
 

 

  

 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ. 

 

 

 

του 

 

 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Η. ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ  

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

 

 

 

Σεπτέμβριος 2016 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Στους γονείς μου, που με στηρίζουν  

όλα αυτά τα χρόνια… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρηματοδοτήθηκε από το 

Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές 

σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας, 

ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. 

  



3 

 

Ευχαριστίες 
 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά του καθηγητές κ. Καραγιώργο και κ. Σουμπενιώτη, 

για την καθοδήγηση, τις συμβουλές και την συμβολή τους, στην ολοκλήρωση αυτής της 

εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Διοικούντες του Πανεπιστήμιου 

Μακεδονίας, όπου έχουν καταφέρει το Ίδρυμα αυτό να αποτελεί χώρο έμπνευσης και 

έρευνας για νέους επιστήμονες.  

 

Ακόμη, θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την 

ευκαιρία που μου έδωσε, μέσω της Υποτροφίας που έλαβα, να διευρύνω τις γνώσεις και 

τα προσόντα μου παρακολουθώντας και ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω την Εθνική Τράπεζα, η 

οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην ολοκλήρωση των παραπάνω σπουδών, παρέχοντας 

μου άδεια όποτε την χρειάστηκα, πέραν της επαγγελματικής εμπειρίας και κατάρτισης 

κατά την διάρκεια των σπουδών μου στα πλαίσια της υποτροφίας μου.  

 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, τους συμφοιτητές μου, την 

γραμματεία του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, όλους μου τους καθηγητές καθώς επίσης και τους γονείς, συγγενείς και 

φίλους που με στήριξαν αυτά τα δύο χρόνια. 
 

 



4 

 

Περίληψη 
 

Η επιχειρηματικότητα από το παρελθόν μέχρι σήμερα, αποτελεί το σημαντικότερο 

πυλώνα για την οικονομία μιας χώρας προκειμένου η τελευταία να ευδοκιμεί, να 

αναπτύσσεται και να παρέχει στους κατοίκους της υψηλό βιοτικό επίπεδο. Τόσο η 

Ελλάδα όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρονται και επενδύουν στην 

επιχειρηματικότητα και τους τρόπους με τους οποίους αυτή ενισχύεται και προάγεται, 

καθώς τα οφέλη που καρπώνονται οι χώρες που αναπτύσσουν την επιχειρηματικότητα, 

με οποιαδήποτε μορφή της, είναι πολλαπλά.  

 

Η αποτελεσματική επιχειρηματικότητα, συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας, 

περισσότερο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και γενικότερα 

με την ενισχυμένη οικονομική ευημερία των κατοίκων μιας χώρας. Αυτό κάνει σαφές 

πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα, να επενδύει στην επιχειρηματικότητα, να 

ενθαρρύνει την δημιουργία επιχειρήσεων, και να εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας χώρας που ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες 

επιχειρηματικότητας είναι η Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί από την 

οικονομική κρίση και ακόμη δεν έχει καταφέρει να επανέρθει σε σταθερά επίπεδα 

οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Είναι γεγονός πως συνθήκες όπως ο έλεγχος κεφαλαίων, η οικονομική κρίση, η 

πολιτική αβεβαιότητα, οι ποικίλες γραφειοκρατικές διαδικασίες και η έλλειψη διεθνούς 

αξιοπιστίας συντελούν αποτρεπτικά στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και επενδυτών, 

συμβάλλοντας δραστικά στην μείωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Με αυτά 

τα δεδομένα, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να βρεθούν κίνητρα, λύσεις και 

τρόποι ώστε η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να τονωθεί. Αυτός είναι και ο σκοπός 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας.     

 

Στην εργασία αυτή, αρχικά ορίζονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με την 

επιχειρηματικότητα και είναι απαραίτητες ώστε να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πεδίο 

της έρευνας. Έτσι, παρουσιάζονται τα είδη επιχειρηματικότητας, τα εμπόδια 

επιχειρηματικότητας και κυβερνητικές πολιτικές που ευνοούν την επιχειρηματικότητα. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι μορφές των επιχειρήσεων και οι τρόποι 

χρηματοδότησής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται δέκα παράγοντες της 

οικονομίας, που συνδέονται με την ανάπτυξη και την τόνωση της επιχειρηματικότητας 

(όπως η διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης, οι φορολογικές υποχρεώσεις για μια 

χώρα, η δικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ μετόχων, κ.α.).  

 

Ακολουθούν τα συμπεράσματα του συγκεκριμένου πονήματος, όπου προτείνονται 

λύσεις για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καταγράφοντας 

προτάσεις μεταβολής και βελτιστοποίησης των πρακτικών που ακολουθούνται στην 

Ελληνική οικονομία, χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα πρακτικές άλλων χωρών που 

τις διαφοροποιούν και τις καθιστούν ως τις πιο ανταγωνιστικές διεθνώς στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον.  
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Abstract 
 

Since the old days up to now, entrepreneurship is the most important pillar of an 

economy and a country. A country cannot thrive, grow or provide to its residents a high 

standard of living without entrepreneurship. The global interest, included Greek and that 

of E.U., is focused on entrepreneurship and the ways in which it is supported and 

promoted. This happens because it is known that its benefits are multiple for both an 

economy and a country.  

 

Effective entrepreneurship, is linked with lower unemployment, higher GDP and better 

living standards. In general, entrepreneurship enhances the prosperity in the economy of 

a country. This makes it clear how important is for a country, like Greece, to invest in 

entrepreneurship, to develop new businesses, to take advantage of blooming ideas and 

to export products and services. Since 2009, Greece has been affected by the economic 

crisis and still has not been able to switch back to stable growth. 

 

Conditions such as capital controls, economic crisis, political uncertainty, various 

bureaucratic procedures and lack of international credibility, deter any attraction of new 

capitals and investors. This contributes to reduce the competitiveness of Greece 

drastically. Considering this, it becomes more and more imperative to find motivation, 

solutions and ways to stimulate entrepreneurship in Greece. This is the purpose of this 

thesis. 

 

At first, in this thesis some basic meanings related to entrepreneurship are defined in 

order to clarify the scope. Also, the kinds of entrepreneurship are presented, the 

entrepreneurship obstacles and government policies that promote entrepreneurship. 

 

The second chapter describes the forms of business and ways of funding. The third 

chapter analyzes ten factors of the economy associated with the development and 

stimulation of entrepreneurship (such as starting a business process, the tax obligations 

for a country, the legal disputes between the shareholders, etc.).  

 

In the last part, solutions are proposed to promote entrepreneurship in Greece. Also, 

optimization of practices which are followed by the Greek economy are recorded, using, 

as an example, practices of other countries which diversify and make them more 

competitive internationally in the business environment. 
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1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας, επιδιώκεται η αποσαφήνιση ορισμένων χρήσιμων 

εννοιών που απασχολούν και συνδέονται με το θέμα της εργασίας. Χαρακτηριστικά, 

έννοιες όπως η επιχειρηματικότητα, τα είδη της, τα εμπόδιά της και πως συμβάλει στην 

ανάπτυξη της οικονομίας. Επίσης, θα παρουσιαστεί πως η αύξηση / ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μπορεί να προέλθει 

μέσα από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

1.1. Έννοια και ορισμοί επιχειρηματικότητας  

 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ολοένα και περισσότερο, ο όρος 

επιχειρηματικότητα κεντρίζει το ενδιαφέρον τόσο ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων όσο 

και των ίδιων των επιχειρηματιών. Αυτό συμβαίνει διότι η επιχειρηματικότητα 

συμβάλει με ποικίλους τρόπους στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση του 

βιοτικού επιπέδου μιας χώρας, στην ανταγωνιστικότητα της καθώς και στην 

απασχόληση. Πρόκειται για μια έννοια σύνθετη και παρακάτω ακολουθούν ορισμένες 

τοποθετήσεις για αυτή.    

 

Η επιχειρηματικότητα εντάσσεται για πρώτη φορά ως κομμάτι και συντελεστής της 

παραγωγικής διαδικασίας το 1890 από τον Alfred Marshall. Σε συνδυασμό με τη γη, 

την εργασία και το κεφάλαιο, η επιχειρηματικότητα ή οργάνωση όπως την αναφέρει, 

πρέπει να συνδυάζονται για την παραγωγική διαδικασία. Η επιχειρηματικότητα, ως 

κινητήρια δύναμη συνδυάζει τους υπόλοιπους τρεις συντελεστές θεμελιώνοντας την 

οικονομική σκέψη για την διαδικασία της παραγωγής. 

 

Οι Hebert και Link (1989), κατατάσσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας και του 

επιχειρηματία με βάση τρεις διαφορετικές θεωρίες – φιλοσοφίες, χρησιμοποιώντας 

απόψεις άλλων μεγάλων επιστημόνων. Συγκεκριμένα, την άποψη των Thunen και 

Shumpeter, την ονομάζουν Γερμανική θεωρία. Η Γερμανική θεωρία, υποστηρίζει ότι 

επιχειρηματίας είναι αυτός ο οποίος ανατρέπει συνεχώς την ισορροπία στην οικονομία, 

μέσω των αλλαγών που προκαλεί. Τις απόψεις των Knight και Schultz τις 

χαρακτηρίζουν ως Θεωρία του Σικάγο. Η θεωρία του Σικάγο, υποστηρίζει πως 

επιχειρηματίας είναι εκείνος που παίρνει ορθές αποφάσεις και συνδυάζει πιο αποδοτικά 

τους παραγωγικούς συντελεστές. Τέλος παραθέτουν και την Αυστριακή θεωρία 

(απόψεις Mizes et al.) σύμφωνα με την οποία, ο επιχειρηματίας με την δράση του και 

τις επιλογές του, μειώνει τα λάθη και την άγνοια στην οικονομία.   

 

Ο Cole (1959) όρισε την επιχειρηματικότητα ως την σκόπιμη δραστηριότητα για την 

έναρξη και ανάπτυξη μιας επιχείρησης που αποσκοπεί στη κερδοφορία. Ο Πετράκης 

(2008) σε μια παρόμοια προσέγγιση, ορίζει την επιχειρηματικότητα ως κάθε είδους 

προσπάθεια που προωθεί τη μετατροπή μιας πρωτοβουλίας σε απτό αποτέλεσμα με 

στόχο την αποκόμιση οικονομικού κέρδους. Και εδώ εμφανίζεται η σύνδεση μεταξύ 

πρωτοβουλίας ή αλλιώς καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα όπως αρχικά ο 

Schumpeter (1934) είχε ταυτίσει. Ουσιαστικά, ο Schumpeter δεν θεωρεί την καινοτομία 

εξωγενές σοκ στο οποίο τα οικονομικά συστήματα αντιδρούν, αλλά αντιθέτως την 

τοποθετεί μέσα στο οικονομικό σύστημα.   

 



13 

 

Σχετικά με την καινοτομία, οι Furman et al. (2002) ανέπτυξαν τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη επιτυχών καινοτομιών σε εθνικό επίπεδο και αποτελείται 

από τρεις γενικές περιοχές. Αυτές είναι η υποδομή της οικονομίας, όπου θα πρέπει να 

υποστηρίζουν την καινοτομία, η δικτυακή οργάνωση της, με την ύπαρξη συστάδων 

ώστε να υπάρχουν προοπτικές και η διασύνδεση της υποδομής με τα υπάρχοντα 

βιομηχανικά δίκτυα μέσα από καθιερωμένες πηγές χρηματοδότησης.  

 

Στην υποδομή περιλαμβάνονται οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, οι κυβερνητικές 

πολιτικές ενθάρρυνσης της καινοτομικής δραστηριότητας καθώς και η ήδη υπάρχουσα 

τεχνολογική ανάπτυξη που έχει προέλθει σταδιακά τα προηγούμενα έτη. Στις 

κυβερνητικές πολιτικές, συγκαταλέγονται η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 

φορολογικά κίνητρα, η αντιμονοπωλιακή πολιτική που προωθεί την 

ανταγωνιστικότητα, το ελεύθερο εμπόριο και οι επενδύσεις. Ωστόσο, επειδή η 

καινοτομική υποδομή χρειάζεται μακροχρόνια συνεπή και ορθή λήψη πολιτικών 

αποφάσεων και σωστών επιλογών για επενδύσεις, τα αποτελέσματα της εθνικής 

καινοτομικής δυνατότητας δεν είναι ορατά από την μια στιγμή στην άλλη (Γεωργαντά, 

2003).    

 

Πέρα όμως με την καινοτομία, οικονομολόγοι συνδέουν την έννοια της 

επιχειρηματικότητας και με τον κίνδυνο. Το 2010, οι Καραγιάννης και Μπακούρος, 

ορίσανε την επιχειρηματικότητα σαν την εκτέλεση μιας ιδέας που στοχεύει στην 

προστιθέμενη αξία, με την προϋπόθεση ότι έχει αφιερωθεί απαραίτητος χρόνος και 

προσπάθεια, καθώς και έχει αναληφθεί τυχόν οικονομικός και κοινωνικός κίνδυνος. 

Έτσι οι ίδιοι ερευνητές, συνδέουν την προσπάθεια για τη δημιουργία κάτι νέου – 

καινούργιου, με την έκδηλη αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα, διότι ο κίνδυνος 

της αποτυχίας παραμένει πάντα υπαρκτός. 

 

Ο Πιπερόπουλος (2008), προσδιορίζει πως το ρίσκο (ο κίνδυνος) στην 

επιχειρηματικότητα συνδέεται με την απρόσμενη κατάληξη των γεγονότων  ή την 

μεταβλητότητα των εκβάσεων ενώ η αβεβαιότητα συνδέεται με το κοινωνικό, το 

πολιτικό, το οικονομικό περιβάλλον γύρω από τον επιχειρηματία που δεν είναι ποτέ 

απόλυτα γνωστό. Επιπλέον, ο Dollinger (1999), σημείωσε πως για να επιτύχει η 

επιχειρηματικότητα πρέπει να υπάρχουν δύο όροι. Η ελευθερία, ώστε να υπάρξει 

επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιουργία και καινοτομία καθώς και η ευημερία, ως 

προς τις οικονομικές καταστάσεις και συνθήκες που επικρατούν προκειμένου να 

υπάρχει δυνατότητα μια επιχειρηματική ιδέα να κερδίσει, να επιτύχει και να 

αναπτυχθεί.  

 

1.2. Είδη επιχειρηματικότητας 

  

Κατά τον Κακούρη (2010), δύο είναι τα βασικές κατηγορίες επιχειρηματικότητας. Η 

ενδοεπιχειρηματικότητα (intrapreneurship), όπου εντοπίζεται μέσα σε μια υφιστάμενη 

επιχείρηση, και προκύπτει από ιδέες των στελεχών της επιχείρησης και η 

επιχειρηματικότητα που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, όπου 

δημιουργείται από την αρχή και μπορεί να έχει την μορφή μιας Start-up επιχείρησης. 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο επιστήμονα (Κακούρης, 2010), η επιχειρηματικότητα μπορεί να 

διακριθεί και σε δύο ακόμη είδη. Το πρώτο είδος, είναι η επιχειρηματικότητα ανάγκης 

όταν η επιχειρηματικότητα αποτελεί υποχρεωτική επιλογή ως μέσο βιοπορισμού, ενώ 

το δεύτερο είδος, είναι η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας όταν κάποιος ξεκινά να 

επιχειρεί έχοντας διαπιστώσει και θέλει να αξιοποιήσει μια ευκαιρία στην αγορά.  
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Η περίπτωση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας, συνήθως προκύπτει από κάποιο 

επιχειρηματία ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί ένα κενό που έχει η αγορά, εισάγοντας 

νέες μορφές προϊόντων ή υπηρεσιών, τρόπων διάθεσης των προϊόντων ή μέσω κάποιας 

σημαντικής διαφοροποίησης των υπαρχουσών διαδικασιών. Ομολογουμένως αυτού του 

είδους οι επιχειρήσεις προσφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας ή μιας 

περιοχής καθώς έχουν κινητοποιηθεί από μια επιχειρηματική ευκαιρία. Αντίθετα, η 

επιχειρηματικότητα ανάγκης σπάνια μεγεθύνει την οικονομία, ενώ εμφανίζεται 

εντονότερα σε περιόδους κρίσης αποτελώντας καταφύγιο για ανθρώπους που 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση εργασίας.   

 

Ο Thurow (2003) κατηγοριοποίησε την επιχειρηματικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο 

σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Την τεχνολογική επιχειρηματικότητα, την 

γεωγραφική επιχειρηματικότητα και την κοινωνιολογική. Στην πρώτη κατηγορία 

(τεχνολογική) εντάσσονται τα επιχειρηματικά εγχειρήματα που επενδύουν στην 

καινοτομία, την χρήση της τεχνολογίας και την δημιουργία οικονομιών έντασης 

γνώσης. Στην γεωγραφική επιχειρηματικότητα, εντάσσεται οποιοδήποτε προσπάθεια 

μεταφοράς των προϊόντων μιας επιχείρησης σε μια νέα αγορά, σε μια νέα περιοχή όπου 

προηγουμένως δεν δραστηριοποιούνταν. Τέλος, στην κατηγορία της κοινωνιολογικής 

επιχειρηματικότητας, συναντάμε τις επιχειρηματικές ιδέες που προέκυψαν κατόπιν 

ανίχνευσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών μιας κοινωνικής ομάδας και 

επιδιώκεται η προώθηση κατάλληλων διαμορφωμένων προϊόντων που θα ικανοποιούν 

αυτές τις διαφοροποιημένες ανάγκες.  

 

Το 2010, οι Clamp και Alhamis κατηγοριοποίησαν με την σειρά τους την 

επιχειρηματικότητα σε δύο κατηγορίες, την παραδοσιακή και την κοινωνική. Στην 

παραδοσιακή επιχειρηματικότητα, εντάσσονται εκείνοι οι επιχειρηματίες οι οποίοι 

έχουν σαν πρωτεύων σκοπό το κέρδος αναλαμβάνοντας τους κινδύνους που τους 

αναλογούν. Από την άλλη, η κοινωνική επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται από 

επιχειρηματίες οι οποίοι δίνουν βαρύτητα στην βελτιστοποίηση των πόρων που είναι 

διαθέσιμοι ώστε να ικανοποιηθούν πέρα από τις προσδοκίες των επενδυτών, οι 

προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου μέσα από την βελτίωση της ποιότητας ζωής της 

κοινωνίας και με την σταθερή αύξηση των θέσεων εργασίας. Μαζί με τις δύο 

προηγούμενες κατηγορίες, μπορεί να σταθεί και ένα τρίτο είδος, η συνεργατική 

επιχειρηματικότητα.   

 

 

1.3. Εμπόδια επιχειρηματικότητας 

 

Στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, υπάρχουν και ορισμένα εμπόδια που πρέπει 

να προσπεραστούν ή να αντιμετωπιστούν.  Παρακάτω, ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την 

κατηγοριοποίηση που έκανε ο Cooney (2012), παραθέτοντας τα εμπόδια που καλείται 

να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, προκειμένου να μετατραπεί σε επιχείρηση 

προσανατολισμένη στην ανάπτυξη.   
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Πίνακας 1: Πίνακας Εξωτερικών και Εσωτερικών Εμποδίων  

 

Εξωτερικά Εμπόδια Εσωτερικά Εμπόδια 

Συνθήκες στην αγορά εργασίας Ψυχολογικοί παράγοντες - κίνητρα 

Δομή της αγοράς / Ανταγωνισμός Δυνατότητα διαχείρισης (Management) 

Κυβερνητική Πολιτική Xρηματοδότηση 

Οικονομικό Κλίμα Χαμηλός ρυθμός πωλήσεων 

Νομοθετικό Πλαίσιο Δυναμική Marketing - Πωλήσεων 

Πρόσβαση στις αγορές Κακό Προϊόν - Υπηρεσία 

 

 

Όπως παρατηρούμε, κατηγοριοποίησε το σύνολο των εμποδίων που αντιμετωπίζει μια 

επιχείρηση ώστε να αναπτυχθεί και να επιχειρεί, σε δύο κατηγορίες. Οι δύο αυτές 

κατηγορίες, είναι τα εσωτερικά και τα εξωτερικά εμπόδια. 

 

Ωστόσο, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ανάλογα με τον ρυθμό οικονομικής 

ανάπτυξης που έχει μια επιχείρηση
*
, αντιμετωπίζει και αντιλαμβάνεται τα εμπόδια 

επιχειρηματικότητας διαφορετικά. Σε μια έρευνα του NESTA
**

 στο Ηνωμένο βασίλειο 

το 2011, συγκεντρώθηκαν τα εμπόδια που εντοπίζουν και θεωρούν ότι έρχονται 

αντιμέτωπες τόσο οι επιχειρήσεις με γοργό ρυθμό ανάπτυξης όσο και άλλες 

επιχειρήσεις (βλ. Εικόνα παρακάτω).  

 

Σε ένα πλαίσιο δέκα μεταβλητών των εντονότερα ορατών κινδύνων, ενδιαφέρον 

προκάλεσε η διαφοροποίηση που εντοπίζουν τα δύο είδη των επιχειρήσεων. Η 

διαφοροποίηση εμφανίζεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις με ταχύ ρυθμό ανάπτυξης 

ανησυχούν λιγότερο για τα εξωτερικά εμπόδια και για τους παραμέτρους που οι ίδιες 

δεν μπορούν να ελέγξουν (π.χ. η οικονομία, ο ανταγωνισμός του κλάδου) σε σχέση με 

τις άλλες επιχειρήσεις.  

 

Αντιθέτως, επικεντρώνονται και ανησυχούν για εκείνες τις περιοχές 

επιχειρηματικότητας, που βρίσκονται μέσα στη σφαίρα των δραστηριοτήτων τους και 

αποτελούν τα εσωτερικά εμπόδια που είδαμε παραπάνω όπως η δυνατότητα να 

προσλαμβάνουν προσωπικό, η έλλειψη δεξιοτήτων καθώς και η διασφάλιση θετικών 

ταμειακών ροών. 

                                                 
*
 Επιχειρήσεις υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (HGFs) ορίζονται εκείνες με δέκα ή περισσότερους 

εργαζόμενους στην αρχή της περιόδου και αναμένουν μέση ετήσια αύξηση άνω του 20 τοις εκατό για μια 

περίοδο δύο ετών 
**

 NESTA – Ένας καινοτόμος Βρετανικός φιλανθρωπικός οργανισμός ο οποίος αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη ιδεών και καινοτομιών για το κοινωνικό συμφέρων. - www.nesta.org.uk/ 
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Εικόνα 1: Σημαντικότερα εμπόδια σύμφωνα με τις επιχειρήσεις - Πηγή: NESTA (2011) 

 

1.4. Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη της οικονομίας 

 

Το 1999, οι Wennekers και Thurik, ανέπτυξαν ένα πλαίσιο σύνδεσης της οικονομικής 

ανάπτυξης μιας χώρας με την επιχειρηματικότητα συμπεριλαμβάνοντας και τους όρους 

που χρειάζονται για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. Με βάση την ανάλυσή τους, 

ουσιαστικά η επιχειρηματικότητα μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη με 

δύο τρόπους. 

 

Ο πρώτος σχετίζεται με την έννοια της ‘νέας εισόδου’ ή αλλιώς της φρεσκάδας του 

νέου επιχειρηματία, ο οποίος σαν ιδρυτής νέας επιχείρησης οργανώνει και λειτουργεί 

μια επιχείρηση καινοτόμα ή μη. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται νέες θέσεις 

εργασίας και προκαλούν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, χαρακτηριστικά που 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής ή χώρας. Η ‘νέα είσοδος’, θα 

προκαλέσει ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων, διαδικασιών, 

οργανωτικής καινοτομίας, την είσοδο σε νέες αγορές και την εμφάνιση καινοτόμων 

start-up επιχειρήσεων. 

 

Ο δεύτερος τρόπος που επιφέρει οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τους ίδιους 

ερευνητές, προέρχεται μέσα από την καινοτομία της οποίας η εμφάνιση προκαλεί μια 

αλυσιδωτή μεταβολή σε ολόκληρη την οικονομία. Η συνεχόμενη εμφάνιση διαφόρων 

νέων ιδεών και πρωτοβουλιών, οδηγεί στην επιλογή των πλέον βιώσιμων 

επιχειρηματικών επιλογών και επιχειρήσεων. Η ποικιλία, η επιλογή, ο ανταγωνισμός 

και η μίμηση των βέλτιστων λύσεων, επεκτείνεται με τον χρόνο και έτσι μετατρέπεται 
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σε παραγωγικές δυναμικότητες μιας ολόκληρης περιφέρειας ή κράτους. Αυτά με την 

σειρά τους συμβάλουν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

Έτσι όσο το οικονομικό περιβάλλον αναπτύσσεται θα έλεγε κάποιος πως οι πρόσθετες 

παραγωγικές δυνατότητες αυτής της χώρας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την δική 

τους ζήτηση. Την ανάπτυξη αυτών των υποθέσεων μπορούμε να την δούμε και μέσα 

από την παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Πλαίσιο σύνδεσης οικ. ανάπτυξης με την επιχειρηματικότητα - Πηγή: Wennekers & 

Thurik (1999) 

 

 

Παρομοίως οι Carree και Thurik (2002), σε σχετική έρευνα που διεξήγαγαν κατέληξαν 

στο συμπέρασμα, πως οι χώρες που έχουν βιώσει μια αύξηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας τους, παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ωστόσο, τους 

πραγματικούς μηχανισμούς που η επιχειρηματικότητα δημιουργεί ανάπτυξη, τους 

θεωρούν λιγότερο προφανείς. Ακόμη, διατείνονται πως η επιχειρηματικότητα 

δημιουργεί ανάπτυξη επειδή χρησιμεύει ως ένα όχημα για την καινοτομία και την 

αλλαγή, και ως εκ τούτου ως αγωγός για τη διάχυση της γνώσης, γεγονός που θεωρούν 

το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα  των σύγχρονων οικονομιών. Έτσι καταλήγουν 

πως δεν είναι μόνο η επιχειρηματικότητα που συμβάλει στην ανάπτυξη μιας οικονομίας 

όσο ο αντίκτυπος της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποφέρουν την 

ουσιαστική ανάπτυξη σε μια οικονομία. 

 

Επίσης η Eurostat (2012), σε ανάλυσή της παρουσιάζει τους τομείς που επηρεάζονται 

από την επιχειρηματικότητα μέσα από μια εικόνα με τέσσερα αλληλοσυνδεόμενα 

κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά συμβολίζουν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και 

την απασχόληση, την επιχειρηματική πολιτική και τέλος την έρευνα και καινοτομία 

(Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3: Τομείς που επηρεάζονται από την επιχειρηματικότητα - Πηγή: Eurostat,European 

Commission 

 

Παρομοίως, οι Καραγιάννης et al. (2001) εντοπίζουν ότι τα οφέλη της 

επιχειρηματικότητας και της παραγωγικής δραστηριότητας προκαλούν ποικίλα θετικά 

οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:  

 συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα στην οικονομική ανάπτυξη 

καθώς αυξάνεται η παραγωγή, η απασχόληση, τα εισοδήματα, οι αποταμιεύσεις, 

οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και η ανταγωνιστικότητα, 

 κοινωνική ανάπτυξη μέσα από την αύξηση της παραγωγής και τη διάθεση των 

αγαθών, την αύξηση της απασχόλησης, του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας 

ζωής των ατόμων, 

 οικογενειακή διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της 

παραδοσιακής οικογενειακής επιχείρησης καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν 

οικογενειακό και παραδοσιακό χαρακτήρα και έτσι συνεχίζεται η ανάπτυξη 

κλίματος επιχειρηματικότητας εντός της οικογένειας (από τον πατέρα στον γιό) 

με την καλλιέργεια μιας προσωπικότητας πρόθυμης να αναλάβει πρωτοβουλίες 

και ευθύνες και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο κλίμα κινδύνου και 

αβεβαιότητας,  

 υιοθέτηση των κατάλληλων αξιών, αρχών, πεποιθήσεων, προκαταλήψεων και 

στερεότυπων που δημιουργεί η σύγχρονη κουλτούρα και νοοτροπία της 

κοινωνίας, σε συνάρτηση με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει η 

ανάπτυξη και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, 

 εκσυγχρονισμός της κοινωνίας και ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας, καθώς και 

ενσωμάτωση των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο, 

 μεταβολή του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των ατόμων, καθώς η 

επιχειρηματικότητα παράγει νέα ποιοτικά αγαθά και έτσι διαμορφώνεται η 

αγορά και οι καταναλωτικές συνθήκες για ένα ποιοτικότερο και καλύτερο τρόπο 

ζωής.  
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1.5. Κυβερνητικές πολιτικές που ευνοούν την 
επιχειρηματικότητα 

 

Οι Μουρδουκούτας et al. (2004) διέκριναν δύο κατηγορίες κυβερνητικών πολιτικών 

που τονώνουν την επιχειρηματικότητα και εξυπηρετούν την μετάβαση από μια 

διευθυνόμενη οικονομία σε μια οικονομία επιχειρηματικότητας. Αυτές οι κατηγορίες 

είναι από την μία οι πολιτικές που επεκτείνουν την ζήτηση για επιχειρηματικότητα από 

ανέργους, επιχειρηματίες και από την άλλη οι πολιτικές που επεκτείνουν την προσφορά 

για επιχειρηματικότητα μέσα από διάφορα κίνητρα. 

