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Κύρια σημεία 

Παρελθούσες και μελλοντικές επιδόσεις των ΜΜΕ:
1
 Οι ελληνικές ΜΜΕ εξακολουθούν να πλήττονται από την πρωτοφανή οικονομική ύφεση. Εκτιμάται ότι η 

απασχόληση στις ΜΜΕ μειώθηκε κατά περισσότερο από 450 000 άτομα μεταξύ του 2008 και του 2014, ενώ το σύνολο των ανέργων ανέρχεται σε περίπου 
1,8 εκατομμύρια το 2014. Η συνολική προστιθεμένη αξία μειώθηκε κατά 33%. Το 2013, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια πιθανής ανάκαμψης. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μεταξύ του 2013 και του 2014 ο αριθμός των εργαζομένων στις ΜΜΕ αυξήθηκε, αν και ελάχιστα, για πρώτη φορά από την έναρξη 
της κρίσης. Οι πρώτες προβλέψεις για το 2015 και το 2016 έκαναν λόγο για μέτρια ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο απασχόλησης στις ΜΜΕ όσο και σε επίπεδο 
προστιθεμένης αξίας. Ωστόσο, λόγω των εν εξελίξει συζητήσεων σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της χώρας, οι προβλέψεις για την 
Ελλάδα είναι περισσότερο αβέβαιες από ό,τι για οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. 
 
 
Εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Small Business Act» (SBA): Το προφίλ της Ελλάδας όσον αφορά την SBA είναι ανεπαρκές. Σε αρκετούς τομείς, οι επιδόσεις της 

είναι αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνεται η «δεύτερη ευκαιρία» (που εξασφαλίζει ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη 

ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες που κηρύσσουν πτώχευση), η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι δεξιότητες και η καινοτομία, καθώς και η διεθνοποίηση. 

Η «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» είναι ένας ακόμη τομέας της SBA όπου η χώρα δεν έχει ακόμη εφαρμόσει ορισμένες βασικές αρχές. Δεν υπάρχει 

ούτε ένα πεδίο στο οποίο η επίδοση της Ελλάδας να είναι καλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, από το 2008 η χώρα έχει σημειώσει ικανοποιητική 

πρόοδο σε ορισμένους τομείς της SBA, με αποτέλεσμα να πλησιάζει την υπόλοιπη ΕΕ, και συγκεκριμένα στους εξής τομείς: ενιαία αγορά, δεξιότητες και 

καινοτομία, διεθνοποίηση και «ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης». Στους τομείς της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της «δεύτερης ευκαιρίας», η 

Ελλάδα συνέχισε να χάνει έδαφος, ιδίως δε όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όπου κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της 

ΕΕ. 

 

Προτεραιότητες πολιτικής για τις ΜΜΕ: Απαιτείται δράση σε όλα τα μέτωπα πολιτικής αλλά κυρίως στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στην αρχή της 

«προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», στην «ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης» και στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της ενιαίας 

αγοράς. Στον τομέα της χρηματοδότησης, πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά η πρόσβαση σε πιστώσεις, ιδίως μέσω της επέκτασης των νεοσύστατων μέσων 

στήριξης. Πρέπει  να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν η οδηγία για τις «καθυστερήσεις πληρωμών». Πρέπει επίσης να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος 

μέσω του καλύτερου συντονισμού των κρατικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της αρχής «μία φορά μόνο». Κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί 

και η εισαγωγή του  «τεστ ΜΜΕ». 

 

  

 
Σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία SBA 

Η πρωτοβουλία «Small Business Act» (SBA) αποτελεί την εμβληματική πρωτοβουλία πολιτικής της ΕΕ για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων πολιτικής που διαρθρώνονται γύρω από 10 αρχές, οι οποίες κυμαίνονται από την επιχειρηματικότητα και την «ανταπόκριση της δημόσιας 

διοίκησης» έως τη διεθνοποίηση. Για να βελτιωθεί η διαχείριση της SBA, στην ανασκόπηση της πράξης για το έτος 2011 διατυπώθηκε το αίτημα για καλύτερη 

παρακολούθηση. Τα ενημερωτικά δελτία για την SBA, που εκδίδονται σε ετήσια βάση, έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των πρόσφατων τάσεων 

και των εθνικών πολιτικών που επηρεάζουν τις ΜΜΕ. Από το 2011 κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει διορίσει έναν υψηλόβαθμο δημόσιο υπάλληλο ως εθνικό απεσταλμένο 

για τις ΜΜΕ. Οι απεσταλμένοι για τις ΜΜΕ πρωτοστατούν στην εφαρμογή της ατζέντας SBA στις χώρες τους. 
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1. ΜΜΕ – βασικά στοιχεία 
 Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολούμενων ατόμων Προστιθέμενη αξία 

 Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28 

 
Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο 

Δισεκατομμύρια 

ευρώ 
Μερίδιο Μερίδιο 

Πολύ μικρές  669 773 96.7 % 92.7 % 1 225 566 58.7 % 29.2 %   18 37.4 % 21.1 % 

Μικρές  20 058 2.9 % 6.1 %  361 207 17.3 % 20.4 %   10 20.9 % 18.2 % 

Μεσαίες  2 455 0.4 % 1.0 %  228 692 10.9 % 17.3 %   8 16.6 % 18.5 % 

ΜΜΕ  692 286 99.9 % 99.8 % 1 815 465 86.9 % 66.9 %   37 74.8 % 57.8 % 

Μεγάλες   400 0.1 % 0.2 %  273 587 13.1 % 33.1 %   12 25.2 % 42.2 % 

Σύνολο  692 686 100.0 % 100.0 % 2 089 052 100.0 % 100.0 %   49 100.0 % 100.0 % 

Πρόκειται για εκτιμήσεις για το 2014 που παρήχθησαν από το DIW Econ, με βάση τα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο 2008-2012 από τη βάση στατιστικών δεδομένων σχετικά 
με τη διάρθρωση των επιχειρήσεων (Eurostat). Τα στοιχεία καλύπτουν την «οικονομία του τομέα των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων», στην οποία περιλαμβάνονται η 
μεταποίηση, οι κατασκευές, το εμπόριο και οι υπηρεσίες (NACE αναθ. 2 τομείς B έως I, Λ, M και N), αλλά όχι επιχειρήσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας 
καθώς και τους σε μεγάλο βαθμό μη εμπορεύσιμους τομείς υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Το πλεονέκτημα της χρήσης δεδομένων της Eurostat είναι ότι οι στατιστικές 
είναι εναρμονισμένες και συγκρίσιμες μεταξύ των χωρών. Το μειονέκτημα είναι ότι για ορισμένες χώρες τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα στοιχεία που δημοσιεύονται από 
τις εθνικές αρχές.  

 
Οι ΜΜΕ έχουν κυρίαρχη σημασία για την ελληνική επιχειρηματική οικονομία. 

Όπως και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα είναι ΜΜΕ. Καλύπτουν περίπου το 90% του συνόλου των θέσεων 

εργασίας και αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα της συνολικής 

προστιθεμένης αξίας. Ωστόσο, η παραγωγικότητα των ΜΜΕ, υπολογιζόμενη 

ως κατά κεφαλήν προστιθεμένη αξία, ανέρχεται μόνο στο ήμισυ του μέσου 

όρου της ΕΕ. Η οικονομία του τομέα των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων εξαρτάται σε υπέρμετρο βαθμό από τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις με 0-9 εργαζομένους, καθώς αυτές παράγουν περίπου το 40% 

της προστιθεμένης αξίας και παρέχουν κατά προσέγγιση το 60% του 

συνόλου των θέσεων εργασίας. Όπως συμβαίνει κατά κανόνα και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη, οι ΜΜΕ κυριαρχούν στους περισσότερους τομείς. Με 

ποσοστό 36% και 20% αντιστοίχως, ο τομέας του χονδρικού/λιανικού 

εμπορίου και ο τομέας της μεταποίησης συμβάλλουν περισσότερο στην 

προστιθεμένη αξία των ΜΜΕ. Οι εν λόγω τομείς αντιπροσωπεύουν επίσης 

πάνω από το 50% της απασχόλησης στις ΜΜΕ, κατά 6 εκατοστιαίες 

μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Η «οικονομία του τομέα των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων» υπέστη 

ισχυρό πλήγμα από την πρωτοφανή ύφεση των τελευταίων έξι ετών. Από το 

2008, η απασχόληση στις ΜΜΕ μειώθηκε κατά περίπου 19% και η 

προστιθεμένη αξία τους κατά 33%. Ο αριθμός των ΜΜΕ συρρικνώθηκε 

κατά περίπου ένα πέμπτο. Οι μικρές επιχειρήσεις με 10-49 εργαζομένους 

είναι εκείνες που επλήγησαν σοβαρότερα, αντιμετωπίζοντας συνεχή μείωση 

της προστιθεμένης αξίας τους. Συνολικά, η συνδυασμένη προστιθέμενη αξία 

των επιχειρήσεων αυτού του τμήματος της αγοράς μειώθηκε κατά σχεδόν 

40% από το 2008 έως το 2014. 

