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Εκδήλωση με τίτλο «Ελλάδα Φιλική στις Επενδύσεις:
Κρίσιμες Παρεμβάσεις στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον»

Διαβάστε στο παρόν
Δελτίο

Εκδήλωση με τίτλο «Ελλάδα Φιλική στις Επενδύσεις: Κρίσιμες
Παρεμβάσεις στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον» διοργανώνει το
Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, το
οποίο συμπλήρωσε τρία χρόνια λειτουργίας του.

Εκδήλωση με τίτλο
«Ελλάδα Φιλική στις
Επενδύσεις: Κρίσιμες
Παρεμβάσεις στο
Επιχειρηματικό
Περιβάλλον»

Η εκδήλωση, η οποία θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου, σκοπό έχει:
α) να αναδείξει τα προβλήματα αλλά και τις όποιες θετικές
αλλαγές έχουν επέλθει στο επιχειρηματικό περιβάλλον μετά τις
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της περιόδου, όπως αναδείχθηκαν
μέσα από την 4η Πανελλαδική Έρευνα του Παρατηρητηρίου για το
Επιχειρηματικό Περιβάλλον, και β) να οργανώσει μια εκτεταμένη
διαβούλευση για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες κρίσιμες περιοχές για την επιχειρηματικότητα.

Ολοκληρώθηκε η 4η
Πανελλαδική Έρευνα του
Παρατηρητηρίου για το
Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ειδικότερα, με τη συμμετοχή στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου, της δημόσιας διοίκησης και
εμπειρογνωμόνων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια γόνιμη και παραγωγική διαβούλευση, σε 5
παράλληλα θεματικά εργαστήρια:
1. Μεταρρύθμιση του συστήματος δημόσιων προμηθειών
2. Μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου και εποπτείας αγορών: Ο έλεγχος των προϊόντων με
σήμανση CE
3. Μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου και εποπτείας αγορών: Ο έλεγχος τροφίμων και
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης
4. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων: Παρουσίαση
αποτελεσμάτων της έκθεσης ex post αξιολόγησης επιπτώσεων για το Νόμο 3982/2011
(Κεφάλαιο Γ) «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων»
5. Ευκαιρίες και προκλήσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα-Αττική: Παρουσίαση
αποτελεσμάτων της έκθεσης ex-ante αξιολόγησης επιπτώσεων για το νέο ΡΣΑ (Ν. 4277/2014)

Ολοκληρώθηκε η 4η Πανελλαδική Έρευνα του Παρατηρητηρίου για το
Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων που
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην
καθημερινή τους λειτουργία και την καταγραφή του
επιπέδου ποιότητας των προσφερόμενων Δημόσιων
Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, το Παρατηρητήριο
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε την 4η
Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
διερεύνησης του
υφιστάμενου συστήματος
ελέγχου και εποπτείας
βιομηχανικών και
καταναλωτικών προϊόντων
σε όλο τον κύκλο της
παραγωγής, εισαγωγής και
διακίνησής τους .
Οριστικοποιείται η σχετική
μελέτη.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
της μελέτης του
Παρατηρητήριου για το
σύστημα δημόσιων
προμηθειών
Πρόταση μεταρρυθμιστικών
δράσεων του ΣΕΒ με στόχο
την ενσωμάτωσή τους στον
εθνικό σχεδιασμό για την
καταπολέμηση της
διαφθοράς
Ολοκληρώθηκε το 1o
Συνέδριο για τις
ηλεκτρονικές πληρωμές

Η έρευνα διενεργήθηκε πανελλαδικά από τις 29 Μαΐου
έως τις 20 Ιουλίου 2015, με συμπλήρωση on-line
ερωτηματολογίου, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου. Στην έρευνα
συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων και εκπροσώπων φορέων του δικτύου επιχειρήσεων του ΣΕΒ.

