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Editorial
Η Ελλάδα του 2015 δεν είναι η Ελλάδα του 2010 ή του 2012. Η
Ελλάδα του 2015 έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα δημοσιονομικής
προσαρμογής και αρκετές μεταρρυθμίσεις που μας δίνουν το
δικαίωμα να διεκδικούμε μία συμφωνία με τους εταίρους μας, με
κύρια έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη, χωρίς να χαθεί
η δημοσιονομική πειθαρχία και η κοινωνική συνοχή. Αυτό εξάλλου
είναι το όραμα του ΣΕΒ.
Πώς θα πετύχει η χώρα μας την ανάπτυξη; Κατ’ αρχάς απαιτείται μια
εθνική συνεννόηση που λαμβάνει υπόψη τη διαπραγμάτευση με τους
εταίρους μας, αλλά και τη διαπραγμάτευση μεταξύ μας, για να προχωρήσουμε χωρίς ιδεοληψίες. Ένα
πρώτο δείγμα, μια μικρή συμβολή του ΣΕΒ, για συνεννόηση και συνεργασία είναι οι προτάσεις μας προς
την Πολιτεία για 11 κρίσιμους τομείς πολιτικής. Μια Χάρτα Ανάπτυξης με 82 προτάσεις. Θέλουμε μια
οικονομία διεθνώς ανταγωνιστική, που αναπτύσσεται με βάση την παραγωγή, τις επενδύσεις και τις
εξαγωγές κι όχι την κατανάλωση και τις εισαγωγές. Μια οικονομία που δεν δαιμονοποιεί το κέρδος, αλλά
επιβραβεύει την υγιή επιχειρηματικότητα, την εξωστρεφή και ικανή να προσελκύει επενδύσεις.
Βάζοντας λοιπόν τέλος στην αβεβαιότητα, η οικονομία θα πάρει μπρος. Οι επενδύσεις θα ξεκινήσουν. Μαζί
και οι δουλειές για πολλούς συμπολίτες μας. Σας διαβεβαιώνω, οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου είναι
έτοιμες να επενδύσουν.
Θεόδωρος Φέσσας
Πρόεδρος ΣΕΒ (από την ομιλία του στην απογευματινή εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ)

Σε εξέλιξη η 4η Πανελλαδική Έρευνα του Παρατηρητηρίου για
το Επιχειρηματικό Περιβάλλον
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η 4 Πανελλαδική Έρευνα για τα Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα και την Ποιότητα
των Δημοσίων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις που διεξάγει το Παρατηρητήριο. Στόχος της έρευνας είναι
η ανάδειξη των προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή τους
λειτουργία, καθώς και η καταγραφή του επιπέδου ποιότητας των προσφερόμενων Δημόσιων Yπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις.
Η έρευνα θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 3/7/2015 και η συμπλήρωσή της πραγματοποιείται μέσω της
ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου. Για να συμμετάσχετε στην έρευνα πατήστε εδώ.

