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Πρόσφατες Δράσεις του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

Υπογραφή πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΥΠΕΚΑ – Παρατηρητηρίου ΣΕΒ για την 
Περιβαλλοντική αδειοδότηση  

Στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με αντικείμενο την 
παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση των διαδικασιών της 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων 
προχώρησαν την Πέμπτη, 24 Ιουλίου, ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης 
Μανιάτης και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας. Το 
πρωτόκολλο συνεργασίας, που υπεγράφη στο πλαίσιο συνάντησης με 
τη συμμετοχή του Προεδρείου του ΣΕΒ και της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΕΚΑ, προβλέπει τη σύσταση Μόνιμης Επιτροπής. Το αντικείμενο 

της συνεργασίας είναι: 

* η παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των 

διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα, 

* η διατύπωση εισηγήσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις, 

* η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων, 

* η ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. 

Η σύναψη του Πρωτοκόλλου και η συγκρότηση της Επιτροπής εκφράζει τόσο τη δέσμευση της 
πολιτείας όσο και της επιχειρηματικότητας να εργαστούν από κοινού για τη διασφάλιση των εθνικών 
στόχων για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία καθώς και για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Στη συνάντηση που προηγήθηκε επιδόθηκε στο ΥΠΕΚΑ η ex post έκθεση επιπτώσεων στην 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας από την εφαρμογή του Ν.4014/2011, η οποία εκπονήθηκε από το 
Παρατηρητήριο σε συνεργασία με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας ΠΕΚΑ. 

 Για να διαβάσετε το πρωτόκολλο συνεργασίας πατήστε εδώ 

 Για να διαβασετε το δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ πατήστε εδώ 

Στη δημοσιότητα η έκθεση «εκ των υστέρων» (ex post) αξιολόγησης του 
Παρατηρητηρίου για το Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων»  

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, με σκοπό να 
αποτιμηθεί η επίπτωση του Ν.4014/2011 στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας, εκπόνησε δυο χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.4014/2011       
ex post έκθεση επιπτώσεων.  

Αντικείμενο της έκθεσης αποτελεί ο εντοπισμός των θετικών και 
αρνητικών επιπτώσεων του Νόμου στις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον και αφορά στην πρώτη περίοδο εφαρμογής του, από την 
ψήφισή του έως και το τέλος του 2013. Η έκθεση αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα του Νόμου στη βάση του εκτιμώμενου κόστους και 
οφέλους και περιλαμβάνει προτάσεις βελτίωσης για την ενίσχυση των 
θετικών επιπτώσεων του Νόμου, όπως αυτές προέκυψαν στη 
διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της πολιτείας, 
εκπροσώπων των επιχειρήσεων και ειδικών εμπειρογνωμόνων. 

Σημειώνεται ότι η έκθεση αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ και του Παρατηρητηρίου 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας 
της διοίκησης να αξιολογεί τις επιπτώσεις που οι κρατικές ρυθμίσεις επιφέρουν στις επιχειρήσεις και 
γενικότερα στην οικονομία, τόσο πριν τη ψήφισή (ex ante) όσο και κατά την εφαρμογή τους (ex post).  

 Διαβάστε εδώ την Διοικητική Σύνοψη της Έκθεσης. 

 Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της Έκθεσης. 

 Διαβάστε εδώ το Τεχνικό Παράρτημα της Έκθεσης.  

http://www.observatory.org.gr/Portals/0/News/2014-07-28_SKMBT_C454e14072913210.pdf
http://www.observatory.org.gr/Portals/0/News/2014-07-28_140725_dt_mou_ypeka_sev.doc
http://www.observatory.org.gr/Portals/0/pdf/1_EXECUTIVE_SUMMARY_EX_POST_IMPACT_ASSESSMENT_4014_2011.pdf
http://www.observatory.org.gr/Portals/0/pdf/2_FINAL_REPORT_EX_POST_IMPACT_ASSESSMENT_4014_2011.pdf
http://www.observatory.org.gr/Portals/0/pdf/3_TEXNIKO_PARARTIMA_EX_POST_IMPACT_ASSESSMENT_4014_2011.pdf
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Αριθ. Φύλλου 7, Ιούλιος 2014 

