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Σ
τον «βάλτο» οδηγούνται επενδύσεις 4,4 
δισ. ευρώ, εξαιτίας αγκυλώσεων στα θέ-
µατα της ∆ικαιοσύνης. Ετσι, παρόλο που 

19 µεγάλες στρατηγικές επενδυτικές προτάσεις 
έχουν υποβληθεί εδώ και τουλάχιστον µία οκτα-
ετία στο καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων 
(νόµος fast track) µε σκοπό να επιταχυνθούν 
οι διαδικασίες υλοποίησής τους, οι 17 από αυ-
τές εξακολουθούν να βρίσκονται στα χαρτιά. 
Πρόκειται, µάλιστα, για επενδυτικές προτάσεις 
στην ενέργεια και στον τουρισµό, δύο από τους 
πιο νευραλγικούς τοµείς της οικονοµίας. Και όλα 
αυτά όταν το µεγάλο «στοίχηµα» της ελληνικής 
οικονοµίας είναι η προσέλκυση νέων επενδύ-
σεων, µε την Κοµισιόν να κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου για τις µεγάλες καθυστερήσεις 
στην επίλυση των δικαστικών θεµάτων στην 
Ελλάδα, επειδή επιβραδύνουν την ανάπτυξη 
και την επιχειρηµατικότητα. Ενδεικτικό του µε-
γέθους του προβλήµατος είναι το στοιχείο που 
ανέδειξε η πρόσφατη έκθεση της διαNEOσις, 
βάσει του οποίου ο χρόνος απονοµής της δι-
καιοσύνης σε υποθέσεις που αφορούν τις επεν-
δύσεις µιας επιχείρησης φτάνει τις 1.580 ηµέ-
ρες, ξεπερνά δηλαδή τα τέσσερα χρόνια. Επί-
σης, στη λίστα «Doing Business» του 2019 ως 
προς την ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης 
η Ελλάδα καταλαµβάνει την 132η θέση ανάµε-
σα σε 190 χώρες. 

 
Πού κολλούν
«Οι δικαστικές εµπλοκές επιφέρουν σηµαντικές 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων», τονίζουν στη Realnews τα υψηλό-
βαθµα στελέχη της Enterprise Greece, του αρµό-
διου εθνικού φορέα για την προσέλκυση επεν-
δύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξα-
γωγών, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του 
υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Οι λό-
γοι που µια υπόθεση επένδυσης οδηγείται στη 
∆ικαιοσύνη -και αποτελούν χρόνια εµπόδια και 
ανασταλτικούς παράγοντες, που εντέλει διώ-
χνουν τους επενδυτές- αφορούν τη διεκδίκηση 
µιας έκτασης είτε από κάποιον ιδιώτη είτε από 
το ∆ασαρχείο, την Αρχαιολογία, τον δήµο, κά-
ποια περιβαλλοντική οργάνωση ή κάποιον άλ-

κά και φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής επέν-
δυσης που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

 f Ο όµιλος του ∆ηµήτρη Παναγάκου δροµο-
λογεί συνολικές επενδύσεις περίπου 800 εκατ. 
ευρώ για τη δηµιουργία 52 φωτοβολταϊκών και 
ηλιακών πάρκων σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο, 
Στερεά και δυτική Ελλάδα µε φορέα υλοποίη-
σης τη Spes Solaris - Solar Concept A.E. To αί-
τηµα για την υπαγωγή της επένδυσης στη δι-
αδικασία fast track έχει εγκριθεί από το 2011. 
Εναν χρόνο αργότερα, πάλι ο όµιλος Πανα-
γάκου και οι εταιρείες του Spes Solaris - Solar 
Concept A.E. έλαβαν έγκριση -για την πρώτη 
αίτηση- προκειµένου να προχωρήσουν µε δια-
δικασίες fast track τη δηµιουργία 12 φωτοβολ-
ταϊκών πάρκων (από το σύνολο των 52), προ-
ϋπολογισµού 332 εκατ. ευρώ, πάλι σε Θεσσα-
λία, Στερεά και δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, καµία 
από τις παραπάνω επενδύσεις δεν έχει πάρει 
την τελική έγκριση, καθώς κολλούν σε θέµατα 
γραφειοκρατίας και ∆ικαιοσύνης. 

f Την έγκριση για να προχωρήσει σε επενδύ-
σεις για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθ-
µών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 
162,82 MW έλαβε το 2011 και η Silcio Φωτο-

Η καθυστέρηση στην 
απονοµή του δικαίου, 
έξι χρόνια κατά µέσο 
όρο, έχει µπλοκάρει 

επενδύσεις 
δισεκατοµµυρίων 

ευρώ, τη στιγµή που 
η οικονοµία αδυνατεί 
να αναπτυχθεί. Οκτώ 

χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις που 

αφορούν επενδύσεις 
σε ενέργεια και 

τουρισµό 

λον φορέα. Επίσης, σηµειώνονται καθυστερήσεις από την ηµέρα της υποβολής 
µιας επενδυτικής πρότασης µέχρι την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, 
καθώς στον ενδιάµεσο χρόνο «κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρ-
ξουν προσφυγές κατά της επένδυσης, καθώς αποτελεί σύνηθες φαινόµενο για 
την ελληνική κοινωνία», αναφέρουν φορείς της αγοράς. Στους βραδείς ρυθµούς 
µε τους οποίους υλοποιούνται οι επενδύσεις στην Ελλάδα αναφέρθηκε και πρό-
σφατη έρευνα της Price Waterhouse Coopers, η οποία εστιάζει στα τουριστικά 
έργα, τα οποία ουδέποτε υλοποιήθηκαν. «Ενώ κάποια από τα υποβληθέντα του-
ριστικά σχέδια έχουν εγκριθεί για να υλοποιηθούν µε διαδικασίες fast track, κα-
νένα από αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνολικά, τα έργα fast track κινούνται αρ-
γά µε µέσο όρο τα 3,7 έτη από την υποβολή τους», αναφέρουν οι αναλυτές της 
PWC. Στο ίδιο ύφος κινούνται και οι συστάσεις της Κοµισιόν, η οποία προτείνει 
στην πρόσφατη έκθεσή της την επιτάχυνση των διαδικασιών στην απονοµή δι-
καιοσύνης. Οπως αναφέρει, «τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία και στα άλ-
λα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν µεταρρυθ-
µίσεις για την επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης, επειδή αυτό είναι καθο-
ριστικό όχι µόνο για το αίσθηµα δικαίου των πολιτών και την ανάσχεση του κλί-
µατος και της αίσθησης ατιµωρησίας, αλλά και για τη βελτίωση του επενδυτικού 
και επιχειρηµατικού κλίµατος».

  
Στην αναµονή έως και 10 χρόνια
Η «R» σταχυολόγησε κάποιες από τις επενδυτικές προτάσεις στους τοµείς του του-
ρισµού και της ενέργειας, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ, οι οποίες είναι κολλη-
µένες στα γρανάζια της ∆ικαιοσύνης από τρία έως και 10 χρόνια. Μέσα σε αυ-
τό το επενδυτικό περιβάλλον, στα χαρτιά εξακολουθούν να παραµένουν αιολι-

«Κολληµένες»
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