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Πληροφοριακό Δελτίο 
Αριθ. Φύλλου 12, Νοέμβριος 2015 

Editorial   

 
«...Κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς επενδύσεις, χωρίς μεγάλες επιχειρήσεις, 
χωρίς εξαγωγές και παραγωγή. Δεν χρειαζόμαστε μια νέα γενιά επιδοτήσεων 
που θα γεννήσει ξανά νέες σχέσεις εξάρτησης. Θέλουμε μια νέα αρχή με 
ξεκάθαρους οριζόντιους κανόνες, ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον με 
τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, μετρήσιμα αποτελέσματα και ποιοτικές 
επενδύσεις. Γι’ αυτό, η ταχεία υλοποίηση των συμφωνηθέντων, μαζί με μια 
νέα επενδυτική πολιτική κινήτρων, είναι η συνταγή της αλλαγής πορείας που 
έχουμε ανάγκη όλοι. Μια πορεία που δεν αναζητά απαντήσεις μόνο στα 
Μνημόνια, αλλά στο πώς εμείς οραματιζόμαστε και θέλουμε την οικονομία και 
την κοινωνία μας σε λίγα χρόνια από τώρα».  

(απόσπασμα από την κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρου Φέσσα στην εκδήλωση «Ελλάδα Φιλική 
στις Επενδύσεις: Κρίσιμες Παρεμβάσεις στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον» ) 

Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα «Ελλάδα Φιλική στις Επενδύσεις: Κρίσιμες 
Παρεμβάσεις στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον» 

Την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ διοργάνωσε ημερίδα 
διαβούλευσης με τη συμμετοχή 304 εκπροσώπων της πολιτείας,  του επιχειρηματικού κόσμου, και της 

επιστημονικής κοινότητας για κρίσιμες παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, για μία Ελλάδα φιλική στις 
επενδύσεις.  

Τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση καλωσόρισε ο κ. Χάρης Κυριαζής, Πρόεδρος 

της Στέγης & ΙΒΕΠΕ, Σύμβουλος Διοίκησης του ΣΕΒ, με ένα σύντομο απολογισμό 
στο πλούσιο έργο και στην προσφορά του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος. Ο κ. Κυριαζής ανακοίνωσε τη δημιουργία του «Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης ΣΕΒ», του νέου φορέα ανάλυσης και τεκμηρίωσης των προτάσεων 
πολιτικής του ΣΕΒ. Στη συνέχεια, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. 
Κωνσταντίνος Μπίτσιος, τόνισε στην παρέμβασή του ότι η πρωτοβουλία του ΣΕΒ 

να ανοίξει το διάλογο για θέματα ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματικότητα 
ξεδιπλώνεται σε μια περίοδο όπου η ανάγκη βελτίωσης του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, αποκατάστασης της λειτουργίας της οικονομίας και προσέλκυσης 
νέων επενδύσεων αποτελεί επιτακτική προτεραιότητα. 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 4ης Πανελλαδικής Έρευνας του 

Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον στην Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 5 
παράλληλα θεματικά εργαστήρια-τραπέζια διαλόγου, για: 

1. τη μεταρρύθμιση του συστήματος δημόσιων προμηθειών 

2. τη μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου και εποπτείας αγορών βιομηχανικών και καταναλωτικών 
προϊόντων  

3. την ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων, και  

4. την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, μέσω του νέου ΡΣΑ (Ν. 4277/2014)  

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης άνοιξε με την κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα, ο 

οποίος επεσήμανε ότι η επιχειρηματική κοινότητα είναι έτοιμη να συνδράμει την κυβέρνηση με τεκμηριωμένες 
προτάσεις πολιτικής σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν καθοριστικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, το 
επενδυτικό κλίμα και ταυτόχρονα απαιτούν εκτενή διαβούλευση με την αγορά πριν νομοθετηθούν. Ακολούθως 
πραγματοποιήθηκαν δυο κύκλοι συζητήσεων–στρογγυλά τραπέζια, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 

πολιτείας, μελών της διοίκησης του ΣΕΒ, και εμπειρογνωμόνων, για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις 
επιχειρήσεις την τρέχουσα περίοδο και για μεταρρυθμίσεις υψηλής προτεραιότητας. 