Το Παρατηρητήριο Μελετά τα Εμπόδια των Επιχειρήσεων στον Έλεγχο και την
Εποπτεία Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων
Σε εξέλιξη βρίσκεται μελέτη του Παρατηρητήριου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος με θέμα Έλεγχος και
Εποπτεία βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων σε όλο τον κύκλο της παραγωγής, εισαγωγής
και διακίνησής τους.
Σκοπός της μελέτης είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την αναδιοργάνωση του
συστήματος ελέγχου και εποπτείας καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων σε κάθε στάδιο της
παραγωγής / εισαγωγής, διακίνησης και διάθεσης, με στόχους:
 την προστασία του καταναλωτή με όρους ασφάλειας και ποιότητας
 την εύρυθμη λειτουργία των αγορών βιομηχανικών και καταναλωτικών αγαθών (δισαφάλιση του
ανταγωνισμού)
 τη μείωση των διοικητικών βαρών στις επιχειρήσεις
Επισημαίνεται ότι η μελέτη εστιαζει στο έλεγχο και την εποπτεία βιομηχανικών προϊόντων που υπόκεινται
στην Οδηγία της νέας Προσέγγισης (με μελέτες περίπτωσης για τον έλεγχο απόκτησης σήματος CE),
καθώς και καταναλωτικών προϊόντων, κυρίως τροφίμων και ποτών αλλά και λοιπών προιόντων ταχείας
κατανάλωσης (με μελέτες περίπτωσης στον έλεγχο κυκλοφορίας καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής
υγιεινής).
Σ
Το πρώτο μέρος της μελέτης, που αφορά στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και στη
διερέυνηση πρακτικών άλλων χωρών έχει ήδη ολοκληρωθεί μετα και την επιτυχή διεξαγωγή 3 focus
groups που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του ΣΕΒ, με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων και
δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να αναγνωριστούν οι παθογένειες
του συστήματος. Ειδικότερα:
ο
 Στο 1 Focus Group (στις 21/5/2015), στελέχη της αγοράς των καλλυντικών προϊόντων, υπό
το συντονισμό του ΠΣΒΑΚ, ανέδειξαν το έλλειμα ελέγχου σε συγκεκριμένα κανάλια διανομής και
την ανάγκη σχεδιασμού προγραμμάτων επίθεωρήσεων βάσει εθνικών και κοινοτικών
προτεραιοτήτων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου.
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ο
 Στο 2 Focus Group (στις 25/5/2015), με θέμα την αγορά προϊόντων με επισήμανση CE,

στελέχη του ιδιωτικού τομέα και της δημόσιας διοίκησης, επιβεβαίωσαν τον ελλιπή έλεγχο της
αγοράς και τόνισαν τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκαλέιται καθώς και ορισμένες
αποκλίσεις της εθνικής από την κοινοτική νομοθεσία.
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ο
Τέλος, στο 3 Focus Group (στις 27/5/2015), στελέχη της αγοράς τροφίμων και ποτών καθώς
και των συναρμόδιων ελεγκτικών φορέων, ανέδειξαν τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν
αναληφθεί τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση των προγραμμάτων επίσημων ελέγχων και για τον
καλύτερο συντονισμό των ελεγκτών, και συμφώνησαν στην ανάγκη αφενός μεν για περαιτέρω
εντατικοποίηση και διεύρυνση των ελέγχων σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, αφετέρου
δε της στενότερης συνεργασίας με τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι εργασίες υλοποίησης της μελέτης θα συνεχιστούν με σειρά συναντήσεων εργασίας με αρμόδιους φορείς
και στελέχη της αγοράς, με σκοπό την ποσοτικοποίηση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων από τις
υστερήσεις του υφιστάμενου συστήματος και τη διατύπωση προτάσεων.
Τα ευρήματα της μελέτης καθώς και η ολοκληρωμένη πρόταση του Παρατηρητηρίου θα παρουσιαστεί τον
Σεπτέμβριο σε ειδική εκδήλωση, όπου θα απότελέσει αντικείμενο διαβούλευσης.

Το Παρατηρητήριο Εκπονεί Μελέτη με Θέμα τις Δημόσιες Προμήθειες
Θεματική μελέτη, η οποία αφορά στις «Δημόσιες Προμήθειες», εκπονεί το Παρατηρητήριο
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, με αντικείμενο τη μελέτη του συστήματος δημόσιων προμηθειών -αγαθών
και υπηρεσιών- της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
Σκοπός της μελέτης είναι η διαμόρφωση στρατηγικής και η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης για τη
βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των δημόσιων προμηθειών (αγαθών και υπηρεσιών) της Κεντρικής
Δημόσιας Διοίκησης με στόχους:
 την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του δημόσιου τομέα