Παρουσιάστηκε  στην Μόνιμη Επιτροπή Logistics, η έκθεση ex ante αξιολόγησης 
του Σχεδίου Νόμου για την εφοδιαστική αλυσίδα 

Ο ΣΕΒ και το Παρατηρητήριο παρουσίασαν, την 1
η
 Ιουλίου, στη 

Μόνιμη Επιτροπή Logistics την έκθεση ex ante Αξιολόγησης 
Επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα, την οποία εκπόνησαν 
για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής 
και άλλες διατάξεις». 

Στόχο της έκθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός και η αποτίμηση 
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του άμεσου και του έμμεσου, 
κόστους και οφέλους που απορρέει από το εν λόγω Σχέδιο 
Νόμου για: α) τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις του κλάδου, 
β) την ανταγωνιστικότητα του τομέα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, και γ) την ανταγωνιστικότητα και τη δυναμική της οικονομίας. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Επιπτώσεων, οι σημαντικότερες 
άμεσες επιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως σε: 

* μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου που συνδέεται με την αδειοδότηση 

* ενίσχυση της ικανότητας προσέλκυσης επενδύσεων και μείωση της αβεβαιότητας 

* μείωση του θεσμικού χρόνου αδειοδότησης  

* μείωση του κόστους ευκαιρίας της επένδυσης  

* μείωση του κόστους κατασκευής υψηλών κτιρίων για σταθερή χωρητικότητα παλετών 

και αύξηση του αριθμού των παλετο-θέσεων, ανά οικοδομήσιμο cm2 επιφανείας, με έμμεσα 
οφέλη στην βελτίωση της αποδοτικότητας των αποθηκών 

* περιορισμό του μεσοσταθμικού κόστους συμμόρφωσης τόσο των νέων 

αδειοδοτούμενων επιχειρήσεων όσο και κυριότερα του κόστους συμμόρφωσης των μέχρι 
τώρα μη αδειοδοτημένων επιχειρήσεων 

* δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Added Value Services) 

Η Έκθεση αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης με τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Logistics --τα 
οποία επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο της έκθεσης--  και προβλέπεται να υποβληθεί στην αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής κατά το στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας την προσεχή περίοδο (σημειώνεται 
ότι το εν λόγω Σχέδιο Νόμου έχει κατατεθεί ήδη από 30.05.2014 προς ψήφιση στη Βουλή και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί, καθώς η σχετική διαδικασία ανακόπηκε λόγω της πρόσφατης αλλαγής του 
συναρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). 

Ολοκληρώθηκε η θεματική μελέτη του Παρατηρητηρίου για την επιτάχυνση της 
Απονομής Δικαιοσύνης 

Με την μελέτη επιδιώκεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των προβλημάτων/εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τις καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης και 
διαμορφώνεται ένα σύνολο συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης. Ορισμένες από τις βασικές 
κατευθύνσεις  των προτάσεων είναι: 

* υιοθέτηση Οδικού Χάρτη για την επιτάχυνση διαδικασιών και την αποσυμφόρηση του 
δικαστικού συστήματος 

* ενίσχυση της νομικής, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των δικαστών για την 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος 

* βελτίωση και ενίσχυση των υφιστάμενων θεσμών προδικαστικής επίλυσης διαφορών 

* βελτίωση ταχύτητας επίλυσης διαφορών, μέσω (μεταξύ άλλων) της εφαρμογής μεθόδων για 
ενιαία επίλυση μεγάλου αριθμού παρόμοιων υποθέσεων 