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση προκάλεσε απότομη πτώση στην ελληνική 

επιχειρηματική οικονομία. Η μείωση των δημόσιων δαπανών οδήγησε σε 

μείωση των εισοδημάτων και στη συνακόλουθη μείωση των 

καταναλωτικών δαπανών. Και τα δύο αυτά αίτια συνέβαλαν σημαντικά στη 

μείωση της προστιθεμένης αξίας στην επιχειρηματική οικονομία. Οι 

δυσκολίες απόκτησης χρηματοδότησης, εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης, 

οδήγησαν σε περαιτέρω συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών. Επίσης, 

οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν παρέχουν πλέον νέες εξαγωγικές εγγυήσεις 

και, με την απώλεια των εν λόγω εγγυήσεων, οι τράπεζες και οι λοιποί 
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δανειστές είναι πλέον λιγότερο πρόθυμοι να παρέχουν πιστώσεις για τη 

χρηματοδότηση της παραγωγής προϊόντων προς εξαγωγή. Αυτό οδήγησε σε 

μείωση της ανταγωνιστικότητας και κατ᾽ επέκταση σε υψηλότερη ανεργία. 

Κατά γενικό κανόνα, τα στοιχεία που αφορούν στην επιχειρηματική 

οικονομία δεν είναι απολύτως αξιόπιστα, όμως από τα στοιχεία που είναι 

διαθέσιμα επί του παρόντος προκύπτει ότι αρκετοί τομείς έχουν υποστεί 

σημαντικές απώλειες. 

Το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο επλήγησαν σφόδρα. Από το 2008, η 

προστιθεμένη αξία των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους 

τομείς μειώθηκε κατά 39%, ενώ και η απασχόληση σημείωσε πτώση κατά 

περίπου 21%. Οι μικρές επιχειρήσεις, ιδίως, εμφάνισαν σημαντικά 

χαμηλότερες επιδόσεις: η απασχόληση μειώθηκε κατά περίπου 30% και η 

προστιθεμένη αξία τους κατά 47%. Οι ΜΜΕ του τομέα των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων επίσης επλήγησαν σοβαρά: ενώ η απασχόληση είναι 

σταθερή από το 2008, με μείωση μικρότερη της μίας εκατοστιαίας μονάδας, 

η προστιθεμένη αξία τους μειώθηκε κατά 38%. 

Οι εξελίξεις στον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζουν την 

πραγματικότητα της ύφεσης. Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον 

Φεβρουάριο του 2015, ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων (51 138) 

ανερχόταν στο ήμισυ του αντίστοιχου αριθμού από τον Απρίλιο του 2011 

έως τον Σεπτέμβριο του 2013 (108 822). Ένα θετικό σημείο είναι ότι, στο 

ίδιο διάστημα, η διαγραφή από τα μητρώα μειώθηκε από 88 393 κατά την 

πρώτη περίοδο σε μόνο 49 325 κατά τη δεύτερη περίοδο. Κατά συνέπεια, 

από τον Απρίλιο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2013 υπήρξαν 20 429 

περισσότερες εγγραφές απ᾽ ό,τι διαγραφές, ενώ από τον Οκτώβριο του 

2013 έως τον Φεβρουάριο του 2015 η καθαρή αύξηση ήταν μόλις 1 813. 

Για τις επιχειρήσεις, οι οικονομικοί κίνδυνοι παραμένουν πολύ υψηλοί. Οι 

πολύ μικρές επιχειρήσεις επλήγησαν περισσότερο. Πάνω από τις μισές από 

αυτές δήλωσαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 ότι κινδύνευαν να 

κλείσουν λόγω της επισφαλούς κατάστασης της οικονομίας. 

Οι προβλέψεις όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές των ΜΜΕ στην 

Ελλάδα υπόκεινται στις εξαιρετικά ασταθείς οικονομικές και πολιτικές 

συνθήκες. Οι εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν με βάση την κατάσταση που 

επικρατούσε στις αρχές του 2015 προβλέπουν αύξηση της τάξεως του 5% 

στην απασχόληση των ΜΜΕ. Η προστιθεμένη αξία των ΜΜΕ αναμένεται 

επίσης να αυξηθεί κατά 5% στο διάστημα από το 2014 έως το 2016. 

Ωστόσο, οι εν λόγω προβλέψεις είναι πολύ πιο αβέβαιες σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες για οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ-28. 

 

 

 

2. Προφίλ όσον αφορά την SBA2

 

Το προφίλ της Ελλάδας όσον αφορά την SBA αποκαλύπτει χαμηλές 

επιδόσεις σε πολλούς τομείς πολιτικής. Δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας της 

SBA στον οποίο οι επιδόσεις της Ελλάδας να είναι σαφώς καλύτερες από 

τον μέσο όρο της ΕΕ. Αντιθέτως, υπάρχουν τέσσερις τομείς – «δεύτερη 

ευκαιρία», πρόσβαση στη χρηματοδότηση, δεξιότητες και καινοτομία, και 

διεθνοποίηση – στους οποίους οι επιδόσεις της είναι κάτω από τον μέσο 

όρο. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη όσον αφορά την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, όπου η Ελλάδα συγκεντρώνει με μεγάλη διαφορά τη 

χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ-28. Το προφίλ της 

Ελλάδας έχει αλλάξει ελάχιστα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Θετικό 

στοιχείο είναι ότι, από το 2008, η Ελλάδα έχει κατορθώσει να βελτιώσει τις 

επιδόσεις της σε τέσσερις τομείς της SBA σε απόλυτους όρους. Πρόκειται 

για την «ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης», την ενιαία αγορά, τις 

δεξιότητες και την καινοτομία, και τη διεθνοποίηση. Στους τελευταίους τρεις 

τομείς, οι επιδόσεις της βελτιώθηκαν ταχύτερα απ᾽ ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ. 

Ωστόσο, οι συνθήκες επιδεινώθηκαν απότομα σε τρεις τομείς πολιτικής της 

SBA. Σε δύο από αυτούς (πρόσβαση στη χρηματοδότηση και «δεύτερη 

ευκαιρία»), η Ελλάδα ήδη αγωνιζόταν για να ευθυγραμμιστεί με την 

υπόλοιπη ΕΕ. 

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως την πρωτοβουλία SBA. 

Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι τομείς, ιδίως ο τομέας της «δεύτερης 

ευκαιρίας» και η αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», στους 

οποίους δεν έχει λάβει βασικά μέτρα. Επίσης, πολλά ζητήματα 

αντιμετωπίστηκαν μόλις πολύ πρόσφατα, και επομένως δεν μπορούν ακόμη 

να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Ωστόσο, τα στοιχεία που συνδέονται με 

ορισμένους τομείς της SBA υποδηλώνουν ότι σημειώθηκε ουσιαστική 

πρόοδος στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις μετά την έγκριση της SBA το 2008. 

Ουσιαστικά, η εφαρμογή των μέτρων πολιτικής της SBA στην Ελλάδα 

επιδιώχθηκε μεν σε όλους τους τομείς, αλλά με ιεράρχηση προτεραιοτήτων. 

Κορυφαίες προτεραιότητες ήταν και εξακολουθούν να είναι η πρόσβαση στη 
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χρηματοδότηση και η προώθηση της επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις 

πολιτικής επικεντρώθηκαν επίσης στις δεξιότητες και την καινοτομία, στη 

διεθνοποίηση και στις ευκαιρίες που συνδέονται με την πράσινη οικονομία. 

Επιπλέον, κατά την περίοδο αναφοράς των ενημερωτικών δελτίων του 

2015, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2015, 

ελήφθησαν σημαντικά νομοθετικά μέτρα σχετικά με την «ανταπόκριση της 

δημόσιας διοίκησης», τη «δεύτερη ευκαιρία» και την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση. 

Στον τομέα της «ανταπόκρισης της δημόσιας διοίκησης», η πρόοδος που 

σημειώθηκε ήταν κυρίως νομοθετικής φύσεως, με επίκεντρο τις διαδικασίες 

ίδρυσης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Όσον αφορά την παροχή 

«δεύτερης ευκαιρίας» –ζήτημα το οποίο είχε παραμεριστεί για αρκετό καιρό 

στη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών– θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2015 

νόμος που δίνει σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες τη δυνατότητα να ρυθμίζουν 

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε 100 δόσεις. Η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση συνέχισε να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής. Συνήφθησαν 

συμφωνίες με ελληνικές τράπεζες για τη στήριξη των χρηματοδοτικών 

μέσων ETEAN και TEΠIX, ενώ επίσης ελήφθησαν μέτρα για να βοηθηθούν οι 

επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους και να περιορίσουν την τοπική 

ανεργία. Οι τομείς της SBA στους οποίους δόθηκε ελάχιστη ή καθόλου 

προσοχή περιλαμβάνουν τις δεξιότητες και την καινοτομία, το περιβάλλον 

και την ενιαία αγορά. 

Συνολικά, και δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική 

κατάσταση από το 2010, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος ως προς τη 

στήριξη των ΜΜΕ από την πλευρά της προσφοράς. Ωστόσο, υπάρχουν 

ακόμα περιθώρια για να βελτιωθεί η εφαρμογή της SBA και να γίνουν 

αισθητά τα οφέλη της για τις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ επισημαίνουν τα εξής τρία 

εμπόδια: χορήγηση αδειών, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και φορολογία.
3
 

Τα βασικά προβλήματα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τη σύσταση και 

την αδειοδότηση επιχειρήσεων είναι η έλλειψη ολοκληρωμένων, 

τυποποιημένων και συντονισμένων διαδικασιών, η εμπλοκή πολλών 

φορέων και τα αναποτελεσματικά συστήματα διαβούλευσης με τις ΜΜΕ. 

