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Ο αναπτυξιακός νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα»
Ο πρόσφατος νόμος 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα» έχει θετικό πρόσημο καθώς καλύπτει σειρά
αιτημάτων της επιχειρηματικής κοινότητας που παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών. Φυσικά, κρίσιμος
παράγοντας επιτυχίας του εγχειρήματος παραμένει η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών
διαταγμάτων και η υλοποίηση σημαντικών αλλαγών στην οργάνωση φορέων του δημοσίου και τη δημιουργία
προβλεπόμενων υποδομών.
Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση σημαντικών μεταρρυθμιστικών
προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει ή και ωριμάσει από προηγούμενες κυβερνήσεις και η ανάληψη νέων
πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία. Συνεπώς είναι εύλογο πως πέρα από το
νόμο, παραμένουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν από μελλοντικές νομοθετικές και διοικητικές
πρωτοβουλίες.
Οι σημαντικότερες, για τις επιχειρήσεις, προβλέψεις του νόμου είναι:
-

-

-

-

Βελτιώσεις των όρων δόμησης αλλά και των προϋποθέσεων ειδικής χωροθέτησης και αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων στο υφιστάμενο πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track).
Δυνατότητα αξιοποίησης ελεγκτικών εταιριών ως εξωτερικούς ελεγκτές για την διενέργεια ελέγχων
επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων στους Αναπτυξιακούς Νόμους. Επίσης, επαναφορά της
επιλεξιμότητας σε δυναμικές δραστηριότητες που είχαν μείνει εκτός του τρέχοντος αναπτυξιακού
νόμου.
Η υιοθέτηση της γνωστοποίησης αντί τις έγκρισης αδείας για τη λειτουργία επιχειρήσεων εντός
επιχειρηματικών πάρκων, για όλες τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για όσες υπάρχουν πρότυπες προδιαγραφές για το σύνολο της
δραστηριότητας.
Η υιοθέτηση της γνωστοποίησης αντί τις έγκρισης αδείας για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε
περιοχές με χρήσεις γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας.
Η πρόβλεψη για δυνατότητα εγκατάστασης εντός οργανωμένων υποδοχέων στην Αττική
δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την
έκδοση νέας ΥΑ για τις κατατάξεις αυτές που οριοθετείται έως τον Ιούνιο 2020.
Η μερική απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ).
Η βελτίωση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
Η δυνατότητα λειτουργίας κέντρων διανομής καταστημάτων όταν είναι ανοιχτά τα καταστήματα,
δηλαδή και τις Κυριακές όταν αυτά λειτουργούν.
Η δυνατότητα διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ. και με τις τράπεζες.