 

Στην πρώτη περίπτωση, η ενθάρρυνση των ατόμων που επιθυμούν να γίνουν 

επιχειρηματίες προέρχεται μέσα από τις ακόλουθες πολιτικές:   

 την αύξηση της ανταμοιβής από την επιχειρηματικότητα (όπως φορολογικά 

κίνητρα, επιδοτήσεις σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις), 

 την μείωση κινδύνων επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως εγγυήσεις 

δανείων, μακροοικονομική σταθερότητα),  

 την επέκταση ευκαιριών της αγοράς (όπως προώθηση εξαγωγών, διμερείς και 

πολυμερείς συμφωνίες, χαλάρωση ρυθμίσεων, ιδιωτικοποίηση, ανταγωνισμός). 

 

Αντίστοιχα, πολιτικές στρατηγικές κινητοποίησης και ενθάρρυνσης της 

επιχειρηματικότητας θα μπορούσαν να προκύψουν μέσω: 

 της ενθάρρυνσης και εξυπηρέτησης στην δημιουργία επιχειρήσεων (όπως 

ευελιξία στην αγορά εργασίας, πρόσβαση σε κεφάλαια, εκπαίδευση και 

κατάρτιση, την διάχυση της πληροφορίας),   

 της δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρηματικής κουλτούρας (όπως βαρύτητα 

στην εκπαίδευση, στην καθοδήγηση και τους θεσμούς της 

επιχειρηματικότητας), 

 της προστασίας των δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας.  

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Cooney (2012) ανέπτυξε εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

χρειάζονται να αναπτύξουν οι επιχειρηματίες που έχουν προσανατολισμούς ανάπτυξης 

και επιδιώκουν να επιτύχουν μακροχρόνια αποτελέσματα: 

 Πελατοκεντρική στρατηγική: Σκοπός είναι η αδιάκοπη δημιουργία αξίας προς 

τον πελάτη, παρέχοντάς του καινοτόμα και χρήσιμα προϊόντα που θα 

ικανοποιούν συνεχώς τις ολοένα και πιο απαιτητικές ανάγκες του,  

 Στρατηγική Ανάπτυξη: Οι επιχειρηματίες πρέπει να μάθουν να επιλέγουν 

εκείνες τις στρατηγικές, που θα τους επιτρέψουν να επηρεάσουν τις πιθανότητες 

επιτυχίας τους (π.χ. επιλογή της αγοράς στόχου, διαφοροποίηση / στοχοθέτηση, 

υψηλότερη ποιότητα, εξαγωγές), 

 Οικονομική Διαχείριση: Οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν τις δεξιότητες 

που απαιτούνται για την πρόσβαση σε πρόσθετα κεφάλαια επιχειρηματικού 

κινδύνου, την επιλογή των καταλληλότερων μέσων χρηματοδότησης καθώς και 

τις τακτικές διαπραγμάτευσης για καλύτερα αποτελέσματα σε συμφωνίες,  

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Οι επιχειρηματίες πρέπει να κατανοούν και 

να εκτιμούν την συνεισφορά των εργαζομένων στην επιτυχία της επιχείρησής 

τους και να ενισχύουν τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, 

προσφέροντας οικονομικά κίνητρα στους εργαζομένους διατηρώντας μια 

πολιτική διαμοιρασμού των οφελών.  

 

Ωστόσο όπως συμπληρώνει, για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που προμηνύουν οι 

παραπάνω κατευθύνσεις: 
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 Θα πρέπει να έχουν δοθούν κίνητρα στον επιχειρηματία για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης του,  

 θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία – κατευθύνσεις από άλλους επιτυχημένους 

επιχειρηματίες μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπου θα συμβουλεύουν και 

θα βοηθούν  με την εμπειρία τους ως μέντορες,  

 θα πρέπει να παρέχεται διευρυμένη πρόσβαση στους επιχειρηματίες στα δίκτυα, 

στις χρηματοδοτήσεις και τις διεθνείς αγορές.  

 

 

2. Χρηματοδότηση και Μορφές επιχειρήσεων 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα είδη των επιχειρήσεων καθώς και οι τρόποι 

με τους οποίους μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις.  

2.1. Μορφές επιχειρήσεων 

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Δομής Ισότητας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας υπάρχουν δύο βασικές κατηγοριοποιήσεις των 

επιχειρήσεων. Η μια είναι οι ατομικές και η δεύτερη οι εταιρικές επιχειρήσεις. Στις 

εταιρικές επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες είναι τουλάχιστον δύο άτομα, οι εταίροι, και η 

εταιρική τους σχέση καθορίζεται ανάλογα με το είδος της εταιρείας.  

 

Οι εταιρείες διακρίνονται σε Προσωπικές και Κεφαλαιουχικές. Στις Προσωπικές 

εντάσσονται οι Ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) και οι Ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.). 

Αντίστοιχα στις Κεφαλαιουχικές εταιρείες, συγκαταλέγονται η Ανώνυμη Εταιρεία 

(Α.Ε.), οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).   

 

Ακόμη υπάρχει και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) που αποτελεί 

φορέα της Κοινωνικής Οικονομίας (Ν.4019/2011). Το συγκεκριμένο είδος επιχείρησης, 

αποσκοπεί στην προώθηση δράσεων συλλογικότητας και στην προστασία των 

συλλογικών αγαθών μέσω οικονομικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή 

ευρύτερου χαρακτήρα. Τέλος, δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών σχετικά με τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικολογία, την εκπαίδευση, 

την παροχή κοινής ωφέλειας, την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και την διατήρηση 

παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.  

 

Σχετικά με την Κοινωνική επιχειρηματικότητα, το 2012 ο Abu-Saifan σε άρθρο του είχε 

κατηγοριοποιήσει σε δύο κατηγορίες του επιχειρηματίες Κοινωνικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθούν. Στην πρώτη κατηγορία, 

εμφανίζει τις μη-κερδοσκοπικές εταιρείες με στρατηγική αύξηση κεφαλαίων, όπου θα 

τους επιτρέπει να λειτουργούν και να αξιοποιούν τα έσοδα που παρουσιάζουν για την 

ανάπτυξη και την συνέχιση της λειτουργίας και της δράσης τους με στόχο την 

περαιτέρω ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των κοινωνικών αξιών. Από την άλλη, στην 

δεύτερη κατηγορία τοποθετεί τους κοινωνικούς επιχειρηματίες που λειτουργούν μια 

εταιρεία τόσο κοινωνικού όσο και εμπορικού προφίλ, ενώ οι στρατηγικές τους 

κατευθύνονται με βάση την αποστολή των ιδιοκτητών οι οποίοι αποσκοπούν στο 

προσωπικό τους κέρδος. 
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Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των τύπων επιχειρήσεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω 

σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα  της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (www.esee.gr). 

 

2.1.1. Ατομική Επιχείρηση 

 

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή επιχείρησης. Η ευελιξία ως προς τις 

επιχειρηματικές αποφάσεις είναι το κύριο πλεονέκτημα που προσφέρει καθώς έτσι 

λαμβάνονται ευκολότερα αποφάσεις σχετικά με το είδος της δραστηριότητας, την 

επιλογή τεχνικών μεθόδων και του μεγέθους της παραγωγής. Ιδιαίτερα, στις 

περιπτώσεις όπου η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι υψίστης σημασίας, 

όπως σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (αγροτικές, βιοτεχνικές, εμπορικές) 

τα παραπάνω πλεονεκτήματα γίνονται ουσιώδη.  

 

2.1.2. Ομόρρυθμη Εταιρεία 

 

Για τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον 

μέρη, τα οποία μπορούν να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση 

του φυσικού προσώπου, βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει 

ολοκληρώσει το δέκατο-όγδοο έτος της ηλικίας του.  

 

Οι εταίροι ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους και την ευθύνη τους για όλες 

τις υποχρεώσεις της εταιρείας ακόμη και μετά την λύση της. Η ευθύνη των εταίρων δεν 

παύει και τυχόν υπάρχοντα χρέη  της εταιρείας τους επιβαρύνουν. Ομόρρυθμος εταίρος, 

είναι εκείνος που ευθύνεται απεριόριστα και εξ’ ολοκλήρου για τις εταιρικές 

υποχρεώσεις με την προσωπική του περιουσία. 

 

2.1.3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

 

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική 

προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και 

όχι οι εταίροι της. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης έχουν εμπορική 

δραστηριότητα, έστω και αν ο σκοπός τους δεν είναι εμπορικός. Παράλληλα, 

απαγορεύεται η άσκηση δραστηριοτήτων, όπως: 

 τραπεζικές δραστηριότητες, 

 ασφαλιστικές δραστηριότητες, 

 χρηματιστηριακές δραστηριότητες, 

 η διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, αμοιβαίων κεφαλαίων,  

 η χρηματοδοτική μίσθωση,  

 η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων,  

 η προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture 

capital) και οι αθλητικές δραστηριότητες.  

 

Η σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, συνήθως γίνεται από δύο 

τουλάχιστον πρόσωπα φυσικά ή νομικά. Ωστόσο, μια ΕΠΕ, μπορεί να συσταθεί και 

μόνο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (μονοπρόσωπη ΕΠΕ), με την προϋπόθεση ότι 

αυτό δεν έχει ήδη ιδρύσει άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Επιπλέον, μοναδικός εταίρος 

μονοπρόσωπης ΕΠΕ δεν μπορεί να είναι μονοπρόσωπη ΕΠΕ. 



22 

 

 

Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό μιας ΕΠΕ πέραν της περιορισμένης ευθύνης των 

εταίρων είναι η ορισμένη διάρκειά της αν και δεν ισχύει υποχρεωτικά. Ακόμη, η λήψη 

αποφάσεων γίνεται κατά πλειοψηφία πλέον του μισού αριθμού των εταίρων, που 

εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης οι όροι 

δημοσιότητας καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωή της είναι συγκεκριμένοι και τέλος 

εμφανίζει την ύπαρξη δυο οργάνων. Το ένα είναι της Γενικής Συνέλευσης και το άλλο 

του διαχειριστή ή των διαχειριστών. 

 

2.1.4. Ανώνυμη Εταιρεία 

 

Η Ανώνυμη εταιρεία είναι κάτι σχετικό με τις Ε.Π.Ε και τις Ο.Ε. ωστόσο 

διαφοροποιείται από αυτές. Αρχική διαφορά για παράδειγμα σε σύγκριση με τις Ο.Ε., 

αποτελεί το γεγονός πως για την σύσταση μια Α.Ε. ο νόμος απαιτεί το ελάχιστο εξήντα 

χιλιάδες ευρώ σαν ύψος μετοχικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να είναι 

καταβεβλημένο κατά την σύστασή της, ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι 

μετρητά. Η εναλλακτική είναι το κεφάλαιο αυτό να έχει την μορφή περιουσιακού 

στοιχείου με την απαίτηση όμως πριν γίνει αποδεκτό, να έχει προηγηθεί αποτίμηση της 

εν λόγο περιουσίας. 

 

Όσο αναφορά τα ιδρυτικά μέλη μιας Α.Ε., αυτά μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και 

νομικά πρόσωπα. Ιδρυτής μια Α.Ε., μπορεί να είναι όμως και ένα μόνο άτομο ή νομικό 

πρόσωπο (μονοπρόσωπη Α.Ε.) εάν συγκεντρώνει όλες τις μετοχές στην κατοχή του. 

 

Ουσιαστικά οι ανώνυμες εταιρείες αποτελούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, τα χρέη των 

οποίων επιβαρύνουν μονάχα τις ίδιες και την περιουσία τους. Είναι εμπορικές και 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 απαίτηση μεγάλου κεφαλαίου για την ίδρυση, 

 διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές ίσων μεριδίων,  

 οι όροι δημοσιότητας καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωή της είναι συγκεκριμένοι, 

 μακρά διάρκεια ζωής,  

 περιορισμένη ευθύνη των μετόχων, 

 ύπαρξη δύο οργάνων (Γεν. Συνέλευσης μετόχων / Διοικητικού Συμβουλίου) και  

 η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία. 

 

2.1.5. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

 

Όπως και στα προηγούμενα είδη των επιχειρήσεων, έτσι και στην Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία, οι ιδρυτές μπορούν να είναι από ένα και παραπάνω πρόσωπα 

είτε φυσικά είτε νομικά. 

 

Πρόκειται για μια εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία η οποία ευθύνεται αποκλειστικά 

με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που 

αναλαμβάνει ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές. Απαιτείται ένας τουλάχιστον εταίρος 

με μερίδιο που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά τουλάχιστον ενός ευρώ.  
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Άλλα χαρακτηριστικά για τις Ι.Κ.Ε. αποτελεί η περιορισμένη διάρκεια 12 ετίας που δεν 

είναι καταναγκαστική, το γεγονός πως η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται 

είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο 

ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. 

  

2.1.6. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

 

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες αναλόγως 

με τον σκοπό που εξυπηρετούν. Η πρώτη κατηγορία είναι ο τύπος Ένταξης και 

αναλαμβάνουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και την ένταξή τους στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή. Σε αυτού του τύπου της επιχείρηση, τουλάχιστον το 40 

% του προσωπικού θα πρέπει να ανήκει στις παραπάνω κατηγορία κοινωνικού προφίλ. 

Για την ίδρυση της χρειάζονται 7 μέλη και η ευθύνη τους περιορίζεται μόνο στο ποσό 

που θα καταβάλουν για την απόκτηση της συνεταιριστικής τους μερίδας και όχι έναντι 

των δανειστών της εταιρείας. 

 

Το δεύτερο είδος Κοιν.Σ.Ε. είναι Κοινωνικής Φροντίδας. Αυτές οι επιχειρήσεις, 

παράγουν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες που έχουν κοινωνικό και προνοιακό 

χαρακτήρα ικανοποιώντας πληθυσμιακές ομάδες όπως  ηλικιωμένους, βρέφη, άτομα με 

χρόνιες παθήσεις, κοκ. Για την ίδρυσή της, χρειάζονται 5 μέλη και η ευθύνη τους 

περιορίζεται μόνο στο ποσό που θα καταβάλουν για την απόκτηση της συνεταιριστικής 

τους μερίδας και όχι έναντι των δανειστών της εταιρείας. 

 

Το τρίτο και τελευταίο είδος Κοιν.Σ.Ε. είναι Κοινωνικού και Παραγωγικού Σκοπού. Οι 

εταιρείες αυτές προαγάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την απασχόληση, την 

ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Για 

την ίδρυσή της, χρειάζονται 5 μέλη και η ευθύνη τους περιορίζεται μόνο στο ποσό που 

θα καταβάλουν για την απόκτηση της συνεταιριστικής τους μερίδας και όχι έναντι των 

δανειστών της εταιρείας. 

 

Χαρακτηριστικό των εταιρειών Κοινωνικού ενδιαφέροντος, είναι ότι τα κέρδη τους δεν 

διανέμονται στα μέλη τους. Αυτό ισχύει μόνο αν είναι εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία. 

Γενικότερα, τα κέρδη διανέμονται ετησίως με τον ακόλουθο τρόπο: 

 5% για σχηματισμό αποθεματικού, 

 μέχρι 35% ως κίνητρο παραγωγικότητας στους εργαζομένους, 

 τουλάχιστον 60% για δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. 

 

Τέλος, όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Ε. έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. 

 

2.2. Τρόποι χρηματοδότησης επιχειρήσεων 

 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να 

αποκτήσει τα κεφάλαια που χρειάζεται προκειμένου να μπορεί να καλύπτει τις 

τρέχουσες ανάγκες της, την εκπλήρωση των σχεδίων που έχουν γίνει για επενδύσεις 

καθώς και άλλους σκοπούς.  
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Οι βασικές κατηγοριοποιήσεις είναι: 

 εσωτερικοί και εξωτερικοί τρόποι αύξησης κεφαλαίου, 

 δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και η  

 χρηματοδότηση κίνησης κεφαλαίου και χρηματοδότηση για επενδύσεις –

ικανοποίηση άλλων σκοπών 

 

Οι πιο σύνηθες μορφές χρηματοδότησης παρουσιάζονται παρακάτω
*
.  

 

2.2.1. Τραπεζικός δανεισμός  

 

Από τους πλέον συνηθισμένους τρόπους χρηματοδότησης, οι τράπεζες προσφέρουν δύο 

μεγάλες κατηγορίες δανείων τόσο για την ικανοποίηση του κεφαλαίου κίνησης 

(αποσκοπούν στην βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης) όσο και 

μακροπρόθεσμα δάνεια (ικανοποίηση αναγκών εγκατάστασης, εξοπλισμού, κοκ). Κατά 

κανόνα, τα μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και χαμηλότερα 

επιτόκια σε σχέση με τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης.  

 

Για τα κεφάλαια κίνησης, τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν 

ολοκληρωμένα πακέτα όπως τα ανοιχτά ή ανακυκλούμενα δάνεια και οι αλληλόχρεοι 

λογαριασμοί. Στα ανοιχτά δάνεια, δίνεται ένα πιστωτικό όριο στον πελάτη, ως το οποίο 

μπορεί να δανείζεται. Ο δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο 

της οφειλής του, ενώ μπορεί να επαναδανείζεται όταν έχει ανάγκη ως το όριο που του 

έχει χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται να επιστρέφει σε συγκεκριμένο διάστημα το 

κεφάλαιο που χρησιμοποίησε.  

 

Στα μακροχρόνια δάνεια για επαγγελματική στέγη, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει 

μέχρι και το 100% της αξίας του ακινήτου, ενώ η διάρκειά τους κυμαίνεται από 3 μέχρι 

30 χρόνια ανάλογα με την τράπεζα και τον πελάτη. Επιπλέον, στους νέους 

επιχειρηματίες οι τράπεζες παρέχουν συνήθως περίοδο χάριτος μέχρι δύο χρόνια, 

διάστημα κατά το οποίο πληρώνονται μόνο οι τόκοι ή μικρότερες δόσεις. Τα έξοδα 

δανείου, συνήθως δεν ξεπερνούν ούτε το 1% του δανείου.  

 

Από την άλλη, στα δάνεια αγοράς πάγιου εξοπλισμού, η διάρκεια αποπληρωμής τους 

φτάνει τα 15 χρόνια, ενώ η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει ολόκληρη την επένδυση 

της αγοράς του παγίου εξοπλισμού. Ακόμη, οι τράπεζες διευκολύνουν τους 

επιχειρηματίες με εκταμίευση είτε εφ’ άπαξ, είτε σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των 

αγορών. 

 

2.2.2. Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital) 

 

Οι Venture Capital εταιρείες, με αντάλλαγμα την απόκτηση ενός ποσοστού των 

μετοχών, χρηματοδοτούν άλλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό των μετοχών ποικίλει, 

εξαρτώμενο από το ύψος της χρηματοδότησης και το μέγεθος της χρηματοδοτούμενης 

επιχείρησης, αν και κατά κανόνα κυμαίνεται στα επίπεδα του 30%. Η χρονική διάρκεια 

της επένδυσης κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7 έτη, ενώ οι επιχειρήσεις που αποσπούν αυτή 

τη χρηματοδότηση, πρέπει να είναι δυναμικές, καινοτόμες, με επιχειρηματικές ιδέες και 

επιχειρηματικά σχέδια που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ώστε να ικανοποιούν και να 

                                                 
*
 Πηγή: ιστοσελίδα Γρ. Διασύνδεσης  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - http://www.career.aua.gr/ 
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πείσουν τις εταιρείες Venture Capital, ότι θα ανταμειφθούν για το ρίσκο που 

αναλαμβάνουν. 

 

2.2.3. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 

 

Οι θερμοκοιτίδες παρέχουν σε  νεοϊδρυόμενες και με προοπτικές ταχείας ανάπτυξης 

επιχειρήσεις χώρους και εξοπλισμό (κτιριακές εγκαταστάσεις, έπιπλα, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές κ.λπ.), υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

δίκτυο επαφών με πελάτες και προμηθευτές ή ακόμη και χρηματοδότηση (σε μικρό 

βαθμό). Η χρονική διάρκεια της επένδυσης των εταιρειών θερμοκοιτίδας, συνήθως 

είναι μεταξύ 6 και 18 μηνών. Σε αντάλλαγμα, οι νεοϊδρυθήσες εταιρείες παρέχουν ένα 

ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ή πληρωμές, ή γίνεται κάποιος μικτός 

διακανονισμός. 

 

Ο ρόλος των θερμοκοιτίδων, είναι να συμβάλουν στην ίδρυση και την πρώτη ανάπτυξη 

μιας νέας εταιρείας. Σκοπός αυτής της αρχικής στήριξης για σωστή υποδομή και 

επαγγελματική προετοιμασία, είναι η νέα εταιρεία να μπορέσει στη συνέχεια να 

διεκδικήσει μεγαλύτερα κεφάλαια (μέσω τραπεζικού δανεισμού ή εταιρειών Venture 

Capital) για την πρώτη της ευμεγέθη επένδυση που θα της επιτρέψει να αναπτυχθεί 

περαιτέρω και να επιβληθεί στην αγορά.   

 

2.2.4. Τεχνολογικά πάρκα 

 

Τα τεχνολογικά πάρκα αποτελούν μια αρκετά μεγάλη σε έκταση γεωγραφική περιοχή, 

όπου έχουν συγκεντρωθεί επιχειρήσεις, κατά προτίμηση μη παραγωγοί βιομηχανικών 

προϊόντων, με έντονες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στους νέους τομείς της 

οικονομίας που βασίζονται στη γνώση (πληροφορική - τηλεματική - βιοτεχνολογία - 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά.), μαζί με πανεπιστήμια, ερευνητικά ή τεχνολογικά 

κέντρα. Με αυτά τα πάρκα, επιτυγχάνεται η δημιουργία υποδομών για την προσέλκυση 

και εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε ένα ελκυστικό τεχνολογικό περιβάλλον, ενώ 

παράλληλα προσφέρονται υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης των 

επιχειρήσεων. 

 

2.2.5. Crowdfunding 

 

Το crowdfunding αποσκοπεί στη χρηματοδότηση κάποιου έργου/project ή κάποιας 

ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μέσω διαδικτύου μικρά ποσά ο 

καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων καλύπτεται ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο. 

Συνήθως το crowdfunding αφορά περιπτώσεις μικρο-χρηματοδότησης από 5.000-

50.000 ευρώ και δεν περιορίζεται σε επιχειρηματικές ιδέες. 

 

2.2.6. Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels) 

 

Αν και στην Ελλάδα, αυτής η μορφή χρηματοδότησης δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη 

όπως είναι διεθνώς, πρόσφατα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

(Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α.) προχώρησε στη δημιουργία Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων. 

Ουσιαστικά Επιχειρηματικοί άγγελοι είναι ιδιώτες επενδυτές που  διαθέτουν κεφάλαια 
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και επαγγελματική εμπειρία  σε ένα συγκεκριμένο χώρο τα οποία και διαθέτουν σε 

νέους επιχειρηματίες με τη μορφή μακροπρόθεσμης επένδυσης. 

 

2.2.7. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) 

 

Η Χρηματοδοτική Μίσθωση δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει ή 

να επεκτείνει τον παραγωγικό εξοπλισμό της χωρίς να διαθέσει τα δικά της κεφάλαια. 

Τα απαιτούμενα κεφάλαια διατίθενται από την εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης η 

οποία αγοράζει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες της επιχείρησης. Στην συνέχεια 

εκμισθώνει τον εξοπλισμό αυτόν στην επιχείρηση για προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα και για συγκεκριμένο μίσθωμα. Με την λήξη της σύμβασης η επιχείρηση έχει 

τη δυνατότητα να αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό το οποίο δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 5% της αξίας του εξοπλισμού. Μπορεί εναλλακτικά να 

επιστρέψει τον εξοπλισμό στην εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ή να συνεχίσει τη 

μίσθωση. 

 

2.2.8. Χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
ΕΣΠΑ  

 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) είναι το ελληνικό πρόγραμμα που 

διοχετεύει στην Ελλάδα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για 

εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, 

οι επιχειρήσεις ή οι ιδιώτες αιτούνται κεφάλαια και χρηματοδοτήσεις προκειμένου να 

επιτευχθούν οι Ευρωπαϊκοί στόχοι και σκοποί που ορίζονται. Οι υποβολές αυτές, 

διεξάγονται σε χρονικά περιορισμένες περιόδους υποβολών, που προαναγγέλλονται 

από τα εκάστοτε αρμόδια Υπουργεία. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μαζικά, 

δημοσιεύονται τα αποτελέσματα και στη συνέχεια δίνεται διορία ενός έως τριών ετών 

για την υλοποίηση τους.  

 

Η χρηματοδότηση είναι ένα ποσοστό της επένδυσης  ή φοροαπαλλαγές (συνήθως κατά 

40-60%), με προαπαιτούμενο τα εξοφλημένα παραστατικά των δαπανών, τα οποία 

εξετάζονται με επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή 

χρηματοδότησης, αν μπορέσει να συνδυαστεί με έναν ή περισσότερους από τους 

λοιπούς τρόπους που αναφέρθηκαν (τράπεζα, κ.α.). 

 

3. Πολιτικές Ε.Ε. για την αύξηση ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας – ‘Ευρώπη 2020’ 
 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει καθημερινά όλες τις παγκόσμιες προκλήσεις (οικονομική 

κρίση, πληθωρισμό, κοινωνικά φαινόμενα, περιβαλλοντικές συνέπειες κοκ) με 

στρατηγικές και μέτρα που επιδιώκουν να τονώνουν την ανταγωνιστικότητά της και 

την ευημερία των πολιτών της προκειμένου να επιτυγχάνει την ανάπτυξή της και την 

ομαλή συνύπαρξη όλων των κρατών μελών της υπό ένα κλίμα αλληλοσυμπαράστασης 

και ολοκλήρωσης.  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού λαμβάνει μέτρα, επενδύει 

κεφάλαια και καθοδηγεί κάθε χώρα ξεχωριστά, προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις 

προσδοκώντας στην δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς διαφοροποιήσεις και έντονες 
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αποστάσεις μεταξύ τις πολιτών της. Εφαρμογή σε αυτές των πολιτικές, στοχεύει να 

δώσει η στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’ που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

την 17
η
 Ιουνίου 2010.  

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

<<  Η "Ευρώπη 2020" είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη 

δεκαετία. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, θέλουμε η ΕΕ να γίνει μια έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες θα 

βοηθήσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 

παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. >> Το σύνολο που πλαισίου της 

στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ (στόχοι, προτεραιότητες και πρωτοβουλίες) παρουσιάζεται 

στο παρακάτω πίνακα/Εικόνα. 

 

 

 

 

 

Κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του σε πολλαπλά επίπεδα, 

μετατρέπει τους παραπάνω ευρωπαϊκούς στόχους σε εθνικούς στρατηγικούς στόχους. 

Οι στόχοι αυτοί, θα επιτευχθούν μέσα από δράσεις που συντονίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αναλύει λεπτομερώς τα επιμέρους προγράμματα για κάθε 

χώρα καταρτίζοντας κάποιες προτεινόμενες συστάσεις για ένα διάστημα 12 με 18 

μηνών. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού,  έχει θεσπιστεί ένας εξαμηνιαίος κύκλος 

συντονισμού οικονομικής πολιτικής, το ‘Ευρωπαϊκό Εξάμηνο’, που καθορίζει τις 

προτεραιότητες της ΕΕ το επόμενο έτος.  

3 

προτεραιότητες

5 στόχοι

Απασχόληση 

του 75% των 

ατόμων 

ηλικίας 20-

64 ετών

Το 3% του 

ΑΕΠ της ΕΕ 

πρέπει να 

επενδύεται σε 

Ε&Α

Μείωση κατά 

τουλάχιστον 20 

εκατομμύρια των 

ανθρώπων που 

βρίσκονται ή 

κινδυνεύουν να 

βρεθούν σε 

κατάσταση φτώχειας 

και κοινωνικού 

αποκλεισμού

‘Ευρωπαϊκή πλατφόρμα 

κατά της φτώχειας και του 

κοινοτικού αποκλεισμού’
‘Νεολαία σε κίνηση’

Μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 20%, αύξηση 

μεριδίου των 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε μια τελική 

κατανάλωση της τάξης 

του 20% και βελτίωση 

της ενεργειακής 

απόδοσης κατά 20%

Μείωση κατά 10% του 

ποσοστού 

εγκατάλειψης  του 

σχολείου και 

ολοκλήρωση της 

τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

τουλάχιστον το 40% 

της ηλικιακής 

κατηγορίας των 30-34 

ετών

Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’

Έξυπνη Ανάπτυξη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Χωρίς Αποκλεισμούς 

Ανάπτυξη

7 πρωτοβουλίες

‘Ψηφιακή Ατζέντα ή θεματολόγιο για την 

Ευρώπη’

‘Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποδοτικά 

τους πόρους’

‘Ατζέντα για νέες 

δεξιότητες και θέσεις 

εργασίας’

‘Ένωση Καινοτομίας’
‘Μια βιομηχανική πολιτική 

για την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης’

Εικόνα 4: Στρατηγική 'Ευρώπη 2020' - Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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3.1. ΕΣΠΑ 2014-2020 (ανάπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη) και 
Επιχειρηματικότητα 

 

 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 – 2020, σύμφωνα με 

την ομώνυμη και επίσημη ιστοσελίδα του
*
, αξιοποιώντας σημαντικούς πόρους 

προερχόμενοι από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 

αποτελεί τον βασικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας. Ουσιαστικά το ΕΣΠΑ, 

συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ 

επιδιώκοντας στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας, της 

οικονομικής κρίσης καθώς και των προβλημάτων (οικονομικών και κοινωνικών) που 

αυτή δημιούργησε.   