Οι πρωτοβουλίες πολιτικής που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα και 

να διευκολύνουν τη λειτουργία των ΜΜΕ περιλαμβάνουν την αντικατάσταση 

του επενδυτικού νόμου με σκοπό την απλούστευση των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, την απλούστευση των διαδικασιών συμμετοχής και 

εκτέλεσης έργων, καθώς και την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου 

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και 

καινοτομία» στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας 

για την περίοδο 2014-2020. 

 

 

 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας ως προς την SBA: τρέχουσα κατάσταση και εξελίξεις κατά την περίοδο από το 

2008 έως το 20154 
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3. Αρχές της SBA5 

3.0 «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» 
Η αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» προορίζεται να 
αποτελέσει κατευθυντήρια αρχή για όλες τις δραστηριότητες χάραξης 
πολιτικής και κατάρτισης νομοθεσίας. Βάσει της αρχής αυτής, οι φορείς 
χάραξης πολιτικής οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των 
ΜΜΕ από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Σύμφωνα 
με την ίδια αρχή, κατά την κατάρτιση νέας νομοθεσίας, διοικητικών 
κανόνων και διαδικασιών πρέπει να δίνεται έμφαση στην απλότητα και 
την ευκολία εφαρμογής τους. 

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως την αρχή της 
«προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις». Το σημαντικότερο είναι ότι 
συνεχίζει να μην υποβάλλει τις πολιτικές της σε ένα συστηματικό «τεστ 
ΜΜΕ», αν και η πλήρης εφαρμογή αυτής της διαδικασίας δυσχεραίνεται 
από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Η αρχή βάσει της οποίας 
συγκεκριμένες πληροφορίες και έγγραφα πρέπει να ζητούνται μία μόνο 
φορά από τις επιχειρήσεις εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται. Επίσης, δεν 
έχουν ακόμη καθοριστεί κοινές ημερομηνίες έναρξης για τις νομικές και 
ρυθμιστικές μεταβολές.  

Όμως, στο μεταξύ έχουν τεθεί σε εφαρμογή ορισμένα βασικά στοιχεία. 
Πρόσφατα, η Βουλή ψήφισε έναν νέο νόμο για την καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
που καθιστά υποχρεωτική τη δημοσίευση των δημόσιων εγγράφων που 
ζητούνται από ιδιώτες και επιχειρήσεις στην επίσημη πύλη δημόσιας 
διοίκησης «ERMIS».

6
 Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι 

πλέον καθιερωμένη πρακτική, σύμφωνα με τον νόμο 4048/2012 για την 
ορθή πρακτική στην παραγωγή νομοθετικού έργου και τις σχετικές 
απαιτήσεις και συστάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. Οι προτάσεις 
πολιτικής πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, στην 
πύλη opengov.gr, για διάστημα οκτώ εβδομάδων ώστε να είναι δυνατή η 
διατύπωση σχολίων από το κοινό. Προβλέπεται επίσης η διεξαγωγή 
ενεργών και στοχοθετημένων διαβουλεύσεων ενόψει των κυβερνητικών 
μέτρων και σχεδίων. Ο ίδιος νόμος ορίζει επίσης ότι κάθε σχέδιο νόμου 
ή τροπολογία που είναι καίριας σημασίας για την οικονομία και την 
κοινωνία πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ανάλυση επιπτώσεων στην 
οικονομία (περιλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων), στην κοινωνία, στη διαχείριση και στο περιβάλλον. Ο 
νόμος ορίζει ότι η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η (εκ των 
προτέρων) αξιολόγηση των επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου και η 

εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων της δράσης είναι στοιχεία 
ορθής πρακτικής κατά την κατάρτιση νομοθεσίας. Κάθε σχέδιο νόμου 
πρέπει επίσης να συνοδεύεται από «αιτιολογική έκθεση» η οποία 
αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Βουλής. Η διαδικασία αυτή 
αντιστοιχεί, πράγματι, σε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
ρυθμιστικού πλαισίου βάσει της SBA. Ο απεσταλμένος για τις ΜΜΕ 
συνεργάζεται στενά με τα ενδιαφερόμενα μέρη των ΜΜΕ, καλείται σε 
όλες τις σημαντικές συνεδριάσεις και εκδηλώσεις των ΜΜΕ και 
διαβουλεύεται προορατικά με τις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ διαμαρτύρονται για τις 
επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που τις επιβαρύνουν. Ως εκ τούτου, το 
πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων SAMIS 
(http://www.ependyseis.gr/mis) αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς επιτρέπει 
την εκτέλεση αυτόματων ελέγχων σε περιπτώσεις παραβίασης του 
κανόνα de minimis. 

Στη διάρκεια της περιόδου 2008-2013 σημειώθηκε άνιση πρόοδος. Στο 
μεγαλύτερο μέρος της περιόδου αυτής, ανελήφθη ελάχιστη δράση. 
Πραγματοποιήθηκε όμως μικρός αριθμός θεμελιωδών αλλαγών. Εκτός 
από τον νόμο του 2012 για την ορθή πρακτική στην παραγωγή 
νομοθετικού έργου, θεσπίστηκε και νέος νόμος για την απλούστευση και 
τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, ιδίως των ΜΜΕ, βάσει του 
οποίου, μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε μια νέα μορφή εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης, η ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία). Ο 
μεγάλος αριθμός των νεοσυσταθεισών ΙΚΕ αποτελεί ένδειξη της 
επιτυχίας της. Πρόκειται για μια πιο ευέλικτη εταιρική μορφή, η σύσταση 
της οποίας δεν απαιτεί ούτε συμβολαιογράφο ούτε δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν δημιουργήθηκε αυτός ο νέος τύπος 
εταιρείας, η μεγαλύτερη διαφορά με τις άλλες εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης ήταν ότι οι ΙΚΕ δεν απαιτούσαν ελάχιστο κεφάλαιο. Το ελάχιστο 
απαιτούμενο κεφάλαιο για τις άλλες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 
που ήταν 4 500 ευρώ, καταργήθηκε το 2013. Επιπλέον, μπορεί να 
δημιουργηθεί μετοχικό κεφάλαιο μέσω συνεισφορών από άλλα 
περιουσιακά στοιχεία (όπως ένας μέτοχος της επιχείρησης που 
αναλαμβάνει να εργαστεί για την εταιρεία) ή ως εγγύηση για τις οφειλές 
της εταιρείας. Δεν ελήφθη κανένα άλλο μέτρο. Για το μέλλον, ύψιστη 
προτεραιότητα είναι η καθιέρωση του «τεστ ΜΜΕ» και της αρχής «μία 
φορά μόνο» καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του 
απεσταλμένου για τις ΜΜΕ. 
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3.1 Επιχειρηματικότητα 

 

Η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας εξακολουθεί να ευθυγραμμίζεται με 

τον μέσο όρο της ΕΕ. Σε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Ελλάδα 

δεν υστερεί σε σχέση με τους περισσότερους ομολόγους της στην ΕΕ. 

Μάλιστα, το ποσοστό ιδιοκτησίας υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι το 

υψηλότερο στην ΕΕ, και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέχουν εξαιρετικά 

υψηλό μερίδιο στην απασχόληση και την προστιθεμένη αξία. Ωστόσο, 

μεγάλο μέρος αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας αντικατοπτρίζει 

την έλλειψη άλλων επιλογών σταδιοδρομίας για τα συγκεκριμένα άτομα. 

Στην ΕΕ, μόνον η Κροατία εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό 

επιχειρηματικότητας βάσει ευκαιριών. Αυτό εξηγείται κυρίως από τη δεινή 

οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα, η οποία 

επηρεάζει και το επίπεδο επιχειρηματικών προθέσεων το οποίο είναι 

χαμηλότερο του μέσου όρου. Όσον αφορά όλους τους επιμέρους δείκτες 

στον τομέα αυτό, οι επιδόσεις της Ελλάδας επιδεινώθηκαν μετά την έναρξη 

της κρίσης. Το πιο κραυγαλέο παράδειγμα αφορά στο ποσοστό της 

επιχειρηματικότητας βάσει ευκαιριών, που μειώθηκε από 47% το 2009 σε 

30,5% το 2014. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που εμποδίζουν τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι το πολύπλοκο γραφειοκρατικό 

περιβάλλον και τα φορολογικά ζητήματα. Θετικό στοιχείο είναι ότι στους 

περισσότερους δείκτες σημειώθηκε ελαφρά βελτίωση το 2014. 

Η Ελλάδα έχει πλέον λάβει υπόψη όλες τις μείζονες συστάσεις της SBA, και 

έχουν εφαρμοστεί πολλά σημαντικά μέτρα. Ένα βασικό μέτρο που ελήφθη 

κατά την περίοδο αναφοράς αφορά στη δημιουργία 13 περιφερειακών 

κέντρων «μίας στάσης» για τη στήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας της κοινωνικής 

οικονομίας. Το μέτρο αυτό τελεί υπό τη διαχείριση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εντάσσεται στο πλαίσιο 

του στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη και τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας της κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται από κοινού με 

τις πρωτοβουλίες ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικές πηγές στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Θεματικός Άξονας 4, 

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

για την ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας». 