Αποτελέσματα 4ης Πανελλαδικής Έρευνας για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

Tα ευρήματα της 4
ης

 Πανελλαδικής Έρευνας για το Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον παρουσιάστηκαν, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, από τον κ. 
Γιώργο Ναθαναήλ, Senior Advisor του Τομέα Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος του ΣΕΒ. Στην έρευνα διαπιστώθηκαν: 

 μείωση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 2014, του 
βασικού Δείκτη Ευκολίας Επιχειρηματικής Δράσης για το 2015,  

που παρακολουθεί διαχρονικά το επιχειρηματικό περιβάλλον στην 
Ελλάδα, 

http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/omilies-paremvaseis/theodoros-fessas-ependytiki-anagennisi-me-kinitra-kai-metarrythmiseis-ochi-alles-epidotiseis/
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 σημαντικός βαθμός δυσκολίας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο των μικρών και μεγάλων 

επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν: τη Φορολογία και τις Εισφορές, την Ταχύτητα Απονομής Δικαιοσύνης, 
τα Αναπτυξιακά Κίνητρα, την Εγκατάσταση–Αδειοδότηση επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, την πρόσβαση 
σε Χρηματοδότηση, καθώς και τις Δημόσιες Συμβάσεις. 

 μειωμένη, ικανοποίηση των επιχειρήσεων από την ποιότητα των υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης, σε σχέση με το 2014, με τα ΚΕΠ,  ωστόσο, να αποτελούν θετική εξαίρεση, ενώ τέλος 
επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία και οι αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις, αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις. 

Αναζητήστε εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Γενικές διαπιστώσεις της μελέτης «Η Μεταρρύθμιση του Συστήματος των 
Δημόσιων Προμηθειών (αγαθά & υπηρεσίες)» 

Ολοκληρώθηκε η θεματική μελέτη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τη Μεταρρύθμιση του 

Συστήματος των Δημόσιων Προμηθειών, η οποία αναδεικνύει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
υφιστάμενο σύστημα δημόσιων προμηθειών, όπως για παράδειγμα:  

 Η συνολική έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης για τις δημόσιες προμήθειες, με 
περιορισμένη αξιοποίηση των δεδομένων του ΚΗΜΔΗΣ  

 Ο χαμηλός βαθμός κεντρικοποίησης των διαδικασιών στη διαμόρφωση στρατηγικής και προγραμματισμού 

 Η έλλειψη τυποποίησης προτύπων και προδιαγραφών για όλο το εύρος του συστήματος δημοσίων 
προμηθειών 

 Η ανεπαρκής υποστήριξη της διαδικασίας e-procurement σε όλο το εύρος του Κύκλου Προμηθειών από τα 
υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα 

 Οι χρονοβόρες διαδικασίες παροχής έννομης προστασίας  

Στο πλαίσιο της επίτευξης της προτεινόμενης στρατηγικής 
μεταρρύθμισης, η μελέτη προτείνει τη βελτίωση του 
συστήματος δημοσίων προμηθειών μέσα από ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο δίνει βαρύτητα στα 
επιμέρους βήματα του κύκλου ζωής για την προμήθεια ενός 
προϊόντος, ή μιας υπηρεσίας, τα οποία παρουσιάζουν, 
σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, τα μεγαλύτερα οφέλη σε 
έναν οργανισμό. Σύμφωνα με τη μελέτη, η προτεινόμενη 
μεταρρύθμιση στηρίζεται στους παρακάτω στρατηγικούς 
πυλώνες: 

1. Εξυπηρέτηση των εθνικών αναπτυξιακών στόχων μέσω της στρατηγικής για τις δημόσιες προμήθειες 

2. Στοχευμένη μεταρρύθμιση και εξορθολογισμός των δομών και των διαδικασιών του κύκλου ζωής των 
δημόσιων προμηθειών 

3. Ενίσχυση της ικανότητας της διοίκησης στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση 

Για να διαβάσετε τη μελέτη του Παρατηρητηρίου για τη «Μεταρρύθμιση του Συστήματος των Δημόσιων 
Προμηθειών (αγαθά & υπηρεσίες)» πατήστε εδώ. 