Αναλυτικότερα και κατά θεματική ενότητα:
Στρατηγικές Επενδύσεις
Ικανοποιούνται πάγια αιτήματα της επιχειρηματικής κοινότητας για την προώθηση της σταθερότητας του
επενδυτικού περιβάλλοντος, ειδικότερα: θεσμοθέτηση της αυστηρής τήρησης προθεσμιών, βελτίωση του
συντελεστή δόμησης σε 0,6 (από 0,3) για «στρατηγικές επενδύσεις τύπου 2» στη βιομηχανία επί δημοσίων
ακινήτων, επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης των ΣΔΙΤ, και ενσωμάτωση διατάξεων για την επίσπευση
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Μειώνονται τα όρια ένταξης στις «στρατηγικές επενδύσεις τύπου 2» στα
€30 εκ. και 50 θέσεων εργασίας έναντι €40 εκ. και 100 θέσεων εργασίας σήμερα. Μειώνονται τα όρια ένταξης
σε προβλέψεις ειδικής χωροθέτησης και υποχρεωτικών απαλλοτριώσεων στις «στρατηγικές επενδύσεις
τύπου 1», στα €40 εκ. και 75 θέσεις εργασίας, έναντι €100 εκ. και 120 θέσεων εργασίας. Χρόνος εφαρμογής:
Οι προβλέψεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
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Αναπτυξιακοί Νόμοι
- Προβλέπεται η αξιοποίηση ελεγκτικών εταιριών (outsourcing) για την επίσπευση της διαδικασίας
ελέγχου ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα εισάγονται προβλέψεις εγγραφής σε ειδικό
μητρώο και προβλέψει αποφυγής περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Η έγκριση των
εισηγήσεων παραμένει όμως στην αρμοδιότητα των εξωτερικών ελεγκτών της δημόσιας διοίκησης ν.
Χρόνος εφαρμογής: Για την πρακτική αξιοποίηση των εξωτερικών ελεγκτών προϋπόθεση είναι η
δημιουργία του σχετικού μητρώου.
- Επανεντάσσονται στην κατηγορία επιλέξιμων προς ενίσχυση δραστηριοτήτων του τρέχοντος
αναπτυξιακού νόμου (Ν4399/16) δυναμικοί κλάδοι της οικονομίας όπως η εξόρυξη (πλην πετρελαίου
και φυσικού αερίου), οι ταχυμεταφορές και οι δραστηριότητες προγραμματισμού και
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Χρόνος εφαρμογής: Για την πρακτική ένταξη τους σε ανοικτά
καθεστώτα ενίσχυσης, απαιτείται σχετική τροποποίηση των προκηρύξεων αυτών.
Ψηφιακός Χάρτης
Θεσμοθετείται ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, όπου δημόσια διοίκηση και επενδυτές θα μπορούν να αναζητούν
όλα τα δεσμευτικά γεωχωρικά και πολεοδομικά δεδομένα (όπως όροι δόμησης, χρήσεις γης, ρυμοτομικές
γραμμές, οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας) για τον επενδυτικό τους σχεδιασμό και προγραμματισμό.
Χρόνος εφαρμογής: Δίδεται προθεσμία 6 μηνών στη δημόσια διοίκηση να συγκεντρώσει τα δεδομένα στον
ενιαίο ψηφιακό χάρτη.
Εξωστρέφεια
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ μετασχηματίζεται σε λειτουργικό και κεντρικό
βραχίονα εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας. Χρόνος εφαρμογής: Οι προβλέψεις είναι άμεσα
εφαρμόσιμες.
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
Η εκπόνηση ενός Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης θα θέτει τις προτεραιότητες για παρεμβάσεις και
ενίσχυση επιμέρους πυλώνων του παραγωγικού συστήματος με στόχο την οικονομική ανάπτυξη. Χρόνος
εφαρμογής: Απαιτείται η σύνταξη του προγράμματος ανάπτυξης.
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)
Είναι θετική η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του πρώην ΕΣΕΚ με την Επιτροπή Καινοτομίας και Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας, η οποία εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης της καινοτομίας και βελτίωσης του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.
Χωροταξία - Πολεοδομία
Βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών καθώς και
στη ασφάλεια δικαίου κατά τη διενέργεια επενδύσεων. Συγκεκριμένα:
- Η διαδικασία προέγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων καθίσταται προαιρετική. Χρόνος
εφαρμογής: Οι ρυθμίσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
- Τα νέα σχέδια χρήσεων γης, τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, δύναται να εκπονούνται και σε επίπεδο
Δημοτικής Ενότητας πλέον του ενός ΟΤΑ, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει το σχεδιασμό σε
περιοχές με αυξημένες πιέσεις ή/και έλλειμα σχεδιασμού. Χρόνος εφαρμογής: Οι ρυθμίσεις είναι
άμεσα εφαρμόσιμες.
- Πλέον επιτρέπεται στους Οργανωμένους Υποδοχείς της Αττικής, η εγκατάσταση και