Στόχος του μέτρου είναι η συγκρότηση ενός μηχανισμού υπηρεσιών μίας 

στάσης για την παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης με σκοπό τη 

δημιουργία και τη λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Οι 

δικαιούχοι μπορούν να είναι δημόσιοι φορείς, οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ενώσεις και από τις 13 
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περιφέρειες της Ελλάδας που είναι επιλέξιμες για συμμετοχή. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν: πληροφόρηση σχετικά 

με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθοδήγηση και εποπτεία, επώαση, 

δικτύωση, πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμβουλές σχετικά 

με την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών και καθοδήγηση σχετικά με 

βέλτιστες πρακτικές. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύτηκε τον 

Δεκέμβριο του 2014 και οι προτάσεις που κατατέθηκαν βρίσκονται επί του 

παρόντος στο στάδιο της αξιολόγησης. 

Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η έναρξη του επιχειρησιακού 

προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 

2014-2020 αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων καθώς και η διευκόλυνση της 

μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα μέσω της έμφασης στην 

καινοτομία και στην εγχώρια προστιθέμενη αξία. Το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα, και την 

Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου 

παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση 

της οικονομικής ανταγωνιστικότητας μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών 

χρηματοδοτικών πόρων. 

 

3.2 «Δεύτερη ευκαιρία » 

 

Η «δεύτερη ευκαιρία» αναφέρεται στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι 

έντιμοι επιχειρηματίες που πτώχευσαν θα μπορούν να έχουν γρήγορα μια 

δεύτερη ευκαιρία. Η βαθμολογία της Ελλάδας παραμένει κάτω από τον μέσο 

όρο της ΕΕ. Οι διάφοροι δείκτες παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι έναντι του 

προηγούμενου έτους. Η διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας και ο 

φόβος της επιχειρηματικής αποτυχίας εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά 

εμπόδια για την ίδρυση επιχείρησης. Το ποσοστό του φόβου αποτυχίας είναι 

το υψηλότερο στην ΕΕ. Υπάρχει σαφής σύνδεση με το δυσμενές οικονομικό 

περιβάλλον. Θετικό στοιχείο είναι ότι, λόγω της δύσκολης οικονομικής 

κατάστασης, η κοινωνία αποδέχεται περισσότερο την αποτυχία και 

υποστηρίζει περισσότερο τους επιχειρηματίες που προσπαθούν να 

ξεκινήσουν ένα νέο εγχείρημα έπειτα από μια πρώτη αποτυχημένη 

απόπειρα. Το επίπεδο στήριξης αυξήθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια της 

κρίσης και είναι πλέον το υψηλότερο στην ΕΕ. 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η πρόοδος σε επίπεδο πολιτικής στον εν 

λόγω τομέα υπήρξε περιορισμένη. Το σημαντικότερο μέτρο ήταν ένας νόμος 

που θεσπίστηκε το 2012 για την τροποποίηση του πτωχευτικού δικαίου. Το 

2015, άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία ήταν η θέσπιση ενός ευνοϊκότερου 

καθεστώτος ρύθμισης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

το Δημόσιο, π.χ. σε έως και 100 δόσεις, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για 

τους ιδιώτες.
7
 Το εν λόγω καθεστώς έπαυσε να ισχύει στο τέλος του 

Ιουνίου του 2015. 

http://www.antagonistikotita.gr/imerida_2014_en/events.asp?cs=2
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3.3 «Ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης» 

 

Η «ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης» αναφέρεται στην ικανότητα της 

διοίκησης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ΜΜΕ. Η βαθμολογία της 

Ελλάδας εν προκειμένω ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, η 

υπερβολική γραφειοκρατία και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 

δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για τις ΜΜΕ εξακολουθούν να 

προκαλούν ανησυχία. Αυτό αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, στους δείκτες 

που μετρούν το συνολικό διοικητικό περιβάλλον. Για όλες σχεδόν τις 

επιχειρήσεις, η περιπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών (94%) και οι 

συχνές μεταβολές στη νομοθεσία (99%) αποτελούν πρόβλημα. Και στους 

δύο αυτούς δείκτες η Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-

28. Οι επιδόσεις της Ελλάδας δεν είναι καλύτερες ούτε σε σχέση με την 

επιβάρυνση των κρατικών ρυθμίσεων αλλά ούτε και σε σχέση με το 

σύστημα έγκρισης και αδειοδότησης. Ωστόσο, η συνολική κατάσταση έχει 

βελτιωθεί από το 2008. Πράγματι, το ποσοστό βελτίωσης της Ελλάδας είναι 

εξίσου υψηλό με το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της ΕΕ. Οι βελτιώσεις 

αφορούν ως επί το πλείστον συγκεκριμένες διοικητικές διαδικασίες. Οι 

συνθήκες εκκίνησης μιας επιχείρησης βελτιώθηκαν ταχύτερα. Ο χρόνος που 

απαιτείται για τη σύσταση επιχείρησης μειώθηκε από 15 ημέρες το 2008 σε 

1,5 το 2014 και το 2015. Σημειώνεται ότι τα επίσημα αυτά στοιχεία της 

κυβέρνησης περιγράφουν τις βελτιώσεις σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο 

σενάριο και δεν αντικατοπτρίζουν τη μέση «πραγματική» κατάσταση. Κατά 

την ίδια περίοδο, το κόστος σύστασης μιας επιχείρησης μειώθηκε 
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από 1 101 ευρώ σε μόλις 86 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, η Ελλάδα 

πέτυχε εύκολα τους στόχους που ορίζονται στην SBA (3 ημέρες και 

100 ευρώ). Η σημαντικότερη βελτίωση σε σχέση με το περσινό έτος αφορά 

το κόστος καταγραφής ακίνητης περιουσίας, που μειώθηκε από 11,7% της 

αξίας του ακινήτου σε μόνο 4,9%. 

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε οφείλεται στα μέτρα πολιτικής που 

εφαρμόζονται από το 2008. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Ανάπτυξης 

δημιούργησε μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, τη StartUp Greece 

(www.startupgreece.gov.gr) για την ανταλλαγή πληροφοριών, την παροχή 

ενός πλαισίου αλληλεπίδρασης για νέους επιχειρηματίες καθώς και την 

αλλαγή απόψεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Το 2012, δόθηκε στις 

ΜΜΕ η δυνατότητα αυτοαπογραφής μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), δηλαδή στην κρατική ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων την οποία διατηρούν τα εμπορικά επιμελητήρια και η οποία 

περιλαμβάνει 52 δικαστικά μητρώα και 54 περιφερειακά μητρώα. Η εν 

λόγω βάση δεδομένων πλέον λειτουργεί πλήρως ως μητρώο επιχειρήσεων, 

και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές πράξεις, τους 

διευθυντές και/ή τους εκπροσώπους, τους ετήσιους λογαριασμούς, τις 

τροποποιήσεις καταστατικών εταιρειών, τις περιλήψεις δικαστικών 

αποφάσεων, και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές σε περίπτωση πτώχευσης, 

εκκαθάρισης κ.λπ. Η βάση δεδομένων είναι συνδεδεμένη με άλλα μητρώα 

για λόγους ηλεκτρονικής επεξεργασίας, και ο δημόσιος τομέας έχει πλέον 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 

πληροφοριών σε σχέση με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, 

οι εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν μέσω δικτυακού τόπου πληροφορίες 

που αφορούν μεταξύ άλλων την έδρα της εταιρείας, τις τροποποιήσεις 

καταστατικού και τους ετήσιους λογαριασμούς. Με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζεται ότι κάθε ΜΜΕ διαθέτει έναν μοναδικό αριθμό μητρώου σε 

όλο τον κύκλο ζωής της και μπορεί να απευθύνεται σε ένα μοναδικό σημείο 

εξυπηρέτησης, το οποίο μειώνει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο. Επιπλέον, 

με τον νόμο 3982/11 απλουστεύονται οι διαδικασίες έκδοσης αδειών για τα 

τεχνικά επαγγέλματα, τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα και τα 

επιχειρηματικά πάρκα. Ο νόμος αυτός εφαρμόστηκε το 2012 με την έκδοση 

διαφόρων εκτελεστικών πράξεων ενώ ένας άλλος νόμος, ο 

νόμος 4072/2012, απλοποίησε τις ρυθμίσεις αδειοδότησης με την εισαγωγή 

διαδικασιών ΤΠ που χρησιμοποιούν μία μόνο βάση δεδομένων. Όμως και 

στη διάρκεια του τελευταίου έτους εγκρίθηκαν περαιτέρω εκτελεστικές 

πράξεις και νέοι νόμοι (4262/2014, 4307/2014) που συνέβαλαν στην 

πλήρη απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης. (Βλέπε ενότητα 4 για 

περισσότερες λεπτομέρειες). 

Ωστόσο, επί του παρόντος, δεν είναι όλα τα μέτρα πλήρως αποτελεσματικά. 

Για παράδειγμα, δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί, λόγω τεχνικών 

ασυμβατοτήτων, όλες οι δυνατότητες του «Κέντρου Εξυπηρέτησης 

Επιχειρήσεων» που δημιουργήθηκε το 2010 ως υπηρεσία μίας στάσης για 

την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις σε σχέση με όλες τις πτυχές της 

αδειοδότησης. Επίσης, ορισμένες νέες διαδικασίες έχουν επιβαρύνει τις 

επιχειρήσεις με πρόσθετα έξοδα. Για παράδειγμα, οι ιδιωτικές εταιρείες 

καλούνται να ελέγξουν εάν η άδειά τους συμμορφώνεται με τον νόμο 

4262/2014, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη καθοριστεί το σχετικό τέλος. 