Σε εξέλιξη η συλλογή των
επίσημων στατιστικών
στοιχείων για την Καινοτομία
στις ελληνικές επιχειρήσεις

Από την έρευνα προέκυψε επιδείνωση του δείκτη συνολικής ικανοποίησης κατά 4,5%, από τις 44 στις 42
μονάδες (με ανώτατη βαθμολογία τις 100 μονάδες).

Δημόσια διαβούλευση της
Ε.Ε. σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό του Φ.Π.Α.
για το διασυνοριακό
ηλεκτρονικό εμπόριο

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της προσεχούς εκδήλωσης του
Παρατηρητηρίου τον Νοέμβριο.

Μετάθεση της ημερομηνίας
έναρξης χρήσης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διαδικασία απαλλαγής από
το Φ.Π.Α. εισαγωγής
αγαθών που προορίζονται
να εξαχθούν ή να
παραδοθούν σε υποκείμενο
στο Φ.Π.Α. πρόσωπο
εγκατεστημένο σε άλλο
Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διερεύνησης του υφιστάμενου συστήματος
ελέγχου και εποπτείας βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων σε όλο
τον κύκλο της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησής τους. Οριστικοποιείται η
σχετική μελέτη.

Διαβάστε στο παρόν
Δελτίο

Η μελέτη προτείνει μία στρατηγική για τη δημιουργία ενός εύρυθμου και αποτελεσματικού συστήματος
ελέγχου και εποπτείας, το οποίο θα βασίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης και
καταστολής, υπό τους περιορισμούς που θέτουν οι διαθέσιμοι πόροι, το κόστος, αλλά
και το επίπεδο επικινδυνότητας. H στρατηγική στηρίζεται σε ένα Ολοκληρωμένο
Σχέδιο Δράσης, που περιλαμβάνει 3 στρατηγικούς πυλώνες, με παράλληλη ανάπτυξη
μηχανισμών πρόληψης και καταστολής:

Ολοκληρώθηκε η 4η
Πανελλαδική Έρευνα του
Παρατηρητηρίου για το
Επιχειρηματικό Περιβάλλον

I.
II.
III.

προαγωγή της αυτορρύθμισης της αγοράς
αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου και εποπτείας και
ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος
ελέγχου («ολοκλήρωση»)

Στο πλαίσιο της μελέτης τίθεται προς συζήτηση ένα ολοκληρωμένο
πλέγμα 22 προτάσεων, με αναλυτική περιγραφή του τρόπου
εφαρμογής και των οφελών τους, καθώς και οι προτάσεις Quick
Wins και Big Bets, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο
διαβούλευσης στο πλαίσιο της προσεχούς εκδήλωσης του
Παρατηρητηρίου.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της μελέτης του Παρατηρητήριου για το σύστημα
δημόσιων προμηθειών
Στο πλαίσιο της μελέτης προτείνεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βελτίωση του συστήματος
δημοσίων προμηθειών (ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης) η οποία δίνει βαρύτητα στα επιμέρους
βήματα του κύκλου ζωής για την προμήθεια ενός προϊόντος ή μιας
υπηρεσίας και τα οποία παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα οφέλη σε έναν
οργανισμό, και στην εθνική οικονομία γενικότερα.
Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στη διαμόρφωση στρατηγικής, τον
προγραμματισμό προμηθειών, την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας, καθώς και την αξιολόγηση της απόδοσης του
συστήματος.

II.
III.

Ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες διερεύνησης του
υφιστάμενου συστήματος
ελέγχου και εποπτείας
βιομηχανικών και
καταναλωτικών προϊόντων
σε όλο τον κύκλο της
παραγωγής, εισαγωγής και
διακίνησής τους
οριστικοποιείται η σχετική
μελέτη
Ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της μελέτης του
Παρατηρητήριου για το
σύστημα δημόσιων
προμηθειών
Πρόταση μεταρρυθμιστικών
δράσεων του ΣΕΒ με στόχο
την ενσωμάτωσή τους στον
εθνικό σχεδιασμό για την
καταπολέμηση της
διαφθοράς
Ολοκληρώθηκε το 1o
Συνέδριο για τις
ηλεκτρονικές πληρωμές
Σε εξέλιξη η συλλογή των
επίσημων στατιστικών
στοιχείων για την
Καινοτομία στις ελληνικές
επιχειρήσεις

Οι 3 βασικοί πυλώνες της στρατηγικής είναι:
I.