λειτουργία των δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης. Χρόνος εφαρμογής: άμεση εφαρμογή για όσους υποδοχείς σήμερα έχουν ήδη τη
δυνατότητα βάσει του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής να υποδεχτούν δραστηριότητες μέσης
όχλησης (μετά τον Ιούνιο 2016 υποδοχείς, που υποδέχονται Α2 δραστηριότητες). Για τους λοιπούς
ή/και νέους υποδοχείς απαιτείται ερμηνεία ή/και εναρμόνιση των προβλέψεων του Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας-Αττικής και εν συνεχεία μετασχηματισμός ή/και νέα ανάπτυξη των κατάλληλων
υποδοχέων.
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Επιχειρηματικά Πάρκα
- Επεκτείνεται σε ευρύτερο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων η διαδικασία γνωστοποίησης
λειτουργίας, εφόσον οι επιχειρήσεις εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα.
- Διευκολύνονται οι δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και αίρονται οι
περιορισμοί για την ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών και συναφών δραστηριοτήτων σε όλους
τους τύπους οργανωμένων υποδοχέων.
- Απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης και μεταβολής των ορίων των επιχειρηματικών
πάρκων, καθώς απαιτούνται αποφάσεις των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών του ΥΠΑΝΕΠ και ΥΠΕΝ.
- Αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες και εκλογικεύεται το κόστος σχετικά με τις ανταποδοτικές
υπηρεσίες (καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων) που
παρέχονται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.
- Εισάγεται δυνατότητα μίσθωσης, αντί μόνο αγοράς, οικοπέδων εντός επιχειρηματικών πάρκων.
- Επεκτείνονται τα κίνητρα φοροαπαλλαγών λόγω αγοροπωλησίας ή δωρεάς (φόρος μεταβίβασης ή
φόρος δωρεάς αντιστοίχως) καθώς και φοροαπαλλαγών εισοδήματος (φόρος εισοδήματος) λόγω
μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε οργανωμένους υποδοχείς.
- Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο για την εύρυθμη λειτουργία των υποδοχέων καθώς και για την πρόληψη
και αποκατάσταση των κινδύνων από μη λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Χρόνος εφαρμογής: Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
Βιομηχανικές δραστηριότητες
- Δρομολογείται η κατάργηση των απαρχαιωμένων κατατάξεων των οχλήσεων με την έκδοση
νέας ΥΑ του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν4014/14 - οι οποίες ισχύουν μόνο για τις μεταποιητικές
δραστηριότητες υλοποιώντας ένα σημαντικό αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας. Χρόνος
εφαρμογής: Οι ρυθμίσεις αναμένονται να τεθούν σε εφαρμογή έως τον Ιούνιο του 2020.
- Αποσαφηνίζεται ότι σε περιοχές με χρήσεις γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας (με βάση τον πολεοδομικό
σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου) θα ακολουθείται η διαδικασία γνωστοποίησης εγκατάστασης.
Χρόνος εφαρμογής: Οι ρυθμίσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
- Απλοποιείται η αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του Ν.4442/2016,
που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής, καθώς πλέον υπόκεινται σε
καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας. Χρόνος εφαρμογής: Οι ρυθμίσεις είναι άμεσα
εφαρμόσιμες.
Αδειοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων
- Θεσμοθετείται το one-stop-shop για την αδειοδότηση. Το Κεντρικό Σύστημα Αδειοδότησης θα
διασυνδεθεί με όλα τα ηλεκτρονικά μητρώα, ώστε να χορηγούνται μέσω αυτού οι πάσης φύσεως
άδειες (εγκατάστασης, λειτουργίας, οικοδομικές κοκ.) όλων των δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Χρόνος εφαρμογής: θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση.
- Προβλέπεται έγκριση λειτουργίας όταν υπάρχουν πρότυπα για το σύνολο της δραστηριότητας με
γνωστοποίηση και όχι πλέον άδεια.
- Συνολικά βελτιώνεται το πλαίσιο αδειοδότησης καθώς α) εντάσσονται τα πρότυπα στους όρους και
προϋποθέσεις λειτουργίας ως ελάχιστα αναγκαία και β) παρέχεται στη δημόσια διοίκηση η
δυνατότητα αξιοποίησης διαπιστευμένων οργανισμών αξιολόγησης συμμόρφωσης για την
επιτάχυνση του έργου της. Χρόνος εφαρμογής: απαιτείται έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, έως
Δεκέμβριο του 2020.
Αδειοδότηση και έλεγχος κατασκευών κεραιών στην ξηρά
