν είναι μα-
ζί μας». Η εταιρεία έχει ήδη λάβει τις 
σχετικές άδειες περιβάλλοντος και 
λειτουργίας του εργοστασίου, αδυ-
νατεί όμως να εξασφαλίσει άδεια κυ-
κλοφορίας του αυτοκινήτου, αν και, 
όπως αναφέρει ο Π. Κοντογούρης, 
το αυτοκίνητο, που κατά το 65% κα-
τασκευάζεται στον Πολύγυρο Θεσ-
σαλονίκης, κυκλοφορεί ήδη στην Αί-
γυπτο και στη Γερμανία.

«Η κυβέρνηση 
δεν είναι μαζί μας»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

να επιδείξουν ενδιαφέρον για να δραστηριο-
ποιηθούν επιχειρηµατικά στη χώρα µας, είναι 
η λίστα του αµερικανικού περιοδικού «Forbes» 
µε τις πιο φιλικές χώρες για επενδύσεις. Στη λί-
στα αυτή η Ελλάδα βρίσκεται 47η στην παγκό-
σµια κατάταξη, πίσω από χώρες όπως η Ρου-
µανία, η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ισπανία, η 
Κροατία και η Ιταλία.

 «ΦΕΥΓΕΙ Ο 
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ» 
Συνηθισµένος από την Αµερική, όπου υλοποιεί 
επενδύσεις πολλών εκατοµµυρίων ευρώ στον 
ξενοδοχειακό κλάδο και στον τοµέα του real 
estate µε ταχύτατους ρυθµούς, ο επιχειρηµα-
τίας Μερκούριος Αγγελιάδης δηλώνει απογο-
ητευµένος από τη γραφειοκρατία µε την οποία 
βρίσκεται αντιµέτωπος στην Ελλάδα. Εδώ και 
3 χρόνια η εταιρεία του, M. Angeliades, έχει 
αποκτήσει από το ΤΑΙΠΕ∆ έκταση στην Αφά-
ντου, στην οποία θα υλοποιηθούν επενδύσεις 
τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ, ωστόσο η επέν-
δυση αδυνατεί να γίνει, καθώς οι αρχαιολο-

γικές υπηρεσίες έχουν  εντοπίσει αρχαιολογικά ευρήµατα. Παρόλο, δε, που ο 
επενδυτής πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος το κόστος για τις αρχαιολογικές ανα-
σκαφές, η κυβέρνηση αρνήθηκε, γι’ αυτό και η επένδυση έχει «παγώσει». «Το 
κακό είναι ότι φεύγει ο ενθουσιασµός», τονίζει στην «R» ο Μ. Αγγελιάδης. Τις 
ελπίδες του για να ξεµπλοκάρει το έργο στηρίζει τώρα στις δηλώσεις της προ-
έδρου του ΤΑΙΠΕ∆ Λίλας Τσιτσογιαννοπούλου, η οποία το καλοκαίρι δεσµεύ-
θηκε ότι το Ταµείο θα χρηµατοδοτήσει τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Ωστόσο, 
ακόµα δεν έχει γίνει τίποτα. 

 «ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ Ο∆Ο»
Μετ’ εµποδίων προχωρά η επένδυση προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ στην Κασ-
σιόπη Κέρκυρας, καθώς η NCH Capital από το καλοκαίρι βρίσκεται αντιµέτωπη 
µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Απέναντί της βρίσκεται ο δήµαρχος του νησιού, ο 
οποίος ισχυρίζεται ότι µέρος της έκτασης όπου θα αναπτυχθεί η επένδυση ανή-
κει στον δήµο. Εκπρόσωποι της εταιρείας, από την πλευρά τους, απαντούν ότι 
έχουν ακολουθήσει τη νόµιµη οδό και έχουν εξασφαλίσει τις άδειες που απαι-
τούνται µέχρι σήµερα. Το εµπόδιο έβαλαν οι Αρχές του νησιού, όταν η εταιρεία, 
λαµβάνοντας άδεια για την εκπόνηση των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών 
για τη στατικότητα του εδάφους, ξεκίνησε τις εργασίες. Οι έρευνες που αφορούν 