Εκδήλωση όπως
προηγούμενο φύλλο

η ανάδειξη των δημόσιων προμηθειών ως κεντρική
αναπτυξιακή στρατηγική,
η στοχευμένη μεταρρύθμιση του κύκλου ζωής των δημόσιων προμηθειών για
απλοποίηση, επιτάχυνση των διαδικασιών και ενίσχυση της διαφάνειας,
η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας της διοίκησης και της ικανότητάς της στη
λήψη αποφάσεων.

Το ολοκληρωμένο πλέγμα των προτάσεων της μελέτης θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης στο
πλαίσιο της προσεχούς εκδήλωσης του Παρατηρητηρίου.

Πρόσφατες Εξελίξεις και Νέα
Πρόταση μεταρρυθμιστικών δράσεων του ΣΕΒ με στόχο την ενσωμάτωσή τους
στον εθνικό σχεδιασμό για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής για
την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο ΣΕΒ και το TEDx Academy συνδιοργάνωσαν εκδήλωση – συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης, την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015, με τη συμμετοχή 30 προσωπικοτήτων από την
επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και θεσμικών εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα.

Δημόσια διαβούλευση της
Ε.Ε. σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό του Φ.Π.Α.
για το διασυνοριακό
ηλεκτρονικό εμπόριο
Μετάθεση της ημερομηνίας
έναρξης χρήσης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διαδικασία απαλλαγής από
το Φ.Π.Α. εισαγωγής
αγαθών που προορίζονται
να εξαχθούν ή να
παραδοθούν σε υποκείμενο
στο Φ.Π.Α. πρόσωπο
εγκατεστημένο σε άλλο
Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος της συνάντησης ήταν η αλλαγή υποδείγματος στην
ς
αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφθοράς στην
Ελλάδα, μέσω της ανάληψης συνεργειών και τολμηρών
Προμήθε
πρωτοβουλιών από την πλευρά του ιδιωτικού και δημόσιου
ιες και

τον
Έλεγχο
και την
Εποπτεί
α
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τομέα, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή, για την καταπολέμηση των φαινομένων
διαφθοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου 32 μεταρρυθμιστικές δράσεις που αφορούν
σε 5 πεδία πολιτικής: φορολογία, αδειοδοτήσεις, απονομή δικαιοσύνης, το εθνικό σύστημα χωρικού
σχεδιασμού και δημόσιες προμήθειες. Ο στόχος είναι να ενσωματωθούν στον εθνικό σχεδιασμό για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίησή τους.
Βασικός εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Νίκος Πασσάς, Καθηγητής Εγκληματολογίας και Ποινικής
Δικαιοσύνης στο Northeastern University της Βοστώνης. Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να αναλάβουν
περαιτέρω πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχύσουν τον άξονα των συνεργιών του δημόσιου με τον
ιδιωτικό τομέα, όπως αυτός καταγράφεται και στον πρόσφατο οδικό χάρτη για την καταπολέμηση της
διαφθοράς που δημοσιοποίησε η Κυβέρνηση τον περασμένο Αύγουστο.
Για να διαβάσετε αναλυτικά τις 32 προτεινόμενες μεταρρυθμιστικές δράσεις για την
καταπολέμηση της διαφθοράς, πατήστε εδώ

Ολοκληρώθηκε το 1ο Συνέδριο για τις ηλεκτρονικές πληρωμές
Το πρώτο συνέδριο για τις Ψηφιακές Πληρωμές πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα,
με σκοπό να εξετάσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το μέλλον των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
πληρωμών. Ο ΣΕΒ ήταν υποστηρικτής του συνεδρίου και συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα τις
εξελίξεις την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου εξετάσθηκαν οι σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη στον
κλάδο των πληρωμών, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και το πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων στην
ευρωπαϊκή νομοθεσία, και συζητήθηκαν προτάσεις για την αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών
πληρωμών στη χώρα μας. Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο αφορούσαν:

*
*

Στην αλληλεπίδραση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών

*

Στις ευκαιρίες που δημιουργούνται στους νέους τρόπους πληρωμών μέσω των έξυπνων κινητών
(Smartphones) και της καινοτόμου ψηφιακής τεχνολογίας

*

Στη ριζική αλλαγή που προκαλείται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο περιβάλλον του λιανικού
εμπορίου και των πληρωμών.