- Τα προτεινόμενα άρθρα υπόσχονται την αντιμετώπιση προβλημάτων που εδώ και έτη εμπόδισαν την
αναβάθμιση του δικτύου κινητών επικοινωνιών. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για επενδύσεις που είναι
απαραίτητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
- Τίθενται περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας και εισάγεται η έννοια του
Πάρκου Κεραιών, για την οργανωμένη χωροθέτηση κεραιών.
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Χρόνος εφαρμογής: Οι ρυθμίσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
Περιβαλλοντική αδειοδότηση
- Σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού, επεκτάσεων, τροποποιήσεων που δεν επιφέρουν μεταβολή των
υφιστάμενων όρων στην ΑΕΠΟ θα απαιτείται πλέον υποβολή μιας τεχνικής έκθεσης και όχι νέα ΜΠΕ
προς έκδοση ΑΕΠΟ.
- Η έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης «Α2» πλέον θα χορηγείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με
απόφαση προϊσταμένου Γενικού Διευθυντή και όχι Γενικού Γραμματέα.
- Ενεργοποιείται το άρθρο 16 του Ν. 4014/2011 και δίνεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα να
εγγράφονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ.
- Δίνεται εντός πάρκων η δυνατότητα κατάταξης δραστηριοτήτων σε χαμηλότερη κατηγορία, από την
οριζόμενη βάσει του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011.
- Χρόνος εφαρμογής: Οι ρυθμίσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες ενώ η τελευταία απαιτεί την κατά
περίπτωση έκδοση νέας ΥΑ.
Αρχαιολογία και ΣΔΙΤ
Πλέον, αν βρεθούν αρχαία, μετά από ένα χρονικό όριο 60 ημερών η απόφαση για τους όρους συνέχισης των
έργων πηγαίνει από την οικεία υπηρεσία στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία
αποφαίνεται εντός 30 ημερών. Χρόνος εφαρμογής: Η ρύθμιση είναι άμεσα εφαρμόσιμη.
Εποπτεία αγοράς
- Περιλαμβάνονται τροποποιήσεις και προσθήκες στο Ν. 4512/2018 για την εποπτεία της αγοράς,
όπως α) επέκταση του ορισμού του ελεγκτή και εκτός Δημοσίου, β) ρητή κατοχύρωση των
Οριζόντιων Οδηγών για τα εργαλεία εποπτείας διασφαλίζοντας έτσι την απαιτούμενη ομοιομορφία
μεταξύ των εποπτευουσών αρχών και γ) διευκόλυνση της υποβολής και διαχείριση των καταγγελιών.
- Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης διαπιστευμένων εξωτερικών ελεγκτών.
- Χρόνος εφαρμογής: απαιτείται έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, έως Ιούνιο 2020 για κάποιες
δραστηριότητες (ασφάλεια τροφίμων, συμμόρφωση προϊόντων και προστασία περιβάλλοντος) και
έως τον Δεκέμβριο 2021 για τις υπόλοιπες.
Εργασιακά θέματα
- Ως προς την υποχρεωτική διαιτησία, ενώ η ελληνική Πολιτεία καλείται να εφαρμόσει την απόφαση
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2018 και 2019 ως προς τον περιορισμό της σε εξαιρετικά
περιορισμένες περιπτώσεις, και ενώ η χώρα θα έπρεπε να κυρώσει εν συνόλω το άρθρο 6 του
Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για την εκούσια διαιτησία, η ρύθμιση του νέου νόμου
εισάγει έναν περιορισμό, με ποικίλες νομοθετικές παραπομπές που μένει να αποδειχθεί στην πράξη
εάν αποσαφηνίζουν πλήρως το πεδίο εφαρμογής.
Συγκεκριμένα προβλέπεται μονομερής προσφυγή, σε υποχρεωτική διαιτησία ως έσχατο και
επικουρικό μέσο μόνο:
α) στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, με ζωτική σημασία για την
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου,
β) αν υπάρχει οριστική αποτυχία διαπραγματεύσεων και η επίλυση επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο
γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.
Χρόνος εφαρμογής: Η ρύθμιση για την διαιτησία είναι άμεσα εφαρμόσιμη.
- Στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) καθορίζονται πρόσθετες
προϋποθέσεις όπως α) η ανάλυση επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα /
απασχόληση, χωρίς να διευκρινίζεται παραπέρα και β) η δυνατότητα εξαίρεσης επιχειρήσεων με
σοβαρά οικονομικά προβλήματα, από την επέκταση εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά το χρόνο
εφαρμογής η εξειδίκευση όρων εξαίρεσης θα γίνει με υπουργική απόφαση.
- Εισάγονται δυνατότητες εξαιρέσεων εφαρμογής κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συλλογικών συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είτε με συμφωνία