 την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού για τις
επιχειρήσεις παρόχους αγαθών και υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των εργασιών εκπόνησης της μελέτης πραγματοποιήθηκε focus group με τίτλο «Ανάδειξη και
ιεράρχηση σημαντικών θεμάτων / προβλημάτων στο υφιστάμενο σύστημα δημοσίων προμηθειών»,
στο οποίο συμμετείχαν 24 στελέχη επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης, με σκοπό την αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης και τον εντοπισμό των κυριότερων εμποδίων.
Μεταξύ των κυριότερων εμποδίων καταγράφηκαν: η μη αναγνώριση των δημόσιων προμηθειών ως
σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου για τη χώρα, η απουσία γενικής στρατηγικής προσέγγισης για τις
δημόσιες προμήθειες, καθώς και η δυσκολία συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων (Κεντρικές Αρχές,
Αναθέτουσες Αρχές τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο αποκεντρωμένης
διοίκησης) στο σύστημα δημοσίων προμηθειών.
Όπως διαπιστώθηκε, δίδεται μεγάλη έμφαση του υφιστάμενου συστήματος προμηθειών σε διαγωνιστικές
διαδικασίες, ενώ η επικέντρωση στον έγκαιρο προγραμματισμό των αναγκών και στην αποτελεσματική
διαχείριση συμβάσεων και προμηθευτών είναι χαμηλή. Επιπλέον, εργαλεία όπως οι συμβάσεις–πλαίσιο, οι
οποίες με βάση τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας, αξιοποιούνται ελάχιστα
στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις εργασίας με τους αρμόδιους φορείς για
την αναζήτηση αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και
υποστήριξη της αξιολόγησης του υφιστάμενου συστήματος.
Η μελέτη βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσης και τα αποτελέσματά της, καθώς και η ολοκληρωμένη
πρόταση μεταρρύθμισης του συστήματος δημόσιων προμηθειών θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση
διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στο προσεχές διάστημα.
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Ολοκληρώθηκε η 4η Θεματική Μελέτη για την Άρση των Εμποδίων για την
Αξιοποίηση των Πρακτικών Εξωτερικής Ανάθεσης

Την σκοπιμότητα και την εφικτότητα διευρυμένης αξιοποίησης πρακτικών εξωτερικής ανάθεσης
(outsourcing) για δημόσιες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ανέδειξε η μελέτη του Παρατηρητηρίου με Σ
θέμα
την Άρση των εμποδίων στην αξιοποίηση των πρακτικών εξωτερικής ανάθεσης ως εργαλείο
αύξησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις. Η μελέτη τεκμηρίωσε τα δυνητικά
Σ Στο 5ο
οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση αυτών των πρακτικών (ενίσχυση της οικονομικής ανταποδοτικότητας
eτων δημοσίων δαπανών) και ταυτόχρονα ανέδειξε τη βελτίωση που μπορεί να επιτευχθεί στη βελτίωση της
govern
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

ment

Ορισμένες από τις βασικές κατευθύνσεις των προτάσεων της μελέτης είναι:
forum
 Διαμόρφωση ολοκληρωμένου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την εξωτερική ανάθεση
παρουσι
 Δημιουργία κεντρικού μηχανισμού («Κέντρο Αριστείας») για την υποστήριξη της δημόσιας
άστηκε
διοίκησης στο συντονισμό εφαρμογής του outsourcing, στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και στη
πρότασ
συνεχή βελτίωση του συστήματος
η του
 Διαμόρφωση κατάλληλης και μετρήσιμης στοχοθεσίας για την αξιοποίηση της εξωτερικής ανάθεσης
Παρατηρ
στον ελληνικό δημόσιο τομέα, με ιεράρχηση προτεραιοτήτων ως προς τα ενδεδειγμένα πεδία
ητηρίου
εφαρμογής

για την
Υιοθέτη
ση της
Ηλεκτρο
νικής

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αριθ. Φύλλου 10, Ιούνιος 2015

Συστηματική επικοινωνία και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων του ευρύτερου εσωτερικού
και εξωτερικού περιβάλλοντος
Το πλήρες κείμενο της μελέτης αναμένεται να αναρτηθεί την προσεχή περίοδο στην ιστοσελίδα του
Παρατηρητηρίου ενώ τα απότελέσματα προβλέπεται να παρουσιαστούν σε σχετική εκδήλωση.



