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Αριθ. Φύλλου 8, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2014 

Editorial

 

«… Η ανάπτυξη δε στηρίζεται στο κενό. Η ραχοκοκκαλιά της είναι οι θεσμοί. Η Δικαιοσύνη 
αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος δημόσιας διακυβέρνησης, γι’ αυτό και το 
πρόβλημα της Δικαιοσύνης δεν οφείλεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας της. Αντιθέτως 
είναι πολυπαραγοντικό και για τις καθυστερήσεις στην απονομή της ευθύνονται και άλλοι 
παράγοντες πέρα και έξω από αυτή. Απαιτείται συνεπώς συλλογική προσπάθεια και 
συνεργασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος…Οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν 
συνέργειες, για να μην απαξιώνονται ως αποσπασματικές και βραχύβιες. Για αυτό, όταν 
όταν εμείς, ο ΣΕΒ, οι επιχειρήσεις που αιμοδοτούν την ελληνική οικονομία και 
συγκεντρώνουν πάνω τους τη συλλογική προσδοκία να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, 
μιλάμε για συνεργασία και συναίνεση, δεν το κάνουμε τυχαία. Η εμπέδωση του 
αισθήματος δικαίου μόνο οφέλη θα έχει για την κοινωνία και την οικονομία μας. Ο ΣΕΒ θα 

στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, με συναίσθηση της ευθύνης και του ρόλου 
του στη νέα εποχή που ξημερώνει για την Ελλάδα.» 

Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα «Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, κρίσιμη 
προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη» 

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ διοργάνωσε ημερίδα 
διαβούλευσης όπου παρουσιάστηκαν τα γενικά συμπερσματα της μελέτης με θέμα «Επιτάχυνση της απονομής 

δικαιοσύνης και της επίλυσης διαφορών, προϋπόθεση για τις επενδύσεις και 
την ανάπτυξη» που εκπόνησε και διεξήχθη εκτεταμένη διαβούλευση επί των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότερα 
από 210 εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, 
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και του νομικού κόσμου καθώς και 
στελέχη διεθνών οργανισμών. 

Όπως σημείωσε στην έναρξη της ημερίδας ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, η εκδήλωση αποτελεί ένα κρίσιμο κρίκο στην 

διαδικασία άσκησης πολιτικής, η οποία πρέπει να συντελείται με τους σύγχρονους κανόνες καλής νομοθέτησης. 
Χαιρετισμούς απεύθυναν οι κ.κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Παναγιώτης Πικραμμένος, τ. Πρωθυπουργός και Επίτιμος 
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι γενικές διαπιστώσεις της μελέτης, ενώ η εκδήλωση 
συνεχίστηκε με στρογγυλό τραπέζι με θέμα την «αναζήτηση στρατηγικής για την επιτάχυνση της απονομής 
δικαιοσύνης: προκλήσεις για το κράτος δικαίου, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη».

 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ευρεία ανταλλαγή απόψεων σε τρία παράλληλα θεματικά εργαστήρια-
τραπέζια διαλόγου όπου κάλυψαν τα ειδικά θεματικά πεδία της:  

1. Επίλυσης φορολογικών υποθέσεων 

2. Επίλυσης διοικητικών διαφορών κατά την υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων και έργων 

3. Επιτάχυνσης των διαδικασιών πτώχευσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. Χαράλαμπος 
Αθανασίου, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Υπουργός και Γιώργος Μαυραγάνης, Υφυπουργός 
Οικονομικών, οι οποίοι εκαναν σχετικές παρεμβάσεις. 

Την εκδήλωση έκλεισε η παρέμβαση του προέδρου 
του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρου Φέσσα. Στην παρέμβασή του 
ο κ. Φέσσας τόνισε ότι σήμερα, στο μεταίχμιο της 
εξόδου από την επώδυνη ύφεση, η ανάγκη για την 
ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους και ευρύτερα 

της δημόσιας διακυβέρνησης είναι προϋπόθεση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, επεσήμανε δε 
τον ρόλο της Δικαιοσύνης ως βασικού πυλώνα του συστήματος δημόσιας διακυβέρνησης. Ο κ. 
Φέσσας διατύπωσε εμφατικά την πρόθεση του ΣΕΒ να στηρίζει τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, 
πάντα σε συνεργατικό πνεύμα, ως προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας. 