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα προέλθει μέσα από την εφαρμογή του συνόλου 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (που παρουσιάζονται παρακάτω), διατηρώντας 

ακέραιη την βάση των πέντε χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί, και 

είναι:  

 

 η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η 

μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την 

αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, 

 η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού – η 

ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση, 

 η προστασία του περιβάλλοντος – η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον, 

 η ανάπτυξη – ο εκσυγχρονισμός – η ολοκλήρωση των υποδομών για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 

 και τέλος η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 

 

 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες όπως αναλύονται 

αμέσως παρακάτω. Οι κατηγορίες αυτές, είναι τα 7 Τομεακά ΕΠ, τα 13 Περιφερειακά 

ΕΠ και τα 11 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (Εικόνα 5).  

                                                 
*
 https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx 
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Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - (ΕΠΑνΕΚ). Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στην μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με 

αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη 

δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη 

μόχλευση ιδιωτικών πόρων.  

 

Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν τέσσερα προγράμματα που αποσκοπούν στην δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ένα από τα τρέχοντα 

προγράμματα ΕΣΠΑ είναι αυτό για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Με αυτό το πρόγραμμα επιχειρείται τόσο η μεγέθυνση 

της οικονομίας, όσο και η μείωση του σημαντικά αυξημένου ποσοστού ανεργίας των 

νέων εξειδικευμένων επιστημόνων. Ένα επίσης σημαντικό πρόγραμμα που ενισχύει και 

προάγει τις δράσεις καινοτομίας και την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων είναι αυτό 

της «Νεοφυούς επιχειρηματικότητας», μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στους 

ανέργους να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και επενδύσεις στην χώρα μας.  

 

Ένα τρίτο πρόγραμμα στοχεύει στην «Αναβάθμιση των πολύ μικρών και μικρών 

υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

και αφορά κυρίως μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

βιομηχανίας τροφίμων, στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες και στις 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον, την ενέργεια και τις τεχνολογίες 

ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα 

– Κύπρος 2014-2020

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα 

– Ιταλία 2014-2020

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα 

– Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM) 2014-2020

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα 

– Αλβανία 2014-2020

Πρόγραμμα Διακρατικής 

Συνεργασίας Interreg V-B 

"Βαλκανική-Μεσόγειος"

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΕΠ Κρήτης

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα 

– Βουλγαρία 2014-2020

ΠΕΠ Θεσσαλίας

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΠ Αττικής

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

ΠΕΠ Πελοποννήσου

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

ΠΕΠ Ηπείρου

Τομεακά ΕΠ Περιφερειακά ΕΠ 
Προγράμματα Εδαφικής 

Συνεργασίας

ΕΣΠΑ 2014-2020  -  Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

Εικόνα 5: Επιχειρησιακά Προγράμματα - ΕΣΠΑ 14-20 - Πηγή: www.espa.gr 
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πληροφορικής και επικοινωνίας. Τέλος, ένα εξίσου σημαντικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 

στοχεύει στην «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», και 

απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

αναβαθμιστούν και να αναπτυχθούν περισσότερο.  

 

4. Κριτήρια Μέτρησης Επιχειρηματικότητας στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά – Συγκριτική ανάλυση 
 

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας, θα αναλυθούν οι βασικότεροι δέκα διαφορετικοί 

παράγοντες, που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και μπορούν να αποτελέσουν 

κίνητρο ή αντικίνητρο, κατά την επιλογή χώρας προς δραστηριοποίηση, από έναν 

επιχειρηματία.  

 

Η προσέγγισή του συγγραφέα, για κάθε ένα παράγοντα, γίνεται σε δύο στάδια. Σε 

πρώτη φάση, περιγράφεται το τι ισχύει στην Ελλάδα ενώ σε δεύτερο επίπεδο, 

παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς από άλλες χώρες. 

Για να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα μεταξύ των διαφορετικών οικονομιών, για κάθε 

παράγοντα, οι υποθέσεις που γίνονται παρουσιάζονται στο Παράρτημα.   

 

Οι δέκα παράγοντες επιχειρηματικότητας που θα αναλυθούν είναι: 

 Έναρξη επιχείρησης 

 Έκδοση οικοδομικής άδειας 

 Σύνδεση ηλεκτρισμού 

 Καταχώριση μεταβίβασης ακινήτου 

 Δυνατότητες πίστωσης 

 Προστασία επενδυτών μειοψηφίας μετοχών 

 Πληρωμή φόρων 

 Διασυνοριακό εμπόριο 

 Λύση συμβάσεων μέσω δικαστηρίου 

 Δεδομένα αγοράς εργασίας 

 

Οι πηγές των διαδικασιών και των πρακτικών που θα αναλυθούν σε αυτό το μέρος, 

βασίζονται σε αναφορές του προφίλ της οικονομίας της εκάστοτε χώρας που θα 

αναφερθεί, από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group) για το 

2016
*
. Το ίδιο, ισχύει και για τις υποθέσεις που χρησιμοποιούνται στο Παράρτημα 

προκειμένου να γίνεται σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των διαφόρων οικονομιών.  

 

4.1. Έναρξη επιχείρησης 

 

Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η επίσημη καταχώρηση - καταγραφή των 

επιχειρήσεων τόσο για τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρηματίες όσο και για το 

προσωπικό της επιχείρησής τους. Με την επίσημη καταγραφή τους, τα νομικά πρόσωπα 

αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες και ιδρύματα όπως τα δικαστήρια, οι τράπεζες, ή οι 

                                                 
*
 Η αξιοποίηση των πληροφοριών και η μετάφραση δεν δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα και 

δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως επίσημη μετάφραση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα 

δεν θα ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή λάθος σε αυτή την μετάφραση. 
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νέες αγορές. Ακόμη, οι υπάλληλοι των νέων επιχειρήσεων, αποκτούν προστασία και 

δικαιώματα που τους παρέχουν οι νόμοι.  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), 

όπου μέσα από το εκάστοτε νομικό πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες έχουν προστατευμένα τα 

προσωπικά περιουσιακά τους στοιχεία, άσχετα από την οικονομική ευθύνη των 

επενδύσεών τους.  Έτσι γίνεται σαφές πως όταν η κυβέρνηση ενός κράτους διευκολύνει 

τις διαδικασίες για την επίσημη εγγραφή μιας επιχείρησης, όλο και περισσότεροι 

επιχειρηματίες αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στην χώρα αυτή, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα και περισσότερες θέσεις εργασίας, πέρα του ότι παράγονται και 

περισσότερα έσοδα για το ίδιο το κράτος.  

 

4.1.1. Τι ισχύει στην Ελλάδα 

 

Η επίσημη εγγραφή μιας επιχείρησης στην Ελλάδα, αποτελείται από πέντε διαδικασίες, 

απαιτεί δεκατρείς ημέρες και κοστίζει 2,2% του κατά κεφαλήν εισοδήματος της χώρας 

χωρίς να απαιτείται καθόλου ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο.  

 

Το ελληνικό κράτος, από το 2012 έχει κάνει μεταβολές προκειμένου να διευκολύνει την 

εισαγωγή στα μητρώα νέων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 εισήγαγε μια 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνδέει διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Ακολούθησε, 

το 2014, η κατάργηση της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης που υπήρχε για τις 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κάνοντας ταυτόχρονα και πιο απλούστερη την μορφή 

της. Τέλος, το 2015 το ελληνικό κράτος προσπάθησε να τονώσει εκ νέου την 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, μειώνοντας τα κόστη εγγραφής. Παρόλα αυτά 

συγκριτικά με άλλες χώρες, παρέμεινε μια αρκετά γραφειοκρατική διαδικασία καθώς η 

ολοκλήρωση της επίσημης καταγραφής μιας επιχείρησης περνά  από τα παρακάτω 

πέντε στάδια. 

 

Σε πρώτη φάση, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει από την αντίστοιχη 

Εφοριακή Αρχή (Δ.Ο.Υ.) όπου υπάγονται (ή μέσω διαδικτύου), μια φορολογική 

ενημερότητα τύπου Α7 ούτως ώστε να αποδεικνύεται ότι οι ιδρυτές της νεοσύστατης 

επιχείρησης δεν έχουν εκκρεμείς φόρους και είναι σε θέση να ξεκινήσουν μια 

επιχείρηση.  

 

Στην συνέχεια, κατατίθεται η αίτηση και οι μορφές της επιχείρησης στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Το κόστος είναι ενενήντα ευρώ για την ενσωμάτωση της 

εταιρείας, δέκα ευρώ για την υποβολή των εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ, ενώ προαιρετικά 

γίνεται και χρέωση δέκα ευρώ για την καταχώριση της νέας επιχείρησης στο Εμπορικό 

Επιμελητήριο Αθηνών με εκατό ευρώ συνδρομή για το πρώτο έτος.  

 

Όσο αφορά το καταστατικό της εταιρείας, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

 Την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης 

 Την έδρα ή την ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων 

 Τη σφραγίδα της επιχείρησης 

 Το αντικείμενο της επιχείρησης 

 Πιστοποίηση ότι η επιχείρηση είναι ιδιωτική 

 Τα ποσοστά των εταίρων κατά κατηγορία και την αξία αυτών σύμφωνα με τα 

άρθρα 77 έως 79, καθώς και το κεφάλαιο της επιχείρησης 

 Το άθροισμα των μερών της επιχείρησης 
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 Ο Αρχικός αριθμός των τμημάτων του κάθε εταίρου και την κατηγορία της 

συμμετοχής που τους αντιστοιχούν 

 Πως διοικείται και πως εκπροσωπείται η εταιρεία καθώς και ποια θα είναι η 

διάρκεια ζωής της 

 

Επιπλέον, οι ιδρυτές καταβάλουν και αντίγραφα των δελτίων αστυνομικής  ταυτότητας 

και αιτούνται από το Γ.Ε.ΜΗ η εταιρική πράξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, 

όπως ορίζει ο νόμος, καθώς και να σταλεί ειδοποίηση για την νέα εταιρεία στον 

Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).  

 

Επιπλέον, οι ιδρυτές θα πρέπει να δημιουργήσουν την σφραγίδα της εταιρείας 

προκειμένου να μπορούν να σφραγίζουν τα βιβλία της εταιρείας που ελέγχει η 

Εφοριακή Αρχή και για να εξυπηρετείται από τις τράπεζες. Την ίδια στιγμή, εφόσον η 

εταιρεία έχει κατοχυρωθεί, ο ιδρυτής οφείλει να εγγραφεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) σαν εργοδότης όπου λαμβάνει κωδικούς για ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή των εργαζομένων στο ΙΚΑ 

καθώς και του ιδίου στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).  

 

4.1.2. Βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών 

 

Η αντίστοιχη διαδικασία για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης με τα ίδια 

χαρακτηριστικά στην Νέα Ζηλανδία απαιτεί μόλις μισή ημέρα καθώς γίνεται 

διαδικτυακά. Αφορά μια μόνο διαδικασία και ο ενδιαφερόμενος νέος επιχειρηματίας, 

χρειάζεται το 0,3% του κατά κεφαλήν εισοδήματος της χώρας για να ξεκινήσει. 

 

Ουσιαστικά μέσω online αίτησης, επιτυγχάνεται η άμεση εγγραφή της επιχείρησης στο 

Γραφείο Επιχειρήσεων περιλαμβάνοντας παράλληλα τόσο την εγγραφή της 

νεοσύστατης εταιρείας για τον Φόρο Αγαθών και Υπηρεσιών, όσο και την απόκτηση 

μοναδικού αριθμού στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) της χώρας.  

 

Αρχικά, ο νέος επιχειρηματίας μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας του Γραφείου 

Εταιρειών της Νέας Ζηλανδίας (www.companies.govt.nz) κάνει κράτηση για το όνομα 

που θα έχει η επιχείρηση η οποία του δίνει περιθώριο 20 ημερών. Για να έχει ισχύ η 

σύσταση της επιχείρησης, χρειάζονται τουλάχιστον ένα όνομα κρατημένο από τον 

Έφορο Εταιρειών, μια μετοχή, έναν μέτοχο, ένα διευθυντή, μια έδρα και μια διεύθυνση 

υπηρεσιών. Έτσι με την αίτηση καταβάλλεται και το αντίστοιχο τέλος εγγραφής.  

 

Στην συνέχεια, η αίτηση βρίσκεται υπό επεξεργασία / αξιολόγηση, και με την 

ολοκλήρωσή της, ο ιδρυτής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μαζί με τα αντίστοιχα έντυπα συγκατάθεσης του διευθυντή και του 

μετόχου που εκδόθηκαν από το Γραφείο Εταιρειών. Ο αιτών, στέλνει τα έντυπα με φαξ 

πίσω στην υπηρεσία εντός του διαστήματος των είκοσι ήμερων, αφού φέρουν την 

υπογραφή του διευθυντή και των μετόχων. Εντός μερικών λεπτών, και εφόσον έχουν 

γίνει αποδεκτά, λαμβάνει πάλι ηλεκτρονικά, το πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας.   

 

Όσο αναφορά την απόκτηση αριθμού ΤΕΠ της επιχείρησης και την εγγραφή για τον 

Φόρο Αγαθών και Υπηρεσιών, ο επιχειρηματίας παράλληλα με την παραπάνω 

διαδικασία, πάλι μέσω διαδικτυακής διαδικασίας καταθέτει τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Στοιχεία επικοινωνίας 

 Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης 

http://www.companies.govt.nz/
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 Τον αριθμό των εργαζομένων και των εργολάβων 

 Τον αριθμό ΤΕΠ της επιχείρησης, τον αριθμό ΤΕΠ κάθε Διευθυντή, και κάθε 

μετόχου κάτοικο Νέας Ζηλανδίας  

 Το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον τόπο εγκατάστασης 

της εταιρείας και την διεύθυνση της 

 Την Εμπορική επωνυμία της επιχείρησης αν διαφέρει από την Επιχειρηματική, 

λεπτομέρειες για επικοινωνία με την επιχείρηση, καθώς και περιγραφή και 

κωδικό της επιχειρησιακής βιομηχανίας που θα δραστηριοποιείται 

 Εάν παρέχεται ή όχι ο φόρος Fringe (Φόρος για τις μη-χρηματικές παροχές των 

εργαζομένων – Τύπου Bonus) 

 Φορολογικός Αριθμός Αγαθών και Υπηρεσιών, για τον τρόπο καταβολής του, 

το πώς να καταβάλλονται οι επιστροφές και άλλες λεπτομέρειες που 

αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.businessdescription.co.nz 

 

Αντίστοιχα εύκολη και σύντομη, είναι η σύσταση μιας εταιρείας στη γειτονική Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.). Παρομοίως με την Νέα 

Ζηλανδία, η όλη διαδικασία διαρκεί μόλις μια ημέρα και κοστίζει 0,10% του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος της χώρας.  

 

Στην Π.Γ.Δ.Μ. σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η καταγραφή των ΕΠΕ διεξάγεται με 

ηλεκτρονικό τρόπο, με την συμβολή των εξουσιοδοτημένων επίσημων αντιπροσώπων 

Συμβούλων όπου και είναι τα μόνα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να υποβάλουν αιτήσεις 

στο Κεντρικό Μητρώο. Μάλιστα, η όλη διαδικασία εγγραφής της εταιρείας 

ολοκληρώνεται από τα συγκεκριμένα σημεία όπου βρίσκονται αυτοί οι αντιπρόσωποι. 

 

Οι εξουσιοδοτημένοι Σύμβουλοι, έχουν δημόσια άδεια να προετοιμάζουν την αίτηση 

και τις συνοδευτικές πράξεις της εταιρείας, καθώς επίσης και να μετατρέπουν τα 

έγγραφα που εκδίδονται από άλλα όργανα που απαιτούνται για την ίδρυση της 

εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή, για την ψηφιακή υπογραφή και να τα υποβάλουν 

μέσω του υπάρχοντος συστήματος για την ηλεκτρονική καταχώρηση στο Κεντρικό 

Μητρώο. Επιπλέον, λειτουργούν αποκλειστικά στο όνομα και για λογαριασμό των 

διαφόρων μερών. Με αυτό τον τρόπο, στην Π.Γ.Δ.Μ. η ανάγκη για συμβολαιογραφικές 

πράξεις των εγγράφων έχουν πλέον εξαλειφθεί εντελώς καθώς πάλι οι πράκτορες 

καταχώρισης, έχουν δημόσια άδεια και αρμοδιότητα να προσδιορίσουν την ταυτότητα 

των συμμετεχόντων.  

 

Η διαδικασία σύστασης της εταιρείας, είναι δωρεάν από το 2015 και περιλαμβάνει την 

εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εμπορίου, παρέχοντας τον στατιστικό αριθμό ΕΠΕ, 

το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, την εγγραφή της εταιρείας στην 

Εφορία και στο Γραφείο Δημοσίων Εσόδων, καθώς και τη δημοσίευση της 

ανακοίνωσης για τον σχηματισμό της ΕΠΕ στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Μητρώου. 

Αμέσως μετά την σύσταση της εταιρείας, μέσω συνδεδεμένου συστήματος CRM 

γίνεται αυτόματα και η εγγραφή της πρώτης απασχόλησης των ιδιοκτητών στον 

Οργανισμό Απασχόλησης όσο και των εργαζομένων στο κοινωνικό ταμείο. Τέλος, 

απομένει η απόκτηση σφραγίδας της επιχείρησης, καθώς αν και δεν απαιτείται από τον 

νόμο, χρειάζεται σε κάθε εταιρικό έγγραφο. 

 

Τέλος, εξίσου σύντομη και προνομιακή διαδικασία σύστασης μιας επιχείρησης 

ακολουθείται και από τον Καναδά. Πρόκειται για μια διαδικασία δύο σταδίων οι οποίες 

όμως δεν διαρκούν περισσότερο από μιάμιση ημέρα και κοστίζουν το 0,40% του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος.  

http://www.businessdescription.co.nz/
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Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με την καταβολή διακοσίων Καναδικών δολαρίων 

και ολοκληρώνεται με την κατάθεση μόλις τριών εγγράφων που κατατίθενται 

διαδικτυακά τόσο για την Ομοσπονδιακή Σύσταση της εταιρείας όσο και για την 

εγγραφή στο Περιφερειακό - Επαρχιακό Γραφείο στο οποίο θα δραστηριοποιείται η 

νεοσύστατη επιχείρηση. Τα απαραίτητα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

 Άρθρα του καταστατικού της εταιρείας  

 Η αρχική εγγεγραμμένη διεύθυνση των γραφείων και τα μέλη του πρώτου 

Διοικητικού συμβουλίου και  

 Η φόρμα Περιφερειακής - Επαρχιακής εγγραφής 

 

Αξίζει εδώ να αναφερθεί, πως αν μια επιχείρηση θέλει να δραστηριοποιηθεί και σε 

άλλη Καναδική Επαρχία, θα πρέπει εκ νέου να δηλωθεί το αρμόδιο κατά περίπτωση 

Περιφερειακό – Επαρχιακό Γραφείο, ή να το δηλώσει εξαρχής κατά την αρχική της 

αίτηση. Επίσης, για να κατοχυρωθεί η επωνυμία της νέας επιχείρησης, ενδέχεται να 

διεξαχθεί έρευνα για την δυνατότητα ανάληψης του συγκεκριμένου τίτλου μέσω του 

Καναδικού κυβερνητικού ηλεκτρονικού συστήματος αναζήτησης εταιρικών επωνυμιών 

NUANS, και να συμπεριληφθεί η αναφορά από την συγκεκριμένη αναζήτηση στην 

διαδικασία της αίτησης. 

 

Μόλις μια εταιρεία έχει δημιουργηθεί, αποστέλλονται οι πληροφορίες της εταιρείας 

στον Καναδικό Οργανισμό Εσόδων, προκειμένου να αποκτήσουν Επιχειρησιακό 

Αριθμό με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Νομικού Προσώπου. Αυτός ο αριθμός 

μπορεί να προσεγγιστεί μέσα σε μια ημέρα από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των 

ομοσπονδιακών εταιρειών στην ιστοσελίδα της Βιομηχανίας του Καναδά. 

 

Επίσης, όσες επιχειρήσεις παρουσιάζουν Κύκλο Εργασιών άνω των τριάντα χιλιάδων 

Καναδικών δολαρίων ανά τρίμηνη βάση, οφείλουν να εγγράφονται στην Καναδική 

Αρχή Εσόδων (CAR) για να καταβάλουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που 

σχετίζεται με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών (Goods & Services Tax - GST) και 

στον Εναρμονισμένο Φόρο Πωλήσεων (Harmonized Sales Tax - HST). Η εγγραφή 

γίνεται διαδικτυακά, και είναι δωρεάν για την επιχείρηση. 

 

4.1.3. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο παρακάτω πίνακα όλες οι 

λεπτομέρειες για κάθε χώρα στην κατηγορία Έναρξη επιχείρησης. 

 

Πίνακας 2: Σύγκριση χωρών για Έναρξη Επιχείρησης 

 

Χώρα 
Πλήθος 

Διαδικασιών 

Ημέρες για 

την 

ολοκλήρωση 

Κόστος (% του 

κατά κεφαλήν 

εισοδήματος 

της χώρας) 

Ελάχιστο 

Κεφάλαιο 

Εκκίνησης 

Κατάταξη 

Ελλάδα 5 13 2,2 0 4 

Νέα 

Ζηλανδία 
1 0,5 0,3 0 1 

Π.Γ.Δ.Μ. 1 1 0,1 0 2 

Καναδάς 2 1,5 0,4 0 3 
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4.2. Έκδοση οικοδομικής άδειας 

 

Ο κλάδος των κατασκευών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε οικονομία και οι 

κανονισμοί που τον διέπουν αποτελούν κομμάτι κρίσιμης σημασίας για την προστασία 

του κοινού συμφέροντος μιας κοινωνίας. Πολλές κατασκευαστικές εταιρείες 

αναγκάζονται να αποχωρήσουν, καθώς η τήρηση όλων των προϋποθέσεων και των 

αυστηρών κανονισμών που ισχύουν, εκτοξεύουν τις δαπάνες σε χρόνο και χρήμα. Τα 

μονοπάτια μέσω δωροδοκιών για παράνομες κατασκευές ή επιθεωρήσεις, θέτουν σε 

μεγάλο κίνδυνο την δημόσια υγεία και προκαλούν ακόμη χειρότερα προβλήματα σε 

κάθε κράτος.  

 

Όλα τα παραπάνω, κάνουν επιτακτικό για κάθε χώρα το ζήτημα για αποτελεσματικές 

διαδικασίες έκδοσης άδειας και κατασκευής ενός κτιρίου. Θα δούμε στην συνέχεια πως, 

όταν η συμμόρφωση στους κανονισμούς είναι απλή διαδικασία, άμεση και οικονομική 

επωφελείται ολόκληρη η κοινωνία και η οικονομία ενός κράτους.  

 

Παρακάτω θα αναλυθούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για μια επιχείρηση στον 

κλάδο των κατασκευών προκειμένου να ολοκληρώσει την κατασκευή μιας αποθήκης 

(οι προϋποθέσεις της οποίας, αναφέρονται στο Παράρτημα) αναφερόμενοι παράλληλα 

στον χρόνο και το κόστος που δεσμεύονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η 

ανάλυση αυτή, συγκρίνει τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην Ελλάδα, με εκείνες 

άλλων χωρών, που ακολουθούν ακόμη καλύτερες πρακτικές. 

4.2.1. Τι ισχύει στην Ελλάδα 

 

Στην χώρα μας, η ολοκλήρωση για την κατασκευή μιας αποθήκης από την αίτηση για 

οικοδομική άδεια μέχρι και την ολοκλήρωση και την έκδοση όλων των απαραίτητων 

εργασιών - πιστοποιητικών, διαρκεί εκατόν εικοσιτέσσερις ημέρες. Το κόστος, 

ανέρχεται στο 1,8% της εκτιμώμενης αξίας της αποθήκης (με βάση τις υποθέσεις του 

Παραρτήματος, η εκτιμώμενη αξία είναι 818.237 Ευρώ).  

 

Για να ολοκληρωθεί η κατασκευή, περνά από δεκαοχτώ στάδια, αποδεικνύοντας ότι 

παραμένει μια αρκετά μακροσκελής και χρονοβόρα διαδικασία που χωρά αρκετά 

περιθώρια βελτίωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 2013 προκειμένου να περιοριστεί 

η σπατάλη χρόνου, το Ελληνικό κράτος θέσπισε την αυστηρή τήρηση χρονικών ορίων 

στην αξιολόγηση των αιτήσεων χορήγησης οικοδομικής άδειας στους Δήμους.   

 

Συνοπτικά, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να γίνει η επίσημη 

καταχώρηση του νέου κτιρίου στον Δήμο είναι: 

 

 Υποβολή αίτησης και απόκτηση Πιστοποιητικού Εκκαθάρισης από την 

Αρχαιολογική Εποπτική Αρχή  

 

Υποχρεωτικά οι κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα- με δραστηριοποίηση στην 

Αθήνα, υποβάλουν αίτημα μαζί με τις απαιτούμενες τεκμηριώσεις προς την 

Αρχαιολογική Εποπτική Αρχή προκειμένου να ελεγχθεί ο τόπος (κατόπιν επίσκεψης) 

και να εκδοθεί Πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν αρχαιολογικά 

ευρήματα στη γη. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 10 έως 15 ημέρες. 
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 Απόκτηση έγκρισης για Πιστοποίηση δραστικού συστήματος πυροπροστασίας 

και αντίγραφο του Πιστοποιητικού Κτηματολογίου 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4156/2013, ο μηχανικός του κτιρίου είναι εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος για την πυρασφάλεια του νέου κτιρίου, αλλά στην πράξη, η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία εξακολουθεί να εξετάζει τα σχέδια και να εκδίδει το πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας. Προκειμένου να λάβει την έγκριση πυροπροστασίας, ο πιστοποιημένος 

μηχανικός θα πρέπει να ολοκληρώσει μια μελέτη όπου θα αναφέρει τι πρέπει να γίνει 

και να συνοδεύεται από τα τεχνικά σχέδια της αποθήκης.  

 

 Απόκτηση πιστοποίησης από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) για την σκοπιμότητα του έργου και απόδειξη 

προκαταβολής προς το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) 

 

Η ΕΥΔΑΠ, χωρίς καθυστερήσεις επιβεβαιώνει ότι το κτίριο μπορεί να συνδεθεί σε ένα 

τοπικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Ωστόσο, αναλόγως την τοποθεσία της 

αποθήκης, ενδέχεται να απαιτείται μελέτη ελέγχου της κυκλοφορίας στην αρχική φάση 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία της αποθήκης δεν θα επιβαρύνει την 

κυκλοφορία.  

 

Κίνδυνος επιπλέον καθυστερήσεων, μπορεί να προκύψει και με την επαναλαμβανόμενη 

πληρωμή προκαταβολής στο Ι.Κ.Α. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί ο νόμος προβλέπει 

πως κάθε μεμονωμένο έργο κτιρίου, πρέπει να υποβάλλεται σε μια προ-εκτίμηση και να 

καταβάλλονται οι αναμενόμενες δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με τον κατά 

προσέγγιση υπολογισμό του αριθμού των εργάσιμων ημερών και της ελάχιστης 

αμοιβής για κάθε εργαζόμενο), ως προϋπόθεση για να υποβληθεί η αίτηση για άδεια 

οικοδόμησης.   

 

 Αίτηση και λήψη αρχικής άδειας / έγκρισης από το Δήμο και στην συνέχεια 

οικοδομικής άδειας από το Δήμο 

 

Σε πρώτη φάση ο αρχιτέκτονας του κτιρίου υποβάλλει τα γενικά σχέδια του κτιρίου, το 

τοπογραφικό σχέδιο, και τα έγγραφα της ιδιοκτησίας της αποθήκης. Αφού εξεταστούν 

από μηχανικό του Δήμου, ο Δήμος εκδίδει την αρχική άδεια / έγκριση για τον 

κατασκευαστή η οποία όμως, δεν επιτρέπει να αρχίσει η κατασκευή. Η άδεια ισχύει για 

ένα έτος, κατά το οποίο, πρέπει να υποβληθούν τα λεπτομερή σχέδια του μηχανικού.  

 

Μόλις υποβληθούν τα λεπτομερή σχέδια του μηχανικού (αρχιτεκτονικά, μηχανικά και 

διαρθρωτικά σχέδια), ο Δήμος τα αρχειοθετεί και χωρίς να ελέγξει για την ακρίβεια 

τους (βάσει νόμου δεν χρειάζεται καθώς είναι ευθύνη του μηχανικού του κτιρίου), 

δέχεται απλά την τεκμηρίωση για τα αρχεία. Κατόπιν ακολουθούν οι καταβολές των 

διαφόρων τελών όπως ο δημοτικός φόρος της τάξης του 1,5% της αξίας της αποθήκης 

και η απόδειξη πληρωμής προς το Ι.Κ.Α.  