Στον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί το τραπεζικό σύστημα στις προκλήσεις των ηλεκτρονικών
συναλλαγών

Διαβάστε στο παρόν
Δελτίο
Εκδήλωση όπως
προηγούμενο φύλλο
Ολοκληρώθηκε η 4η
Πανελλαδική Έρευνα του
Παρατηρητηρίου για το
Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες διερεύνησης του
υφιστάμενου συστήματος
ελέγχου και εποπτείας
βιομηχανικών και
καταναλωτικών προϊόντων
σε όλο τον κύκλο της
παραγωγής, εισαγωγής και
διακίνησής τους
οριστικοποιείται η σχετική
μελέτη
Ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της μελέτης του
Παρατηρητήριου για το
σύστημα δημόσιων
προμηθειών
Πρόταση μεταρρυθμιστικών
δράσεων του ΣΕΒ με στόχο
την ενσωμάτωσή τους στον
εθνικό σχεδιασμό για την
καταπολέμηση της
διαφθοράς

Σε εξέλιξη η συλλογή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την καινοτομία στις
ελληνικές επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε το 1o
Συνέδριο για τις
ηλεκτρονικές πληρωμές

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την καινοτομία στις ελληνικές
επιχειρήσεις, στην τριετία 2012-2014.

Σε εξέλιξη η συλλογή των
επίσημων στατιστικών
στοιχείων για την
Καινοτομία στις ελληνικές
επιχειρήσεις

Μέσω της έρευνας για τη συλλογή στοιχείων παράγονται δείκτες για το ποσοστό καινοτομίας της χώρας
και ειδικά για τους 4 τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, οργανωσιακή
καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Επιπλέον, καταγράφονται οι καινοτομικές δραστηριότητες των
επιχειρήσεων, η εισαγωγή νέων προϊόντων στην επιχείρηση και στην αγορά, ο ρόλος του κρατικού τομέα
για την υποστήριξη της καινοτομίας μέσω των κρατικών συμβάσεων, οι συνεργασίες, οι περιβαλλοντικές
πρακτικές, οι στρατηγικές και τα εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών.
Η έρευνα διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Τα αποτελέσματα της έρευνας αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία (EUROSTAT) με σκοπό τη δημοσίευσή τους στην ευρωπαϊκή στατιστική βάση της και την
αξιοποίησή τους στη δημιουργία διεθνών εκδόσεων και αναλύσεων.

Δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε. σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του Φ.Π.Α. για το
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο
Ανοικτή δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο
διεξάγει έως τις 18.12.2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαβούλευση συγκεντρώνει τις απόψεις των
επιχειρήσεων, των πολιτών και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους για:
1. Τους ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ για τις διασυνοριακές προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από
επιχειρήσεις προς καταναλωτές.
2. Την εφαρμογή των αλλαγών του 2015 όσον αφορά στους κανόνες ΦΠΑ περί του τόπου παροχής και
τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα.