Συνολικά, ενώ έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, δεν έχουν ακόμη 

εφαρμοστεί ορισμένα σημαντικά μέτρα. Μεταξύ αυτών είναι και η αρχή «μία 

φορά μόνο». Παρότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον τομέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το σύστημα δεν είναι ακόμη αρκετά φιλικό 

προς τις ΜΜΕ ώστε να μπορούν όλες οι διαδικασίες να διεκπεραιώνονται 

ηλεκτρονικά, χωρίς συμβολαιογράφο και χωρίς την υποβολή αιτήσεων 

αυτοπροσώπως, ενώ οι επαφές με τις κρατικές υπηρεσίες δεν είναι αρκετά 

γρήγορες ούτε αρκετά αποτελεσματικές. Η μεγαλύτερη αδυναμία στην οποία 

οφείλονται αυτά και τα υπόλοιπα προβλήματα του συγκεκριμένου τομέα 

είναι οι υπερβολικές διοικητικές ρυθμίσεις που χαρακτηρίζονται από 

ανομοιογενείς νόμους για την εφαρμογή των οποίων απαιτείται πλήθος 

υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, και μάλιστα σε ένα 

περιβάλλον στο οποίο οι κρατικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκώς 

συντονισμένες. 
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3.4 Κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσεις 

 

Η συνολική επίδοση της Ελλάδας εξακολουθεί να ευθυγραμμίζεται με τον 

μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, στους επιμέρους δείκτες, η επίδοσή της αποκλίνει 

κατά πολύ από τον μέσο όρο. Σε σύγκριση με τις περισσότερες από τις 

υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα προηγείται κατά πολύ όσον αφορά τη 

συμμετοχή των ΜΜΕ στους δημόσιους διαγωνισμούς. Το 2013, πάνω από 

τα τρία τέταρτα της συνολικής αξίας των δημόσιων συμβάσεων 

διοχετεύθηκαν σε ΜΜΕ. Σχεδόν τρεις στις πέντε ΜΜΕ συμμετείχαν σε 

διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ 

που ήταν κάτω από δύο στις πέντε. Το χρονικό διάστημα που πρέπει να 

περιμένουν οι ελληνικές ΜΜΕ για να πληρωθούν από τις δημόσιες αρχές 

μετά την παροχή των υπηρεσιών παραμένει με διαφορά το μεγαλύτερο 

στην ΕΕ, περίπου τετραπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι 

βελτιώσεις σε αυτό τον τομέα ήταν περιορισμένες. Η πρόοδος που 

επιτεύχθηκε μεταξύ του 2012 (114 ημέρες), του 2013 (109 ημέρες) και του 

2014 (105 ημέρες) είναι πολύ μικρή για να έχει σημαντικό αντίκτυπο. 

Δεδομένης της γενικής έλλειψης υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

που αναφέρεται ανωτέρω, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί ως προς τη 

χρήση εργαλείων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων για την επίσπευση 

και τη διευκόλυνση των διαδικασιών διαγωνισμών για τις ΜΜΕ. 

Οι δράσεις για την εφαρμογή της SBA στον τομέα αυτόν αναλήφθηκαν 

κυρίως από το 2013 και μετά. Είναι σαφές ότι πριν από τότε, ο 

συγκεκριμένος τομέας δεν αποτελούσε προτεραιότητα για την εφαρμογή 

της SBA. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) συστάθηκε βάσει του νόμου 4013/2011 και είναι πλήρως 

λειτουργικό από τον Φεβρουάριο του 2013. Η χρήση του καθίσταται 

σταδιακά υποχρεωτική για όλες τις αναθέτουσες αρχές υπό τον όρο ότι δεν 

μπορούν να πραγματοποιούνται πληρωμές χωρίς την προηγούμενη 

δημοσίευση καίριων στοιχείων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Η 

ενοποίηση του νομικού πλαισίου και η έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών 

από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για όλες τις αρμόδιες αρχές 

αποτέλεσαν τη βάση για τη σταδιακή αυτή εφαρμογή. Το ΚΗΜΔΗΣ 

σχεδιάστηκε, και στη συνέχεια εφαρμόστηκε στην πράξη, ως μια σημαντική 

πρωτοβουλία για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία με στόχο την ακριβή 

παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών και 

έργων) στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού, επιτυγχάνοντας 

παράλληλα τον στόχο μιας ενημερωτικής υπηρεσίας με δωρεάν πρόσβαση 

στις δημοσιευμένες διαδικασίες διαγωνισμών για όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη (αναθέτουσες αρχές, προμηθευτές) και τους πολίτες. Μέσω του 

ΚΗΜΔΗΣ ξεκίνησε επίσης η συγκέντρωση διασκορπισμένων πληροφοριών 

σχετικά με τη ζήτηση για προμήθειες, τις δυνατότητες προσφοράς και τις 

δημόσιες συμβάσεις, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε σημαντική βάση 

δεδομένων και σε πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη ενημερωμένων 

αποφάσεων.  

 Επιπλέον, από τον Ιούλιο του 2013 (Ν. 4155/2013) ξεκίνησαν προαιρετικά 

οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αγαθών, υπηρεσιών και έργων με 

εκτιμώμενη αξία άνω των 60 000 ευρώ για τις αναθέτουσες αρχές του 

δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας «Promitheus» (www.promitheus.gov.gr), την οποία 

διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου με αρκετές λειτουργικότητες-

διαλειτουργικότητες. Από τον Ιούλιο του 2014, η χρήση της εν λόγω 

πλατφόρμας είναι υποχρεωτική για την κεντρική κυβέρνηση, ενώ καθίσταται 

σταδιακά υποχρεωτική και για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. 

Κατά την περίοδο αναφοράς, ελήφθησαν ορισμένα πρόσθετα μέτρα. Μεταξύ 

των μέτρων αυτών περιλαμβάνονται: 

 Ο νόμος 4281/2014, και ιδίως τα άρθρα 156 και 

157, για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ στον 

τομέα των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις. Πλέον, οι ΜΜΕ 

μπορούν να αποδεικνύουν την «επάρκειά» τους με συλλογικό 

τρόπο, π.χ. συνδυάζοντας τις χρηματοοικονομικές ή τεχνικές 

ικανότητες μεμονωμένων ΜΜΕ σε μια κοινοπραξία. Επίσης, ο 

νόμος αυτός μείωσε την εγγύηση καλής εκτέλεσης από 10% σε 
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5% της αξίας της σύμβασης και κατάργησε την απαίτηση 

εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 Από το 2014, η εθνική στρατηγική για τις δημόσιες 

συμβάσεις περιλαμβάνει χωριστό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, 

προβλέποντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα υποδιαίρεσης των 

μεγάλων συμβάσεων σε μικρότερα τμήματα. 

 Παράλληλα, η ελληνική νομοθεσία ευθυγραμμίζεται 

με την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες 

προμήθειες· την οδηγία 2014/25/ΕΕ για τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς κοινής ωφελείας και την 

οδηγία 2014/23/ΕΕ, μια νέα οδηγία για την ανάθεση συμβάσεων 

παραχώρησης. Οι οδηγίες αυτές εξασφαλίζουν μεγαλύτερη 

διαφάνεια κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, καθώς και 

μια πιο αποτελεσματική και προσιτή διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων, από την οποία αναμένεται να ωφεληθούν οι ΜΜΕ. Η 

διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από την 

προθεσμία που είχε οριστεί για τον Απρίλιο του 2016. 

Όσον αφορά τη συνολική επίδοση της Ελλάδας στην εφαρμογή της SBA 

στον συγκεκριμένο τομέα, οι περισσότερες διατάξεις έχουν πλέον ληφθεί 

υπόψη. Ωστόσο, τα περισσότερα μέτρα εφαρμόστηκαν μόλις πρόσφατα, 

γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 

τους. Αυτό ισχύει ιδίως για την πρακτική της υποδιαίρεσης των μεγάλων 

διαγωνισμών σε μικρότερα τμήματα, περισσότερο φιλικά προς τις ΜΜΕ, την 

πλήρη εφαρμογή των υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και, κυρίως, 

την εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών με την οποία 

τίθεται τέλος στις υπερβολικές καθυστερήσεις στις πληρωμές. Εξακολουθεί 

επίσης να μην ακολουθείται συστηματική προσέγγιση στη χρήση της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την τόνωση της 

καινοτομίας. 
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3.5 Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

 
Πρόκειται για τον πλέον αδύναμο τομέα πολιτικής της SBA στην Ελλάδα. 