Πρόσφατες Εξελίξεις και Νέα
Παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη Βουλή
των Ελλήνων
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέδωσε στην Βουλή των Ελλήνων την Έκθεση
των πεπραγμένων της για το 2013. Ως σημαντικές δράσεις της Επιτροπής, οι
οποίες συμβάλλουν στην προαγωγή και προάσπιση των συνθηκών υγιούς
ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, αναφέρονται ενδεικτικά:



Η από κοινού διενέργεια έρευνας με εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, για την εκτίμηση των
επιπτώσεων των ισχυουσών ρυθμίσεων και κανονιστικών αποφάσεων, οι οποίες ενδεχομένως
περιορίζουν τον ανταγωνισμό σε 4 κλάδους της οικονομίας (λιανικό εμπόριο, μεταποίηση
τροφίμων, δομικά υλικά και τουρισμό). Συνολικά η έρευνα εντόπισε 555 προβληματικές ρυθμίσεις
και αποτέλεσε τη βάση για την υποβολή 320 συστάσεων για την κατάργηση ή την τροποποίηση
νομικών διατάξεων.



Η έκδοση γνωμοδότησης για τον εντοπισμό και την άρση περιορισμών κανονιστικού τύπου σχετικά
με την παραγωγή, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την εμπορία τσιμέντου, με στόχους αφενός μεν
την εξάλειψη των μη αναγκαίων περιορισμών στη διανομή τσιμέντου, αφετέρου δε την απλοποίηση
της απαίτησης διοικητικής αδειοδότησης για την ίδρυση κέντρου διανομής ή αποθήκευσης.



Η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην παραγωγή,
εμπορία, διανομή και λιανική πώληση νωπών φρούτων και λαχανικών, στο πλαίσιο της οποίας
εξετάστηκαν η δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
της. Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η διαμόρφωση συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών προτάσεων.

Για να διαβάσετε την έκθεση πατήστε εδώ

Παρουσίαση της Νέας Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη
Την ετήσια έκθεσή του για το 2014 παρουσίασε ο Συνήγορος του Πολίτη, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του την Παρασκευή, 3 Απριλίου
2015.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών και των
επιχειρήσεων, τα οποία παρουσιάζουν συνεχιζόμενη τάση επιδείνωσης, αφορούν
στους τομείς των ασφαλιστικών θεμάτων και της φορολογίας.
Στα ασφαλιστικά ταμεία και σε ΝΠΔΔ τα οποία εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας επικεντρώνονται κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό (35%) οι αναφορές των πολιτών για προβλήματα κακοδιοίκησης, και μάλιστα µε
αυξανόμενο ρυθμό. Ακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών µε 19,4%, το οποίο επίσης παρουσιάζει αυξητική
τάση σε σχέση µε το 2013, ενώ το 14,64% των προβλημάτων αφορούσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή
τους Δήμους και τις Περιφέρειες.
Επίσης, στην ετήσια έκθεση ενσωματώνονται, ως ιδιαίτερες ενότητες, τέσσερις ειδικές εκθέσεις του έτους
2014 για τις αντίστοιχες ειδικές αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί µε νόμο στον Συνήγορο του Πολίτη. Τέλος,
σε ξεχωριστή ενότητα, καταγράφονται οι νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις τις οποίες διατύπωσε ο
Συνήγορος κατά το έτος 2014.
Για να διαβάσετε την έκθεση πατήστε εδώ
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Σ
Στη 2η Θέση μεταξύ των 28 Κρατών-μελών της ΕΕ η Ελλάδα στην Εναρμόνιση των
Σ Στο 5ο
Ευρωπαϊκών Οδηγιών
eΣύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Πίνακα Επιδόσεων της Ενιαίας Αγοράς Αρ. 30 (Single Market
govern
Scoreboard No. 30) για την περίοδο 1 Μαΐου-30 Οκτωβρίου 2014, η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει το
ment
έλλειμμα ενσωμάτωσης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό δίκαιο στο 0,16%,
forum
ξεπερνώντας την προηγούμενή της πολύ καλή επίδοση (2 %).
παρουσι
Βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων, η Ελλάδα, υπερέβη το στόχο που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό
άστηκε
Συμβούλιο στο πεδίο της ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου για έλλειμμα ενσωμάτωσης στο 1%, αλλά
και
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του ποσοστού στο 0,5%, όπως επίσης και το μέσοπρότασ
όρο
των επιδόσεων των 28 κρατών-μελών, που κυμαίνεται στο 0,5 %.
η του
Παρατηρ
Για τη συνοδευτική έκθεση του Πίνακα Επιδόσεων πατήστε εδώ
ητηρίου
για την
Υιοθέτη
ση της
3
Ηλεκτρο
νικής
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Επιχειρήσεις & Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες
Τις κρίσιμες παρεμβάσεις και τα οφέλη από την εμβάθυνση στην ψηφιακή οικονομία περιγράφει μελέτη του
ΣΕΒ, βάσει της οποίας θα προκύψει δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, μέσω της εμβάθυνσης της Ψηφιακής Οικονομίας στους τομείς:




της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
όσο και στον Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Διασυνοριακού Εμπορίου, καθώς και
της απονομής δικαιοσύνης, με την ταχύτητα, το προσιτό κόστος και την εύκολη πρόσβαση -μέσω
ηλεκτρονικών υπηρεσιών- να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος ελκυστικού προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Για να διαβάσετε την επιτελική σύνοψη της μελέτης πατήστε εδώ

Υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στο Δημόσιο: Μία Ουσιαστική
Μεταρρύθμιση
Την πρότασή του για την Υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στον Δημόσιο Τομέα παρουσίασε το
Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του 5oυ e-GOVERNMENT FORUM 2015, με
βασικό θεματικό τίτλο: «Ο Εκσυγχρονισμός του Δημόσιου Τομέα εν μέσω Οικονομικής Κρίσης», που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 στο Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, πραγματοποιήθηκε δε με την υποστήριξη των Γενικών
Γραμματειών Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.
Στην παρουσίαση, που έγινε στην ενότητα «Στρατηγική και Τακτική Μεταρρυθμίσεων στον Δημόσιο
Τομέα» του συνεδρίου, αναλύθηκαν τα σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη --τόσο για το Δημόσιο, όσο
και για τις επιχειρήσεις-- από την υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στις συναλλαγές με το Δημόσιο,
ενώ προτάθηκε μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική υλοποίησης της πρότασης.
Για να δείτε την παρουσίαση, πατήστε εδώ

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: Συμμετέχω - Ενημερώνομαι
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος και αποκτήστε πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας:
Σχολιάστε μια διαδικασία
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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.

Επιχειρήσεις & Ψηφιακή
Οικονομία: Νέες θέσεις
εργασίας, Καλύτερες
Υπηρεσίες

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.

Διαβάστε στο παρόν
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Σ

Σ Στο 5ο
eΜε στόχο την παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων σε θέματα ρυθμιστικού
govern
πλαισίου, το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος διατηρεί ένα εκτενές αρχείο με κείμενα
ment
νομοθεσίας.
forum
Για να περιηγηθείται στη στήλη της νομοθεσίας πατήστε εδώ.
παρουσι
άστηκε
πρότασ
Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ενθαρρύνει τη συνεργασία και σύμπραξη των δημιουργικών
η του
δυνάμεων της οικονομίας (επιχειρηματική κοινότητα και επιστημονική κοινότητα) και του κράτους για την
Παρατηρ
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.
ητηρίου
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το Παρατηρητήριο, να ενημερωθείτε για τις δράσεις του και να
για την
συμμετάσχετε σε αυτές μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του www.observatory.org.gr.
Υιοθέτη
ση της
4
Ηλεκτρο
νικής
Νομοθεσία
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