 

Μόλις ο Δήμος ελέγξει ότι όλα τα σχέδια που υποβλήθηκαν και όλες οι αμοιβές έχουν 

καταβληθεί, η οικοδομική άδεια εκδίδεται και παρόλο που βάσει Νόμου 7533/2013, 

άρθρο 2, ο δήμος οφείλει να εκδώσει την οικοδομική άδεια εντός δύο ημερών, στην 

πράξη αυτό διαρκεί μέχρι 30 ημέρες καθυστερώντας σημαντικά την έναρξη των 

εργασιών οικοδόμησης. 

 

 Ειδοποίηση για την έναρξη των εργασιών της Αρχαιολογικής Εποπτικής Αρχής, 

της Αστυνομίας και του Δήμου 



37 

 

 

Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής, πρέπει να ενημερώνεται η 

Αρχαιολογική Εποπτική Αρχή καθώς την πρώτη ημέρα της ανασκαφής, ένας 

εκπρόσωπος της επισκέπτεται το εργοτάξιο. Η παρουσία του, αποσκοπεί στον τελικό 

έλεγχο ότι πράγματι, δεν βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα στον τόπο κατά τη διάρκεια 

της ανασκαφής.  

 

Την ίδια στιγμή, απαιτείται σφραγίδα από την Αστυνομία για την τελική οικοδομική 

άδεια και με την ενημέρωση του Δήμου για την έναρξη των εργασιών (σε ορισμένες 

περιπτώσεις), να καταβληθεί οικονομική εγγύηση ότι τα έργα θα εκτελεστούν χωρίς 

ζημίες για τα πεζοδρόμια ή παρακείμενες δημοτικές εγκαταστάσεις. Με το πέρας τον 

εργασιών, και δεδομένου ότι δεν προκλήθηκε κάποια ζημιά, η εγγύηση επιστρέφεται. 

 

 Αίτηση για αναδοχή Επιθεωρητή θεμελίων εργασίας και Επιθεωρητή 

διαρθρωτικού επιπέδου στο Δήμο και λήψη τελικής επιθεώρησης από τον 

ανεξάρτητο μηχανικό όπου σφραγίζει την άδεια κατασκευής 

 

Πρόκειται για μια διαδικτυακή διαδικασία (αν και πρακτικά γίνεται με επίσκεψη στον 

Δήμο) όπου η κατασκευαστική εταιρεία αιτείται επιθεωρητή για το έργο 

συμπληρώνοντας ένα έντυπο με βασικές πληροφορίες (π.χ. τοποθεσία, συνολικό 

εμβαδού του κτιρίου, κλπ). Έπειτα, ο Δήμος στέλνει το αρχείο στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία διεξάγει κλήρωση μεταξύ 

των πιστοποιημένων μηχανικών που υπάρχουν εγγεγραμμένοι στο αρχείο, και δίνει το 

όνομα του επιθεωρητή στο Δήμο. Τέλος, ενημερώνεται η κατασκευαστική εταιρεία 

σχετικά με το ποιος θα είναι τελικά ο επιθεωρητής για κάθε περίπτωση.   

 

Μόλις ο ανεξάρτητος μηχανικός έχει υποβάλει την έκθεση του τελικού ελέγχου, η 

άδεια κατασκευής σφραγίζεται και ένα αντίγραφο δίδεται στον ιδιοκτήτη ώστε να 

βεβαιώνει ότι το κτίριο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο. Αυτή η 

σφραγίδα οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη προκειμένου να συνδεθεί το ακίνητο με 

τον ηλεκτρισμό. 

 

 Απόκτηση σύνδεσης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και οριστική καταχώρηση του 

κτιρίου στον Δήμο 

 

Μαζί με την αίτηση για σύνδεση, η ΕΥΔΑΠ διερευνά την δυνατότητα κατασκευής της 

σύνδεσης (έλεγχοι διαθεσιμότητας του δικτύου και καθορισμός του μεγέθους του 

μετρητή και του αριθμού των μέτρων που είναι απαραίτητα). Στην συνέχεια, η εταιρεία 

καταβάλει το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν τα 

έργα. 

 

Ιδανικά, η φάση σύνδεσης Ύδρευσης – Αποχέτευσης μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 

δέκα με δεκαπέντε ημέρες αλλά συνήθως διαρκεί περίπου τρεις μήνες. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι εργολάβοι κατασκευής συνδέσεων της ΕΥΔΑΠ, 

συνήθως ομαδοποιούν τις νέες αιτήσεις σύνδεσης και χρησιμοποιούν το προσωπικό και 

το βαρύ εξοπλισμό για την κατασκευή πολλαπλών συνδέσεων σε μια περιοχή. 
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4.2.2. Βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών 

 

Η αντίστοιχη διαδικασία για την απόκτηση οικοδομικής άδειας μιας αποθήκης με τα 

ίδια χαρακτηριστικά στην Σιγκαπούρη απαιτεί μόλις είκοσι έξι ημέρες καθώς 

ολοκληρώνεται μέσα από δέκα διαδικασίες, οκτώ λιγότερες από ότι συμβαίνει στην 

Ελλάδα. Το κόστος, φτάνει το 0,3% της εκτιμώμενης αξίας της αποθήκης (με βάση τις 

υποθέσεις του Παραρτήματος, η εκτιμώμενη αξία είναι 3.458.587 Δολάρια 

Σιγκαπούρης). 

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα στην Σιγκαπούρη, είναι ότι μπορούν να τελειώνουν πολλές 

διαδικασίες ταυτόχρονα, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο. Συγκεκριμένα, τα οκτώ 

από τα δέκα συνολικά στάδια, μπορούν να τρέξουν παράλληλα με μια διάρκεια 

δεκατεσσάρων ημερών. Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω στην Ελληνική 

πραγματικότητα το σύνολο των ίδιων διαδικασιών διαρκούσε πάνω από πενήντα πέντε 

ημέρες. 

 

Η ταχύτητα των διαδικασιών, βασίζεται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα εξυπηρέτησης, το 

CoreNet (CORENET Electronic Development Applications –EDA) όπου καταρτισμένοι 

επαγγελματίες (πχ Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος) υποβάλουν για την εταιρεία μαζί με την 

αίτηση, τα σχέδια για ανάπτυξη και τα σχέδια έρευνας για κυματιστές περιοχές και 

επικλινή εδάφη. Έτσι, τα περισσότερα και πιο σύνθετα βήματα για την ολοκλήρωση 

του έργου περνάν μέσα από αυτό το σύστημα που επικοινωνεί με τις πιο σημαντικές 

υπηρεσίες και επιταχύνει την έκδοση βεβαιώσεων για την οικοδόμηση της αποθήκης. 

 

Σε πρώτη φάση λοιπόν, εκδίδεται γραπτή έγκριση από την Αρχή Αστικής Ανάπλασης 

και από την Αρχή Κτιρίων και Κατασκευών για τα διαρθρωτικά σχέδια του έργου. 

Έτσι, η κατασκευαστική εταιρεία, έχει περιθώριο να αρχίσει τις κατασκευαστικές 

εργασίες  εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έγκρισης.  

 

Μέσω του συστήματος CoreNet, επιτυγχάνεται και η έγκριση του σχεδίου τόσο από το 

Τμήμα Πυρασφάλειας και Προστασίας καθώς και από την Εθνική Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος για την εκκαθάριση των έργων αποχέτευσης/υγιεινής, τα 

αποστραγγιστικά έργα, τα θέματα ελέγχου της ρύπανσης και για θέματα 

περιβαλλοντικής υγείας. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και για την έγκριση από την Αρχή 

Εδάφους και Μεταφορών που πιστοποιεί την συγκατάθεσή της για τα οδικά σχέδια και 

την κάθαρση του χώρου στάθμευσης της αποθήκης. Τέλος, αν οι ειδικευμένοι 

επαγγελματίες υποβάλουν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία στην αίτηση, μαζί με τα 

διαρθρωτικά σχέδια μέσω CoreNet, εκδίδεται σχεδόν άμεσα (εντός εφτά με δέκα 

ημερών) και η έγκριση σχεδίου οικοδόμησης. Ακόμη και η αίτηση για την σύνδεση 

ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης ολοκληρώνεται μέσα από το CoreNet. 

 

Μια διαφοροποίηση που ισχύει στην Σιγκαπούρη, και δεν λαμβάνει δράση στην 

Ελλάδα, είναι η online δήλωση ότι η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης 

κινδύνου.  Η διαδικασία αυτή αποτελείται από δύο επίπεδα και περιλαμβάνει την 

εφάπαξ καταχώρηση, μέσω της ενημέρωσης  του Επίτροπου για την Ασφάλεια και την 

Υγεία στο χώρο εργασίας, μέσω του On-line συστήματος αδειοδότησης (On-line 

Business Licensing System - OBLS) και επίσης την ολοκλήρωση των ελέγχων του 

συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας με εσωτερική επανεξέταση εντός 2 

μηνών από την καταχώριση στο σύστημα. 
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Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα παραπάνω, απομένει η τελική επιθεώρηση και 

έγκριση καθώς και η απόκτηση του νόμιμου Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης, το οποίο 

αποστέλλεται αυτόματα και έτσι η κατασκευαστική εταιρεία, δεν οφείλει να δηλώσει η 

ίδια το νέο κτίσμα. Όσο αναφορά την επιθεώρηση, μόλις η κατασκευή αποθήκης 

ολοκληρωθεί ο καταρτισμένος επαγγελματίας (πχ Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος) 

καταθέτει αίτηση μέσω CoreNet για επιθεώρηση από την Αρχή Κτιρίων και 

Κατασκευών. Αυτό μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια όπου χτίζεται η αποθήκη, και 

ο έλεγχος γίνεται με αξιωματικούς της Αρχής Κτιρίων και Κατασκευών μαζί με τους 

αρχιτέκτονες, τους συμβούλους, ακόμη και τους οικοδόμους. Ταυτόχρονα μπορεί να 

γίνει το ίδιο και με το Τμήμα Πυρασφάλειας και Προστασίας και με την έγκριση των 

δυο υπηρεσιών ολοκληρώνεται η κατασκευή του έργου. 

 

Παρομοίως, η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

(Η.Α.Ε.) είναι εξίσου σύντομη. Εκεί, η διαδικασία περνά από οκτώ στάδια, χρειάζεται 

ενάμισι μήνας (σαράντα τρεις με σαράντα τέσσερις ημέρες) και κοστίζει 0,2% της 

εκτιμώμενης αξίας της αποθήκης που εκτιμάται στα 7.838.660 δολάρια Η.Α.Ε. 

 

Ουσιαστικά χρειάζονται αιτήσεις και ειδικές άδειας από τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Πολιτικής Άμυνας (για την άδεια οικοδόμησης) 

 Τμήμα κτιρίων του Δήμου Ντουμπάι (για την άδεια οικοδόμησης) 

 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Δήμου Ντουμπάι (για το σκυρόδεμα) 

 Πυροσβεστική (για την ασφάλεια του κτιρίου) 

 Αρχή Ηλεκτρισμού και Ύδρευσης Ντουμπάι (για την ομαλή σύνδεση 

ηλεκτρισμού) 

 Τμήμα Άρδευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ντουμπάι (για την ομαλή σύνδεση 

ύδρευσης) 

 

Μια σημαντική διαφοροποίηση που ακολουθείται στα Η.Α.Ε. σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες, είναι ότι χρειάζονται Πιστοποιητικά Μη Αντίρρησης από τις 

παραπάνω υπηρεσίες που αναφέρθηκαν προκειμένου να μπορούν να ξεκινήσουν τα 

έργα. Η διάρκεια ισχύς τους, είναι δύο ετών και μπορούν να συγκεντρωθούν 

διαδικτυακά μέσω ειδικής φόρμας από την ιστοσελίδα του Δήμου Ντουμπάι. Η έκδοση 

των παραπάνω Πιστοποιητικών, πρόκειται για την πιο μακροσκελές διαδικασία και 

μπορεί να διαρκέσει έως και ένα μήνα.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, ακολουθεί η σύνδεση με την ύδρευση που 

επίσης διαρκεί μισό μήνα αποτελώντας εμπόδιο καθυστέρησης. Βέβαια σε σύγκριση με 

την Ελλάδα που η αντίστοιχη διαδικασία απαιτεί τρεις μήνες, φαίνεται απόλυτα 

συμπιεσμένη. Παρόλαυτα, μια υποχρεωτική διαδικασία που τηρείται στα Η.Α.Ε. είναι 

ότι με το πέρας των έργων, η κατασκευαστική εταιρεία οφείλει να δημιουργήσει και μια 

δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού ώστε να συμφωνεί με τους προβλεπόμενους νόμους 

για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και της κατοχύρωσης της νεόκτιστης αποθήκης. 

Επίσης προκαλεί εντύπωση η ελάχιστη γραφειοκρατική διαδικασία που τηρείται σε 

σχέση με Ελλάδα και Σιγκαπούρη για την ένταξη του κτίσματος στις αντίστοιχες λίστες 

της πολεοδομίας.   

 

Αλλάζοντας χώρα και πρακτικές, αντίστοιχη σύγκριση με την μεθοδολογία που 

ακολουθείται στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει και με το κράτος της Νέας Ζηλανδίας. Και 

εκεί, τα σημαντικότερα τμήματα του συνόλου της αδειοδότησης συνδέονται άμεσα με 

Επιθεωρητή Κτιρίου και έργων που ορίζεται από το Συμβούλιο της πρωτεύουσας 

Όκλαντ. Κάποιες διαδικασίες παραμένουν εξίσου μακροσκελείς σε χρονικές απαιτήσεις 
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όπως η συναίνεση για τον προγραμματισμό των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο του Όκλαντ (τριάντα ημέρες) ή η έγκριση από το ίδιο 

συμβούλιο για την έναρξη των έργων (άλλες τριάντα μέρες). 

 

Οι συνδέσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης απαιτούν επίσης μεγάλη διάρκεια (κοντά ένα 

μήνα) κάνοντας την συγκεκριμένη διαδικασία βαρυσήμαντη για κάθε έργο 

οικοδόμησης κτιρίου που πρόκειται να χτιστεί. Τέλος, το τελευταίο στάδιο 

ολοκλήρωσης της οικοδομικής άδειας στην Νέα Ζηλανδία διαρκεί μεγάλο διάστημα και 

είναι η τελική επιθεώρηση για την έκδοση πιστοποιητικού κωδικό συμμόρφωσης του 

κτιρίου. Πρόκειται για την τελική επιθεώρηση και διεξάγεται για να επιβεβαιώσει ότι οι 

οικοδομικές εργασίες του κτιρίου καλύπτονται από τον εγκεκριμένο νόμο και έχουν 

ολοκληρωθεί έχοντας συμμορφωθεί με τη συναίνεση και τον κτιριοδομικό κανονισμό. 

Για την έκδοση του συγκεκριμένου Πιστοποιητικού, χρειάζονται είκοσι πέντε μέρες. 

Μόλις εκδοθεί, αποστέλλεται / παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

 

4.2.3. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Πριν προβούμε στην καθαυτή αξιολόγηση των χωρών που παρουσιάστηκαν στην 

παρούσα ενότητα για την κατηγορία Έκδοση οικοδομικής άδειας, χρειάζεται να 

αναλύσουμε και ένα Δείκτη Ποιοτικού Ελέγχου όπως χρησιμοποίησε και ο Όμιλος 

Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group). 

 

Σύμφωνα με αυτό τον δείκτη, ο οποίος αποτελείται από έξι μεταβλητές, η κάθε χώρα 

συγκεντρώνει μια βαθμολογία από 0-15 ανάλογα με τις διατάξεις που ακολουθεί στα 

πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας στο νέο κτίσμα.  Οι έξι επιμέρους δείκτες είναι: 

 Ποιοτικός Δείκτης διαδικασιών-κανονισμών οικοδόμησης (0-2) 

 Δείκτης Ποιοτικού Ελέγχου προ κατασκευής (0-1) 

 Δείκτης Ποιοτικού Ελέγχου κατά την διάρκεια κατασκευής (0-3) 

 Δείκτης Ποιοτικού Ελέγχου μετά την κατασκευή (0-3) 

 Δείκτης Ευθύνης και Ασφάλισης των καθεστώτων και τέλος (0-2)  

 Δείκτης Επαγγελματικής Πιστοποίησης για τους εργολάβους (0-4) 

 

Η Ελλάδα, συγκεντρώνει 12 βαθμούς καθώς στον Δείκτη Ποιοτικού Ελέγχου κατά την 

διάρκεια κατασκευής πιστώνεται 2 βαθμούς καθώς οι έλεγχοι γίνονται 

απρογραμμάτιστα και από τον μηχανικό εσωτερικού χώρου- της επιχείρησης. Επίσης 2 

βαθμοί χάνονται στον τελευταίο δείκτη καθώς για την επαγγελματική πιστοποίηση 

στην χώρα μας  αρκεί το πανεπιστημιακό πτυχίο και όχι επιπλέον πιστοποιητικά 

εμπειρίας όπως χρόνια προϋπηρεσίας και ειδική εξέταση πιστοποίησης που 

ακολουθείται στην Νέα Ζηλανδία η οποία συγκεντρώνει 15 βαθμούς.  

 

Για τον ίδιο λόγο με την Ελλάδα χάνει 1 βαθμό από τον Δείκτη Ποιοτικού Ελέγχου 

κατά την διάρκεια κατασκευής η Σιγκαπούρη ενώ τα Η.Α.Ε. εκτός από αυτόν χάνουν 

και τους 4 βαθμούς στον τελευταίο δείκτη.    

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι λεπτομέρειες για κάθε χώρα στην 

κατηγορία Έκδοση οικοδομικής άδειας. 
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Πίνακας 3: Σύγκριση χωρών για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας 

 

Χώρα 
Πλήθος 

Διαδικασιών 

Ημέρες για 

την 

ολοκλήρωση 

Κόστος (% 

της αξίας 

της 

αποθήκης) 

Δείκτης 

Ποιοτικού 

Ελέγχου 

Κατάταξη 

Ελλάδα 18 124 1,8 12 4 

Σιγκαπούρη 10 26 0,3 14 1 

Η.Α.Ε. 8 43,5 0,2 11 2 

Νέα 

Ζηλανδία 
10 93 1,8 15 3 

 

 

4.3. Σύνδεση ηλεκτρισμού 

 

Κάθε επιχείρηση προκειμένου να μπορεί να δραστηριοποιείται και να λειτουργεί 

χρειάζεται την ηλεκτρική ενέργεια. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όταν για 

παράδειγμα η επιχείρηση είναι ένα εργοστάσιο, οι απαιτήσεις για ηλεκτρισμό είναι 

πολύ πιο έντονες και η σημαντικότητα αυξημένη. Για αυτό και η πρόσβαση σε 

αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα κομμάτι ζωτικής 

σημασίας για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, επειδή πολλές φορές υπάρχει αδυναμία στην 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, οι επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες οικονομίες 

αναγκάζονται και βασίζονται σε αυτό-εφοδιασμό, εκτοξεύοντας το κόστος για μια 

τέτοια κατάσταση. Αυτό, κάνει ακόμη πιο σαφές, πόσο σημαντικό και βιώσιμο είναι, η 

απόκτηση μιας αξιόπιστης λύσης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για μια 

επιχείρηση. 

 

Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού κάθε επιχειρηματία, στην παρούσα 

υποενότητα, θα παρουσιαστούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για μια τοπική 

επιχείρηση τόσο της Ελλάδας, όσο και άλλων χωρών, ούτως ώστε να αποκτήσουν μια 

μόνιμη σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μια τυποποιημένων προδιαγραφών 

αποθήκη. Η ανάλυση, θα περιλαμβάνει χρονικά και χρηματικά πλαίσια για την 

ολοκλήρωση της σύνδεσης με το ηλεκτρισμό, και βήμα βήμα όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες. Οι υποθέσεις ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ των χωρών αναλύονται στο 

Παράρτημα.     

 

4.3.1. Τι ισχύει στην Ελλάδα 

 

Για την ολοκλήρωση της σύνδεσης με τον ηλεκτρισμό, για μια επιχείρηση ή για μια 

αποθήκη όπως εξετάζεται στην περίπτωσή μας στην Ελλάδα, χρειάζονται έξι 

διαδικασίες να περατωθούν. Η συνολική διάρκεια είναι πενήντα μία ημέρες και 

κοστίζει το 70% του κατά κεφαλήν εισοδήματος της χώρας. Η όλη διαδικασία, 

εξαρτάται από την ολοκλήρωση των επιμέρους διαδικασιών με τις υπηρεσίες της 

Εφορίας, του Δήμου και του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). 
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Οι πρώτες τρεις διαδικασίες, μπορούν να τρέξουν παράλληλα, σε ένα διάστημα δέκα 

τεσσάρων ημερών και αφορούν την υποβολή αίτησης στην ΔΕΔΔΗΕ και την εκτίμηση 

κατόπιν εξωτερικής επιθεώρησης από αυτή, όπως και η ένορκη δήλωση ηλεκτρολόγου 

για την εσωτερική καλωδίωση, όπου πιστοποιείται από την Εφορία. 

 

Κατά την διαδικασία αίτησης, ο πελάτης – επιχείρηση υποβάλει επίσης: 

 Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας επικυρωμένη από τον Οργανισμό 

Πολεοδομίας με την ειδική σφραγίδα για τη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος 

 Έγγραφο για την απαλλαγή ή τον χώρο όπου θα δεσμευτεί για την 

εγκατάσταση ενός εσωτερικού υποσταθμού. Εκδίδεται από την αρμόδια 

υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ για κτίρια άνω των 2.500 κυβικών μέτρων ή υπεύθυνη 

δήλωση του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή του μηχανικού για κτίρια μικρότερα από 

2.500 κυβικών μέτρων 

 Άδεια Εγκατάστασης από τη Νομαρχία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 

3325/2005, που επικαιροποιήθηκε από τον νόμο 3982/2011 

 Δήλωση από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων για το μέγιστη σύνδεση 

ρεύματος 

 

Μετά, ακολουθεί η επίσκεψη για επιθεώρηση, όπου ένας τεχνικός σχεδιαστής από την 

ΔΕΔΔΗΕ επισκέπτεται σε καθορισμένη ημερομηνία το κτίριο και επεξεργάζεται το 

τεχνικό σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα συνδεθεί με το δίκτυο. Ο πελάτης ή ένας 

εκπρόσωπος της επιχείρησης, πρέπει να είναι παρόν κατά τη στιγμή της εξωτερικής 

επιθεώρησης. 

 

Στην συνέχεια, και αφού έχει εγκριθεί το έργο, αποστέλλεται επίσημη επιστολή προς 

τον πελάτη για να τον ενημερώσει για το κόστος της σύνδεσης, ο χρόνος που χρειάζεται 

η ΔΕΔΔΗΕ για τα δομικά έργα και όλα τα έγγραφα που έχει να υποβάλει πριν από το 

τελευταίο στάδιο της διαδικασίας σύνδεσης. Το κόστος για την σύνδεση μπορεί να 

καταβληθεί από τον πελάτη μόνο στις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Το επόμενο στάδιο, καταλαμβάνει η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον 

ηλεκτρολόγο της εγκατάστασης σχετικά με τις λεπτομέρειες της εσωτερικής 

εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, η δήλωσή του θα πιστοποιεί ότι τα έργα εσωτερικής 

εγκατάστασης έχουν επιθεωρηθεί και διεξήχθη σύμφωνα με τους κανονισμούς για 

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (νόμοι 4483 / 65 και 2302/95). Να σημειωθεί, 

ότι η δήλωση πρέπει να πιστοποιείται από την Εφορία ως εξής:  

 Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν από 31/12/1994, η Ένορκη 

Δήλωση της εγκατάστασης πρέπει να είναι πιστοποιημένη από τις αρμόδιες 

ΔΟΥ (του ιδιοκτήτη και του ηλεκτρολόγου)  

 Για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μετά από 31/12/1994, χρειάζεται 

πιστοποίηση μόνο από την ΔΟΥ του ιδιοκτήτη 

 

Οι υπόλοιπες τρεις διαδικασίες που έπονται σχετίζονται με την υπογραφή σύμβασης 

σύνδεσης και την εγκατάσταση εξωτερικού μετρητή, δήλωση πελάτη – επιχείρησης ότι 

έχει καταβάλει όλα τα προβλεπόμενα δημοτικά τέλη και τέλος υπογραφή σύμβασης για 

έναρξη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τον πάροχο ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Η πιο μακροσκελής διαδικασία κατά την απόκτηση σύνδεσης ηλεκτρισμού είναι η 

υπογραφή σύμβασης και εγκατάστασης εξωτερικού μετρητή στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης, η οποία διαρκεί περίπου τριάντα τρεις ημέρες. Αυτό συμβαίνει διότι η 
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επιχείρηση – πελάτης πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα για την σύναψη της 

σύμβασης: 

 Αντίγραφο της Επίσημης Εφημερίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο οποίο 

δημοσιεύεται το καταστατικό της εταιρείας, καθώς και τυχόν περαιτέρω 

τροποποιήσεις στον εν λόγω νόμο και  

 Απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδρίασης της Διοίκησης του Συμβουλίου της 

εταιρίας, προκειμένου να καθορίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας 

Στη συνέχεια, η ΔΕΔΔΗΕ ζητά άδεια εκσκαφής από τον τοπικό Δήμο και όταν 

λαμβάνεται η σχετική άδεια, ολοκληρώνει τις εξωτερικές εργασίες σύνδεσης. 

 

4.3.2. Βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών 

 

Οι χώρες οι οποίες ακολουθούν τις πλέον καταλληλότερες διαδικασίες για την σύνδεση 

μιας εταιρείας ή στην δική μας περίπτωση μιας αποθήκης, με τον ηλεκτρισμό, είναι η 

Κορέα, η Ταϊβάν και η Γερμανία σύμφωνα με τον Όμιλο Παγκόσμιας Τράπεζας (World 

Bank Group). Το σύνολο των διαδικασιών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διαρκεί δέκα 

οχτώ, είκοσι δύο και είκοσι οχτώ μέρες αντίστοιχα για κάθε χώρα.  Το κόστος, και στις 

τρεις περιπτώσεις, αγγίζει το 40-43% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του 

εκάστοτε κράτους και αποτελείται σε κάθε περίπτωση από τρεις επιμέρους διαδικασίες.  

 

Όσο αναφορά την Κορέα, το κύριο μέρος από πλευράς εταιρίας είναι να γίνει η 

επιθεώρηση της εσωτερικής καλωδίωσης. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να έχουν 

προηγηθεί ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση των εσωτερικών καλωδιώσεων από κάποιο 

εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Στην συνέχεια η εταιρεία υποβάλει την αίτηση με τον 

αριθμό της άδειας και την σφραγίδα πιστοποίησης του ηλεκτρολόγου που προσέλαβε 

για την εσωτερική επιθεώρηση από την KESCO (Korea Electrical Safety Corporation).  

 

Από εκεί και πέρα, ακολουθεί η υπογραφή του συμβολαίου με τον πάροχο και τέλος οι 

εξωτερικές εργασίες, η εγκατάσταση του μετρητή και η έναρξη ροής ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπου απαιτεί την μεγαλύτερη διάρκεια δώδεκα ημέρες, και είναι 

αποκλειστική ευθύνη της KESCO.  

 

Στην Ταϊβάν οι ίδιες διαδικασίες πραγματώνονται με διαφορετική σειρά. Εκεί 

προηγείται η αίτηση και ο σχεδιασμός για τις εξωτερικές εργασίες πριν την σύνδεση, 

γίνονται τα έργα βάσει του σχεδιασμού υπόψη κάποιου υπερεργολάβου και τέλος 

ακολουθεί η εγκατάσταση του μετρητή και η επιθεώρηση των εσωτερικών 

καλωδιώσεων.  

 

Τα εξωτερικά έργα αναλαμβάνει η Taiwan Power Company (TPC) κατόπιν εξέτασης 

της αίτησης του ιδιοκτήτη της αποθήκης όπου έχει συμπεριλάβει τα κατάλληλα 

δικαιολογητικά όπως επικυρωμένα έγγραφα ιδιοκτήτη, διάγραμμα εσωτερικών 

σωληνώσεων και αίτηση. Η πιο μακροσκελής διαδικασία για την ολοκλήρωση της 

παροχής ρεύματος, δέκα εφτά ημέρες, διαρκεί το δεύτερο στάδιο της όλης υπόθεσης. 

Είναι η ολοκλήρωση των εξωτερικών εργασιών από ανάδοχο εργολάβο που έχει 

προσληφθεί για αυτό τον σκοπό από την υπηρεσία και η έκδοση άδειας εκσκαφής που 

λαμβάνεται από το αρμόδιο γραφείο της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνο για τους 

δρόμους. Εν τέλει, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις εφόσον διεξαχθεί έλεγχος, 

ενεργοποιείται η παροχή ενέργειας στον χώρο από την TPC. 
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Στην περίπτωση της Γερμανίας, οι τρεις διαδικασίες διαρκούν περίπου από δέκα τρεις 

με δέκα τέσσερις ημέρες, καταλαμβάνοντας την ίδια βαρύτητα κατά την ροή του έργου. 

