


Τι είναι επένδυση;

Η δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται

να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή.

Στοιχεία επένδυσης:

• Κεφάλαια

• Σχέδιο/εκτίμηση απαιτούμενων κεφαλαίων για προκαθορισμένο χρόνο

Εκτίμηση κινδύνου για προκαθορισμένο χρόνο• Εκτίμηση κινδύνου για προκαθορισμένο χρόνο

Τι αποτρέπει/δυσχεραίνει μία επένδυση;

• Έλλειψη κεφαλαίων

• Αδυναμία σχεδιασμού/εκτίμησης απαιτούμενων κεφαλαίων (για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)

• Αδυναμία εκτίμησης κινδύνου (για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)



Τι επιδιώκεται με την απονομή της δικαιοσύνης;

• Ορθότητα κατά την εφαρμογή του δικαίου (Αναζήτηση της αλήθειας)

• Ταχύτητα κατά την εφαρμογή του δικαίου (Ασφάλεια δικαίου)

• Προβλεψιμότητα κατά την εφαρμογή του δικαίου (Ασφάλεια δικαίου)

Ποιές παθογένειες κατά την απονομή της δικαιοσύνης

αποτρέπουν/δυσχεραίνουν μία επένδυση;αποτρέπουν/δυσχεραίνουν μία επένδυση;

• Καθυστέρηση/Αρνησιδικία (Ανασφάλεια δικαίου)

• Έλλειψη προβλεψιμότητας/Αντιφατικές αποφάσεις (Ανασφάλεια 

δικαίου)

• Ποιότητα δικαστικών αποφάσεων/Έλλειψη εξειδίκευσης



Τεκμηρίωση  παθογένειας

• Καταδίκες Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων για καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης

• Στοιχεία Παγκοσμίας Τράπεζας: Μέσος χρόνος για την δικαστική

εκτέλεση σύμβασης 1580 ημέρες. Συγκριτικά: Βουλγαρία 564 ημέρες-

Αλβανία 525 ημέρες- Γερμανία 499 ημέρες- Γαλλία 395 ημέρες).

•Στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Justice Scoreboard):•Στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Justice Scoreboard):

� Δείκτης για τον απαιτούμενο χρόνο ανάκτησης της πίστωσης από τους

πιστωτές: (2014: Ελλάδα εικοστή έβδομη σε 28 χώρες ΕΕ)

� Δείκτης αναγκαίου χρόνου για την εκδίκαση κατ’ αντιδικία

αστικών και εμπορικών υποθέσεων (2014: Ελλάδα εικοστή τρίτη από

το τέλος σε 28 χώρες ΕΕ)

• Οικονομικές μελέτες ΟΟΣΑ

• Βιβλιογραφία



Α’ Παράδειγμα

Εμπορικής Αντιδικίας

•Αγωγή 1980

• Απόφαση Πρωτοδικείου (μη οριστική) 

1981

• Εξέταση Μαρτύρων ενώπιον 

Πρωτοδικείου 1981-1987

• Απόφαση Πρωτοδικείου (οριστική) 

1987

• Απόφαση Εφετείου 1993

• Αναίρεση 1994 

• Απόφαση Αρείου Πάγου 1997

(αναιρεί) 

• Απόφαση Εφετείου 2001

• Αναίρεση 2002 

• Απόφαση Αρείου Πάγου 20031987

• Έφεση 1987 

• Απόφαση Εφετείου (μη οριστική) 1989

• Απόφαση Εφετείου 1990 (οριστική) 

• Αναίρεση 1990 

•Απόφαση Αρείου Πάγου 1991

(αναιρεί) 

• Απόφαση Αρείου Πάγου 2003

(παραπέμπει σε Ολομέλεια) 

• Απόφαση Ολομέλειας Αρείου Πάγου 

2006 (Αναιρεί)

• Απόφαση Εφετείου 2007

•Αναίρεση 2010 

•Απόφαση Αρείου Πάγου 2013



Β’ Παράδειγμα

Εμπορικής αντιδικίας

• Αγωγή ενώπιον Πρωτοδικείου Αθηνών 2005

• Πρώτη δικάσιμος: 2006- αναβολή λόγω παρέλευσης ωραρίου 

γραμματείας 

• Δεύτερη δικάσιμος: 2007- ματαίωση λόγω εκλογών 

• Τρίτη δικάσιμος: 2009- αναβολή λόγω στάσης εργασίας δικαστικών 

υπαλλήλων 

• Τέταρτη δικάσιμος: 2010-ματαίωση λόγω απεργίας ΑΔΕΔΥ 

• Πέμπτη δικάσιμος: 2011- αναβολή λόγω παρέλευσης ωραρίου 

γραμματείας

• Έκτη δικάσιμος: Προσδιορισμός για 2013

• Υπόθεση συμβιβάστηκε εξωδικαστικά το 2013