Συνολικά, η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ των 28 χωρών 

της ΕΕ, ενώ μετά το 2008 οι συνθήκες επιδεινώθηκαν σοβαρά, με ταχύτερο 

ρυθμό από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα συνεχίζει να χάνει 

έδαφος και να αντιμετωπίζει επίμονα προβλήματα σε όλους τους βασικούς 

χρηματοοικονομικούς τομείς. Στους μισούς σχεδόν δείκτες, η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ. Οι συγκεκριμένοι δείκτες 

καλύπτουν όλες τις χρηματοοικονομικές πτυχές, περιλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων, της χρηματοδότησης δανείων 

και των ταμειακών ροών. Σε σύγκριση με το περσινό έτος, σημειώθηκαν 

ελάχιστες, και ως επί το πλείστον μέτριες, βελτιώσεις. Το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι οι τράπεζες ήταν πρόθυμες να τους 

χορηγήσουν δάνεια μειώθηκε από 51% το προηγούμενο έτος σε 37%. Η 

απόκλιση του επιτοκίου μεταξύ των μεγάλων δανείων, ύψους άνω του 1 

εκατομμυρίου ευρώ, και των μικρότερων δανείων μειώθηκε από 11% το 

2013 σε 4% το 2014. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή ακυρώνεται από το 

γεγονός ότι τα επιτόκια έχουν γενικώς αυξηθεί και είναι πλέον υπερβολικά 

υψηλά, με αποτέλεσμα η λήψη δανείων να αποβαίνει ιδιαίτερα δαπανηρή 

για τις επιχειρήσεις.  

 

Επίσης, επιδεινώθηκαν σημαντικά και άλλοι δείκτες δανείων. Για 

παράδειγμα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτική στήριξη σχεδόν 

διπλασιάστηκε από το περσινό ποσοστό του 20,6%. Για την ακρίβεια, το 

ποσοστό αυτό αυξάνεται συνεχώς από το 2008, οπότε κυμαινόταν μόλις 

στο 14%. Το ποσοστό των απορριφθέντων επιχειρηματικών δανείων με 

λογικά επιτόκια αυξήθηκε από σχεδόν 34% το 2013 σε 40% το 2014. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να 

παράσχουν την απαιτούμενη εξασφάλιση. Κατά συνέπεια, πολλές ΜΜΕ δεν 

έχουν καθόλου πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση. Επί του παρόντος, 

τα επιχειρηματικά κεφάλαια είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Ως εκ τούτου, πολλές 

ΜΜΕ έχουν ελάχιστη ή και καθόλου πρόσβαση σε κεφάλαια για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων. Από πλευράς ταμειακών ροών, οι 

περισσότερες ΜΜΕ βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Το χρονικό διάστημα 

που απαιτείται για την καταβολή πληρωμών έχει ελαφρώς μειωθεί από το 

μέγιστο σημείο που είχε φτάσει το 2009, όταν ο μέσος χρόνος αναμονής 

ήταν 115 ημέρες, αλλά παραμένει το δεύτερο μεγαλύτερο στην ΕΕ. Στο 

μεταξύ, οι ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις εκτοξεύθηκαν στα ύψη, από 2% 

του κύκλου εργασιών το 2008 σε 10% το 2014. 

 

Οι σημαντικές προσπάθειες των τελευταίων ετών σε επίπεδο πολιτικής δεν 

απέτρεψαν την επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών. 

Συνέβαλαν, όμως, τουλάχιστον στον μετριασμό της χρηματοοικονομικής 

δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Οι περισσότερες απαιτήσεις που 

ορίζονται στην SBA πλέον υποστηρίζονται από κυβερνητικές ενέργειες. 

Ωστόσο, εξακολουθούν να απουσιάζουν ορισμένα στοιχεία, όπως η 

δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης για χρηματοοικονομικές συμβουλές και η 

ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης.  
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Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία έξι έτη ήταν 

η σύσταση του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη (ΙγΑ) το 2013. Το ΙγΑ είναι ένας 

μη τραπεζικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός που υποστηρίζει την 

καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω της κινητοποίησης χρηματοδοτικών 

πόρων για τον ιδιωτικό τομέα, και ιδίως για τις ΜΜΕ. Για παράδειγμα, 

χρηματοδοτεί τις ΜΜΕ με δανειακά και ίδια κεφάλαια. Το ΙγΑ δανείζει και 

επενδύει με όρους της αγοράς. Συνάπτει συμφωνίες συγχρηματοδότησης 

στις οποίες μετέχουν εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες. Η Ελλάδα 

δεσμεύθηκε να συνεισφέρει 350 εκατ. ευρώ στο ΙγΑ, ενώ υπάρχουν και 

άλλοι εθνικοί και διεθνείς εταίροι που συνεισφέρουν σημαντικά στο 

κεφάλαιο του ΙγΑ. Από τον Μάιο του 2015, έχουν συναφθεί 291 συμφωνίες 

ύψους 78,7 εκατ. ευρώ και έχουν εκταμιευτεί 64,2 εκατ. ευρώ για την 

κάλυψη 238 εγκεκριμένων δανείων. Δύο ακόμη μέσα στήριξης είναι το 

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και το Ταμείο 

Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ. Το ΕΤΕΑΝ συστάθηκε το 2011 ως εταιρεία 

ανήκουσα εξ ολοκλήρου στο κράτος, με κεφάλαιο εκκίνησης ύψους 1,7 δισ. 

ευρώ. Διαχειρίζεται και εκτελεί έργα που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, όπως το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, το οποίο είναι 

ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και 

των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων. Το ΕΤΕΑΝ παρέχει εγγυήσεις σε 

τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων σε 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το Ταμείο Εγγυήσεων για τις ελληνικές 

ΜΜΕ συστάθηκε βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με σκοπό τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων ύψους 1 δισ. 

ευρώ σε ελληνικές τράπεζες για τη δανειοδότηση των ΜΜΕ έως το τέλος 

του 2015. Έως τον Ιούνιο του 2014, είχε διατεθεί στις ελληνικές ΜΜΕ το 

συνολικό ποσό των 153 εκατ. ευρώ. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 

Ανάπτυξης θα συγχωνευτεί με το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας με 

σκοπό τη δημιουργία ενός «Ταμείου των Ταμείων» (Fund of Funds) για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα 

με πόρους προερχόμενους από διαρθρωτικά ταμεία. 
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3.6 Ενιαία αγορά 

 
Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα αυτό ευθυγραμμίζονται με τον μέσο 

όρο της ΕΕ, έχοντας βελτιωθεί σημαντικά μετά την έγκριση της SBA. 

Πρόκειται για έναν τομέα πολιτικής της SBA στον οποίο η Ελλάδα έχει 

αρχίσει να καλύπτει την υστέρησή της σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ, 

κυρίως λόγω των συνεχών προσπαθειών της να μεταφέρει στο εθνικό 

δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ για την ενιαία αγορά. Πλέον, η Ελλάδα βρίσκεται 

πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με το έλλειμμα μεταφοράς της να ανέρχεται 

μόνο στο 0,2%, με μία εξαίρεση: ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει 

εξακολουθεί να είναι από τους υψηλότερους στην ΕΕ, παρόλο που μειώθηκε 

από 88 το 2008 σε 59, σύμφωνα με τον πλέον πρόσφατο πίνακα 

αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, οι προσπάθειές της δεν 

φαίνεται να επηρέασαν άμεσα τις εμπορικές επιδόσεις των ελληνικών ΜΜΕ 

στην ενιαία αγορά. Το ποσοστό των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα που 

εξάγουν και εισάγουν από άλλες χώρες της ΕΕ παρέμεινε στο ίδιο περίπου 

χαμηλό επίπεδο, παρά τις όποιες περιστασιακές κορυφώσεις. Προς το παρόν 

δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος 

είναι σημαντικότερος για την Ελλάδα απ᾽ ό,τι για τις περισσότερες χώρες 

της ΕΕ. 

 

Η πολιτική δράση σε αυτό τον τομέα επικεντρώθηκε κυρίως στη βελτίωση 

της μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Ελήφθησαν κάποια 

πρόσθετα μέτρα με στόχο την εφαρμογή ορισμένων ελλειπόντων στοιχείων 

της SBA, όπως η σύσταση ενός εθνικού σημείου επαφής.  

 

Κανένα άλλο πρόσθετο μέτρο δεν ελήφθη κατά την περίοδο αναφοράς. 
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3.7 Δεξιότητες και καινοτομία 

 

Φέτος, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα έπεσαν κάτω από τον 

μέσο όρο της ΕΕ, με παράλληλη επιδείνωση όλων σχεδόν των δεικτών. Οι 

δείκτες καινοτομίας εξακολουθούν να ευθυγραμμίζονται με τον μέσο όρο 

της ΕΕ. Μάλιστα, το ποσοστό των ΜΜΕ που παρουσίασαν οργανωτικές 

καινοτομίες ή καινοτομίες της αγοράς ήταν πάνω από τον μέσο όρο. Όμως, 

οι επιδόσεις της χώρας όσον αφορά τη χρήση ΤΠ και την κατάρτιση είναι 

κατά πολύ χαμηλότερες από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Οι ελληνικές 

ΜΜΕ παράγουν τον χαμηλότερο κύκλο εργασιών στην ΕΕ μέσω του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Η κατάσταση δεν βελτιώνεται όσον αφορά το 

ποσοστό των ελληνικών ΜΜΕ που πραγματοποιούν πωλήσεις και αγορές 

μέσω διαδικτύου. Τα εν λόγω στοιχεία παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα από 

το 2008, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες της ΕΕ που επιδεικνύουν 

σχετικά ταχεία αύξηση. 

Σε επίπεδο πολιτικής, η Ελλάδα εργάστηκε σκληρά σε αυτό τον τομέα από 

το 2008. Όλες οι διατάξεις της SBA έχουν εφαρμοστεί, αν και σε ορισμένες 

περιπτώσεις απαιτείται βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτό 

αποδεικνύεται από τις επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση με την καινοτομία, 

αλλά και σε σχέση με τους δείκτες που αφορούν τις ΤΠ. 