Γενικές διαπιστώσεις της μελέτης «Μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου 
και εποπτείας αγορών» 

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα 
στο πεδίο του ελέγχου και εποπτείας αγορών, καθώς και 
προτάσεις για την αντιμετώπισή τους περιλαμβάνονται στη 
θεματική μελέτη του Παρατηρητηρίου με τίτλο «Μεταρρύθμιση 
του συστήματος ελέγχου και εποπτείας αγορών», που 
αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης στο πλαίσιο της ημερίδας 
διαβούλευσης που πραγματοποιήθγκε στις 5/11. Μεταξύ των 
κυριότερων προβλημάτων του υφιστάμενου συστήματος 
ελέγχου και εποπτείας που καταγράφηκαν στη μελέτη είναι:  

 ο αποσπασματικός σχεδιασμός διαδικασιών που τις 
καθιστά αναποτελεσματικές  

 κενά αρμοδιοτήτων και αλληλοεπικαλύψεις ρόλων μεταξύ των αρχών, σε ελεγκτικό επίπεδο 

 ελλείψεις υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων 

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/48961/Survey_Barometer.pdf
http://www.observatory.org.gr/Portals/0/pdf/Hmerida_151105/Workshop_1_executive%20summary.pdf
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 περιορισμένη αξιολόγηση της απόδοσης, σε επίπεδο τήρησης απολογιστικών στοιχείων και 
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων 

 απουσία ενός συστηματικού μηχανισμού διαμόρφωσης προδιαγραφών στελέχωσης των μονάδων που 
εμπλέκονται στον έλεγχο 

 περιορισμένη αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων (πχ. εκτίμηση επικινδυνότητας) 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ και το Παρατηρητήριο προτείνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαμόρφωση ενός 
συνολικού συστήματος ελέγχου και εποπτείας το οποίο θα διασφαλίζει παράλληλα: α) την προστασία του δημόσιου 
συμφέροντος, β) την προαγωγή ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και γ) την προστασία αυτού από 
περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού.  

Η προτεινόμενη στρατηγική, με γνώμονα την παράλληλη ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης και καταστολής 
θεμελιώνεται στην:  

1. Ενίσχυση της αυτορρύθμισης της αγοράς 

2. Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου 

3. Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος ελέγχου 

Για να διαβάσετε τη μελέτη του Παρατηρητηρίου για τη «Μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου και εποπτείας 

αγορών» πατήστε εδώ. 

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης: «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Κλειδί στη 
Μείωση της Φοροδιαφυγής και της Υπερφορολόγησης» &«Aδειοδότηση, 
χωροταξίας, και του ελέγχου & εποπτείας των επιχειρήσεων»  

 Με τη συμμετοχή των κκ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, Ευτύχιου Βασιλάκη, Αντιπρόεδρου της 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. & Μέλους Δ.Σ. ΣΕΒ, Νέλλης Τζάκου-
Λαμπροπούλου, Γενικής Διευθύντριας Λιανικής Τραπεζικής ΕΤΕ,. 

Μιχάλη Μασουράκη, Chief Economist του ΣΕΒ, Αναστάσιου 
Τζήκα, Προέδρου Δ.Σ. του ΣΕΠΕ και Γιώργου Στεφανόπουλου, 

Γενικού Διευθυντή Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας 
συζητήθηκαν οι προοπτικές εισαγωγής των ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το 
θέμα αυτό σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, την οποία συντόνισε ο κ. Γιώργος Δρυμιώτης, Διευθύνων 

Σύμβουλος της CARDLINK. 