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας διαβούλευσης, στις 
αρχές Σεπτεμβρίου. Στόχος της διαβούλευσης είναι ο διάλογος μεταξύ της πολιτείας, των 
επιχειρήσεων και των πολιτών, και η από κοινού προσπάθεια για την τελική διαμόρφωση των 
δράσεων για την επιτάχυνση της Απονομής Δικαιοσύνης, με γνώμονα πάντα  τη διατήρηση της 
ποιότητάς της.  
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Πρόσφατες εξελίξεις και νέα 

Στη δημοσιότητα η 5η Έκθεση αξιολόγησης του ΔΝΤ για τη δημοσιονομική πολιτική της 
Ελλάδας 

Σύμφωνα με την 5
η
 έκθεση του ΔΝΤ, έχει σημειωθεί σημαντική 

πρόοδος ως προς την αποκατάσταση της ισορροπίας στην οικονομία, 
ενώ η ψυχολογία των επενδυτών έχει βελτιωθεί και η οικονομία δείχνει 
έτοιμη να αναπτυχθεί το 2014, μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης.  

Ωστόσο η Ελλάδα υπολείπεται των στόχων που αφορούν στα εργασιακά θέματα, ενώ σε σχέση με τη 
φορολογία, αναφέρεται ότι παρά τη νομοθέτηση τους, οι φορολογικοί κώδικες αντιμετωπίζουν 
μακροχρόνιες δυσκολίες. Τέλος, αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, η έκθεση 
τονίζει ότι παρατηρούνται δυσκολίες, οι οποίες έγκεινται κυρίως στην εισαγωγή ενός συστήματος 
διαχείρισης απόδοσης στο δημόσιο και στην αντιμετώπιση του «ταμπού» των απολύσεων. 

 Για να διαβάσετε την έκθεση, πατήστε εδώ. 

Δημοσιεύτηκε η 7η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα 

Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα δημοσίευσε την 7
η
 έκθεση δραστηριοτήτων της, η οποία αφορά στην 

περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2014. Στην έκθεση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω σημεία 
προόδου:  

* Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 5η θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών όσον αφορά την 
απορρόφηση κονδυλίων, έχοντας χρησιμοποιήσει το 81,3% των διαθέσιμων κονδυλίων της 
περιόδου 2007-2013, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του μέσου όρου του 69,17% της ΕΕ. 

* Εκπονήθηκε ο νέος νόμος-πλαίσιο για την αδειοδότηση για επιχειρηματικές δραστηριότητες 
και επενδύσεις, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων. 

* Διαπιστώνεται σημαντική μείωση κόστους και χρόνου εξαγωγών, λόγω της μείωσης του 
μέσου αριθμού των φυσικών ελέγχων και των ελέγχων των εγγράφων.  

* Πραγματοποιήθηκε η σύσταση του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη (ΙγΑ), του ταμείου 
επενδύσεων που αποσκοπεί στη συγκέντρωση χρηματοπιστωτικών πόρων από δημόσιους 
και ιδιωτικούς οργανισμούς για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και δημόσιων επενδυτικών έργων.  

 Διαβάστε εδώ την 7
η
  Έκθεση της Ομάδας Δράσης 

 Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα 

 Διαβάστε εδώ την παρουσίαση της Έβδομης Έκθεσης Δραστηριοτήτων 

Στη δημοσιότητα η Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος 

Την Ετήσια Έκθεση της για τη νομισματική πολιτική δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με 
την έκθεση, οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή 
επάνοδο της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά εντός του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, η ανάκαμψη 
της οικονομίας προϋποθέτει, πρώτον, την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των επενδύσεων και, 
δεύτερον, την επιτάχυνση της αύξησης των εξαγωγών. 

 Για να διαβάσετε την έκθεση, πατήστε εδώ 

Πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο 

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο για τη μείωση των διοικητικών 
βαρών 

Με το Σχέδιο Νόμου για τη «Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της 
οικονομίας» επιδιώκεται, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, α) η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η οποία αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους ανασταλτικούς  παράγοντες για την υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα μας, και β 
)η εμπέδωση μιας κουλτούρας απλούστευσης και μείωσης διοικητικών βαρών, η οποία οφείλει 
να χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση. 