Οι διαδικασίες αυτές, είναι: 

 Σύναψη συμφωνίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον προμηθευτή  

 Υποβολή αίτησης για την χρησιμότητα της διανομής ρεύματος και αναμονή 

μέχρι την αποδοχή της εκτίμησης 

 Πληρωμή και ολοκλήρωση εξωτερικών εργασιών, εγκατάσταση μετρητή και 

έναρξη ροής ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Η αίτηση, γίνεται είτε διαδικτυακά είτε με παρουσία πελάτη στην Vattenfall Europe 

Sales GmbH – αρμόδια υπηρεσία παροχής ηλεκτρισμού στο Βερολίνο. Η αίτηση λόγω 

της τεχνοκρατικής της φύσης, πέρα από τα προβλεπόμενα έγγραφα που θα 

περιλαμβάνει, πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τις βάσεις 

δεδομένων του φορέα εκμετάλλευσης του τοπικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας ή παρόμοιας άδειας. 

 

Τέλος κατά την διαδικασία εγκατάστασης μετρητή, ο ιδιώτης ηλεκτρολόγος οφείλει 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Vattenfall Europe Sales GmbH  να υποβάλει 

δήλωση ότι η εγκατάσταση που έχει ετοιμάσει συμφωνεί με τα τεχνικά και υγειονομικά 

πρότυπα – πρότυπα ασφάλειας όπου προβλέπονται. Κατά αυτό τον τρόπο, 

ολοκληρώνεται η σύνδεση και η αποθήκη είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

4.3.3. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Πριν προβούμε στην καθαυτή αξιολόγηση των χωρών που παρουσιάστηκαν στην 

παρούσα ενότητα για την κατηγορία Σύνδεση Ηλεκτρισμού, χρειάζεται να αναλύσουμε 

και ένα Δείκτη Ασφάλειας Εφοδιασμού και Διαφάνειας Δασμών-Τιμών παροχής όπως 

χρησιμοποίησε και ο Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group). 

 

Σύμφωνα με αυτό τον δείκτη, ο οποίος αποτελείται από έξι μεταβλητές, η κάθε χώρα 

συγκεντρώνει μια βαθμολογία από 0-8 ανάλογα με τις διατάξεις που ακολουθεί στα 

πλαίσια της διασφάλισης της ασφάλειας και της διαφάνειας για την ηλεκτρική ενέργεια 

στο νέο κτίσμα.  Οι έξι επιμέρους δείκτες είναι: 

 Δείκτης διάρκειας & συχνότητας διακοπών ρεύματος ανά πελάτη / έτος (0-3) 

 Δείκτης μηχανισμών παρακολούθησης για διακοπή (0-1) 

 Δείκτης ύπαρξης μηχανισμών αποκατάστασης βλάβης (0-1) 

 Δείκτης κανονιστικής-τακτικής παρακολούθησης(0-1) 

 Δείκτης ύπαρξης οικονομικής επιβάρυνσης του παρόχου σε περίπτωση 

διακοπής πέρα των ορίων (0-1)  

 Δείκτης ενημέρωσης για αλλαγές στις τιμές (0-1) 

 

Η Ελλάδα, συγκεντρώνει 7 βαθμούς καθώς στον Δείκτη διάρκειας & συχνότητας 

διακοπών ρεύματος ανά πελάτη / έτος βαθμολογείται με 2 βαθμούς ενώ οι υπόλοιπες 

χώρες με 3 συγκεντρώνοντας συνολικά άριστα 8. Στην Ελλάδα γίνεται η αφαίρεση 1 

βαθμού επειδή ανά έτος γίνεται πιο τακτικά διακοπή ρεύματος ή η διάρκεια της 

διακοπής είναι μεγαλύτερη έναντι των υπολοίπων χωρών που στον συγκεκριμένο 

δείκτη εμφανίζονται περισσότερο αξιόπιστες.   

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι λεπτομέρειες για κάθε χώρα στην 

κατηγορία Έκδοση οικοδομικής άδειας. 
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Πίνακας 4: Σύγκριση χωρών για Σύνδεση Ηλεκτρισμού 

 

Χώρα 
Πλήθος 

Διαδικασιών 

Ημέρες για 

την 

ολοκλήρωση 

Κόστος (% 

του κατά 

κεφαλήν 

εισοδήματος 

της χώρας) 

Δείκτης 

Αξιοπιστίας 

Παρόχου 

Τιμή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

(Δολάρια 

ανά kWh) 

Κατάταξη 

Ελλάδα 6 51 70 7 15,6 4 

Κορέα 3 18 39,8 8 10,1 1 

Ταϊβάν 3 22 42,8 8 14,1 2 

Γερμανία 3 28 42 8 28,5 3 

 

4.4. Καταχώριση μεταβίβασης ακινήτου 

 

Για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό η αποτελεσματική διαχείριση της γης που έχει υπό 

την κατοχή της ή των ακινήτων που χρησιμοποιεί είναι ζωτικής σημασίας. Συνήθως, τα 

ακίνητα χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για δανεισμό και χρηματοδότηση προς τις 

επιχειρήσεις από τις τράπεζες, και έτσι γίνεται αναγκαία η εξασφάλιση των επίσημων 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από πλευράς επιχείρησης για ένα ακίνητο. Παρόλαυτά, αν η 

επίσημη μεταβίβαση ιδιοκτησίας είναι υπερβολικά δαπανηρή ή περίπλοκη, πολλοί 

επιχειρηματίες ενδεχομένως να ψάξουν εναλλακτικούς τρόπους απόκτησης ιδιοκτησίας 

όχι και τόσο νόμιμης. Και όταν το ακίνητο είναι άτυπο ή κακώς δηλωμένο, έχει 

ελάχιστες πιθανότητες να γίνει αποδεκτό ως εγγύηση για δανεισμό.  

 

Στην συγκεκριμένη υποενότητα, θα παρουσιαστούν όλες οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες προκειμένου μια 

επιχείρηση να αγοράσει το ακίνητο από άλλη επιχείρηση και να μεταφέρει τον τίτλο 

ιδιοκτησίας στο όνομα του αγοραστή. Θα υπάρχει παράλληλα τόσο χρονική όσο και 

οικονομική αναφορά για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας. Προκειμένου η 

διαδικασία να θεωρείται πλήρης-ολοκληρωμένη, βασική υπόθεση είναι ότι η 

αγοραπωλησία θα πρέπει να συνδέεται μεταξύ τρίτων και ο αγοραστής μετά την 

μεταβίβαση να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο σαν εγγύηση για δανεισμό ή να 

έχει το δικαίωμα μεταπώλησης του ακινήτου. Οι υπόλοιπες υποθέσεις ώστε να γίνει 

σύγκριση μεταξύ των χωρών αναλύονται στο Παράρτημα. 

 

4.4.1. Τι ισχύει στην Ελλάδα 

 

Στην χώρα μας, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχημένα η διαβίβαση ενός ακινήτου 

από ένα ιδιοκτήτη νομικού προσώπου σε ένα άλλον, περνά από δέκα ξεχωριστές 

διαδικασίες. Το χρονικό πλαίσιο που διαρκεί το σύνολο της διαβίβασης, είναι είκοσι 

ημέρες και το κόστος υπολογίζεται στο 4,90% της αξίας του ακινήτου – ιδιοκτησίας 

που διαβιβάζεται.  

 

Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, στην Ελλάδα προέκυψαν κάποιες αναπροσαρμογές 

τα προηγούμενα χρόνια, άλλοτε επιτυγχάνοντας την διευκόλυνση και άλλοτε όχι, της 

μεταβίβασης μιας ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, το 2011 το κόστος του φόρου 

μεταβίβασης είχε αυξηθεί από 1% σε 10% κάνοντας το ζήτημα μεταβίβαση μια αρκετά 

πιο ακριβή διαδικασία. Ωστόσο, το 2015, οι νομοθετικοί κανόνες άλλαξαν και 
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ξαναμείωσαν τον φόρο μεταβίβασης καθώς επίσης καταργήθηκε και η απαίτηση για 

δημοτική βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 

 

Αναλυτικά οι δέκα διαδικασίες θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο μεγάλες 

υποομάδες. Οι πρώτες πέντε, να αποτελούν την μία υποομάδα, όπου ολοκληρώνονται 

σε διάστημα οκτώ ημερών και μάλιστα από την δεύτερη μέχρι και την πέμπτη μπορούν 

να γίνονται και παράλληλα. Την δεύτερη υποομάδα να αποτελούν οι υπόλοιπες πέντε 

διαδικασίες, όπου καλύπτονται εντός δώδεκα ημερών. 

 

Σε πρώτο στάδιο, ένας μηχανικός πρέπει να επισκεφτεί τον χώρο προκειμένου να 

ετοιμάσει ένα τοπογραφικό σχέδιο που απαιτείται. Πέραν του σχεδίου, ο μηχανικός 

καλείται να εκδώσει και ένα πιστοποιητικό κατόπιν δήλωσης του πωλητή, ότι δεν 

υπάρχει κατασκευή στον χώρο όπου να έχει δημιουργηθεί δίχως την σχετική άδεια ή 

νομιμοποίηση.  

 

Στην συνέχεια, αναλαμβάνει ο δικηγόρος αρμοδιότητα. Αρχικά, πρέπει να κάνει 

αναζήτηση για την ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο, και εν συνεχεία να ετοιμάσει τα 

έντυπα μεταβίβασης των δύο μερών. Βάσει νόμου, μόνο οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα 

αναζήτησης πληροφοριών στο Κτηματολόγιο για ακίνητα – ιδιοκτησίες, και 

ακολουθείται και στην πράξη η συγκεκριμένη διαδικασία. 

 

Στην συνέχεια, ο πωλητής οφείλει να συγκεντρώσει τα ακόλουθα τρία πιστοποιητικά. 

Το πρώτο έχει να κάνει με την τήρηση από τον πωλητή, της πληρωμής των οφειλών του 

προς την εφορία. Το δεύτερο, σχετίζεται επίσης με την εφορία και είναι απαραίτητο για 

να είναι έγκυρη η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης. Το πιστοποιητικό αυτό, θα 

πιστοποιεί ότι ο πωλητής έχει ξοφλήσει για τα προηγούμενα πέντε χρόνια κτήσεις του 

οικοπέδου – ακινήτου την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.  Το ίδιο 

πρέπει να γίνει και στο Ι.Κ.Α. Ο πωλητής – επιχείρηση, θα πρέπει να παρουσιάσει και 

πιστοποιητικό από το Ι.Κ.Α. που να επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση - πωλητής δεν έχει 

εκκρεμείς υποχρεώσεις προς την κοινωνική ασφάλεια και με αυτή την διαδικασία, 

ολοκληρώνεται η πρώτη υποομάδα διαδικασιών. 

 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, σειρά παίρνει η πληρωμή του φόρου μεταβίβασης 

ακινήτου. Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα μετά από μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 4223 / 2013 σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ακίνητης 

Περιουσίας, ο οποίος αντικατέστησε τις προηγούμενες διατάξεις του Νόμου 3842 / 

2010, ο φόρος μεταβίβασης που επιβάλλεται στον αγοραστή είναι 3% της τιμής 

μεταβίβασης του ακινήτου. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 4172 / 2013) κάθε εισόδημα ίσο με την προστιθέμενη 

αξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας υπόκειται σε φόρο 

κεφαλαιουχικών κερδών 15%, αν και στην περίπτωση που εξετάζουμε δεν προκύπτει 

επιπλέον αξία. Τέλος μια ακόμη λεπτομέρεια είναι ότι η νομική οντότητα - πωλητής 

πρέπει να περιλαμβάνει την τιμή της μεταβίβασης του ακινήτου κατά τη λήξη του 

οικονομικού έτους στη δήλωση εισοδήματος της (η οποία μετατρέπει το φόρο που 

καταβάλλεται σε φόρο εισοδήματος στο 26%). 

 

Ακολουθεί η παράδοση του σχεδίου σύμβασης πώλησης του ακινήτου στον Δικηγορικό 

Σύλλογο, όπως γίνεται στην πράξη, και στην συνέχεια ετοιμάζεται η κοινή συμφωνία 

πώλησης από συμβολαιογράφο ο οποίος προετοιμάζει και την πράξη μεταβίβασης. Για 

να ολοκληρωθούν τα παραπάνω, οι συμβολαιογράφοι ακολουθούν όλες τις νόμιμες 

διαδικασίες περί εκπροσώπησης των νομικών προσώπων τόσο από του νόμιμους 

εκπροσώπους των εταιρειών βάση δημοσιοποιημένων πρακτικών των Διοικητικών 
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Συμβουλίων από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όσο και συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο σχετικά με την έγκριση του συμβαλλόμενου μέρους να ενεργεί για 

λογαριασμό της εταιρείας και να εκτελέσει μια συμφωνία πώλησης για τη 

συγκεκριμένη ακίνητη περιουσία. Έτσι ετοιμάζεται η Κοινή Πράξη μεταβίβασης η 

οποία συμπεριλαμβάνει και τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω ότι πρέπει να συλλεχθούν.  

 

Τα τελευταία δύο στάδια για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης σχετίζονται με την 

καταγραφή της πράξης στο όνομα του αγοραστή στο Υποθηκοφυλακείο και στην 

εγγραφή της μεταβίβασης στο Κτηματολόγιο.  

 

 

4.4.2. Βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών 

 

Στο κράτος της Νέας Ζηλανδίας η μεταβίβαση μιας ιδιοκτησίας από ένα νομικό 

πρόσωπο σε ένα άλλο ολοκληρώνεται σε μία ημέρα. Περνά από δύο στάδια και το 

κόστος της μεταβίβασης είναι 0,10% της αξίας της ιδιοκτησίας που μεταβιβάζεται. 

 

Τα δύο βήματα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά 

και η απασχόληση δικηγόρου είναι προαιρετική. Το πρώτο στάδιο αφορά την απόκτηση 

Πληροφοριακού Δελτίου Εδάφους-Γης. Το συγκεκριμένο δελτίο, δεν αποτελεί νόμιμη 

προϋπόθεση για την εγγραφή, αλλά στην πράξη, είναι μια ουσιαστική συμβατική 

υποχρέωση. Το Πληροφοριακό Δελτίο Εδάφους, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 

νομιμότητα του κτιρίου, τις οικοδομικές άδειες, τους περιορισμούς στη χρήση γης, τα 

ποσοστά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφους, την αποχέτευση, κ.λπ., και 

λαμβάνεται από τις τοπικές αρχές του Όκλαντ.   

 

Η δεύτερη φάση κατά την μεταβίβαση, σχετίζεται με την καταχώρηση του τίτλου 

ιδιοκτησίας μέσω του Land Information New Zealand (LINZ). Το σύστημα LINZ είναι 

ένα online σύστημα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, που χρησιμοποιείται από 

νόμιμα πρόσωπα συμβολαιογράφους ή δικηγόρους.  Οι συμβολαιογράφοι/ δικηγόροι, 

εξουσιοδοτούνται να πιστοποιούν τα έγγραφα μεταβίβασης γης για λογαριασμό των 

πελατών τους και να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο LINZ για την εγγραφή της 

ιδιοκτησίας - ακινήτου. Η επιβεβαίωση καταχώρησης, συνήθως επιστρέφεται σε 

απευθείας σύνδεση μέσα σε λίγα λεπτά. Το LINZ λειτουργεί μέσα από ένα διπλό 

σύστημα καταχώρησης. Το online σύστημα καταγραφής τίτλου γης που μπορεί να 

προσεγγιστεί μόνο από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους ή από ένα σύστημα έντυπης 

καταχώρισης μέσω των κέντρων επεξεργασίας LINZ. Στην δεύτερη περίπτωση, η 

διαδικασία μπορεί να τραβήξει μέχρι και 20 ημέρες. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο δικηγόρος / συμβολαιογράφος οφείλει να πιστοποιεί ότι τα 

έγγραφα είναι έγκυρα και διαθέσιμα για την εγγραφή. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει:  

 Στοιχεία ταυτοποίησης 

 Γραπτή αρχή προς τον συμβολαιογράφο, να καταχωρήσει το ακίνητο 

ηλεκτρονικά 

 Υπογεγραμμένη μεταβίβαση περιουσίας 

 

Αντίστοιχα, τρεις διαδικασίες σε διάστημα δυόμισι ημερών ή περισσότερο (ανάλογα με 

το κόστος), και με κόστος 0,80% της αξίας της περιουσίας που μεταβιβάζεται είναι τα 

δεδομένα για την Λιθουανία.  Αρχικά, προηγείται η παραγγελία του συμβολαιογράφου 
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από τα πληροφοριακά συστήματα του Μητρώου Ακινήτων για την επαλήθευση και την 

αποσαφήνιση των στοιχείων του ακινήτου. Ακολουθεί η ολοκλήρωση της 

συμβολαιογραφικής πράξης της μεταβίβασης του ακινήτου και τέλος, για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης, απομένει η καταχώρηση της μεταβίβασης της 

κυριότητας του ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων.  

 

Στο πρώτο στάδιο, σύμφωνα με το ψήφισμα ν. 527 της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας 

της Λιθουανίας στις 4 Μαΐου 2011, σχετικά με την έγκριση των κανονισμών 

Κτηματολογίου Ακινήτων, κατά το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας μιας συναλλαγής 

που αφορά ακίνητα, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να διατάξουν τον έλεγχο και 

την αναθεώρηση για τα στοιχεία του ακινήτου που επρόκειτο να μεταβιβαστεί. Αυτό 

διεξάγεται μέσα από το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιων Υπηρεσιών 

(Public E-Services) για συναλλαγές που αφορούν ακίνητα.  Μέσα από αυτό το 

σύστημα, δημιουργείται μια ανακοίνωση σχετικά με τη μελλοντική πράξη και 

υποβάλλεται στον Επόπτη του Μητρώου Ακινήτων. Έχοντας λάβει την ειδοποίηση, ο 

Επόπτης του Μητρώου Ακινήτων επαληθεύει και, εάν είναι απαραίτητο, αναθεωρεί τα 

στοιχεία του κτηματολογίου για το ακίνητο και κάνει μια σχετική σημείωση της 

αναθεώρησης των στοιχείων στο Μητρώο Ακινήτων. 

 

Με βάση το ισχύον καθεστώς στην Δημοκρατία της Λιθουανίας, για την μεταβίβαση 

ενός ακινήτου, απαιτείται και εκτελείται αποκλειστικά μέσω έγκυρης 

συμβολαιογραφικής πράξης. Ο τίτλος (δικαίωμα ιδιοκτησίας) για το ακίνητο θα 

περιέρχεται στον αγοραστή από τη στιγμή της μεταβίβασης της περιουσίας. Η 

μεταφορά και η αποδοχή του ακίνητου, πρέπει να τεκμηριώνεται σε μια δήλωση 

μεταβίβασης και αποδοχής που υπογράφεται από τον πωλητή και τον αγοραστή ή σε 

άλλο έγγραφο που καθορίζεται στη σύμβαση αγοράς και πώλησης. Επίσης, η 

πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πώλησης του 

ακινήτου. Ο πωλητής ενός κτιρίου που πωλείται πρέπει να παρέχει στον αγοραστή 

έγκυρο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου εκτός αν βάσει νόμου δεν 

απαιτείται για το είδος του κτιρίου που μεταβιβάζεται. 

 

Η διαδικασία καταχώρησης της μεταβίβασης ωστόσο είναι λίγο σύνθετη. Σύμφωνα με 

τον λιθουανικό νόμο, η καταχώριση της συμφωνίας πώλησης-αγοράς των ακινήτων δεν 

είναι υποχρεωτική, και θεωρείται αποτελεσματική σε σχέση με τα μέρη της, 

ανεξάρτητα από τη νομική εγγραφή της. Ωστόσο, μόνο η επίσημη καταχώριση 

επιτρέπει στα μέρη να αντιταχθούν έναντι της μεταβίβασης. Εκτός από την καταγραφή, 

ένα νέο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας εκδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου, χωρίς 

κόστος όταν εκδίδεται κατά τη διαδικασία της καταγραφής των δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας στην πώληση ακινήτου. Από το 2009, είναι δυνατόν ο συμβολαιογράφος να 

περνά ηλεκτρονικά τη συμφωνία πώλησης-αγοράς μέσω της  Δημόσιας Ηλεκτρονικής 

Υπηρεσίας συναλλαγών Ακινήτων NETSVEP. Να σημειωθεί πως η καταχώρηση 

εδάφους και η καταχώριση κτιρίου γίνεται ξεχωριστά. 

 

Η τρίτη χώρα που ακολουθεί ενδιαφέρον διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου – 

περιουσίας είναι η Γεωργία. Σε αυτή την χώρα, η διαδικασία ολοκληρώνεταί μέσα από 

μία μόνο διαδικασία, της καταχώρησης του τίτλου ιδιοκτησίας του αγοραστή στην 

αρμόδιο Δημόσιο Επαρχιακό Μητρώο. Απαιτεί μία ημέρα για την ολοκλήρωση και το 

κόστος ολοκλήρωσης όπως και στις προηγούμενες χώρες που αναφέρθηκαν φτάνει το 

0,10% της αξίας της περιουσίας που μεταβιβάζεται. 

 

Στην Γεωργία, η συμφωνία μεταβίβασης δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφική, 

σύμφωνα με την ρήτρα 183 του τροποποιημένου Αστικού Κώδικα τον Μάρτιο του 
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2007. Αντιθέτως, η συμφωνία μπορεί να εκδοθεί  είτε διαδικτυακά, είτε με επίσκεψη 

στο Μητρώο, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων ιδρυμάτων και προσώπων όπως τράπεζες, 

συμβολαιογράφοι ή κτηματομεσιτικά γραφεία. Ωστόσο, χρησιμοποιείται ευρέως το νέο 

ηλεκτρονικό μητρώο καταχώρησης ιδιοκτησίας όπως και το online μητρώο δήλωσης 

επιχειρήσεων τα οποία είναι ενοποιημένα υπό τη Γεωργιανή Εθνική Υπηρεσία 

Δημόσιου Μητρώου - NAPR (National Agency of Public Registry - www.napr.gov.ge).  

 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα και στην Γεωργία, είναι ότι όλα τα ακίνητα στην Τιφλίδα 

έχουν συστηματικά μεταφερθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και όλες οι 

λειτουργίες του συστήματος είναι πλήρως μηχανογραφημένα. Έτσι μέσω NAPR μπορεί 

να διεξαχθεί η διαδικασία εγγραφής και να εκδοθούν πιστοποιητικά ιδιοκτησίας την 

ίδια ημέρα των εγγράφων υποβολής, σε μια εργάσιμη ημέρα και σε τέσσερις ημέρες 

όπως είναι η συνήθη διαδικασία εγγραφής. Η τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Συμφωνία μεταβίβασης ακινήτου – περιουσίας 

 Αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας του πωλητή και του αγοραστή  

 Απόδειξη που βεβαιώνει την πληρωμή των Τελών Καταχώρησης Δημοσίου 

Μητρώου 

 

Το κόστος μεταβίβασης, εξαρτάται άμεσα από την ταχεία ή όχι διαδικασία που επιθυμεί 

να ακολουθήσει ο αγοραστής. Τα τέλη, μπορούν να καταβληθούν και μέσα από τους 

επίσημους αντιπροσώπους όπως τράπεζες κτλ. Επίσης το Γεωργιανό κράτος κάνει 

διευκόλυνση και στην φορολόγηση της συγκεκριμένης συναλλαγής. Σύμφωνα με τον 

νέο κώδικα φορολογίας, οι επιχειρήσεις καταβάλουν φόρο 15% μόνο εάν πουλήσουν το 

ακίνητο – περιουσία εντός δύο ετών από το έτος κτήσεις της εν λόγο περιουσίας ως 

‘Φόρο επί των κερδών’.   

 

4.4.3. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Πριν προβούμε στην καθαυτή αξιολόγηση των χωρών που παρουσιάστηκαν στην 

παρούσα ενότητα για την κατηγορία Καταχώρηση μεταβίβασης ακινήτου, χρειάζεται 

να αναλύσουμε και ένα Δείκτη Ποιότητας Διαχείρισης Γης  όπως χρησιμοποίησε και ο 

Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group). 

 

Σύμφωνα με αυτό τον δείκτη, ο οποίος αποτελείται από τέσσερις μεταβλητές, η κάθε 

χώρα συγκεντρώνει μια βαθμολογία από 0-30 ανάλογα με τις διατάξεις που ακολουθεί 

στα πλαίσια των ποιοτικών υπηρεσιών και διαδικασιών που ακολουθεί για την 

διαχείριση των ακινήτων και των περιουσιών γης.  Οι τέσσερις επιμέρους δείκτες είναι: 

 Δείκτης αξιοπιστίας των υποδομών (0-8) 

 Δείκτης διαφάνειας πληροφοριών (0-6) 

 Δείκτης γεωγραφικής κάλυψης (0-8) 

 Δείκτης επίλυσης διαφορών περί εδάφους / γης (0-8) 

 

Στον πρώτο δείκτη, η Ελλάδα συγκεντρώνει 0 έναντι των υπολοίπων χωρών που 

λαμβάνουν 8 πόντους.  Αυτό συμβαίνει διότι η Ελλάδα ακολουθεί ακόμη την έντυπη 

τήρηση αρχείου πράξεων και τίτλων, σε αντίθεση με τις χώρες που είδαμε που 

χρησιμοποιούν πλήρως ηλεκτρονικά λειτουργικά αρχεία.  

 

Στον δεύτερο δείκτη, η Ελλάδα συγκέντρωσε 1,5 βαθμούς ενώ Λιθουανία και Γεωργία 

είχαν 4,5. Διαθέσιμα στο κοινό έχει μόνο τα τέλη διαβίβασης και τα τέλη για την 

πρόσβαση σε χάρτες των οικοπέδων που διατίθενται όπως και τον κατάλογο των 

http://www.napr.gov.ge/
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εγγράφων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαβίβαση. Στις υπόλοιπες χώρες, 

δημοσιοποιούνται επίσης και άλλες πληροφορίες, όπως χρονικά πλαίσια 

διαθεσιμότητας εγγράφων και στατιστικά συναλλαγών διαβίβασης ακίνητης 

περιουσίας. Το μοναδικό κενό που εμφανίστηκε, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ειδικό 

γραφείο που να έχει ευθύνη για την διευθέτηση προβλημάτων και παραπόνων που 

μπορεί να εμφανιστούν, κατά την διαδικασία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. 

 

Στον τρίτο δείκτη, Ελλάδα και Γεωργία πήραν 0 βαθμούς ενώ Νέα Ζηλανδία και 

Λιθουανία 8. Αυτό συνέβη διότι μόνο σε αυτές τις χώρες, έχουν χαρτογραφηθεί και 

εγγραφεί στο επίσημο μητρώο ακίνητης περιουσίας τα ιδιωτικά οικόπεδα, πέραν των 

δημοσίων. 

 

Στον τελευταίο δείκτη, η Ελλάδα συγκεντρώνει 3 βαθμούς, η Νέα Ζηλανδία 6, η 

Γεωργία 7 και η Λιθουανία άριστα 8. Τα σημεία διαφοροποίησης, είναι: 

 η έλλειψη μηχανισμού αποζημίωσης για την κάλυψη ζημιών που προκύπτουν 

στα μέρη, από εσφαλμένες πληροφορίες που πιστοποιήθηκαν από το αντίστοιχο 

Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας 

 την ύπαρξη ή όχι μιας κρατικής βάσης δεδομένων που να επαληθεύει την 

ακρίβεια των εγγράφων ταυτοποίησης 

 τον χρόνο λήψης απόφασης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε περίπτωση 

διαφωνίας (Ελλάδα >3 χρόνια, Λιθουανία <1 χρόνου και στις άλλες 1-2 χρόνια) 

και  

 την ύπαρξη ή όχι στατιστικών στοιχείων υποθέσεων που πήγαν σε δικαστική 

διαμάχη για θέματα μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι λεπτομέρειες για κάθε χώρα στην 

κατηγορία Καταχώρηση μεταβίβασης ακινήτου. 

 

Πίνακας 5: Σύγκριση χωρών για Καταχώρηση Μεταβίβασης Ακινήτου 

 

Χώρα 
Πλήθος 

Διαδικασιών 

Ημέρες για 

την 

ολοκλήρωση 

Κόστος (% 

της αξίας της 

μεταβιβάσιμης 

περιουσίας) 

Δείκτης 

Ποιότητας 

Διαχείρισης 

Γης  

Κατάταξη 

Ελλάδα 10 20 4,9 4,5 4 

Νέα 

Ζηλανδία 
2 1 0,1 26 1 

Λιθουανία 3 2,5 0,8 28,5 2 

Γεωργία 1 1 0,1 19,5 3 

 

4.5. Δυνατότητες πίστωσης 

 

Για κάθε επιχειρηματία η δυνατότητα πίστωσης, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο 

που πρέπει να γνωρίζει προκειμένου να μπορεί να διατηρεί και να αναπτύσσει την 

επιχείρησή του. Οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες πίστωσης ποικίλουν, για αυτό και ο 

εκάστοτε επιχειρηματίας που σκέφτεται να δανειστεί χρήματα προκειμένου να τα 

επενδύει προς όφελος της επιχείρησής του θα πρέπει  να είναι πλήρως ενημερωμένος 

και ασφαλώς να το κάνει υπό τις κατάλληλες συνθήκες. 