 Αναζητήστε εδώ το υλικό της εκδήλωσης   

 Αναζητήστε εδώ την τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
κ. Χαράλαμπου Αθανασίου  

 Αναζητήστε εδώ την τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Μαυραγάνη 

 Αναζητήστε εδώ την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρου Φέσσα 
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Γενικές διαπιστώσεις της μελέτης «Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης 
και της επίλυσης διαφορών, προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την 
ανάπτυξη» 

Στο πλαίσιο της μελέτης καταγράφηκαν οι παράγοντες που οδηγούν στις καθυστερήσεις του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις των καθυστερήσεων στις 
επιχειρήσεις και προτάθηκαν η εφαρμογή μιας κατάλληλης στρατηγικής και ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού μεταρρύθμισης. 

Α. Διαπιστώσεις 

Οι βασικοί παράγοντες δημιουργίας των καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης 
συνοψίζονται ως εξής: 

 Συστηματική υστέρηση της δυναμικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, 
σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα, έναντι του όγκου των εισερχόμενων 
υποθέσεων, με αποτέλεσμα την παρούσα συσσώρευση υποθέσεων 

 Δαιδαλώδες, συχνά αντιφατικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, μη τήρηση των κανόνων 
καλής νομοθέτησης και έλλειψη κωδικοποίησης, με αποτέλεσμα την αύξηση των διοικητικών διαφορών 

 Πρακτική του ελληνικού δημοσίου να εξαντλεί όλα τα ένδικα μέσα, ακόμη και σε τελεσίδικες αποφάσεις 
και αποφάσεις όπου διακυβεύονται μικρά ποσά 

 Χαμηλό κόστος εκδίκασης υποθέσεων που ευνοεί την εύκολη δικαστική προσφυγή 

 Απουσία συγκριμένου στρατηγικού στόχου και σχεδίου μεταρρύθμισης του μηχανισμού της απονομής 
δικαιοσύνης, για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων και αδυναμία αποτελεσματικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης  των επιμέρους μεταρρυθμιστικών δράσεων που προωθούνται. 

Επιπλέον, εκτιμήθηκε, με ειδική μεθοδολογική προσέγγιση, το βάρος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις λόγω 
των καθυστερήσεων στην επίλυση διοικητικών διαφορών. Για την εκτίμηση πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
στοιχείων κόστους και χρόνου από δείγμα υποθέσεων.  

Στην περίπτωση δικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών  

 Η μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση εμφανίζεται σε δικαστικές υποθέσεις απόδοσης και εκκαθάρισης 
ΦΠΑ και ανέρχεται σε έως 9,3 έτη 

 Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων λόγω της καθυστέρησης στην επίλυση της διαφοράς, με βάση δείγμα 
53 υποθέσεων, κυμαίνεται από 7% έως 52% επί της συνολικής αμφισβητούμενης διαφοράς. 

Στην περίπτωση επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων  

 Η μέση καθυστέρηση στην ανάθεση συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών κυμαίνεται από 3,5 
(κατασκευαστικά) σε 8,5 έτη (συμβουλευτικές υπηρεσίες) και το μέσο κόστος από την καθυστέρηση στην 
ανάθεση, με βάση δείγμα 73 διαγωνισμών (συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατασκευαστικά έργα), 
ανέρχεται σε περίπου 8,5 εκ €. 

 Η μέση καθυστέρηση στην ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων είναι 3 έτη και το αντίστοιχο κόστος 
ευκαιρίας ανέρχεται σε 660 εκ €. 

Στην περίπτωση των διαδικασιών πτώχευσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων εκτιμήθηκε το όφελος από τη 
συντόμευση της διαδικασιών. Ειδικότερα, για συντόμευση της διαδικασίας πτώχευσης (για δείγμα επιχειρήσεων) 
κατά 2 έτη το όφελος ανέρχεται σε περίπου 2 εκ € ενώ σε περίπτωση μείωσης και του χρόνου εξυγίανσης, το 
συνολικό όφελος ανέρχεται σε περίπου 3 εκ €. 