Η προαναγγελία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη για την επέκταση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με υποχρεωτική χρήση POS για τις επιχειρήσεις, ως μέτρο για τη μείωση της 
φοροδιαφυγής και της υπερφορολόγησης, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της κυβερνησης να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην καταπολέμιση της φοροδιαφυγής, ενώ ο κ. Ευτύχης Βασιλάκης 
στην εισήγησή του έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση, τόσο των ζητημάτων των υψηλών φόρων και κρατήσεων, 
όσο και της ανάγκης μείωσης του κόστους χρήσης του πλαστικού χρήματος και το διαχωρισμό τους κόστους 
πιστωτικών από τις χρεωστικές κάρτες, δίνοντας επίσης τα κύρια σημεία ενός σχεδίου για την αύξηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα. 

Τα προβλήματα στην αδειοδότηση, τη χωροταξία, και τον έλεγχο & εποπτεία των επιχειρήσεων και οι δυνατότητες 
άμεσης επίλυσης αυτών απασχόλησαν τους κκ. Θεοδώρα Τζάκρη, Υφυπουργό Βιομηχανίας, Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ευθύμιο Ο. Βιδάλη, Πρόεδρο του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Γεν. Γραμματέα του 
Δ.Σ. ΣΕΒ, Ιωάννη Γιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ & Δ.Σ. 
ΣΕΒΤ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο πλαίσιο της συζήτησης 
που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του δημοσιογράφου κ. Παύλου Τσίμα. 

Στη συζήτηση η κα. Θεοδώρα Τζάκρη δεσμέυτηκε για την επίσπευση των 
διαδικασιών έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων του νόμου για την 
απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων, ενώ η 
αντιπροέδρος του ΣτΕ κα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε στην 
εκκρεμότητα έκδοσης χωροταξικών σχεδίων, επισημαίνοντας ότι δεν 
πρόκειται να υπάρξουν επενδύσεις εάν δεν υπάρξει χωροταξικός 
σχεδιασμός. Την επιτακτική ανάγκη σαφών χωροταξικών κανόνων, 

επισήμανε στην εισήγησή του ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, ενώ η Γενική Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κα. Χριστίνα Μπαριτάκη, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει συνολική αντιμετώπιση του θέματος, για 
την άρση αδικιών και γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών, καθώς και στην πρόθεση του Υπουργείου να 
απομακρυνθεί από τη λογική της επιβολής προστίμων, τα οποία μπορεί να εκκρεμούν για χρόνια στις δικαστικές 
αίθουσες, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αύξησης του βαθμού συμμόρφωσης με την νομοθεσία, όσον αφορά το 
ζήτημα των ελέγχων των περιβαλλοντικών παραβάσεων. Τέλος, ο κ. Ιωάννης Γιώτης ανέφερε χαρακτηριστικά πως 
ενώ λειτουργεί Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, στην πράξη έλεγχοι γίνονται από πλήθος φορέων, όπως είναι ο 
ΕΟΦ, το Γενικό Χημείο, τα υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας, οι Διευθύνσεις Υγειονομικού, οι Περιφέρειες, τα 
τελωνεία κ.α. 

http://www.observatory.org.gr/Portals/0/pdf/Hmerida_151105/executive_summary_W2_W3.pdf
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Εργαστήριο στελεχών για τη μεταρρύθμιση του συστήματος δημόσιων 
προμηθειών  

Αντικείμενο του εργαστηρίου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του συστήματος δημόσιων προμηθειών (αγαθά και 
υπηρεσίες) για τον εξορθολογισμό των δαπανών & την ανάπτυξη», στο οποίο έλαβαν μέρος στελέχη του ιδιωτικού 
τομέα, της δημόσιας διοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, αποτέλεσαν οι κυριότερες προβληματικές 
περιοχές του συστήματος δημοσίων προμηθειών της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, η συνεπαγόμενη επιβάρυνση 
στις επιχειρήσεις και στην οικονομία γενικότερα, καθώς και η διαμόρφωση υλοποιήσιμων προτάσεων για την 
αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων προμηθειών. 

Μερικά εκ των κυριότερων θεμάτων που συζητήθηκαν αποτέλεσαν:
 

 

 το συνολικό έλλειμμα στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (και προμηθειών) που ωστόσο 
αναμένεται να καλυφθεί, καθώς ο σχεδιασμός 5ετούς σχεδίου στρατηγικής βρίσκεται σε εξέλιξη από την 
ΕΑΑΔΗΣΥ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα 

 η βελτίωση του προγραμματισμού των εθνικών αναγκών, 

 ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην βελτίωση του συστήματος προμηθειών 

 η έντονη ανάγκη τυποποίησης και απλοποίησης των προκηρύξεων δημοσίων προμηθειών 

 η ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

Για το υλικό του εργαστηρίου πατήστε εδώ. 