 

Δύο τύποι πλαισίων μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και τη 

βελτίωση της κατανομής τους: 
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 τα συστήματα πληροφοριών πίστωσης και  

 οι νόμοι περί πτώχευσης και εξασφάλισης δανειστών και δανειοληπτών 

 

Τα συστήματα πληροφοριών πίστωσης, εξασφαλίζουν τους δανειστές, να τους 

επιτρέπεται να δουν το οικονομικό ιστορικό ενός δυνητικού δανειολήπτη (θετικό ή 

αρνητικό) και να αποκτούν πολύτιμα στοιχεία για την εξέταση κατά την αξιολόγηση 

του κινδύνου. Παράλληλα, επιτρέπουν στους δανειολήπτες να δημιουργήσουν ένα καλό 

ιστορικό πίστωσης, που θα τους επιτρέψει την ευκολότερη πρόσβαση στην πίστωση 

στο μέλλον. 

 

Από την άλλη, οι νόμοι εξασφάλισης, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν 

τα περιουσιακά τους στοιχεία, ιδιαίτερα αυτά της κινητής περιουσίας, ως εγγύηση για 

τη δημιουργία κεφαλαίου και την δυνατότητα πίστωσης καθώς τα δικαιώματα των 

ισχυρών-μεγάλων δανειστών έχουν συσχετιστεί με υψηλότερα ποσοστά πίστωσης 

ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ.  

 

Στην παρούσα υποενότητα, θα αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα στην 

ανταλλαγή πληροφοριών πίστωσης καθώς επίσης και τα νομικά δικαιώματα των 

δανειοληπτών και των δανειστών στο πλαίσιο ασφαλών συναλλαγών μέσω δύο 

ομαδοποιημένων δεικτών. Η αξιολόγηση θα γίνει τόσο για την Ελλάδα, όσο και για 

τρεις ακόμη χώρες που φαίνεται ότι ακολουθούν τις καλύτερες μεθόδους.  Οι υποθέσεις 

ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ των χωρών αναλύονται στο Παράρτημα. 

 

Ο πρώτος δείκτης μετρά το βάθος των πιστωτικών πληροφοριών που παρέχονται, 

σχετικά με τους κανόνες και τις πρακτικές που επηρεάζουν την κάλυψη, την έκταση και 

την προσβασιμότητα των πιστωτικών πληροφοριών που διατίθενται μέσω πιστωτικών 

μητρώων ή ενός γραφείου πίστωσης προς τους δανειστές προκειμένου να αξιολογούν 

την δυνατότητα ενός πιθανού δανειολήπτη στην αποπληρωμή ενός δανείου. 

 

Ο δεύτερος δείκτης που θα αναλυθεί, μετρά εάν υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά σε 

κάθε χώρα, που διευκολύνουν τη δανειοδότηση με βάση τους νόμους για τις 

προβλεπόμενες εξασφαλίσεις και την πτώχευση. Στην ανάλυση του συγκεκριμένου 

δείκτη, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής που εξασφαλίζει ένα σύστημα συναλλαγών, 

που αφορούν έναν ασφαλή δανειολήπτη και έναν εξασφαλισμένο δανειστή και την 

εξέταση των νομικών περιορισμών σχετικά με τη χρήση των κινητών εξασφαλίσεων.   

 

4.5.1. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Πριν προβούμε στην καθαυτή αξιολόγηση των χωρών που θα παρουσιαστούν στην 

παρούσα ενότητα για την κατηγορία Δυνατότητες πίστωσης, χρειάζεται να αναλύσουμε 

τους δύο δείκτες που αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω όπως χρησιμοποίησε και ο 

Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group). 

 

Αρχικά θα παρουσιαστεί ο Δείκτης πιστωτικής πληροφόρησης. Αποτελείται από οκτώ 

ερωτήσεις / μεταβλητές, και η κάθε χώρα συγκεντρώνει μια βαθμολογία από 0-8 

ανάλογα με τις διατάξεις που ακολουθεί στα πλαίσια της διασφάλισης και πλήρης 

ενημέρωσης των δανειστών για τους δανειζόμενους πριν, κατά την διάρκεια ή μετά από 

την συνθήκη πίστωσης.  Οι οκτώ επιμέρους μεταβλητές φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Πίνακας 6: Πίνακας Δείκτη Πιστωτικής Πληροφόρησης 

 

 Ελλάδα 
Νέα 

Ζηλανδία 
Κολομβία Η.Π.Α. 

Δείκτης πιστωτικής πληροφόρησης 7 8 7 8 

1. Διανέμονται οι πληροφορίες, τόσο για τα φυσικά 

πρόσωπα, όσο και για τις επιχειρήσεις; 
Ναι Ναι Ναι Ναι 

2. Διανέμονται τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά 

πιστωτικά δεδομένα; 
Ναι Ναι Ναι Ναι 

3. Διανέμονται δεδομένα από εμπόρους λιανικής 

πώλησης ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας - πέραν των 

στοιχείων από τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

4. Διανέμονται πληροφορίες για τουλάχιστον τα 

προηγούμενα δύο χρόνια; 
Ναι Ναι Όχι Ναι 

5. Διανέμονται στοιχεία ακόμη και με ποσά δανείων 

κάτω από το 1% του κατά κεφαλήν εισοδήματος της 

χώρας; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

6. Υπάρχει νόμος όπου επιτρέπει στους δανειολήπτες 

να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται για 

τους ίδιους; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

7. Υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι 

τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 

πρόσβαση για τις  πληροφορίες πιστωτικού προφίλ 

των δανειοληπτών; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

8. Υπάρχει αξιολόγηση από τα Πιστωτικά Γραφεία 

της εκάστοτε χώρας, όπου παρέχουν προστιθέμενη 

αξία και βοήθεια στις τράπεζες και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αξιολογούν την 

πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

 

Σε όλες τις χώρες που αξιολογούμε στην παρούσα ενότητα (Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, 

Κολομβία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) τηρείται τέτοια υπηρεσία παροχής 

χρήσιμων πιστωτικών πληροφοριών πάσης φύσης δανειοληπτών. Μάλιστα η Νέα 

Ζηλανδία και οι Η.Π.Α. λαμβάνουν 8 βαθμούς καθώς στις παραπάνω ερωτήσεις, σε 

όλα η απάντηση είναι ναι.  

 

Από την άλλη, Ελλάδα και Κολομβία, συγκεντρώνουν 7 βαθμούς έκαστος. Στην 

Ελλάδα, η απώλεια προέρχεται από την μη συλλογή πληροφοριών από εμπόρους 

λιανικής πώλησης ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σχετικά με την αξιοπιστία των 

δανειοληπτών, ενώ αντίστοιχα, η Κολομβία χάνει τον όγδοο βαθμό λόγο έλλειψης 

πιστωτικού ιστορικού δανειοληπτών για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. 

 

Όσο αναφορά τον δεύτερο δείκτη, Δείκτης έντασης νομικών δικαιωμάτων, αποτελείται 

από δώδεκα ερωτήσεις / μεταβλητές και η κάθε χώρα συγκεντρώνει μια βαθμολογία 

από 0-12 ανάλογα με τις νομικές διατάξεις που ακολουθεί στα πλαίσια της διασφάλισης 

των πιστωτικών σχέσεων μεταξύ δανειστών και δανειζόμενων. Η ανάλυση του 

συγκεκριμένου δείκτη, γίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 7: Πίνακας Δείκτη Έντασης Νομικών Δικαιωμάτων και κάλυψης δυνατότητας 

πιστωτικών πληροφοριών 

 

 Ελλάδα 
Νέα 

Ζηλανδία 
Κολομβία Η.Π.Α. 

Δείκτης έντασης νομικών δικαιωμάτων 3 12 12 11 

1. Υπάρχει ολοκληρωμένο και ενιαίο νομικό πλαίσιο 

για ασφαλείς συναλλαγές που εκτείνεται στη 

δημιουργία, τη δημοσιότητα και την εκτέλεση των 

λειτουργικά ισοδύναμων, έχοντας για εξασφάλιση 

κινητά περιουσιακά στοιχεία; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

2. Επιτρέπει ο νόμος στις επιχειρήσεις να χορηγούν 

μη κατοχικό δικαίωμα εξασφάλισης σε μια ενιαία 

κατηγορία κινητών περιουσιακών στοιχείων, χωρίς 

να απαιτείται συγκεκριμένη περιγραφή των 

εξασφαλίσεων; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

3. Επιτρέπει ο νόμος στις επιχειρήσεις να χορηγούν 

μη κατοχικό δικαίωμα εξασφάλισης σε όλα τα 

περιουσιακά τους στοιχεία, χωρίς να απαιτείται 

συγκεκριμένη περιγραφή των εξασφαλίσεων; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

4. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης ενός δικαιώματος 

εξασφάλισης, με αντικατάσταση των αρχικά 

δηλωμένων περιουσιακών στοιχείων με μελλοντικά 

αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού, όπως 

προϊόντα, έσοδα κτλ; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

5. Υπάρχει μια γενική περιγραφή των χρεών και των 

υποχρεώσεων στις συμφωνίες με εξασφαλίσεις; 

Μπορούν να εξασφαλιστούν, όλοι οι τύποι των 

χρεών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μερών της 

συμφωνίας; Υπάρχει δυνατότητα οριοθέτησης του 

μέγιστου βαθμού επιβάρυνσης των περιουσιακών 

στοιχείων; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

6. Υπάρχει μητρώο εξασφαλίσεων, σε μια 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου τις ενοποιεί 

γεωγραφικά και ανά τύπο περιουσιακού στοιχείου 

σύμφωνα με το όνομα του οφειλέτη; 

Όχι Ναι Ναι Όχι 

7. Υπάρχει μητρώο εξασφαλίσεων, βασισμένο σε 

ειδοποιήσεις για την εγγραφή όλων των 

ενδιαφερόμενων; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

8. Υπάρχει ένα σύγχρονο μητρώο εξασφαλίσεων, 

στον οποίο οι αναζητήσεις, οι καταχωρίσεις, οι 

τροποποιήσεις και οι ακυρώσεις να μπορούν να 

πραγματοποιηθούν απευθείας από οποιοδήποτε 

ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

9. Εξασφαλίζονται οι πιστωτές ότι θα πληρωθούν 

πρώτοι, αν ο οφειλέτης κινήσει διαδικασίες 

χρεοκοπίας; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

10. Εξασφαλίζονται οι πιστωτές ότι θα πληρωθούν 

πρώτοι, αν μια επιχείρηση διαλυθεί / κλείσει / 

εκκαθαριστεί; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

11. Είναι διασφαλισμένοι οι πιστωτές σε αυτόματη Ναι Ναι Ναι Ναι 
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παραμονή των απαιτήσεων, όταν ένας οφειλέτης 

μπαίνει σε μια διαδικασία αναδιοργάνωσης υπό 

δικαστική εποπτεία; Προστατεύονται τα δικαιώματα 

των πιστωτών, παρέχοντας σαφείς λόγους 

ανακούφισης από την παραμονή, όπως επίσης και /ή 

υπάρχουν χρονικά όρια για αυτό; 

12. Επιτρέπει ο νόμος στα μέρη να συμφωνήσουν 

εκτός δικαστηρίου τις εμπράγματες εξασφαλίσεις; 

Επιτρέπει ο νόμος τον δανειστή να πωλήσει τις 

εξασφαλίσεις μέσω δημόσιου πλειστηριασμού και 

ιδιωτικών προσφορών, ή να κρατήσει τα περιουσιακά 

στοιχείά για την ικανοποίηση του χρέους; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

Πληθυσμιακή και Εμπορική κάλυψη δυνατότητας πιστωτικών πληροφοριών  

Αριθμός επιχειρήσεων 170.677 1.010.000 1.213.444 24.421.981 

Αριθμός φυσικών προσώπων 5.646.146 2.585.000 27.565.582 220.000.000 

Σύνολο αριθμών  5.816.823 3.595.000 28.779.026 244.421.981 

Ποσοστό κάλυψης 81,20 100 88,70 100 

  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι λεπτομέρειες για κάθε χώρα στην 

κατηγορία Δυνατότητες πίστωσης. 

 

Πίνακας 8: Σύγκριση χωρών για Δυνατότητες Πίστωσης 

 

Χώρα 

Δείκτης 

έντασης 

νομικών 

δικαιωμάτων 

Δείκτης 

πιστωτικής 

πληροφόρησης 

Κάλυψη 

Πιστωτικών 

Πληροφοριών 

Κατάταξη 

Ελλάδα 3 7 81,20 4 

Νέα 

Ζηλανδία 
12 8 100 1 

Κολομβία 12 7 88,70 2 

Η.Π.Α. 11 8 100 2 

 

4.6. Προστασία επενδυτών μειοψηφίας μετοχών 

 

Μια επιχείρηση, ή ένας οργανισμός που σέβεται τον εαυτό του, το όνομα και την φήμη 

του, οφείλει να τηρεί αξιοκρατικές διαδικασίες, να είναι διαφανείς και να μην 

δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας στους μετόχους του. Η προστασία των επενδυτών 

μειοψηφίας μετοχών, συνδέεται άμεσα με την διασφάλιση καλού κλίματος εντός του 

συμβουλίου και αυξάνει την ικανότητα των εταιρειών να αυξήσουν τα κεφάλαια που 

χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν, να διαφοροποιηθούν και να 

ανταγωνίζονται αποτελεσματικά. 

 

Τα παραπάνω, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται, κάθε οργανισμός να 

εφαρμόζει αποτελεσματικούς εσωτερικούς κανονισμούς. Οι αποτελεσματικοί 

κανονισμοί ορίζουν τις συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη με ακρίβεια, προωθούν 

σαφείς και αποτελεσματικές απαιτήσεις αποκάλυψης, απαιτούν τη συμμετοχή των 

μετόχων στις σημαντικές αποφάσεις της εταιρείας και ορίζουν με λεπτομέρεια, τους  

κανόνες λογοδοσίας για τα μέρη της εταιρείας. 
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Στην παρούσα υποενότητα, θα αξιολογήσουμε την προστασία των επενδυτών 

μειοψηφίας από συγκρούσεις συμφερόντων μέσω μιας σειράς δεικτών και των 

δικαιωμάτων των μετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση μέσω άλλου προσώπου. Αυτό 

θα γίνει μέσω της παρουσίασης δύο ομαδοποιημένων δεικτών, τους: 

 Δείκτης έκτασης σύγκρουσης του κανονισμού συμφέροντος 

 Δείκτης έκτασης διακυβέρνησης μετόχων 

 

Στο τέλος, θα βγει ο κοινός μέσος όρος αυτών των δεικτών ώστε να έχουμε τον τελικό 

δείκτη αξιολόγησης της προστασίας επενδυτών μειοψηφίας μετοχών της εκάστοτε 

χώρας που θα εξετάσουμε.  Οι υποθέσεις ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ των χωρών 

αναλύονται στο Παράρτημα. 

 

4.6.1. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Πριν προβούμε στην καθαυτή αξιολόγηση των χωρών που θα παρουσιαστούν στην 

παρούσα ενότητα για την κατηγορία Προστασία επενδυτών μειοψηφίας μετοχών, 

χρειάζεται να αναλύσουμε τους δύο δείκτες που αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω όπως 

χρησιμοποίησε και ο Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group). 

 

Ο Δείκτης έκτασης σύγκρουσης του κανονισμού συμφέροντος, είναι ο απλός μέσος 

όρος των επιμέρους δεικτών υπολογισμού έκτασης της δημοσιοποίησης της 

συναλλαγής στους μετόχους, της ευθύνης του διευθύνων συμβούλου και της ευκολίας 

αγωγής από τους μετόχους. Αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 9: Πίνακας Δείκτη Έκτασης Σύγκρουσης του Κανονισμού Συμφέροντος 

 

 Ελλάδα Χονγκ Κονγκ Νέα Ζηλανδία Σιγκαπούρη 

Δείκτης έκτασης δημοσιοποίησης 

συναλλαγής (0-10) 
7 10 10 10 

Ποιο εταιρικό πρόσωπο μπορεί να 

παρέχει νόμιμα επαρκή έγκριση για τη 

συναλλαγή αγοραστή-πωλητή; (0-3) 

Το Διοικητικό 

συμβούλιο με 

εξαίρεση τα 

ενδιαφερόμενα 

μέλη (2) 

Οι μέτοχοι με 

εξαίρεση τα 

ενδιαφερόμενα 

μέλη (3) 

Οι μέτοχοι με 

εξαίρεση τα 

ενδιαφερόμενα 

μέλη (3) 

Οι μέτοχοι με 

εξαίρεση τα 

ενδιαφερόμενα 

μέλη (3) 

Απαιτείται η αποκάλυψη από τον 

ενδιαφερόμενο διευθυντή στο διοικητικό 

συμβούλιο; (0-2) 

Ύπαρξη μιας 

σύγκρουσης 

χωρίς 

λεπτομέρειες 

(1) 

Πλήρης 

αποκάλυψη 

όλων των 

σημαντικών 

γεγονότων (2) 

Πλήρης 

αποκάλυψη 

όλων των 

σημαντικών 

γεγονότων (2) 

Πλήρης 

αποκάλυψη 

όλων των 

σημαντικών 

γεγονότων (2) 

Απαιτείται η αποκάλυψη της  συναλλαγής 

που δημοσιεύθηκε στις περιοδικές 

εκθέσεις; (0-2) 

Γνωστοποίηση 

σχετικά με τη 

συναλλαγή και 

για τη 

σύγκρουση 

συμφερόντων 

(2) 

Γνωστοποίηση 

σχετικά με τη 

συναλλαγή και 

για τη 

σύγκρουση 

συμφερόντων 

(2) 

Γνωστοποίηση 

σχετικά με τη 

συναλλαγή και 

για τη 

σύγκρουση 

συμφερόντων 

(2) 

Γνωστοποίηση 

σχετικά με τη 

συναλλαγή και 

για τη 

σύγκρουση 

συμφερόντων 

(2) 

Απαιτείται άμεση δημοσιοποίηση της 

συναλλαγής στο κοινό ή / και τους 

μετόχους; (0-2) 

Γνωστοποίηση 

σχετικά με τη 

συναλλαγή και 

για τη 

Γνωστοποίηση 

σχετικά με τη 

συναλλαγή και 

για τη 

Γνωστοποίηση 

σχετικά με τη 

συναλλαγή και 

για τη 

Γνωστοποίηση 

σχετικά με τη 

συναλλαγή και 

για τη 
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σύγκρουση 

συμφερόντων 

(2) 

σύγκρουση 

συμφερόντων 

(2) 

σύγκρουση 

συμφερόντων 

(2) 

σύγκρουση 

συμφερόντων 

(2) 

Επανεξετάζει τους όρους της συναλλαγής 

προτού γίνει, εξωτερικός φορέας; (0-1) 
Όχι (0) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Δείκτης έκτασης ευθύνης CEO (0-10) 4 8 9 9 

Μπορούν οι μέτοχοι να μηνύσουν άμεσα 

για τη ζημία που προκλήθηκε από τη 

συναλλαγή αγοραστή-πωλητή για την 

εταιρεία; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Μπορούν οι μέτοχοι να καταστήσουν τον 

ενδιαφερόμενο διευθυντή, υπεύθυνο για 

τη ζημία που προκλήθηκε από τη 

συναλλαγή με την εταιρεία; (0-2) 

Ευθύνεται αν 

γίνει από 

αμέλεια (1) 

Ευθύνεται αν 

είναι άδικη και 

επιζήμια (2) 

Ευθύνεται αν 

είναι άδικη και 

επιζήμια (2) 

Ευθύνεται αν 

είναι άδικη και 

επιζήμια (2) 

Μπορούν οι μέτοχοι να καταστήσουν τα 

μέλη που έδωσαν την έγκριση, υπεύθυνα 

για τη ζημία που προκλήθηκε από τη 

συναλλαγή με την εταιρεία; (0-2) 

Ευθύνονται αν 

γίνει από 

αμέλεια (1) 

Ευθύνονται αν 

είναι άδικη και 

επιζήμια (2) 

Ευθύνονται αν 

είναι άδικη και 

επιζήμια (2) 

Ευθύνονται αν 

είναι άδικη και 

επιζήμια (2) 

Πρέπει ο ενδιαφερόμενος διευθυντής να 

καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που 

προκλήθηκε στην εταιρεία μετά από μια 

επιτυχημένη αξίωση του ενάγοντος 

μετόχου; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Πρέπει ο ενδιαφερόμενος διευθυντής να 

αποπληρώσει κέρδη που 

πραγματοποιήθηκαν από τη συναλλαγή σε 

μια επιτυχή αξίωση από τον ενάγοντα 

μέτοχο; (0-1) 

Όχι (0) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Μετά από μια επιτυχημένη αξίωση του 

ενάγοντος μετόχου, ο ενδιαφερόμενος 

διευθυντής καταβάλει πρόστιμο και 

φυλακίζεται ή ακόμα στερείται κάθε 

δικαίωμα; (0-1) 

Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) Ναι (1) 

Μπορεί το δικαστήριο να ακυρώσει τη 

συναλλαγή σε μια επιτυχή αξίωση από 

τον ενάγοντα μέτοχο; (0-2) 

Μόνο σε 

περιπτώσεις 

απάτης ή 

κακοπιστίας (0) 

Μόνο αν έγινε 

από αμέλεια 

(1) 

Μόνο αν είναι 

άδικη και 

επιζήμια (2) 

Μόνο αν έγινε 

από αμέλεια 

(1) 

Δείκτης ευκολίας αγωγής από τους 

μετόχους (0-10) 
5 9 9 9 

Πριν από την υποβολή αγωγής, μπορούν 

οι μέτοχοι που κατέχουν το 10% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να 

επιθεωρήσουν τα έγγραφα της 

συναλλαγής; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Μπορεί ο ενάγων να προσκομίσει  κάποιο 

έγγραφο από τον εναγόμενο και μάρτυρες 

κατά τη διάρκεια της δίκης; (0-3) 

Έγγραφα που 

αποδεικνύουν 

άμεσα 

συγκεκριμένα 

γεγονότα στην 

αξίωση του 

ενάγοντος (2) 

Όχι (3) Όχι (3) Όχι (3) 
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Μπορεί ο ενάγων να αιτηθεί κατηγορίες 

για έγγραφα του εναγόμενου, χωρίς να 

προσδιορίσει που αναφέρεται; (0-1) 

Όχι (0) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Μπορεί ο ενάγων να αμφισβητήσει άμεσα 

τον κατηγορούμενο και τους μάρτυρες 

κατά τη διάρκεια της δίκης; (0-2) 

Όχι (1) Ναι (2) Ναι (2) Ναι (2) 

Είναι το επίπεδο απαιτούμενων 

αποδείξεων για αστικές αγωγές 

χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο των 

ποινικών υποθέσεων; (0-1) 

Όχι (0) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Μπορούν οι ενάγοντες μέτοχοι, να 

ανακτήσουν την νομική προστασία τους 

από την εταιρεία; (0-2) 

Ναι αν είναι 

επιτυχές (1) 

Ναι αν είναι 

επιτυχές (1) 

Ναι αν είναι 

επιτυχές (1) 

Ναι αν είναι 

επιτυχές (1) 

Δείκτης έκτασης σύγκρουσης του 

κανονισμού συμφέροντος 
5,3 9 9,3 9,3 

 

Ο άλλος δείκτης, ο Δείκτης έκτασης διακυβέρνησης μετόχων, είναι ο απλός μέσος όρος 

των επιμέρους δεικτών υπολογισμού έκτασης δικαιωμάτων των μετόχων, της 

ιδιοκτησίας – ελέγχου  και της εταιρικής διαφάνειας. Αναλυτικά παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 10: Πίνακας Δείκτη Έκτασης Διακυβέρνησης Μετόχων 

 

 Ελλάδα Χονγκ Κονγκ Νέα Ζηλανδία Σιγκαπούρη 

Δείκτης έκτασης δικαιωμάτων των 

μετόχων (0-10) 
8 9 8 8 

Η πώληση του 51% του ενεργητικού του 

Αγοραστή απαιτούν την έγκριση των 

μετόχων; (0-1) 

Όχι (0) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Μπορούν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 

10% του μετοχικού κεφαλαίου του 

αγοραστή να καλέσουν έκτακτη 

συνέλευση των μετόχων; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Πρέπει η εταιρεία Αγοραστής να λάβει 

την έγκριση των μετόχων της, κάθε φορά 

που εκδίδει νέες μετοχές; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Όχι (0) Ναι (1) 

Λαμβάνουν οι μέτοχοι αυτόματα 

δικαίωμα προτίμησης κάθε φορά που ο 

Αγοραστής εκδίδει νέες μετοχές; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Όχι (0) 

Πρέπει οι μέτοχοι να εγκρίνουν την 

εκλογή και την απόλυση του εξωτερικού 

ελεγκτή; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Πρέπει οι αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου 

μιας κατηγορίας μετοχών να εγκρίνονται 

μόνο από τους κατόχους των πληγέντων 

μετοχών; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, η πώληση 

του 51% του ενεργητικού του Αγοραστή 

απαιτεί την έγκριση των μετόχων; (0-1) 

Όχι (0) Όχι (0) Ναι (1) Ναι (1) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, μπορούν 

οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 10% του 
Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 
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μετοχικού κεφαλαίου του αγοραστή να 

καλέσουν έκτακτη συνέλευση των 

μετόχων; (0-1) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, πρέπει η 

εταιρεία Αγοραστής να λάβει την έγκριση 

των μετόχων της, κάθε φορά που εκδίδει 

νέες μετοχές; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Όχι (0) Ναι (1) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, 

λαμβάνουν οι μέτοχοι αυτόματα δικαίωμα 

προτίμησης κάθε φορά Αγοραστής εκδίδει 

νέες μετοχές; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Όχι (0) 

Δείκτης έκτασης ιδιοκτησίας και 

ελέγχου (0-10) 
7 7 7 7 

Απαγορεύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος να 

είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου; (0-1) 

Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) 

Πρέπει το διοικητικό συμβούλιο να 

περιλαμβάνει ανεξάρτητα μεμονωμένα 

και μη εκτελεστικά μέλη; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Μπορούν οι μέτοχοι να αφαιρέσουν μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου του 

Αγοραστή χωρίς αιτία, πριν από τη λήξη 

της θητείας τους; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Πρέπει το διοικητικό συμβούλιο του 

αγοραστή να περιλαμβάνει μια ξεχωριστή 

επιτροπή λογιστικού ελέγχου; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Πρέπει ένας δυνητικός αγοραστής να 

κάνει προσφορά σε όλους τους μετόχους 

μετά την απόκτηση του 50% της εταιρείας 

αγοραστή; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Πρέπει η εταιρεία αγοραστής να πληρώνει 

μερίσματα εντός μέγιστης προθεσμίας 

που καθορίζεται από το νόμο, μετά την 

ημερομηνία δήλωσης; (0-1) 

Ναι (1) Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) 

Απαγορεύεται, θυγατρική εταιρεία να 

αποκτήσει μετοχές που έχει εκδώσει η 

μητρική της εταιρεία; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, μπορούν 

οι μέτοχοι να αφαιρέσουν μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου του Αγοραστή 

χωρίς αιτία, πριν από τη λήξη της θητείας 

τους; (0-1)  

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, πρέπει 

ένας δυνητικός αγοραστής να κάνει 

προσφορά σε όλους τους μετόχους μετά 

την απόκτηση του 50% της εταιρείας 

αγοραστή; (0-1) 

Όχι (0) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, πρέπει η 

εταιρεία αγοραστής να πληρώνει 

μερίσματα εντός μέγιστης προθεσμίας 

που καθορίζεται από το νόμο, μετά την 

Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) 
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ημερομηνία δήλωσης; (0-1) 

Δείκτης εταιρικής διαφάνειας (0-10) 6 7 7 7 

Πρέπει η εταιρεία αγοραστής να 

αποκαλύπτει τα άμεσες και έμμεσες 

κερδοφόρα ποσοστά συμμετοχής που 

εκπροσωπούν το 5%; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Πρέπει η εταιρεία αγοραστής να 

γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με 

διευθυντικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, καθώς και βασικές 

πληροφορίες για την κύρια απασχόλησή 

τους; (0-1) 

Όχι (0) Ναι (1) Όχι (0) Ναι (1) 

Πρέπει η εταιρεία αγοραστής να 

αποκαλύπτει την αποζημίωση 

μεμονωμένων διευθυντών; (0-1) 

Όχι (0) Όχι (0) Ναι (1) Όχι (0) 

Πρέπει να αποστέλλεται λεπτομερή 

ανακοίνωση της γενικής συνέλευσης 30 

ημέρες πριν από τη συνάντηση; (0-1) 

Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) 

Μπορούν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 

5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεία 

αγοραστή, να θέσουν θέματα στην 

ατζέντα της γενικής συνέλευσης; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Πρέπει οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας αγοραστή να 

ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Πρέπει η εταιρεία αγοραστής να 

αποκαλύπτει τις εκθέσεις ελέγχου της στο 

κοινό; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, πρέπει να 

αποστέλλεται λεπτομερή ανακοίνωση της 

γενικής συνέλευσης 30 ημέρες πριν από 

τη συνάντηση; (0-1) 

Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) Όχι (0) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, μπορούν 

οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεία 

αγοραστή, να θέσουν θέματα στην 

ατζέντα της γενικής συνέλευσης; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Αν ο αγοραστής είναι μια ΕΠΕ, πρέπει οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας αγοραστή να ελέγχονται από 

εξωτερικό ελεγκτή; (0-1) 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Δείκτης έκτασης διακυβέρνησης 

μετόχων 
7 7,7 7,3 7,3 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι λεπτομέρειες για κάθε χώρα στην 

κατηγορία Προστασία επενδυτών μειοψηφίας μετοχών. 
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Πίνακας 11: Σύγκριση χωρών για Προστασία Επενδυτών Μειοψηφίας Μετοχών 

 

Χώρα 

Δείκτης  

προστασίας 

επενδυτών 

μειοψηφίας 

μετοχών 

Δείκτης έκτασης 

σύγκρουσης του 

κανονισμού 

συμφέροντος 

Δείκτης έκτασης 

διακυβέρνησης 

μετόχων 

Κατάταξη 

Ελλάδα 6,2 5,3 7 4 

Χονγκ Κονγκ 8,3 9 7,7 1 

Νέα 

Ζηλανδία 
8,3 9,3 7,3 1 

Σιγκαπούρη 8,3 9,3 7,3 1 

 

4.7. Πληρωμή φόρων 

 

Για κάθε επιχειρηματία η πληρωμή των φόρων, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο 

που πρέπει να γνωρίζει και να συνυπολογίζει στους προϋπολογισμούς και τα 

επιχειρηματικά του σχέδια, προκειμένου να καταφέρνει να διατηρεί και να αναπτύσσει 

την επιχείρησή του. Οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες φορολόγησης σε κάθε χώρα 

ποικίλουν, για αυτό και ο εκάστοτε επιχειρηματίας που σκέφτεται να επενδύσει τα 

χρήματα του προκειμένου να κερδοσκοπεί, θα πρέπει να είναι τόσο πλήρως 

ενημερωμένος για τους φόρους και τις εισφορές που θα πρέπει να καταβάλει, και να 

επιλέξει την χώρα που του προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για να επιτύχει τους 

επιχειρηματικούς του στόχους. 