Β. Προτάσεις 

H στρατηγική που προτείνεται στο πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνει 90 θεσμικές και επιχειρησιακές 
παρεμβάσεις οι οποίες αποσκοπούν σε: 

 ενίσχυση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών  

 ενδυνάμωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων για την βελτίωση των 
εκροών του συστήματος, και  

 καλύτερη λειτουργία του Κράτους για την παραγωγή ρυθμίσεων καλής ποιότητας και τη συνετή χρήση 
των ένδικων μέσων από την διοίκηση. 

Στο πλαίσιο της μελέτης προβλέπεται και η δημιουργία ειδικού διυπουργικού μηχανισμού ο οποίος θα αναλάβει το 
σύνολο του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της υποστήριξης της υλοποίησης των παραμβάσεων. 
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Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Αναζήτηση στρατηγικής για την 
επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης: προκλήσεις για το κράτος δικαίου, 
τις επενδύσεις και την ανάπτυξη» 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης που είχε ως κεντρικό θέμα την «αναζήτηση στρατηγικής για την 
επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης: προκλήσεις για το κράτος 
δικαίου, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη». Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. 
Πικραμμένος και συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του νομικού κόσμου, 
της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

Από τη συζήτηση καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω προτάσεις: 

 Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων επίλυσης  

 Ομαδοποίηση και ταχεία εκκαθάριση ομοειδών υποθέσεων και κατάργηση περιττών διατάξεων  

 Ενδυνάμωση της δυναμικότητας και της τεχνικής ικανότητας των δικαστηρίων 

 Καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της απόδοσης (performance management) των δικαστηρίων και 
στατιστικής παρακολούθησης των υποθέσεων 

 Βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και εφαρμογή πρακτικών καλής νομοθέτησης 

Εργαστήρια στελεχών για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και 
της επίλυσης διαφορών 

Αντικείμενο των εργαστηρίων αποτέλεσε η διενέργεια διαβούλευσης τόσο επί των συμπερασμάτων της Μελέτης 
όσο και πολύ περισσότερο επί της διαμόρφωσης και οριστικοποίησης των προτάσεων παρέμβασης για την 

επιτάχυνση: 1) της επίλυσης φορολογικών υποθέσεων, 2) των 
διοικητικών διαφορών κατά την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών 
συμβάσεω

 

ν & έργων και 3) των διαδικασιών πτώχευσης & εξυγίανσης 
επιχειρήσεων. 

Στα Εργαστήρια συμμετείχαν περισσότερα από 170 στελέχη 
επιχειρήσεων και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και του 
νομικού κόσμου.  

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επικύρωσαν και επέκτειναν τα 
πορίσματα της Μελέτης που εκπονήθηκε από το Παρατηρητήριο με θέμα «Επιτάχυνση της απονομής 
δικαιοσύνης και της επίλυσης διαφορών, προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη». Παρατίθενται 
αδρομερώς τα σημαντικότερα συμπεράσματα ανά θεματικό εργαστήριο. 

Εργαστήριο 1: Επίλυση φορολογικών διαφορών  

 Βελτίωση της διαδικασίας ενδικοφανούς προσφυγής (στελέχωση και τεχνική κατάρτιση ελεγκτών για 
βελτίωση της ποιότητας του αποτελέσματος, βελτίωση της διαδικασίας για εξάλειψη περιπτώσεων 
σιωπηρής απόρριψης, αξιοποίηση Νομολογίας ΔΔ και ΣτΕ) 

 Σταθεροποίηση του φορολογικού θεσμικού πλαισίου και απλοποίηση, ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία 
του  

 Δημιουργία ανεξάρτητου οργάνου αυθεντικής ερμηνείας φορολογικών διατάξεων, τόσο γενικά όσο και 
επί ειδικών περιπτώσεων, με δέσμευση της φορολογικής αρχής και συμμετοχή επίλεκτων υπηρεσιακών 
και φορέων της αγοράς. 