Εργαστήρια στελεχών για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου και 
εποπτείας αγορών 

Η αποτελεσματική λειτουργία του του συστήματος ελέγχου και εποπτείας αγορών βιομηχανικών και καταναλωτικών 
προϊόντων και η δυνατότητα εισαγωγής ενός ενιαίου φορέα συντονισμού του ελεγκτικού έργου, αποτέλεσε 
αντικείμενο των εργασιών των 2 εργαστηρίων διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο των «ελεγχόμενων» όσο και των «ελεγκτών», όπου τονίστηκε η υποχρέωση της 
πολιτείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των καταναλωτών, της εύρυθμης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, καθώς και του ανταγωνισμού. Εντούτοις, αυτό θα πρέπει να συντελείται με γνώμονα την 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την, κατά το δυνατό, ελάχιστη επιβάρυνση των επιχειρήσεων και του τρόπου με 
τον οποίο παράγονται και διακινούνται τα προϊόντα.  

Στο εργαστήριο με τίτλο «Μεταρρύθμιση του 
συστήματος ελέγχου και εποπτείας αγορών: Ο 
έλεγχος προϊόντων με σήμανση CE», η ανάπτυξη 

ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου και εποπτείας 
της αγοράς των προϊόντων, τα οποία 
συμμορφώνονται με εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές αποτέλεσε κοινό αίτημα, τόσο της 
δημόσιας διοίκησης όσο και των επιχειρήσεων των 
σχετικών κλάδων. Με αφετηρία την επέκταση και 
πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΒ, την προτυποποίηση των διαδικασιών, την επέκταση των πρωτοκόλλων 
συνεργασίας μεταξύ των ελεγκτικών αρχών και την αξιοποίηση ενιαίου μητρώου ελεγκτών (και με τη συμμετοχή 
πιστοποιημένων ιδιωτών ελεγκτών) μπορεί να διασφαλιστεί η σταδιακή αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου και να 
καταστεί η ελεγκτική λειτουργία του κράτους περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική. 

Ανάλογα ήταν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου με τίτλο «Μεταρρύθμιση 
του συστήματος ελέγχου και εποπτείας αγορών: Ο έλεγχος τροφίμων και προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης». Η υιοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, με γνώμονα την παράλληλη ανάπτυξη 

μηχανισμών πρόληψης και καταστολής και τη συμμετοχή τόσο των συναρμόδιων ελεγκτικών φορέων όσο και των 
φορέων της επιχειρηματικότητας, μπορεί να διασφαλίσει -και στην περίπτωση των ελέγχων των τροφίμων- την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ιδίως στην παρούσα χρονική συγκυρία, κατά την οποία οι περιορισμοί των 
πόρων της δημόσιας διοίκησης (ανθρώπινοι και χρηματικοί) είναι αυξημένοι, ενώ οι ανάγκες για ελέγχους 
παραμένουν σταθερές ή και αυξάνονται. 

Για το υλικό του εργαστηρίου για τον έλεγχο προϊόντων με σήμανση CΕ πατήστε εδώ. 

Για το υλικό του εργαστηρίου για τον έλεγχο τροφίμων και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης πατήστε εδώ. 