 Για το σχέδιο νόμου πατήστε εδώ  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14151.pdf
http://ec.europa.eu/greece/pdf/7thtfgractivityreportgr.pdf
http://www.observatory.org.gr/Portals/0/News/2014-07-28_memoen.doc
http://ec.europa.eu/greece/pdf/final_tfgr_7th_review_el.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/NomPol20132014.pdf
http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2014/07/asxedioydhmid.pdf


ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Διαβάστε στο 
παρόν Δελτίο 
 

Υπογραφή 
πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας ΥΠΕΚΑ – 
Παρατηρητηρίου ΣΕΒ 
για την Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση  

Στη δημοσιότητα η 
έκθεση «εκ των 
υστέρων» (ex post) 
αξιολόγησης του 
Παρατηρητηρίου για το 
Ν.4014/2011 
«Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων»  

Παρουσιάστηκε, στην 
Μόνιμη Επιτροπή 
Logistics, η έκθεση ex 
ante αξιολόγησης του 
σχεδίου νόμου για την 
εφοδιαστική αλυσίδα 

Ολοκληρώθηκε η 
θεματική μελέτη του 
Παρατηρητηρίου για την 
επιτάχυνση της 
Απονομής Δικαιοσύνης 

Στη δημοσιότητα η 5η 
Έκθεση αξιολόγησης 
του ΔΝΤ για τη 
δημοσιονομική πολιτική 
της Ελλάδας 

Δημοσιεύτηκε η 7η 
Έκθεση 
Δραστηριοτήτων της 
Ομάδας Δράσης για την 
Ελλάδα 

Στη δημοσιότητα η 
Ετήσια Έκθεση της 
Τράπεζας της Ελλάδος  

Ολοκληρώθηκε η 
διαβούλευση για το 
νομοσχέδιο για τη 
μείωση των διοικητικών 
βαρών 

Εκδόθηκε η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 
για την κοινή είσπραξη 
εισφορών και φόρων 

 

 

Αριθ. Φύλλου 7, Ιούλιος 2014 

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κοινή είσπραξη εισφορών και 
φόρων 

Κοινή υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν για την κοινή είσπραξη των ασφαλιστικών 
εισφορών και των φόρων. Με την απόφαση υιοθετείται ένα κοινό σχέδιο δράσης υλοποίησης του 
προγράμματος της μεταρρύθμισης της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο 
περιλαμβάνει τους άξονες προτεραιότητας υλοποίησης του προγράμματος, τις επί μέρους ενέργειες 
που απαιτούνται και τα αντίστοιχα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσής τους, θα υλοποιηθεί σταδιακά σε 
βάθος χρόνου, με την πλήρη υλοποίηση της να αναμένεται τον Ιούλιο του 2017. 

 Για να διαβάσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση, πατήστε εδώ 

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: Συμμετέχω - Ενημερώνομαι 

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

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 και εύχρηστη αναζήτηση. 

Για να περιηγηθείτε στο αρχείο της νομοθεσίας πατήστε εδώ 

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 
ελληνικών και διεθνών εκθέσεων επειχειρηματικού νεδιαφέροντος.  

Για να μεταβείτε στο αρχείο της βιβλιογραφίας πατήστε εδώ 

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, (όπως π.χ 
το θεσμικό πλαίσιο). 

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

 

 

 

 
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. 

http://www.observatory.org.gr/Portals/0/News/2014-06-30_KYA.pdf
http://www.observatory.org.gr/el-gr/library/nomothesialib.aspx
http://www.observatory.org.gr/el-gr/library/vivliografialib.aspx
http://www.observatory.org.gr/diadikasiesempodia/tabid/58/ctl/Register/language/el-GR/Default.aspx
http://www.observatory.org.gr/diadikasiesempodia/tabid/58/ctl/Login/language/el-GR/Default.aspx
http://www.observatory.org.gr/