Εργαστήριο 2: Επίλυση διοικητικών διαφορών κατά την υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων 
και έργων 

 Απλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας (τυποποίηση προκηρύξεων και προδιαγραφών, σύντμηση 
σταδίων διαγωνισμών κ.λπ.) και διασφάλιση της τεχνικής και νομικής ωριμότητας των προκηρύξεων 

 Αναβάθμιση τεχνογνωσίας και εμπειρίας στελεχών Αναθέτουσας Αρχής (παροχή στοχευμένης και 
τυποποιημένης εκπαίδευσης προς τα στελέχη των Αναθετουσών Αρχών, κατάλληλη στελέχωση των 
επιτροπών, διασφάλιση κινήτρων και ενδιαφέροντος των στελεχών των επιτροπών των Αναθετουσών 
Αρχών) 

 Βελτίωση θεσμικού πλαισίου (έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων του Ν. 4281/2014, 
αποτελεσματική ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών, καθιέρωση του θεσμού της διαμεσολάβησης / 
δικαστική επικύρωση των πράξεων της) 
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Εργαστήριο 3: Επιτάχυνση των διαδικασιών πτώχευσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων 

 Ενίσχυση της εξειδίκευσης δικαστών και δικαστηρίων (εξειδίκευση δικαστών και αποκλειστική 
απασχόλησή τους, δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων πτώχευσης, εισαγωγή του θεσμού insolvency 
practitioner, δημιουργία μόνιμων επιτελείων εμπειρογνωμόνων για την τεχνική υποστήριξη των 
δικαστών) 

 Αξιοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης για την επίτευξη συμφωνίας επί του σχεδίου 
αναδιοργάνωσης 

 Απλοποίηση και ανασχεδιασμός διαδικασιών (σύνδεση διαδικασιών με επίτευξη στόχων, εξισορρόπηση 
προστασίας δικαιωμάτων και αποτελεσματικότητας διαδικασιών, ανάθεση υποθέσεων σε μονομελείς 
συνθέσεις, ανασχεδιασμός του τρόπου αμοιβής των συνδίκων με στόχο την παροχή κινήτρου) 

 Έμφαση στην προπτωχευτική διαδικασία pre pack, επικύρωση σχεδίων επί της έδρας) 

Η διαβούλευση επί των προτάσεων θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου. 

Αναζητήστε εδώ το υλικό και τα αναλυτικά συμπεράσματα των θεματικών εργαστηρίων 

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: Συμμετέχω - Ενημερώνομαι 

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος και αποκτήστε πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: 

Σχολιάστε μια διαδικασία 

Το Μητρώο Διαδικασιών αποτελεί μια πλούσια βάση 
δεδομένων των διοικητικών διαδικασιών, η οποία παρέχει στους 
χρήστες όχι μόνο τη δυνατότητα άντλησης χρήσιμων 
στοιχείων όπως θεσμικό πλαίσιο, εμπλεκόμενοι φορείς, κλπ. 
αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιμέρους στοιχεία 
της διαδικασίας και εισαγωγής σχολίων. Οι χρήστες μπορούν, 
επίσης, να εγγραφούν σε μία διαδικασία και να ενημερώνονται 
όταν κάτι αλλάζει στα στοιχεία της. 

Για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να 
εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην Πύλη. 

Βιβλιογραφία  

Στην προσπάθειά του να παρέχει διαρκή επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στις 
θεματικές περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας που εξετάζει, το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης στο πλήρως ενημερωμένο αρχείο εκθέσεων του.  

Για να μεταβείτε στη στήλη της βιβλιογραφίας πατήστε εδώ.  

Νομοθεσία 

Με στόχο την παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων σε θέματα ρυθμιστικού πλαισίου, 
το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος διατηρεί ένα εκτενές αρχείο με κείμενα νομοθεσίας. 

Για να περιηγηθείται στη στήλη της νομοθεσίας πατήστε εδώ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ενθαρρύνει τη συνεργασία και σύμπραξη των δημιουργικών 
δυνάμεων της οικονομίας (επιχειρηματική κοινότητα και επιστημονική κοινότητα) και του κράτους για την 
αποτελεσματικότερη ρύθμιση των θεμάτων δημοσίου συμφέροντος καθιερώνοντας τον διαρκή και ουσιαστικό διάλογο 
μεταξύ τους με στόχο την αναγνώριση των εμποδίων και την, από κοινού, αναζήτηση λύσεων.  
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το Παρατηρητήριο, να ενημερωθείτε για τις δράσεις του και να συμμετάσχετε 
σε αυτές μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του www.observatory.org.gr. 