 

Για κάθε επιχείρηση, η πληρωμή φόρων είναι υποχρεωτική. Κάθε κράτος, θα πρέπει να 

κάνει στρατηγικό προγραμματισμό για το επίπεδο των φορολογικών συντελεστών που 

θα ορίζει, και οι κανόνες φορολόγησης να έχουν τεθεί προσεκτικά χωρίς 

πολυπλοκότητα. Κατά αυτό τον τρόπο, απώτερος σκοπός είναι οι επιχειρήσεις 

προκειμένου να αναπτύσσονται και να έχουν δυνατότητες επανεπένδυσης σε ένα 

κράτος, να μην αντιμετωπίζουν τους φορολογικούς συντελεστές και την διαχείριση των 

φορολογικών υποχρεώσεων τους σαν εμπόδιο αλλά σαν ευκαιρία για επιπλέον 

επιχειρηματικότητα. 

 

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, διάφορες οικονομίες σε όλο τον κόσμο, έχουν κάνει την 

καταβολή φόρων ταχύτερη, ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή για τις επιχειρήσεις. 

Αυτό έχει επιτευχθεί με την ενοποίηση των πληρωμών, προσφέροντας ηλεκτρονικά 

συστήματα για την αρχειοθέτηση και την πληρωμή, ή ακόμη και την ίδρυση κέντρων 

εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Επίσης, πολλά κράτη προσφέρουν περισσότερες 

δυνατότητες έκπτωσης και απαλλαγές φορολόγησης ή γενικότερα έχουν μειώσει τους 

φορολογικούς συντελεστές. Οι αλλαγές έχουν φέρει απτά αποτελέσματα με 

αποτέλεσμα, κάποιες οικονομίες με την απλούστευση των φορολογικών πληρωμών και 

τη μείωση των ποσοστών να έχουν δει αύξηση των φορολογικών εσόδων τους. 

 

Σε αυτή την υποενότητα, θα αναλυθούν οι φορολογικές συνθήκες που επικρατούν τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και σε τρία ακόμη κράτη που φαίνεται να τηρούν το καταλληλότερο 

φορολογικό σύστημα για μια επιχείρηση. Ουσιαστικά, θα παρουσιαστούν οι φόροι και 

οι υποχρεωτικές εισφορές που μια εταιρεία μεσαίου μεγέθους πρέπει να πληρώσει για 

ένα δεδομένο έτος, καθώς και τα μέτρα της διοικητικής επιβάρυνσης στην πληρωμή 

φόρων και εισφορών. Η ανάλυση, θα περιλαμβάνει επίσης χρονικό και ποσοστιαίο 
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πλαίσιο φορολόγησης. Ακόμη, στο Παράστημα αναλύονται οι υποθέσεις προκειμένου 

να γίνει δυνατή η σύγκριση μεταξύ των χωρών. 

 

4.7.1. Τι ισχύει στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα η πληρωμή των φόρων, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση και την 

εφαρμογή των μνημονίων εμφανίζει σκαμπανεβάσματα. Το 2012, ο φορολογικός 

συντελεστής των επιχειρήσεων είχε μειωθεί. Αντίστοιχα, το 2014, οι φόροι γίνονται  

πιο δαπανηροί για τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας το ποσοστό. Παράλληλα, μειώνεται το 

ποσοστό εισφοράς των εργοδοτών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων.   

 

Οι αλλαγές, συνεχίστηκαν και το 2016, με τους κανονισμούς στην Ελλάδα να κάνουν 

την συνολική καταβολή των φόρων λιγότερο δαπανηρή για τις επιχειρήσεις. Αυτό 

συνέβη, μέσω της μείωσης των ποσοστών για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

καταβάλλονται από τους εργοδότες, καθιστώντας τα ασφάλιστρα να εκπίπτουν πλήρως 

από τον φόρο και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ιδιοκτησίας. Την ίδια 

στιγμή, δεν εκπίπτουν τα έξοδα ψυχαγωγίας / παραστάσεων, μειώνονται τα ποσοστά 

απόσβεσης για ορισμένους τύπους των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αυξάνονται 

οι φόροι επί των τόκων. 

 

Έτσι, στην Ελλάδα, ένας επιχειρηματίας καλείται να καταβάλει οκτώ πληρωμές φόρου 

τον χρόνο, ξοδεύοντας 193 ώρες για συλλογή πληροφοριών, τήρηση βιβλίων, 

συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης κτλ. Το συνολικό ποσοστό φορολόγησης επί του 

συνόλου των κερδών φτάνει το ποσοστό 49,60%. 

 

Ο παρακάτω πίνακας, δείχνει αναλυτικά την διαμόρφωση του παραπάνω ποσοστού. 

 

Πίνακας 12: Πληρωμή Φόρων – Ελλάδα 

 

Φόροι / Ελλάδα 
Αριθμός 

Πληρωμών 

Χρόνος 

(ώρες) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

Φορολογική 

Βάση 

Συνολικό 

ποσοστό 

φόρου επί 

των κερδών 

Εισφορές 

Κοινωνικής 

ασφάλισης 

1 46 
24,56% από 

Ιούλιο 2014  

Ακαθάριστες 

αποδοχές 
29,34 

Φόρος Εταιρικού 

εισοδήματος 
1 78 26% 

Φορολογητέο 

κέρδος 
19,69 

Φόρος Ακίνητης 

Περιουσίας 
1 - 

Ποικιλία 

ποσοστών 

Εκτιμώμενη 

αξία 
0,32 

Φόρος Τόκων (Δεν 

συμπεριλαμβάνεται 

στο σύνολο) 

- - 15% Έσοδα τόκων 0,26 

Ασφάλιστρα 1 - 
Ποικιλία 

ποσοστών 

Τιμή 

ασφαλίστρου 
0,2 

Φόρος Δρόμων & 

οδών 
1 - 

Ποικιλία 

ποσοστών 

Ανάλογα με 

το βάρος του 

οχήματος 

0,06 

Ι.Κ.Α. 

εργαζομένων 
- - - - - 
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Φόρος 

προστιθέμενης 

αξίας (Δεν 

συμπεριλαμβάνεται 

στο σύνολο) 

1 69 23% 
Προστιθέμενη 

αξία 
- 

Φόρος Διαφήμισης 

(Δεν 

συμπεριλαμβάνεται 

στο σύνολο-Μικρό 

ποσό) 

1 - 
Ποικιλία 

ποσοστών 

Ανάλογα με 

το είδος της 

διαφήμισης 

- 

Φόρος Καυσίμων 1 - 

359€ ανά 

1000 λίτρα 

Αμόλυβδης 

Κατανάλωση 

καυσίμων 
- 

Σύνολο 8 193   49,60 

 

Να σημειωθεί ότι το ποσοστό Φόρου Εταιρικού Εισοδήματος έχει μεταβληθεί από 26% 

σε 29%  και η Εισφορά Κοινωνικής Ασφάλισης θα είναι 20% μετά από το 2016.   

 

4.7.2. Βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών 

 

Η πρώτη χώρα για την οποία θα παρουσιαστεί ο φορολογικός της χάρτης είναι το 

Κατάρ. Στο Κατάρ, υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές πληρωμές φόρων, απαιτούν 

σαράντα μία ώρες και αποτελούν το 11,30 τις εκατό των συνολικών εσόδων. Τα 

παραπάνω δεδομένα φανερώνουν την ευκολία και τα κίνητρα που δίνει σαν χώρα στους 

επιχειρηματίες προκειμένου να δραστηριοποιούνται στο κράτος τους με βασικότερο 

χαρακτηριστικό αυτών, ότι δεν φορολογούνται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων. 

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της στόχευσης για την διευκόλυνση προς τους 

επιχειρηματίες, το 2014 το κράτος μείωσε και άλλο τον απαιτούμενο χρόνο για την 

διαδικασία φορολόγησης, με την κατάργηση ορισμένων απαιτήσεων που συνδέονται με 

τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ο παρακάτω πίνακας, δείχνει 

αναλυτικά την διαμόρφωση του ποσοστού φορολόγησης στο Κατάρ.  

 

Πίνακας 13: Πληρωμή Φόρων – Κατάρ 

 

Φόροι / Κατάρ 
Αριθμός 

Πληρωμών 

Χρόνος 

(ώρες) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

Φορολογική 

Βάση 

Συνολικό 

ποσοστό 

φόρου επί 

των κερδών 

Εισφορές 

Κοινωνικής 

ασφάλισης 

1 36 10% 
Ακαθάριστες 

αποδοχές 
11,28 

Ανανέωση Άδειας 

Εμπορίου 
1 - 

1.010 

μονάδες 

τοπικού 

νομίσματος 

τον χρόνο 

Σταθερό ποσό 0,01 

Ανανέωση Άδειας 

Κυκλοφορίας 

Οχημάτων (Δεν 

συμπεριλαμβάνεται 

1 - - Σταθερό ποσό - 
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στο σύνολο - 

Μικρό ποσό) 

Ασφάλιση 

Εργαζομένων 
- - 5% 

Ακαθάριστες 

αποδοχές 
- 

Φόρος Εταιρικού 

εισοδήματος 
1 5 - 

Φορολογητέο 

κέρδος 
- 

Σύνολο 4 41   11,30 

 

Παρόμοια φορολογική τακτική (τεσσάρων πληρωμών) ακολουθείται και στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα (Η.Α.Ε.). Είναι ένα κράτος που επιδιώκει να μην επιβαρύνει 

σημαντικά τον εκάστοτε επιχειρηματία, απαιτώντας συνολικό φορολογικό συντελεστή 

15,90% των ετήσιων κερδών της επιχείρησης. Στα Η.Α.Ε., απαιτείται το μικρότερο 

χρονικό διάστημα για την τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων, απαιτώντας 

μόνο δώδεκα συνολικά ώρες για την ολοκλήρωση τους. Μάλιστα, για αυτήν την 

κατάσταση, σημαντικό ρόλο έπαιξε η εφαρμογή ενός online συστήματος αρχειοθέτησης 

και πληρωμής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, το 2013. Ο παρακάτω πίνακας, 

δείχνει αναλυτικά την διαμόρφωση του ποσοστού φορολόγησης στα Η.Α.Ε. 

 

Πίνακας 14: Πληρωμή Φόρων - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

 

Φόροι / Η.Α.Ε. 
Αριθμός 

Πληρωμών 

Χρόνος 

(ώρες) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

Φορολογική 

Βάση 

Συνολικό 

ποσοστό 

φόρου επί 

των κερδών 

Εισφορές 

Κοινωνικής 

ασφάλισης 

1 12 12,5% 
Ακαθάριστες 

αποδοχές 
14,10 

Τέλη μεταβίβασης 

περιουσίας 
1 - 

4% (από 2% 

αγοραστής 

και πωλητής) 

Τιμή 

μεταβίβασης 

περιουσίας 

που 

μεταβιβάζεται  

1,21 

Ανανέωση Άδειας 

Εμπορίου 
1 - 

48.000 

μονάδες 

τοπικού 

νομίσματος 

περίπου 

Εξαρτάται 

από 

παράγοντες 

όπως μέγεθος 

και τύπος 

επιχείρησης, 

εθνικότητα 

μετόχων, 

αριθμό 

εργαζομένων 

και την η αξία 

μίσθωσης των 

εμπορικών 

χώρων 

0,55 

Ανανέωση Άδειας 

Κυκλοφορίας 

Οχημάτων (Δεν 

συμπεριλαμβάνεται 

στο σύνολο - 

1 - 

1.000 

μονάδες 

τοπικού 

νομίσματος 

τον χρόνο 

- 0,02 
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Μικρό ποσό) ανά όχημα 

Ασφάλιση 

Εργαζομένων 
- - 5% 

Ακαθάριστες 

αποδοχές 
- 

Σύνολο 4 12   15,90 

 

Αντίστοιχα φορολογικός παράδεισος για τους επιχειρηματίες, μπορεί να χαρακτηριστεί 

και η Σαουδική Αραβία. Εκεί, το σύνολο των πληρωμών είναι μόλις τρεις, χρειάζονται 

εξήντα τέσσερις ώρες για την ολοκλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και η 

φορολογία συνολικά φτάνει το δέκα πέντε τα εκατό των ετήσιων κερδών της 

επιχείρησης. Όπως στα Η.Α.Ε. έτσι και στην Σαουδική Αραβία, από το 2013 

εφαρμόζεται online σύστημα αρχειοθέτησης και πληρωμής των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης που διευκολύνει τους επιχειρηματίες. Ο παρακάτω πίνακας, δείχνει 

αναλυτικά την διαμόρφωση του ποσοστού φορολόγησης στην Σαουδική Αραβία.    

 

Πίνακας 15: Πληρωμή Φόρων - Σαουδική Αραβία 

 

Φόροι / Σαουδική 

Αραβία  

Αριθμός 

Πληρωμών 

Χρόνος 

(ώρες) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

Φορολογική 

Βάση 

Συνολικό 

ποσοστό 

φόρου επί 

των κερδών 

Εισφορές 

Κοινωνικής 

ασφάλισης 

1 34 12% 
Ακαθάριστες 

αποδοχές 
12,78 

Zakat
*
 1 30 2,5%  

Φορολογητέο 

Κέρδος 
2,20 

Τέλη Κυκλοφορίας 

Οχημάτων (Δεν 

συμπεριλαμβάνεται 

στο σύνολο - 

Μικρό ποσό) 

1 - - - - 

Ασφάλιση 

Εργαζομένων 
- - 10% 

Ακαθάριστες 

αποδοχές 
- 

Σύνολο 3 64   15,00 

 

 

4.7.3. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο παρακάτω πίνακα όλες οι 

λεπτομέρειες για κάθε χώρα στην κατηγορία Πληρωμή φόρων. 

                                                 
*
 Ο Zakat είναι μια μορφή θρησκευτικού φόρου ελεημοσύνης στο Ισλάμ σύμφωνα με τον Salehi (2014), 

ενώ ο Hefner (2006) αναφέρει ότι πρόκειται για ένα Μουσουλμανικό φόρο που επιβάλλεται επί του 

εισοδήματος και του πλούτου για τους σκοπούς θρησκευτικής κάθαρσης.  
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Πίνακας 16: Σύγκριση χωρών για Πληρωμή Φόρων 

 

Χώρα 

Πληρωμές 

(αριθμός ανά 

έτος) 

Χρόνος 

(Ώρες ανά 

έτος) 

Συνολικό ποσοστό 

φορολόγησης (% επί 

των κερδών) 

Κατάταξη 

Ελλάδα 8 193 49,60 4 

Κατάρ 4 41 11,30 1 

Η.Α.Ε. 4 12 15,90 1 

Σαουδική 

Αραβία 
3 64 15,00 3 

 

4.8. Διασυνοριακό εμπόριο 

 

Το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται πλέον οι επιχειρήσεις δεν έχει σύνορα. Η 

αγορά έχει γίνει παγκόσμια, η ζήτηση ικανοποιείται από οπουδήποτε και το διεθνές 

εμπόριο, χρόνο με τον χρόνο αποτελεί την μεγαλύτερη ευκαιρία, ή σε ορισμένες 

περιπτώσεις απειλή για μια επιχείρηση. Γίνεται σαφές, πως στο σημερινό 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο, το να καθίσταται το εμπόριο μεταξύ των οικονομιών πιο 

εύκολο, γίνεται όλο και πιο σημαντικό για τις επιχειρήσεις, για την εκπλήρωση των 

στόχων τους και για την ανάπτυξή τους. 

 

Οι υπερβολικές απαιτήσεις εγγράφων, οι επαχθείς τελωνειακές διαδικασίες, οι 

αναποτελεσματικές λειτουργίες στο λιμάνι και οι ανεπαρκείς υποδομές, είναι όλα 

παραδείγματα και στοιχεία που οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις για 

τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς, πνίγοντας την δυναμικότητα του εμπορίου. Στην 

παρούσα υποενότητα, θα γίνει μια προσέγγιση των δεδομένων για το διασυνοριακό 

εμπόριο που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε τρία ακόμη κράτη. Η 

προσέγγιση αυτή, θα σχετίζεται τόσο με τις εισαγωγές όσο και με τις εξαγωγές, και 

συνδέεται με το κόστος και τον χρόνο που συνάδουν με την υλικοτεχνική διαδικασία 

των δύο παραπάνω ειδών εμπορίου. Οι υποθέσεις ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ των 

χωρών αναλύονται στο Παράρτημα. 

 

4.8.1. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Πριν προβούμε στην καθαυτή αξιολόγηση των χωρών που θα παρουσιαστούν στην 

παρούσα ενότητα για την κατηγορία Διασυνοριακό εμπόριο, χρειάζεται να αναλύσουμε 

για κάθε χώρα, ποιες συνθήκες εμπορίου εισαγωγών και εξαγωγών επικρατούν. Σε 

πρώτο στάδιο, θα παρουσιαστούν διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα 

εμπορίου από και προς κάθε μια από τις χώρες που θα αναφερθούν. Αρχικά γίνεται η 

ανάλυση των δεδομένων εξαγωγών. Η παρουσίαση αυτή, γίνεται στον παρακάτω 

πίνακα.  
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Πίνακας 17: Σύγκριση Πληροφοριών Εξαγωγών 

 

 Ελλάδα Ιαπωνία Ολλανδία Σουηδία 

Ε ξ α γ ω γ έ ς 

Προϊόν 
Αλουμίνιο και 

τεχνουργήματα 

Πυρηνικοί 

αντιδραστήρες, 

λέβητες, 

μηχανές, 

συσκευές και 

μηχανικές 

επινοήσεις ή 

τμήματά τους 

Πυρηνικοί 

αντιδραστήρες, 

λέβητες, 

μηχανές, 

συσκευές και 

μηχανικές 

επινοήσεις ή 

τμήματά τους 

Πυρηνικοί 

αντιδραστήρες, 

λέβητες, μηχανές, 

συσκευές και 

μηχανικές 

επινοήσεις ή 

τμήματά τους 

Εμπορικός συνέταιρος Ιταλία Κίνα Γερμανία Νορβηγία 

Συνοριακή δίοδος Λιμάνι Πειραιά 
Λιμάνι 

Γιοκοχάμα 

Σύνορα 

Ολλανδίας-

Γερμανίας 

Συνοριακό 

πέρασμα Han 

Εσωτερική Απόσταση (σε χλμ) 15 20 170 450 

Εσωτερική Απόσταση (σε ώρες) 1 3 3 8 

Εσωτερική Απόσταση (σε κόστος 

USD) 
350 323 315 685 

Εσωτερική Απόσταση (σε 

χλμ/ώρα) 
16,4 7,6 56,7 60 

Εσωτερική Απόσταση (σε κόστος 

USD/χλμ) 
23,3 16,1 1,9 1,5 

 

Μια δεύτερη ανάλυση που θα ακολουθήσει, βασίζεται όσο έχει να κάνει με τις ίδιες 

λεπτομέρειες αλλά αυτή την φορά για τις εισαγωγές κάθε χώρας. 

 

Πίνακας 18: Σύγκριση Πληροφοριών Εισαγωγών 

 

 Ελλάδα Ιαπωνία Ολλανδία Σουηδία 

Ε ι σ α γ ω γ έ ς 

Προϊόν 

Μέρη και 

εξαρτήματα 

οχημάτων 

Μέρη και 

εξαρτήματα 

οχημάτων 

Μέρη και 

εξαρτήματα 

οχημάτων 

Μέρη και 

εξαρτήματα 

οχημάτων 

Εμπορικός συνέταιρος Γερμανία  Κίνα Γερμανία Γερμανία 

Συνοριακή δίοδος 

Σύνορα 

Ελλάδας-

Βουλγαρίας 

Λιμάνι 

Γιοκοχάμα 

Σύνορα 

Ολλανδίας-

Γερμανίας 

Σύνορα 

Σουηδίας-Δανίας 

Εσωτερική Απόσταση (σε χλμ) 600 20 170 615 

Εσωτερική Απόσταση (σε ώρες) 23 3 3 10 

Εσωτερική Απόσταση (σε κόστος 

USD) 
808 323 315 660 

Εσωτερική Απόσταση (σε 

χλμ/ώρα) 
26,1 7,6 56,7 61,5 

Εσωτερική Απόσταση (σε κόστος 

USD/χλμ) 
1,3 16,1 1,9 1,1 
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Επιπλέον, μια τρίτη ανάλυση σχετίζεται με τα έγγραφα που απαιτούνται για να 

ολοκληρωθεί μια διαδικασία εμπορίου μια χώρας τόσο για εισαγωγή, όσο και για 

εξαγωγή.  

 

Πίνακας 19: Σύγκριση χωρών για τα απαραίτητα Έγγραφα Εμπορίου 

 

Ελλάδα Ιαπωνία Ολλανδία Σουηδία 

Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγες Εισαγωγές 

Φορτωτική 
CMR 

φορτωτική 
Τιμολόγιο Φορτωτική 

CMR 

φορτωτική 

CMR 

φορτωτική 

CMR 

φορτωτική 

CMR 

φορτωτική 

Τιμολόγιο Τιμολόγιο 

Τελωνειακή 

βεβαίωση 

εξαγωγής 

Τιμολόγιο Τιμολόγιο Τιμολόγιο Τιμολόγιο Τιμολόγιο 

Intrastat
*
 Intrastat 

Εγχειρίδιο 

χειρισμού 

Τελωνειακή 

βεβαίωση 

εισαγωγής 

Intrastat Intrastat 

Τελωνειακή 

διασάφηση 

εξαγωγής 

Intrastat 

Λίστα 

συσκευασίας 

Λίστα 

συσκευασίας 

Λίστα 

συσκευασίας 

Λίστα 

συσκευασίας 

Λίστα 

συσκευασίας 

Λίστα 

συσκευασίας 

EUR 1 - 

Πιστοποιητικό 

προέλευσης 

Λίστα 

συσκευασίας 

- - Προδιαγραφές - - - 
Λίστα 

συσκευασίας 
- 

 

Τέλος, παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τον 

χρόνο και το κόστος για κάθε χώρα στην κατηγορία Διασυνοριακό εμπόριο. 

 

Πίνακας 20: Σύγκριση χωρών για Διασυνοριακό Εμπόριο 

 

 Ελλάδα Ιαπωνία Ολλανδία Σουηδία 

Ε ξ α γ ω γ έ ς 

Χρόνος συμμόρφωσης 

συνοριακών ελέγχων (ώρες) 
24 48 0 2 

Κόστος συμμόρφωσης 

συνοριακών ελέγχων (USD) 
300 305 0 55 

Χρόνος συμμόρφωσης ελέγχου 

εγγράφων (ώρες) 
1 3 1 1 

Κόστος συμμόρφωσης ελέγχου 

εγγράφων (USD) 
30 15 0 0 

Ε ι σ α γ ω γ έ ς 

Χρόνος συμμόρφωσης 

συνοριακών ελέγχων (ώρες) 
1 48 0 0 

Κόστος συμμόρφωσης 

συνοριακών ελέγχων (USD) 
0 334 0 0 

Χρόνος συμμόρφωσης ελέγχου 

εγγράφων (ώρες) 
1 3 1 1 

Κόστος συμμόρφωσης ελέγχου 

εγγράφων (USD) 
0 27 0 0 

Κατάταξη 3 4 1 2 

                                                 
*
 Το Intrastat, σύμφωνα με το EUR-Lex, είναι ένα σύστημα που λειτουργεί από το 1993 και συλλέγει 

πληροφορίες για τα προϊόντα που εμπορεύονται εντός ΕΕ, για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των 

στατιστικών στοιχείων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η παροχή αυτών των στατιστικών συναλλαγών είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη των πολιτικών για την ενιαία αγορά της ΕΕ και για την ανάλυση της 

αγοράς αυτής από την Eurostat. 
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4.9. Λύση συμβάσεων μέσω δικαστηρίου  

 

Για κάθε επιχειρηματία η εξασφάλιση επίλυσης οποιασδήποτε εμπορικής διαφοράς 

προκύψει για την επιχείρησή του με διαφάνεια και εμπιστοσύνη, είναι ένα πολύ 

σημαντικό προνόμιο που τον εφησυχάζει  προκειμένου να διατηρεί και να λειτουργεί 

την επιχείρησή του σε ένα κράτος. Οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες των 

δικαστηριακών πρακτικών, μεθόδων και διαδικασιών ποικίλουν, για αυτό και ο 

εκάστοτε επιχειρηματίας που σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί σε μια χώρα, πρέπει  να 

είναι πλήρως ενημερωμένος για αυτές.  

 

Κάθε χώρα, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια όσο αναφορά το δικαστικό 

κομμάτι στον επιχειρηματικό κόσμο. Η αποτελεσματική εμπορική επίλυση διαφορών, 

παρέχει πολλά οφέλη προς τις επιχειρήσεις, και μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον 

κίνητρο για την δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης σε ένα κράτος. Άλλωστε, τα 

δικαστήρια είναι απαραίτητα για τους επιχειρηματίες, επειδή ερμηνεύουν τους κανόνες 

της αγοράς και την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων τους. Μέσα από τα 

αποτελεσματικά και διαφανή δικαστήρια, ενθαρρύνονται νέες επιχειρηματικές σχέσεις, 

επειδή οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι μπορούν να βασιστούν στα δικαστήρια, και τις 

αποφάσεις τους, αν ένας νέος πελάτης αδυνατεί να πληρώσει.  

 

Ακόμη, οι σύντομες δίκες (speedy trials) είναι εξίσου απαραίτητες τόσο για τις μικρές 

επιχειρήσεις, όσο και για μια χώρα που θέλει να προάγει την επιχειρηματικότητα. 

Αυτού του είδους οι εκδικάσεις, παρέχουν την δυνατότητα στους οργανισμούς που 

ενδεχομένως να μην έχουν τους πόρους να παραμείνουν σε λειτουργία, κατά το 

διάστημα όπου καθυστερεί η απόφαση και αναμένεται η έκβαση μιας μακράς 

δικαστικής διαμάχης. 

 

Στην παρούσα υποενότητα, θα γίνει μια προσέγγιση των δεδομένων για τις δικαστικές 

πρακτικές που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε τρία ακόμη κράτη. Η 

προσέγγιση αυτή, θα σχετίζεται τόσο με το κόστος όσο και τον χρόνο που απαιτείται 

για την επίλυση μιας τυποποιημένης εμπορικής διαμάχης μέσω ενός τοπικού 

πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Ταυτόχρονα, γίνεται και η αξιολόγηση της ποιότητας των 

πρακτικών που ακολουθούνται στα κράτη που θα αναφερθούν, στην οποία αξιολόγηση, 

εντοπίζεται εάν και κατά πόσο κάθε οικονομία από τις τρεις, έχει υιοθετήσει μια σειρά 

ορθών πρακτικών που προάγουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του 

δικαστικού συστήματος. Οι υποθέσεις ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ των χωρών 

αναλύονται στο Παράρτημα. 