ATALANTI HILLS

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ βραδείς χαρακτηρίζει ο επιχειρηματίας Σάμι Φάις τους ρυθ-
μούς για τη διαδικασία έκδοσης όλων των απαραίτητων αδειών μέχρι την 

έναρξη υλοποίησης μιας επένδυσης στην Ελλάδα. Ο πολυσχιδής επιχει-
ρηματίας, που το τελευταίο διάστημα επανήλθε δυναμικά στην εγχώ-
ρια αγορά επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του, εδώ και δύο χρόνια 

προσπαθεί να μπει στον ξενοδοχειακό κλάδο με μία επένδυση στη 
Σαντορίνη, η οποία έχει μπλοκάρει στην αρχαιολογική υπηρεσία. 
Το πλάνο προβλέπει την κατασκευή πεντάστερης ξενοδοχειακής 
μονάδας 1.200 κλινών στην περιοχή Καμάρι της Σαντορίνης σε μία 

έκταση 8 στρεμμάτων, η οποία αποτελείται από 4 ξεχωριστά οικό-
πεδα. «Χρειάστηκε 1,5 χρόνος για να πάρουμε έγκριση από τις 

αρχαιολογικές υπηρεσίες και μόνο για το ένα οικόπεδο, 
καθώς δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη έγκριση και των 

4 αυτόνομων οικοπέδων», επισημαίνουν πηγές που 
παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της επένδυσης, 
με τον επιχειρηματία να εκτιμά ότι θα χρειαστεί του-
λάχιστον ένας χρόνος ακόμη για την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής του ξενοδοχείου. 

ΕΔΩ ΚΑΙ 12 ΧΡΟΝΙΑ και έχοντας ήδη εξασφαλίσει 40 χαρτιά από τις δημό-
σιες υπηρεσίες, η θυγατρική του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού Enel, η 
Enel Green Power Hellas, προσπαθεί να υλοποιήσει επενδύσεις 300 εκατ. 
ευρώ στη νότια Εύβοια, για την κατασκευή οκτώ αιολικών πάρκων, σκοντά-

φτει όμως στη γραφει-
οκρατία, κυρίως σε θέ-
ματα περιβαλλοντικά. 
Ετσι, το έργο έχει στα-
ματήσει να υλοποιεί-
ται, καθώς ο Σύλλογος 

Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας έκανε αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων για να σταματήσει το έργο, καθώς, όπως υποστήριξε, απειλεί με εξα-
φάνιση τον μπούφο και δύο ακόμη σπάνια πουλιά. Η υπόθεση εκδικάστηκε 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, απ’ όπου ζητήθηκε από την εταιρεία να κα-
ταθέσει νέα έγγραφα. Εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν στην «R» ότι έχουν 
συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία για την κατασκευή του αιολικού πάρ-
κου και ότι έχουν καταθέσει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τον νόμο.

«Υπερβολικά 
βραδείς 
οι ρυθμοί 
για την έκδοση 
των αδειών» «Εχουμε καταθέσει όλα 

τα απαραίτητα έγγραφα»

ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ στα γρανάζια της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας παραμένει εδώ και σχεδόν 10 χρόνια η τουριστική επένδυ-
ση Atalanti Hills, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, στην περιοχή Λοκρός του νομού Φθιώτιδας. Μπορεί πλέον ο φάκελος για το μεγαλό-
πνοο project να βρίσκεται για έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή Προε-
δρικού Διατάγματος που θα επιτρέψει την ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) και θα σηματο-

δοτήσει την έναρξη των διαδικασιών για τις άδειες δόμησης και την εκκίνηση των κατασκευαστικών εργασι-
ών, ωστόσο, το σχέδιο για την υλοποίηση της δεύτερης μεγάλης επένδυσης (που οριοθετείται σε ΠΟΤΑ) 

στην Ελλάδα μετρά σχεδόν 13 χρόνια. «Η αδειοδότηση επενδύσεων που αφορούν ΠΟΤΑ ενέχει αυξημέ-
νο βαθμό δυσκολίας. Εξι χρόνια τα αρμόδια υπουργεία επανεξέταζαν το ενδεχόμενο η έκταση να μην 