Τα μέτρα που θεσπίστηκαν μετά το 2008 μπορούν να χωριστούν σε 

τέσσερις γενικές κατηγορίες: 

-__μέτρα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας (προτεραιότητα 1 της 

SBA) αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες επιχειρήσεις (π.χ. 

πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα» του 2011 για τη στήριξη 

των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των νέων επιχειρήσεων για την 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών)· και προγράμματα που 

υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από νέες 

γυναίκες επιχειρηματίες και νέους (2013), με τη χρήση κριτηρίων 

αξιολόγησης σχετικών με την καινοτομία ως σημαντική παράμετρο 

αξιολόγησης· 

- μέτρα που προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων: «Επιταγή εισόδου για 

νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας» (2014)· 

- μέτρα που εστιάζουν ιδιαίτερα στην καινοτομία, όπως το πρόγραμμα 

«Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» (2010) που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

τεχνολογικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων, στην υλοποίηση καινοτόμων 

επενδυτικών έργων και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας· το πρόγραμμα «Δημιουργία καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων – 

Ένα ελληνικό προϊόν, μία αγορά: ο πλανήτης» σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (πιλοτική φάση το 2011 και δεύτερη φάση το 

2012)· το πρόγραμμα «Συνεργασία 2011» για την παροχή επιχορηγήσεων 
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σε συνεργατικά έργα Ε&Α· και το πρόγραμμα ICT4GROWTH, DIGI-mobile και 

DIGI-retail (2011) για τη χρήση της ΤΠ προς όφελος των ΜΜΕ· 

- φορολογικά μέτρα όπως τα προβλεπόμενα στον νόμο 4110/2013 για την 

περαιτέρω ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται στις 

επιχειρήσεις με δραστηριότητες Ε&Α. 

Κατά την περίοδο αναφοράς, τα μέτρα αυτά συμπληρώθηκαν από τρία 

βασικά έργα. Το πρώτο στρέφεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 

ανεπαρκούς κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εντός των ΜΜΕ. Ως 

εκ τούτου, η δράση «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», την οποία 

διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων 

Ενεργειών από το ΕΚΤ, έχει ως στόχο την αύξηση των ευκαιριών εισόδου 

στην αγορά για τους νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών, μέσω της 

θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που δυνητικά καταλήγει στην 

τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Η εν λόγω 

δράση υπάγεται στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 

43,2 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο και το τρίτο έργο εστιάζουν στην οργανωτική 

και διοικητική καινοτομία: για τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για 

Ε&Α&Κ και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών 

ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, δημιουργήθηκε ένα νέο εθνικό πλαίσιο 

για την «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία» από τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (νόμος 4310/2014 για την έρευνα, 

την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία). Επιπλέον, προκειμένου να 

υποστηριχθούν οι προσπάθειες ενίσχυσης της Ε&Α στην αγορά 

δημιουργήθηκε στο επιχειρησιακό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας μια νέα διεύθυνση για την επιχειρηματική καινοτομία και τις 

νέες τεχνολογίες. Στόχος της νέας διεύθυνσης είναι, μεταξύ άλλων, να 

βοηθήσει τις ΜΜΕ να ενσωματώσουν στον επιχειρηματικό σχεδιασμό τους 

την καινοτομία, τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (ΒΤΓΕ) και την 

οικολογική καινοτομία. 
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3.8 Περιβάλλον 

Η επίδοση της Ελλάδας εξακολουθεί να ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο 

της ΕΕ. Τα υψηλά ποσοστά των ΜΜΕ που έλαβαν στήριξη είτε για την 

εφαρμογή μέτρων αποδοτικής χρήσης των πόρων είτε για την παραγωγή 

και εμπορία φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξεχωρίζουν. Την 

επίδοση αυτή τροφοδοτεί η στήριξη πολιτικής από το 2008. Στο παρελθόν, 

είχαν δρομολογηθεί διάφορα προγράμματα με σαφή εστίαση στην 

προστασία του περιβάλλοντος και σε συναφείς στόχους, όπως το 

πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» για την προώθηση της ανάπτυξης 

και της εμπορίας πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για τη 

βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων. Το 

πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές», που επίσης ξεκίνησε το 2010, βοηθά τις 

ΜΜΕ να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στον τομέα της 

διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων. Το πρόγραμμα «Πράσινος 

Τουρισμός», ακόμη ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2010, είχε ως στόχο τη 

διαμόρφωση οικολογικής νοοτροπίας στον τομέα του τουρισμού και τη 

βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών. Ένα ακόμη άμεσα συναφές μέτρο 

που δρομολογήθηκε το 2013 ήταν το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 

επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και 

Επιχειρηματικά Πάρκα». Διάφορα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε άλλους 

τομείς πολιτικής, όπως η επιχειρηματικότητα και η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, επίσης περιλάμβαναν δράσεις σχετικές με τον 

συγκεκριμένο τομέα πολιτικής: για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Προώθηση 

της επιχειρηματικότητας των νέων – Δεύτερος γύρος» (2013) στηρίζει τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν καινοτόμες ιδέες και φιλικές 

προς το περιβάλλον διαδικασίες. Συνολικά, και μολονότι δεν εφαρμόστηκε 

κανένα νέο μέτρο κατά την περίοδο αναφοράς, η Ελλάδα αντιμετώπισε με 

σχετικά εκτενή τρόπο τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην SBA. 

 



 

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2015 — Ελλάδα   18 

3.9 Διεθνοποίηση 

 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τόσο 

στις εμπορικές επιδόσεις των ΜΜΕ όσο και στις συνθήκες εμπορίου, όπως 

εκφράζονται από πλευράς χρόνου, κόστους και γραφειοκρατικών 

διαδικασιών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή συναλλαγών με χώρες εκτός 

της ΕΕ, η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. Όσον αφορά τις 

εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών ΜΜΕ, το ποσοστό των ΜΜΕ που 

εξάγουν στις αγορές τρίτων χωρών 6% των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα 

είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Δεν υπάρχουν συγκρίσιμα αριθμητικά 

στοιχεία για τον τομέα των υπηρεσιών. Όσον αφορά το εμπορικό 

περιβάλλον, το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μειονέκτημα είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Και οι δύο δραστηριότητες 

απαιτούν κατά ένα τρίτο περίπου περισσότερο χρόνο από τον μέσο όρο της 

ΕΕ. Η βελτίωση όλων σχεδόν των δεικτών από το 2008 και μετά ήταν 

αρκετή για να μπορέσει η Ελλάδα να πλησιάσει ελαφρώς την υπόλοιπη ΕΕ. 

Όμως, ο ρυθμός βελτίωσης πρέπει να επιταχυνθεί δραστικά. 

Οι βελτιωμένες επιδόσεις της Ελλάδας συνοδεύτηκαν από σημαντικές 

προσπάθειες σε επίπεδο πολιτικής, οι οποίες βασίζονταν στην ανάπτυξη μιας 

εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές. Η στρατηγική αυτή, που 

δρομολογήθηκε το 2011, αρχικά επικεντρωνόταν: α) στη διεύρυνση της 

εξαγωγικής βάσης της Ελλάδας, β) στην προώθηση του εμπορίου και των 

άμεσων ξένων επενδύσεων και γ) στη διευκόλυνση των συναλλαγών. Είχε 

τους εξής δύο βασικούς στόχους: τη σημαντική μείωση του ελλείμματος 

εμπορικού ισοζυγίου έως το 2014 και την αύξηση των εξαγωγών 

εμπορευμάτων στο 16% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) έως 

το 2015. Ο νόμος 4072/2012 για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος προβλέπει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών 

(«Ενιαία θυρίδα») που διευκολύνει τις διαδικασίες εξαγωγής και εισαγωγής. 

Επίσης, το 2014 συστάθηκε ένας νέος οργανισμός με την ονομασία 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 

ΑΕ), μέσω της συγχώνευσης του υφιστάμενου Ελληνικού Οργανισμού 

Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και του Invest in Greece (Επενδύστε στην Ελλάδα 

ΑΕ). Ο ρόλος του Enterprise Greece είναι ουσιώδης καθώς συνδέει την 

ανάγκη προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων/επενδύσεων με την απαίτηση για 

περισσότερο προορατική επιχειρηματικότητα. Η εθνική στρατηγική για τις 

εξαγωγές συμπληρώθηκε από διάφορα προγράμματα για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των δυνητικών εξαγωγέων. Το σημαντικότερο από 

αυτά ήταν το πρόγραμμα «Διεθνοποίηση – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων», το οποίο δρομολογήθηκε το 2010 και περιλάμβανε στήριξη 

για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα σχετικά 

με τη διεθνοποίηση. Με σημαντικά βελτιωμένο σχεδιασμό και με βάση τα 

παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών SBA, το πρόγραμμα «Διεθνοποίηση – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» εισήλθε στη δεύτερη φάση του το 

2013. Ο αρχικός προϋπολογισμός διπλασιάστηκε, αντικατοπτρίζοντας την 

ανάγκη για επενδύσεις στις ελληνικές ΜΜΕ. Από το 2011 και μετά, 

δρομολογήθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα στήριξης για 

την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα 

διεθνοποίησης. 
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4. Μια ενδιαφέρουσα νέα πρωτοβουλία 
Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας νέας ελληνικής πρωτοβουλίας που δείχνει τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις για να στηρίξουν τις ΜΜΕ: 

Νόμος 4262/2014: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και 

άλλες διατάξεις». 
 