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των μερών της ΣΣΕ, είτε με υπουργική απόφαση κατά την επέκταση ισχύος της ΣΣΕ μέσω του
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Κατ’ εξαίρεση, η επιχειρησιακή υπερισχύει της κλαδικής ΣΣΕ,
σε επιχειρήσεις με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Επίσης η τοπική ΣΣΕ υπερισχύει της
εθνικής κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής. Χρόνος εφαρμογής: Η ρύθμιση για την εξαίρεση από την
επέκταση είναι εφαρμόσιμη μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
Στη μερική απασχόληση, κάθε πρόσθετη ώρα απασχόλησης, πέραν της συμφωνημένης,
προσαυξάνεται κατά 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής. Χρόνος εφαρμογής: Η ρύθμιση είναι
άμεσα εφαρμόσιμη.
Δημιουργία Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών. Σε ό,τι αφορά
το χρόνο εφαρμογής η εξειδίκευση θα γίνει με υπουργική απόφαση.
Δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των οργανώσεων
εργοδοτών και εργαζομένων (συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας). Χρόνος
εφαρμογής: Η ρύθμιση είναι άμεσα εφαρμόσιμη.
Τροποποιούνται οι διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία / Δικαίωμα και προϋποθέσεις
έκπτωσης: μείωση προστίμου στα 2000€ (από 10.500€) σε περίπτωση πρόσληψης τουλάχιστον 1
έτους πλήρους απασχόλησης. Εντολή για τουλάχιστον επανέλεγχο σε 12 μήνες για έλεγχο
υποτροπής παράβασης. Χρόνος εφαρμογής: Η ρύθμιση είναι άμεσα εφαρμόσιμη.
Παράταση κανονιστικής ισχύος των μη μισθολογικών όρων της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ μέχρι την
31.12.2019. Χρόνος εφαρμογής: Η ρύθμιση είναι άμεσα εφαρμόσιμη.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)
- Με τα άρθρα 85-116 αντικαθίσταται το σύνολο των διατάξεων για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ) με στόχο την εναρμόνιση με τις πρόσφατες αλλαγές στα εταιρικά νομοθετήματα (Α.Ε,
Ε.Π.Ε και εταιρικούς μετασχηματισμούς) και την πραγματοποίηση αυτοματοποιημένων
ηλεκτρονικών συναλλαγών με επιχειρήσεις και Δημόσιο μέσω του πληροφοριακού συστήματος
του Γ.Ε.ΜΗ.
Πλέον επιτρέπεται αυτοματοποιημένη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ, συγκεκριμένων πράξεων και
στοιχείων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται κανένας προηγούμενος έλεγχος
από τις δημόσιες υπηρεσίες.
- Προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης του με άλλα ιδιωτικά μητρώα (π.χ.
τράπεζες). Χρόνος εφαρμογής: Προαπαιτείται έκδοση ΥΑ και ανάπτυξη λογισμικού.
- Διατηρείται, όμως, ο «χαρτοκεντρικός» χαρακτήρας του ΓΕΜΗ, καθώς δεν προβλέπεται
υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων σε αντικατάσταση των σκαναρισμένων αρχείων
ενώ αναφορικά με τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, προβλέπονται τέλη, το ύψος των οποίων
ξεπερνάει το επίπεδο αυστηρά ανταποδοτικών τελών.
- Χρόνος εφαρμογής: Όλες οι ρυθμίσεις είναι εφαρμόσιμες από Ιανουάριο 2020.
Λοιπά θέματα λειτουργίας αγοράς
- Θα επιτρέπεται η λειτουργία κέντρων διανομής καταστημάτων όταν είναι ανοιχτά τα
καταστήματα, δηλαδή και τις Κυριακές όταν αυτά λειτουργούν. Χρόνος εφαρμογής: Η ρύθμιση είναι
άμεσα εφαρμόσιμη.
Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ σε
συνεργασία με τον Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής, τον Τομέα
Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Για περισσότερες πληροφορίες: Ε: eper@sev.org.gr | T: 211 5006 109
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ

* 21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP
** σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων
*** % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ
**** % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

Όραμα
Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.

Αποστολή
Ηγεσία & Γνώση
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική,
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της
ιδιωτικής οικονομίας.

Κοινωνικός Εταίρος
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της
επιχειρηματικής κοινότητας.

Ισχυρός Εκπρόσωπος
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.

Φορέας Δικτύωσης
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη
δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
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