είναι ιδιωτική και να την έχει διεκδικήσει το ελληνικό Δημόσιο. Επανεξέταζαν μία τελεσίδικη απόφαση 
του 1980, με την αιτιολογία ότι επρόκειτο για μία μεγάλη έκταση», εξηγεί στην «R» ο διαχειριστής της 
εταιρείας που τρέχει την επένδυση, Γιώργος Σαββίδης.  «Παράλληλα, περιμέναμε να ολοκληρωθεί ο 

γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός από τον δήμο, γιατί δεν υπήρχε χωροθέτηση και δεν ήταν ξεκάθαρες 
οι χρήσεις γης. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2012 και την ίδια στιγμή προχωρούσαμε τη Στρατηγι-

κή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που τότε ήταν απαραίτητη για 
την έγκριση ίδρυσης ΠΟΤΑ, η οποία ολοκληρώθηκε 4 χρόνια αρ-

γότερα. Μόνο η νομοθεσία έχει αλλάξει 3-4 φορές όλα αυτά 
τα χρόνια. Μολονότι όταν ξεκινούσε το project το 2004 οι 

επενδυτές αναζητούσαν κι άλλες ευκαιρίες, ο τρόπος 
λειτουργίας του κράτους και η πολυπλοκότητα της νο-
μοθεσίας τούς αποθάρρυνε», συμπληρώνει.

«Η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας 
αποθαρρύνει τους επενδυτές»

ΑΤΑΛΑΝΤΗ
oikonomia@realnews.gr

Των Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

το υποθαλάσσιο σκέλος ολοκληρώθηκαν, όταν 
όµως έφτασαν στο χερσαίο τµήµα, ο πρόεδρος 
της τοπικής κοινότητας Σινιών, ισχυριζόµενος 
ότι τα µονοπάτια είναι κοινοτικά, επιχείρησε να 
διακόψει τις εργασίες. Σύµµαχός του υπήρξε ο 
δήµαρχος Κέρκυρας, ο οποίος προχώρησε σε 
ασφαλιστικά µέτρα κατά της εταιρείας, µε απο-
τέλεσµα να διακοπούν οι εργασίες και η υπόθε-
ση να παραπεµφθεί στη ∆ικαιοσύνη.

 «ΧΑΣΑΜΕ ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
ΤΟΥ ΕΣΠΑ»
Η ∆ικαιοσύνη φρενά-
ρει εδώ και 2 χρόνια 
την επένδυση, προϋ-
πολογισµού 30 εκατ. 
ευρώ, που ευελπι-
στεί να ολοκληρώσει 
ο Eλληνοαµερικανός 
εκατοµµυριούχος Αγ-
γελος Μιχαλόπουλος 
στην Ιο. Πέντε χρό-
νια γραφειοκρατι-
κών κωλυµάτων µέ-
τρησε ο «βασιλιάς» της Wall Street για να βρί-
σκεται σήµερα στο στάδιο έκδοσης οικοδοµι-
κής άδειας. Οι εργασίες για την προκαταρκτι-
κή µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξεκί-
νησαν το 2009, µε την έγκριση να δίνεται τον 
Αύγουστο του 2014 και τις διαδικασίες για τη 
δηµιουργία των λιµενικών έργων του νιώτικου 
τουριστικού χωριού να βρίσκονται σε εξέλιξη, 
όταν το 2015 οι προσφυγές περιβαλλοντολό-
γων στο Συµβούλιο της Επικρατείας έβαλαν ένα 
-ανυπέρβλητο µέχρι σήµερα- εµπόδιο για την 
υλοποίηση της επένδυσης που θα αναβαθµί-
σει το τουριστικό προϊόν στο κυκλαδίτικο νησί. 
Η προσωρινή, µάλιστα, διακοπή των εργασι-
ών έβγαλε εκτός χρονοδιαγράµµατος την εται-
ρεία που «τρέχει» την επένδυση, µε αποτέλε-
σµα, ενώ αρχικά το project είχε ενταχθεί στον 
αναπτυξιακό νόµο, να µην ξεκινήσουν οι ερ-
γασίες µέχρι το 2016 και να χαθούν πόροι 9,5 
εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


