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ΣΒΒΕ: «Πακέτο» προτάσεων για την αντιµετώπιση της 
γραφειοκρατίας  

Θετικό βήµα για την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και των οικονοµικών επιπτώσεων, 
που αντιµετωπίζουν εξαιτίας της οι ελληνικές επιχειρήσεις, αποτελεί η πρόσφατη 
πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονοµίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µείωση του 
«διοικητικού βάρους» στις επιχειρηµατικές συναλλαγές. 

Την πεποίθηση αυτή εκφράζει µε σηµερινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Όπως τονίζει, στην περίπτωση της Ελλάδας, η εφαρµογή της 
πρωτοβουλίας υπολογίζεται ότι θα επιφέρει µείωση του διοικητικού βάρους, που 
επωµίζονται οι επιχειρήσεις, κατά 25% µέχρι το 2012. 

Ταυτόχρονα, όµως, ο ΣΒΒΕ κατέθεσε τις εξής επτά προτάσεις, για την περαιτέρω βελτίωση 
της κατάστασης: 
Συµψηφισµό οφειλών επιχειρήσεων µε οφειλές δηµοσίων οργανισµών προς επιχειρήσεις 
(π.χ. ΙΚΑ), 
Κατάργηση συναρµοδιοτήτων µεταξύ Υπουργείων που αφορούν την επιχειρηµατικότητα, 
Κατάργηση του υποχρεωτικού καθεστώτος δηµοσιεύσεων στον τύπο (πολιτικό, οικονοµικό, 
τοπικό), 
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, 
Περαιτέρω διείσδυση της χρήσης του ∆ιαδικτύου και των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών στο δηµόσιο τοµέα, για τη µείωση των ανθρωποωρών που σπαταλούνται για 
ζητήµατα που κάλλιστα µπορούν να επιλυθούν από απόσταση, 
Επιτάχυνση των διαδικασιών απονοµής δικαιοσύνης και  
Προδιαγραφή συγκεκριµένων χρονικών προθεσµιών, εντός των οποίων θα είναι 
υποχρεωµένη η δηµόσια διοίκηση να διαχειρίζεται ζητήµατα επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος.

www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ  

   Τελευταία Νέα άλλων κατηγοριών

   Πολιτική
- Ανέλαβαν οι νέοι εκπρόσωποι Τύπου του ΠΑΣΟΚ
- Βέτο της Ελλάδας για ΠΓ∆Μ, Γεωργία και Ουκρανία ζητά ο Τσίπρας

   Επιχειρήσεις
- Νέα ηγεσία στην Schindler Hellas
- Marfin Egnatia Bank: Στόχος τα 200 καταστήµατα 

   ∆ιεθνής Οικονοµία
- Στη µεγαλύτερη κρίση των τελευταίων 30 ετών οι τράπεζες 
- Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια (Ανανέωση)

   Ελλάδα
- Χανιά: Στην τελική ευθεία η κατασκευή του φράγµατος Βαλσαµιώτη
- Κακοδιαχείριση στου ∆ήµους βλέπει η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη
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