Δημόσια διαβούλευση της
Ε.Ε. σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό του Φ.Π.Α.
για το διασυνοριακό
ηλεκτρονικό εμπόριο
Μετάθεση της ημερομηνίας
έναρξης χρήσης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διαδικασία απαλλαγής από
το Φ.Π.Α. εισαγωγής
αγαθών που προορίζονται
να εξαχθούν ή να
παραδοθούν σε υποκείμενο
στο Φ.Π.Α. πρόσωπο
εγκατεστημένο σε άλλο
Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ς

την
3. Τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση «Μια στρατηγική γιαΠρομήθε
ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» για: α) την επέκταση της ισχύουσας ενιαίας ηλεκτρονικής

ιες και
τον
Έλεγχο
και την
Εποπτεί
α
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καταχώρισης και του μηχανισμού πληρωμών στις ενδοενωσιακές διαδικτυακές πωλήσεις υλικών
αγαθών και στις αντίστοιχες πωλήσεις τρίτων χωρών, β) τη θέσπιση ενός κοινού σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση ανώτατου ορίου ΦΠΑ για να διευκολυνθούν οι νεοσυσταθείσες μικρές
επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, γ) τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στη χώρα προέλευσης,
περιλαμβανομένου ενός ενιαίου ελέγχου των διασυνοριακών επιχειρήσεων για τους σκοπούς του
ΦΠΑ, και δ) την άρση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για την εισαγωγή μικρών φορτίων από
προμηθευτές εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (δηλ. κράτη μη-μέλη της ΕΕ).
Περισσότερα σχετικά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας Και Τουρισμού μετατίθεται η ημερομηνία
υποχρεωτικής χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η νέα
ημερομηνία για υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών
και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 είναι η 01.12.2015, για όλους τους φορείς του
Δημοσίου.
Για να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ, πατήστε εδώ

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να
εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο
σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με την ΠΟΛ.1194/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1968/11.9.2015, τεύχος Β')
καθορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή
να παραδοθούν σε πρόσωπο, υποκείμενο σε Φ.Π.Α., εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να διαβάσετε την εγκύκλιο, 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

Εκδήλωση όπως
προηγούμενο φύλλο
Ολοκληρώθηκε η 4η
Πανελλαδική Έρευνα του
Παρατηρητηρίου για το
Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες διερεύνησης του
υφιστάμενου συστήματος
ελέγχου και εποπτείας
βιομηχανικών και
καταναλωτικών προϊόντων
σε όλο τον κύκλο της
παραγωγής, εισαγωγής και
διακίνησής τους
οριστικοποιείται η σχετική
μελέτη
Ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της μελέτης του
Παρατηρητήριου για το
σύστημα δημόσιων
προμηθειών
Πρόταση μεταρρυθμιστικών
δράσεων του ΣΕΒ με στόχο
την ενσωμάτωσή τους στον
εθνικό σχεδιασμό για την
καταπολέμηση της
διαφθοράς
Ολοκληρώθηκε το 1o
Συνέδριο για τις
ηλεκτρονικές πληρωμές

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.

Σε εξέλιξη η συλλογή των
επίσημων στατιστικών
στοιχείων για την
Καινοτομία στις ελληνικές
επιχειρήσεις

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 ενημερωμένο αρχείο ελληνικών και διεθνών
εκθέσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για να μεταβείτε στο αρχείο 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 περιηγηθείτε στη στήλη της νομοθεσίας πατήστε εδώ.

Διαβάστε στο παρόν
Δελτίο

Δημόσια διαβούλευση της
Ε.Ε. σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό του Φ.Π.Α.
για το διασυνοριακό
ηλεκτρονικό εμπόριο
Μετάθεση της ημερομηνίας
έναρξης χρήσης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διαδικασία απαλλαγής από
το Φ.Π.Α. εισαγωγής
αγαθών που προορίζονται
να εξαχθούν ή να
παραδοθούν σε υποκείμενο
στο Φ.Π.Α. πρόσωπο
εγκατεστημένο σε άλλο
Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ενθαρρύνει τη συνεργασία και σύμπραξη των δημιουργικών
ς
δυνάμεων της οικονομίας (επιχειρηματική κοινότητα και επιστημονική κοινότητα) και του κράτους για την
Προμήθε
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.
ιες και
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το Παρατηρητήριο, να ενημερωθείτε για τις δράσεις του και να
τον
συμμετάσχετε σε αυτές μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του www.observatory.org.gr.
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