Ο νόμος 4262/2014 (ΦΕΚ A΄114/2014) σχετικά με την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ A΄246/2014), επιδιώκει να απλουστεύσει δραστικά τις διαδικασίες αδειοδότησης και να 

θεσπίσει ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης και επιθεώρησης. Ο νόμος 4262/2014 έχει τρεις βασικούς στόχους: α) να καθιερώσει τη γενική 

αρχή της ελευθερίας άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων σε συμμόρφωση προς τη φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης, β) 

να μεταφέρει τις επιθεωρήσεις από το στάδιο της αδειοδότησης στο στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και γ) να δημιουργήσει κεντρικά 

συστήματα διαχείρισης πληροφοριών για την αδειοδότηση και την επιθεώρηση, παρέχοντας σε κάθε επιχείρηση έναν κωδικό πρόσβασης για την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας αδειών. 

Βάσει του νόμου 4262/2014, η κοινή υπουργική απόφαση 12684/92 (ΦΕΚ B΄3181/2014) καταργεί την υποχρέωση υποβολής αίτησης για τη λήψη 

άδειας λειτουργίας ή επίσημης δήλωσης για συνολικά 103 επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πλέον, μοναδική υποχρέωση στην περίπτωση αυτών των 

δραστηριοτήτων είναι η κοινοποίηση της έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις αρχές αδειοδότησης (ενδέχεται να εξακολουθεί να απαιτείται 

άδεια εγκατάστασης).  

Παραπομπές: 

StartupGreece: www.startupgreece.gov.gr  

http://www.investingreece.gov.gr/files/FT/2014/kwdikopoiisi_Nomou/FT_%CE%9A%CE%A9 %CE%94 %CE%99 %CE%9A%20_N%203894_N4072_N414

6_%CE%9D%204242_4262_gr.pdf  

http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.investingreece.gov.gr/files/FT/2014/kwdikopoiisi_Nomou/FT_%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%20_N%203894_N4072_N4146_%CE%9D%204242_4262_gr.pdf
http://www.investingreece.gov.gr/files/FT/2014/kwdikopoiisi_Nomou/FT_%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%20_N%203894_N4072_N4146_%CE%9D%204242_4262_gr.pdf
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Σημαντικές παρατηρήσεις 
 
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ GROW) εκπονεί τα ενημερωτικά 

δελτία SBA στο πλαίσιο της ανασκόπησης των επιδόσεων των ΜΜΕ, που αποτελεί το βασικό της εργαλείο για την οικονομική ανάλυση ζητημάτων που 

αφορούν τις ΜΜΕ. Τα εν λόγω δελτία συνδυάζουν τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες και τις πληροφορίες σχετικά με τις 

πολιτικές και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε 7 τρίτες χώρες οι οποίες συνεισφέρουν επίσης στο πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME). Τα ενημερωτικά δελτία –τα οποία εκδίδονται σε ετήσια βάση– συμβάλλουν στην οργάνωση των διαθέσιμων 

πληροφοριών για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των πολιτικών για τις ΜΜΕ και την παρακολούθηση της εφαρμογής της SBA. Προβαίνουν σε 

απολογισμό και καταγραφή της προόδου. Δεν συνιστούν αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών. Αντιθέτως, πρέπει να θεωρούνται 

συμπληρωματική πηγή πληροφοριών για τη βελτίωση της χάραξης τεκμηριωμένης πολιτικής. Για παράδειγμα, αναφέρουν μόνο τα μέτρα πολιτικής που 

θεωρούν σημαντικά οι εθνικοί εμπειρογνώμονες σχετικά με την πολιτική για τις ΜΜΕ. Δεν αντικατοπτρίζουν ούτε μπορούν να αντικατοπτρίζουν το 

σύνολο των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση κατά την περίοδο αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές παρέχονται στη βάση 

δεδομένων που είναι προσβάσιμη από τον δικτυακό τόπο της ανασκόπησης της επίδοσης των ΜΜΕ. 

Ανασκόπηση της επίδοσης των ΜΜΕ: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm 

grow-spr@ec.europa.eu 

Πρωτοβουλία «Small Business Act» για τις μικρές επιχειρήσεις: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm 

Ευρωπαϊκή Πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: 

http://ec.europa.eu/small-business/index_el.htm 

 
 

Υποσημειώσεις 

 
1
 Τα δύο διαγράμματα που ακολουθούν περιγράφουν τις διαχρονικές τάσεις των μεταβλητών. Παρουσιάζουν τις τιμές των 

δεικτών για τα έτη από το 2008 και μετά, με έτος βάσης το 2008, για το οποίο η τιμή καθορίστηκε σε 100. Από το 2013 και μετά, 
τα διαγράμματα παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις των διαχρονικών εξελίξεων, που παρήχθησαν από το DIW Econ βάσει αριθμητικών 
στοιχείων για την περίοδο 2008-2012 από τη βάση δεδομένων της Eurostat για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. Τα 
στοιχεία καλύπτουν την «οικονομία των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων», στην οποία περιλαμβάνονται η βιομηχανία, οι 
κατασκευές, το εμπόριο και οι υπηρεσίες (NACE αναθ. 2 τομείς Β έως Ι, Λ, Μ και Ν). Δεν καλύπτουν επιχειρήσεις στους τομείς της 
γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας ή εν γένει τομείς μη εμπορεύσιμων υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Η 
λεπτομερής μεθοδολογία περιγράφεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-
environment/performance-review/index_en.htm  

2
 Τα ενημερωτικά δελτία SBA για το 2015 βελτιώθηκαν σημαντικά χάρη στις εισροές δεδομένων από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 

(JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εδρεύει στην Ispra της Ιταλίας. Το JRC επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στη μεθοδολογική 
προσέγγιση, στις στατιστικές εργασίες για το σύνολο των δεδομένων και στην οπτική παρουσίαση των δεδομένων αυτών. 

3
 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) (2014): Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ· Αθήνα: 2014. 

4
 Το τετραπλό διάγραμμα συνδυάζει δύο σύνολα πληροφοριών. Πρώτον, εμφανίζει τις τρέχουσες επιδόσεις με βάση τα στοιχεία 

των τελευταίων διαθέσιμων ετών. Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται κατά μήκος του άξονα Χ υπολογιζόμενα σε τυπικές αποκλίσεις 
από τον απλό, μη σταθμισμένο, αριθμητικό μέσο όρο της ΕΕ-28. Δεύτερον, παρουσιάζει τη διαχρονική πρόοδο, δηλαδή τα μέσα 
ετήσια ποσοστά ανάπτυξης για την περίοδο από το 2008 έως το 2015. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται σε σύγκριση με τους 
επιμέρους δείκτες που συνθέτουν τους μέσους όρους για κάθε τομέα της SBA. Επομένως, η τοποθέτηση του μέσου όρου για έναν 
συγκεκριμένο τομέα της SBA σε καθένα από τα τέσσερα τμήματα του διαγράμματος παρέχει στοιχεία όχι μόνο για τη θέση μιας 
χώρας όσον αφορά τον εν λόγω τομέα της SBA σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά επίσης 
και για το εύρος της προόδου που σημειώθηκε κατά την περίοδο από το 2008 έως το 2015. Όλες οι αρχές της SBA, εξαιρουμένης 
της αρχής της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στατιστικά δεδομένα, 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm
mailto:grow-spr@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_el.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm
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υπολογίζονται ως σύνθετοι δείκτες σύμφωνα με το εγχειρίδιο καθοδήγησης του ΟΟΣΑ/JRC. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία, βλ. Saisana και Dominquez-Torreiro (2015) στην ιστοσελίδα της ανασκόπησης των επιδόσεων των 
ΜΜΕ: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/ 

5
 Τα μέτρα πολιτικής που παρουσιάζονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο SBA αποτελούν απλώς ένα επιλεγμένο δείγμα από τα 

μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση το 2014 και το πρώτο τρίμηνο του 2015. Η επιλογή έγινε από τον εθνικό εμπειρογνώμονα σχετικά 
με την πολιτική για τις ΜΜΕ, στον οποίο ανέθεσε το έργο η εταιρεία CARSA Spain (ο βασικός αντισυμβαλλόμενος της ΓΔ 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ για τα ενημερωτικά δελτία του 2015). Οι εμπειρογνώμονες 
κλήθηκαν να επιλέξουν μόνο τα μέτρα τα οποία θεωρούσαν σημαντικότερα, δηλαδή εκείνα τα οποία αναμενόταν να έχουν τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στον εκάστοτε τομέα της SBA. Το πλήρες φάσμα των μέτρων που κατέγραψαν οι εμπειρογνώμονες κατά 
την εκπόνηση των ενημερωτικών δελτίων του τρέχοντος έτους θα δημοσιευτεί μαζί με τα ενημερωτικά δελτία στον δικτυακό τόπο 
της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ με τη μορφή βάσης δεδομένων για τις πολιτικές. 

6
 Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ A’ 47/11.5.2015) � 

7
 Νόμος 4321/2015 (ΦΕΚ A’ 32/21-3-2015). 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/