 

 

http://www.observatory.org.gr/el-gr/dimosiotita/thematikaergastiria/thematiko_201015/dhmosiespromhthies.aspx
http://www.observatory.org.gr/el-gr/dimosiotita/thematikaergastiria/thematiko_201015/ElegxosProiontwn.aspx
http://www.observatory.org.gr/el-gr/dimosiotita/thematikaergastiria/thematiko_201015/ElegxosTrofimwn.aspx
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Εργαστήριο στελεχών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της 
ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων 

Ο νόμος Ν.3982/2011 (Κεφ Γ), «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων» και οι κανονιστικές πράξεις που 
ακολούθησαν έχουν επιχειρήσει να θεμελιώσουν ένα νέο αποτελεσματικότερο πλαίσιο διαχείρισης της 
εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός κατάλληλα οργανωμένων περιοχών και να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων. Εντούτοις σήμερα, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την ψήφιση του 
νόμου, η ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων εξακολουθεί να συντελείται διστακτικά, προβλήματα που διέπουν την 
αδειοδότηση, ανάπτυξη και λειτουργία τους εξακολουθούν να διατηρούνται και παρόλο που με τη ψήφισή του 
προωθήθηκαν σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω παρέμβαση.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ και το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος έλαβαν την πρωτοβουλία να 
αξιολογήσουν τις μεταβολές που έχουν επέλθει στη λειτουργία των επιχειρήσεων από τον Ν.3982/11 (κεφ. Γ’) και 
να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις τους στην οικονομία. Για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της μελέτης, ο ΣΕΒ 
και το Παρατηρητήριο, με τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων της δημόσιας διοίκησης και της 
επιχειρηματικότητας, πραγματοποίησαν εργαστήριο διαβούλευσης με θέμα «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
μέσω της ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων. Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έκθεσης ex post αξιολόγησης 
επιπτώσεων για το Νόμο 3982/2011 (Κεφ. Γ) «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων».   

Για να δείτε το υλικό του εργαστηρίου πατήστε εδώ 

Εργαστήριο στελεχών για το νέο ΡΣΑ 

Το ΡΣΑ προσδιορίζει μακροχρόνια την οικονομική και παραγωγική ταυτότητα της περιοχής της Αθήνας–Αττικής και 
κυρίως την αναπτυξιακή προοπτική ενός ευρύτερου παραγωγικού και χωρικού οικοσυστήματος. Η επανεξέταση και 
επαναρρύθμιση του ΡΣΑ σε σύγχρονες βάσεις αποτέλεσε πάγιο αίτημα της επιχειρηματικότητας και αναγκαία 
προϋπόθεση για τον συντονισμό των υφιστάμενων και νέων αναπτυξιακών πολιτικών για την Αθήνα και την Αττική. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ και το Παρατηρητήριο εκπόνησαν έκθεση ex ante αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων στην 
ανταγωνιστικότητα επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής» (ΡΣΑ), μετέπειτα 
ψηφισθέν ως Νόμος 4277/2014, καθώς αναγνωρίστηκε η ιδιαίτερη σημασία του ΡΣΑ στην αναπτυξιακή προοπτική 
της Αθήνας-Αττικής και το μέγεθος των επιπτώσεών του στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 
περιοχή. 

Από τη διερεύνηση που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η βασική στρατηγική στόχευση και το περιεχόμενο των 
ρυθμίσεων που περιλαμβάνει το ΡΣΑ βρίσκονται πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση, λειτουργώντας σε 
ικανοποιητικό βαθμό συμπληρωματικά με τα κυριότερα κείμενα χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. 

Εντούτοις, όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο του σχετικού εργαστηρίου διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, η 
θεσμοθέτηση του ΡΣΑ δεν εγγυάται ότι ο προβλεπόμενος σχεδιασμός θα υλοποιηθεί και ότι οι προσδοκίες της 
επιχειρηματικότητας, αλλά και της πολιτείας, θα εκπληρωθούν. Καθώς το ΡΣΑ αποτελεί εξ ορισμού κείμενο 
στρατηγικού σχεδιασμού και γενικών κατευθύνσεων, τα βήματα και τα εργαλεία πολιτικής που θα εξειδικεύσουν και 
θα υλοποιήσουν τον σχεδιασμό επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των όσων περιλαμβάνει. 

Για να δείτε το υλικό του εργαστηρίου 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. 

http://www.observatory.org.gr/el-gr/dimosiotita/thematikaergastiria/thematiko_201015/Enisxysh.aspx
http://www.observatory.org.gr/el-gr/dimosiotita/thematikaergastiria/thematiko_201015/Eykairies.aspx
http://www.observatory.org.gr/