 

4.9.1. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Πριν προβούμε στην καθαυτή αξιολόγηση των χωρών που θα παρουσιαστούν στην 

παρούσα ενότητα για την κατηγορία Λύση συμβάσεων μέσω δικαστηρίου, χρειάζεται 

να αναλύσουμε, ποια δεδομένα σχετικά με την επίλυση εμπορικών διαφορών μέσω 

δικαστηρίου ισχύουν. Σε πρώτο στάδιο, θα παρουσιαστούν διάφορες λεπτομέρειες 

σχετικά με τα δικαστικά δεδομένα σε χρονικό και οικονομικό πλαίσιο για κάθε μια από 

τις χώρες που θα αναφερθούν. Η παρουσίαση αυτή, γίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 21: Πληροφορίες δικαστικών δεδομένων ανά χώρα 

 

 Ελλάδα Σιγκαπούρη Κορέα Λιθουανία 

Χρόνος (Σύνολο σε ημέρες) 1580 150 230 300 

Αρχειοθέτηση και παροχή 

υπηρεσιών 
60 6 20 40 

Δίκη και δικαστική απόφαση 1400 118 90 170 

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων  120 26 120 90 

Κόστος (Συνολικό % επί της 

απαίτησης) 
14,4 25,8 10,3 23,6 

Δικηγορικές αμοιβές 10 20,9 9 8,6 

Δικαστικά έξοδα 2,7 2,8 0,6 6 

Αμοιβές επιβολής 1,7 2,1 0,7 9 

 

Επιπλέον, μια δεύτερη ανάλυση που θα ακολουθήσει, βασίζεται σε ένα δείκτη που 

μετρά την ποιότητα των δικαστικών διαδικασιών της εκάστοτε χώρας όπως 

χρησιμοποίησε και ο Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group). Ο Δείκτης 

Ποιότητας δικαστικής διαδικασίας, είναι το άθροισμα του συνόλου των επιμέρους 

δεικτών που τον απαρτίζουν και λαμβάνει τιμές από 0 έως 18. Οι επιμέρους δείκτες, 

είναι: 

 Δικαστική δομή και διαδικασίες (0-5) 

 Διαχείριση Υποθέσεων (0-6) 

 Αυτοματισμός δικαστηρίου (0-4) 

 Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών (0-3) 

 

Αναλυτικά, η διαμόρφωση της βαθμολογίας για κάθε χώρα στον συγκεκριμένο Δείκτη, 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

Πίνακας 22: Πίνακας Δείκτη Ποιότητας Δικαστικής Διαδικασίας 

 

 Ελλάδα Σιγκαπούρη Κορέα Λιθουανία 

Δικαστική δομή και διαδικασίες (0-5) 3,5 5 3,5 3 

1. Είναι ένα δικαστήριο ή τμήμα του δικαστηρίου 

αφιερωμένο αποκλειστικά στην ακοή εμπορικών υποθέσεων  
Όχι (0) Ναι (1,5) Όχι (0) Όχι (0) 

2. Δικαστήριο μικρών υποθέσεων (1,5) (1,5) (1,5) (1) 

2.α. Υπάρχει ένα δικαστήριο μικρών υποθέσεων ή μια 

ταχείας διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών 
Ναι  Ναι Ναι Ναι 

2.β. Αν ναι, επιτρέπεται η αυτό-εκπροσώπηση; Ναι Ναι Ναι Όχι 

3. Είναι διαθέσιμη η προδικαστική κατάσχεση; Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

4. Οι νέες περιπτώσεις ορίζονται τυχαία στους δικαστές; Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Διαχείρηση υποθέσεων (0-6) 4,5 4,5 4 4,5 

1. Προδιαγραφές χρόνου (1) (0) (0) (0) 

1.α. Οι νόμοι καθορίζουν τις γενικές προδιαγραφές του 

χρόνου για τις υποθέσεις του βασικού δικαστηρίου σε μια 

αστική υπόθεση; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

1.β. Αν ναι, τα πρότυπα καθορίζονται για τουλάχιστον τρία 

δικαστικά γεγονότα; 
Ναι Όχι Όχι Όχι 

1.γ. Αυτά τα πρότυπα χρόνου, είναι σεβαστά σε 

περισσότερες από 50% των περιπτώσεων; 
Ναι Ναι Ναι Ναι 

2. Αναβολές (0,5) (0,5) (0) (0,5) 
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2.α. Μήπως ο νόμος ρυθμίζει το μέγιστο αριθμό των 

αναβολών που μπορούν να χορηγηθούν; 
Ναι Όχι Όχι Όχι 

2.β. Οι αναβολές περιορίζεται σε απρόβλεπτες και 

εξαιρετικές περιστάσεις; 
Ναι Ναι Όχι Ναι 

2.γ. Αν υπάρχουν κανόνες για τις αναβολές, τηρούνται σε 

περισσότερες από το 50% των περιπτώσεων; 
Όχι  Ναι Δ.Γ. / Όχι Ναι 

3. Μπορούν δύο από τις ακόλουθες τέσσερις αναφορές να 

δημιουργηθούν για το αρμόδιο δικαστήριο: (i) αναφορά 

διαθέσιμου χρόνου (ii) αναφορά εκτιμώμενου χρόνου 

ολοκλήρωσης (iii) αναφορά διάρκειας εκκρεμών 

περιπτώσεων και (iv) ενιαία αναφορά προόδου υπόθεσης; 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

4. Υπάρχει προδικαστικό συνέδριο μεταξύ των τεχνικών 

διαχείρισης των υποθέσεων που χρησιμοποιείται ενώπιον 

του αρμόδιου δικαστηρίου; 

Όχι (0) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

5. Υπάρχουν ηλεκτρονικά εργαλεία διαχείρισης υποθέσεων 

εντός του αρμοδίου δικαστηρίου για χρήση από τους 

δικαστές; 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

6. Υπάρχουν ηλεκτρονικά εργαλεία διαχείρισης υποθέσεων 

εντός του αρμοδίου δικαστηρίου για χρήση από τους 

δικηγόρους; 

Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

Αυτοματισμός δικαστηρίου (0-4) 2 4 4 4 

1. Μπορεί να κατατεθεί η αρχική καταγγελία ηλεκτρονικά 

μέσω ειδικής πλατφόρμας μέσα στο αρμόδιο δικαστήριο; 
Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

2. Είναι δυνατόν να τρέξουν διαδικασίες ηλεκτρονικά για τις 

αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν από το αρμόδιο δικαστήριο; 
Όχι (0) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

3. Μπορούν τα δικαστικά έξοδα να καταβληθούν 

ηλεκτρονικά εντός του αρμόδιου δικαστηρίου; 
Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) Ναι (1) 

4. Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων (0)  (1)  (1)  (1) 

4.α. Οι αποφάσεις που παρασχέθηκαν σε εμπορικές 

υποθέσεις όλων των επιπέδων, είναι διαθέσιμες στο ευρύ 

κοινό μέσω της δημοσίευσής τους σε επίσημα έντυπα, στις 

εφημερίδες, στο διαδίκτυο ή δικαστική ιστοσελίδα; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

4.β. Οι αποφάσεις που παρασχέθηκαν σε εμπορικές 

υποθέσεις στο Δευτεροβάθμιο και το Ανώτατο Δικαστικό 

επίπεδο, είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό μέσω της 

δημοσίευσής τους σε επίσημα έντυπα, στις εφημερίδες, στο 

διαδίκτυο ή δικαστική ιστοσελίδα; 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

 Εναλλακτική τρόποι επίλυσης διαφορών (0-3) 2,5 2 2 3 

1. Διαιτησία (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) 

1.α. Διέπεται εγχώρια εμπορική διαιτησία από ένα 

ενοποιημένο νόμο ή τα ενοποιημένα κεφάλαια ή ενότητες 

του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που 

περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις πτυχές του; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

1.β. Υπάρχουν εμπορικές διαφορές, εκτός από εκείνες που 

ασχολούνται με τη δημόσια τάξη, οι οποίες δεν μπορούν να 

υποβληθούν σε διαιτησία; 

Όχι Όχι Όχι Όχι 

1.γ. Ισχύουν οι ρήτρες διαιτησίας για τις συμφωνίες που 

συνήθως επιβάλλονται από τα δικαστήρια; 
Ναι Ναι Ναι Ναι 

2. Διαμεσολάβηση / συνδιαλλαγή (1) (0,5) (0,5) (1,5) 

2.α. Είναι δυνατή η εθελοντική διαμεσολάβηση ή ο 

συμβιβασμός; 
Ναι Ναι Ναι Ναι 
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2.β. Διέπεται η διαμεσολάβηση, ο συμβιβασμός ή και τα δύο 

διέπονται από ένα ενοποιημένο νόμο ή τα ενοποιημένα 

κεφάλαια ή ενότητες του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας που περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις πτυχές 

του; 

Ναι Όχι Όχι Ναι 

2.γ. Υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για τα μέρη να 

προσπαθήσουν την διαμεσολάβηση ή τον συμβιβασμό 

(δηλαδή, αν η διαμεσολάβηση ή ο συμβιβασμός είναι 

επιτυχής, η επιστροφή των τελών κατάθεσης δικαστηρίου, η 

πίστωση στον φόρο εισοδήματος ή κάτι παρόμοιο); 

Όχι Όχι Όχι Ναι 

Δείκτης Ποιότητας δικαστικής διαδικασίας (0-18) 12,5 15,5 13,5 14,5 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι λεπτομέρειες για κάθε χώρα στην 

κατηγορία Λύση συμβάσεων μέσω δικαστηρίου. 

 

Πίνακας 23: Σύγκριση χωρών για Λύση συμβάσεων μέσω δικαστηρίου 

 

Χώρα 
Χρόνος 

(Ημέρες)   

Κόστος (% επί 

της απαίτησης) 

Δείκτης 

Ποιότητας 

δικαστικής 

διαδικασίας 

Κατάταξη 

Ελλάδα 1580 14,4 12,5 4 

Σιγκαπούρη 150 25,8 15,5 1 

Κορέα 230 10,3 13,5 2 

Λιθουανία 300 23,6 14,5 3 

 

4.10. Δεδομένα αγοράς εργασίας 

 

Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας μιας χώρας μπορούν να παίξουν καθοριστικότατο 

παράγοντα στην απόφαση ενός επιχειρηματία αν θα δραστηριοποιηθεί σε μια χώρα. 

Πολλά κράτη προσπαθούν να δώσουν κίνητρα στους επιχειρηματίες, προστατεύοντας 

τους από πολλές δαπάνες για το προσωπικό. Αντίθετα, κάποιες χώρες δείχνοντας 

περισσότερο ενδιαφέρον και συναίσθηση προς το κοινωνικό συμφέρον, ακολουθούν 

νόμους και πολιτικές που εξασφαλίζουν περισσότερα δικαιώματα στους εργαζομένους. 

 

Έτσι λοιπόν, κριτήρια όπως η δυνατότητα απόλυσης εργαζομένων, η εργασία το 

Σαββατοκύριακο, η πληρωμή αποδοχών στις διακοπές, η νυχτερινή εργασία, η 

προστασία κατά της ανεργίας, οι παροχές ασθενείας, η προστασία της μητρότητας, το 

ωράριο εργασίας, η ίση αμοιβή και οι επιθεωρήσεις εργασίας αποτελούν όλοι τους, 

ξεχωριστά, πολύτιμα τμήματα του συνόλου του επαγγελματικού περιβάλλοντος όπου 

ρυθμίζουν την απασχόληση σε κάθε κράτος και καθορίζουν την ποιότητα εργασίας σε 

αυτό. Στην παρούσα ενότητα, αυτό το αντικείμενο αναλύεται, και επιδιώκεται να 

παρουσιαστεί για κάθε ένα κομμάτι που αναφέρθηκε πιο πάνω προκειμένου να 

αναδείξει ποιο εργασιακό καθεστώς επικρατεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ακόμη 

τρεις χώρες. 
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4.10.1. Συγκεντρωτική σύγκριση χωρών 

 

Στην παρούσα υποενότητα, η ανάλυση των παραμέτρων που θα παρουσιαστούν δεν 

αποσκοπεί στην καθαυτή σύγκριση των συνθηκών απασχόλησης των τεσσάρων χωρών 

που θα αναλυθούν. Αντίθετα, επιδιώκεται ο εντοπισμός των διαφοροποιήσεων μεταξύ 

του περιβάλλοντος εργασίας που επικρατεί σε χώρες διαφορετικών ηπείρων όπως η 

Ευρώπη, η Αμερική και η Ασία. Οι παράγοντες που θα παρουσιαστούν είναι πέντε και 

αφορούν την Πρόσληψη, Ώρες Εργασίας, Κανόνες Πλεονασμού, Δείκτη Κόστους 

Πλεονασμού και Ποιότητα Εργασίας. 

Σε πρώτο στάδιο, θα αναλυθεί ο πρώτος παράγοντας, σχετικά με τις συνθήκες 

πρόσληψης όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 24: Πίνακας Πληροφοριών Προσλήψεων ανά χώρα 

 

 Ελλάδα Καναδάς Ιαπωνία Γερμανία 

Π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς 

Απαγορεύονται οι συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου για μόνιμα καθήκοντα; 
Ναι Όχι Όχι Όχι 

Μέγιστη διάρκεια ενιαίας σύμβασης 

ορισμένου χρόνου (μήνες) 
36 μήνες 

Κανένα 

Όριο 
36 

Δεν ισχύει μέγιστη 

διάρκεια σύμβασης 

ορισμένου χρόνου με 

συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Χωρίς 

αντικείμενο είναι 24 

μήνες 

Μέγιστη διάρκεια ενιαίας σύμβασης 

ορισμένου χρόνου μαζί με ανανεώσεις 

(μήνες) 

Κανένα 

Όριο 

Κανένα 

Όριο 

Κανένα 

Όριο 
24 

Κατώτατος μισθός που ισχύει για τον 

εργαζόμενο βάσει υποθέσεων (USD / μήνα) 
804,7 1800,4 1619,2 1904 

Λόγος κατώτατου μισθού με την 

προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο 
0,3 0,3 0,3 0,3 

Κίνητρα για την απασχόληση εργαζομένων 

ηλικίας κάτω των 25; 
Ναι Ναι Όχι Όχι 

  

Το επόμενο κριτήριο που παρουσιάζεται, είναι οι ώρες απασχόλησης σε κάθε χώρα. Οι 

λεπτομέρειες βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 25: Πίνακας Πληροφοριών Ωρών Εργασίας ανά χώρα 

 

 Ελλάδα Καναδάς Ιαπωνία Γερμανία 

Ώ ρ ε ς   Ε ρ γ α σ ί α ς 

Μέγιστος αριθμός εργάσιμων ημερών ανά 

εβδομάδα 
6 6 6 6 

Πριμοδότηση για τη νυκτερινή εργασία (% των 

ωριαίων αποδοχών) 
25 0 25 0 

Πριμοδότηση για την εργασία την εβδομαδιαία 

ημέρα ανάπαυσης / αργία (% των ωριαίων 

αποδοχών) 

75 0 35 0 

Πριμοδότηση για υπερωριακή εργασία (% των 27,5 50 25 0 
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ωριαίων αποδοχών) 

Περιορισμοί σχετικά με τη νυκτερινή εργασία 0 0 0 0 

Οι μη-έγκυες και οι μη-θηλάζουσες γυναίκες 

μπορούν να εργαστούν τις ίδιες νυχτερινές 

ώρες με τους άνδρες; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

Περιορισμός στις εβδομαδιαίες διακοπές; 1 0 0 2 

Περιορισμοί στην υπερωριακή εργασία; Όχι Ναι Ναι Όχι 

Ετήσια άδεια για έναν εργαζόμενο με 1 έτος 

εργασιακής εμπειρίας (εργάσιμες ημέρες) 
20 10 10 24 

Ετήσια άδεια για έναν εργαζόμενο με 5 έτη 

εργασιακής εμπειρίας (εργάσιμες ημέρες) 
22 10 16 24 

Ετήσια άδεια για έναν εργαζόμενο με 10 έτη 

εργασιακής εμπειρίας (εργάσιμες ημέρες) 
25 10 20 24 

Μέσος όρος Ετήσιας άδειας εργαζομένου (1-5-

10 ετών εργ. εμπειρίας) 
22,3 10 15,3 24 

 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται η ανάλυση των δεδομένων που σχετίζονται με τους 

κανόνες πλεονασμού. 

 

Πίνακας 26: Πίνακας Πληροφοριών Κανόνων Πλεονασμού ανά χώρα 

 

 Ελλάδα Καναδάς Ιαπωνία Γερμανία 

Κ α ν ό ν ε ς   Π λ ε ο ν α σ μ ο ύ 

Μέγιστη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου 

(μήνες) 
12 3 Άγνωστο 6 

Απόλυση λόγω πλεονασμού επιτρέπεται από το 

νόμο; 
Ναι Ναι Ναι Ναι 

Κοινοποιείται σε τρίτους εάν κάποιος 

εργαζόμενος απολύεται; 
Όχι Όχι Όχι Ναι 

Λαμβάνεται έγκριση από τρίτους ώστε κάποιος 

εργαζόμενος να απολυθεί; 
Όχι Όχι Όχι Όχι 

Κοινοποιείται σε τρίτους εάν εννέα 

εργαζόμενοι απολυθούν; 
Ναι Όχι Όχι Ναι 

Λαμβάνεται έγκριση από τρίτους ώστε εννέα 

εργαζόμενοι να απολυθούν; 
Ναι Όχι Όχι Όχι 

Προηγείται επανεκπαίδευση ή αλλαγή πόστου 

πριν από την απόλυση; 
Όχι Όχι Ναι Ναι 

Υπάρχουν κανόνες προτεραιότητας για τις 

απολύσεις; 
Ναι Όχι Όχι  Ναι 

Υπάρχουν κανόνες προτεραιότητας για την 

επιστροφή στην απασχόληση; 
Όχι Όχι Όχι Όχι 

 

Ακολουθεί το κριτήριο του Δείκτη Κόστους Πλεονασμού όπου παρουσιάζει ο επόμενος 

πίνακας. 
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Πίνακας 27: Πίνακας Δείκτη Κόστους Πλεονασμού 

 

 Ελλάδα Καναδάς Ιαπωνία Γερμανία 

Δ ε ί κ τ η ς   Κ ό σ τ ο υ ς  Π λ ε ο ν α σ μ ο ύ (σε μισθό εβδομάδας)  

Περίοδος ανακοίνωσης απόλυσης  για έναν 

εργαζόμενο με 1 έτος θητείας  
0 2 4,3 4 

Περίοδος ανακοίνωσης απόλυσης  για έναν 

εργαζόμενο με 5 έτη θητείας 
0 5 4,3 8,7 

Περίοδος ανακοίνωσης απόλυσης  για έναν 

εργαζόμενο με 10 έτη θητείας 
0 8 4,3 17,3 

Μέσος όρος Περιόδου ανακοίνωσης απόλυσης  

εργαζομένου (1-5-10 ετών θητείας) 
0 5 4,3 10 

Αποζημίωση απόλυσης για έναν εργαζόμενο με 

1 έτος θητείας 
8,7 0 0 2,2 

Αποζημίωση απόλυσης για έναν εργαζόμενο με 

5 έτη θητεία 
13 5 0 10,8 

Αποζημίωση απόλυσης για έναν εργαζόμενο με 

10 έτη θητεία 
26 10 0 21,7 

Μέσος όρος Αποζημίωσης απόλυσης 

εργαζομένου (1-5-10 ετών θητείας) 
15,9 5 0 11,6 

 

Τέλος, αναλύεται ο πίνακας προβολής της ποιότητας εργασίας, για κάθε ένα από τα 

κράτη που αξιολογούνται. 

 

Πίνακας 28: Πίνακας Πληροφοριών Ποιότητας Εργασίας ανά χώρα 

 

 Ελλάδα Καναδάς Ιαπωνία Γερμανία 

Π ο ι ό τ η τ α  Ε ρ γ α σ ί α ς 

Υπάρχει ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας; Ναι Όχι Όχι Όχι 

Υπάρχει διάκριση με βάση το φύλλο στην 

πρόσληψη; 
Όχι Όχι Ναι Όχι 

Η άδεια μητρότητας αμείβεται ή όχι με βάση το 

νόμο; 
Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ελάχιστη διάρκεια άδειας μητρότητας 

(ημερολογιακές ημέρες) 
119 105 98 98 

Λαμβάνεται το 100% του μισθού στην άδεια 

μητρότητας; 
Ναι Όχι Όχι Ναι 

Υπάρχουν 5 ημέρες πλήρους αμοιβής τον χρόνο 

για άδειες αδιαθεσίας; 
Όχι Όχι Όχι Ναι 

Υπάρχει On-The-Job εκπαίδευση; Όχι Όχι Ναι Ναι 

Υπάρχει επίδομα ανεργίας μετά από ένα έτος 

απασχόλησης; 
Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ελάχιστη περίοδος εισφορών ανεργίας (μήνες) 4 3,6 12 12 

Μπορούν οι εργαζόμενοι να δημιουργήσουν ή 

να ενταχθούν σε κάποια Ένωση; 
Ναι Ναι Ναι Ναι 

Υπάρχει Διοικητική ή δικαστικής αρωγή για 

την παραβίαση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων; 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

Υπάρχει σύστημα επιθεώρησης εργασίας; Ναι Ναι Ναι Ναι 
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Επίλογος – Συμπεράσματα 
 

Καθώς η διπλωματική εργασία πλησιάζει στο τέλος, η τελευταία ενότητα  δεσμεύεται 

για την καταγραφή των συμπερασμάτων, των προτάσεων και των σχολίων. Σύμφωνα 

με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η 

επιχειρηματικότητα αποτελεί το οξυγόνο μιας οικονομίας. Η επιχειρηματικότητα 

καθορίζει με την ύπαρξη ή την απουσία της, κατά πόσο μια χώρα θα τα πάει καλά σε 

οικονομικούς όρους, όπως το να έχει ανάπτυξη, να έχει ευτυχισμένους κατοίκους, να 

παρουσιάζει υψηλό επίπεδο Α.Ε.Π., να έχει μικρό ποσοστό ανέργων, να είναι διεθνώς 

ανταγωνιστική, να προάγει  καινοτομίες, κ.ά.  

 

Η επιχειρηματικότητα όπως είδαμε, μπορεί να παρουσιαστεί με πολλές μορφές, μέσα 

από μια πληθώρα επιλογών δραστηριοποίησης επιχειρήσεων και εταιρειών έχοντας 

χρηματοδοτηθεί από μια ή περισσότερες πηγές χρηματοδότησης. Κοινώς στόχος όλων 

των δυνατοτήτων, είναι  η αντιμετώπιση όλων των πιθανών εξωτερικών και 

εσωτερικών εμποδίων που μπορεί να παρουσιαστούν ώστε μέσα από την τόνωσή της, 

το κράτος να καρπωθεί την ανάπτυξη.  

 

Κάθε δράση προκαλεί αντίδραση όπως παρατήρησε ο Νεύτωνας, και κάτι αντίστοιχο 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι συμβαίνει και με την επιχειρηματικότητα. Η άνθιση 

της επιχειρηματικότητας, συμβάλει όπως είδαμε στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 

μιας χώρας δημιουργώντας μέσω της παραγωγικής διαδικασίας αγαθά και υπηρεσίες, 

απασχόληση – θέσεις εργασίας, εισοδήματα, αποταμιεύσεις, επενδύσεις. Έτσι σταδιακά 

με την πάροδο των ετών αναπτύσσεται μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας στις τάξεις 

των πολιτών ενός κράτους, όπου μετατρέπει την τάση για επιχειρείν, σε τρόπο ζωής 

συμβάλλοντας στην διαιώνιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας της 

συγκεκριμένης χώρας. 

 

Ωστόσο, για να κινητοποιηθεί η επιχειρηματικότητα χρειάζεται να δοθούν κίνητρα. Τα 

κίνητρα αυτά, θα πρέπει να προέλθουν από μεταβολές και μεταρρυθμίσεις που θα 

δρομολογήσει η κυβέρνηση και οι δομές της οικονομίας ενός κράτους. Όπως 

παρουσιάστηκε και στο πρώτο μέρος της εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της 

Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ έχει καθορίσει όλες τις προτεραιότητες, τις πρωτοβουλίες 

και τους στόχους όπου προτίθεται να χρηματοδοτήσει προκειμένου να τονώσει την 

επιχειρηματική δραστηριότητα ολόκληρης της ηπείρου. Από εκεί και πέρα, η Ελληνική 

οικονομία μπορεί να βρει διέξοδο προς επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέσα από τις 

επιλογές σύμφωνα με τις προτεραιότητες που χρηματοδοτεί το Εταιρικό Σύμφωνο για 

το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020.  

 

Επιπλέον, όπως τονίστηκε και προηγουμένως, στους επιχειρηματίες θα πρέπει να 

δίνονται και επιπλέον κίνητρα από το κράτος όπως πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, 

ανάπτυξη περιβάλλοντος συνεργασίας, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Επίσης,  τα 

μέτρα που θα λαμβάνονται από το κράτος, θα πρέπει να μειώνουν τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους όπως αυτούς που προκαλεί η οικονομική κρίση, και να 

δημιουργούνται νέες ευκαιρίες στην αγορά πχ. μέσω διμερείς σχέσεις με άλλες χώρες, 

ώστε να προκύπτουν συνθήκες ευνοϊκές για επιχειρηματικότητα και τη προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων. 
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Τέλος, παρατηρώντας την ανάλυση στο κυρίως μέρος της παρούσας εργασίας, 

συμπεραίνουμε πως η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, 

πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από την γραφειοκρατία και τις μακροσκελείς πολιτικές και 

πρακτικές που ακολουθούνται ακόμη στην χώρα μας σε διάφορους τομείς της 

οικονομίας. Παράλυτά, το γεγονός ότι άλλες οικονομίες σε διεθνές επίπεδο, έχουν 

ξεπεράσει κατά πολύ, τα όσα εμπόδια επιβράδυναν την ανάπτυξη της δική τους 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 

αναλυτικά, μεταρρυθμίσεις και προτάσεις που προκύπτουν μέσα από αυτή την μελέτη, 

σαν λύση για την τόνωση της επιχειρηματικότητας μετατρέποντας τις υποδομές τις 

οικονομίας σε κίνητρα για την δημιουργία συνθηκών περισσότερο φιλικών προς τους 

επιχειρηματίες.  

 

Πίνακας 29: Προτάσεις τόνωσης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα – Έναρξη Επιχειρήσεων 

 

α/α Πρόταση Χώρα Υπόδειγμα 

Έναρξη επιχείρησης 

1 

Στην Ελλάδα η διαδικασία αυτή περνά από πέντε στάσεις, δημιουργώντας 

καθυστερήσεις και εμπόδια. Η διαδικασία θα μπορούσε να γίνεται 

εξολοκλήρου διαδικτυακά, σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα συνδέει 

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που συνδέονται με την έναρξη μιας 

επιχείρησης, οι οποίες με αυτοματοποιημένο σύστημα θα ενδοεπικοινωνούν, 

ώστε να ολοκληρώνεται η σύσταση της εταιρείας σύντομα, αυτόματα και 

μέσα από μια φιλική προς τον χρήστη διεργασία. Στην αρχή της νέας 

μεθόδου σύστασης, θα μπορούσε το κράτος, για την διευκόλυνση των νέων 

επιχειρηματιών να αδειοδοτήσει εξουσιοδοτημένους συμβούλους όπου θα 

αναλαμβάνουν αποκλειστικά την διαδικασία αυτή να την φέρουν εις πέρας, 

έχοντας διεξάγει οι ίδιοι όποιους ελέγχους απαιτούνται πριν από την υποβολή 

των αιτήσεων.  

Νέα Ζηλανδία 

2 

Π.Γ.Δ.Μ. (με 

εξουσιοδοτημένους 

συμβούλους) 

Οφέλη: 

Με την παραπάνω μετατροπή ο χρόνος σύστασης της επιχείρησης θα μειωθεί σημαντικά, έως 2 

ημέρες όπως είναι το χρονικό πλαίσιο στις χώρες υποδείγματα. Επιπλέον ο επιχειρηματίας δεν θα 

χρειάζεται να πηγαίνει από κάθε φορέα που εμπλέκεται ώστε να παίρνει την άδεια ή να δηλώνει 

την νέα επιχείρηση καθώς μέσα από το διαδίκτυο θα ωφελείται σε θέματα αναμονής και 

ταλαιπωρίας ή γραφειοκρατίας. Τέλος μέσα από τα εξειδικευμένα γραφεία συμβούλων, ο 

επιχειρηματίας θα είναι βέβαιος πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί επιτυχημένα και μεθοδικά.  

 

Πίνακας 30: Προτάσεις τόνωσης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα - Έκδοση  Οικοδομικής 

Άδειας 

 

α/α Πρόταση Χώρα Υπόδειγμα 

Έκδοση οικοδομικής άδειας 

1 

Όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη, η αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι 

μονόδρομος για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αδειοδότησης. Η ανάπτυξη 

ενός διαδικτυακού μέσου εξυπηρέτησης αιτήσεων θα συνέβαλε στην 

απλοποίηση του συνόλου της διαδικασίας, και θα επιτύγχανε η απόκτηση των 

υποχρεωτικών πιστοποιήσεων της κατασκευής να γίνεται παράλληλα. 

Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό σύστημα εξυπηρέτησης, όπου θα 

χρησιμοποιείται από καταρτισμένους επαγγελματίες (πχ Μηχανικός, 

Ηλεκτρολόγος) που εκπροσωπούν την εταιρεία, θα αναλαμβάνει να 

εισαχθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται σφραγίδες και 

Σιγκαπούρη 
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υπογραφές, τα οποία μέσω αλγορίθμου θα αποστέλλει στις αρμόδιες 

υπηρεσίες (από Δήμο και την Αρχαιολογική Εποπτική Αρχή μέχρι την 

Πυροσβεστική Αρχή, την ΕΥΔΑΠ και την Αστυνομία)  προκειμένου να 

ελέγχονται και να διαβιβάζονται υπογεγραμμένα.  

2 

Επιπλέον είναι απαραίτητο από πλευράς κράτους, Δήμου και λοιπών φορέων 

να επιτυγχάνεται τα έργα από πλευράς ΕΥΔΑΠ να ολοκληρώνονται βάση 

προσδιορισμένων χρονικών ορίων. Θα μπορούσε να θεσπιστεί κάποιος νόμος 

ή δέσμευση από πλευράς ΕΥΔΑΠ προκειμένου οι όποιες εργασίες 

απαιτούνται να ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες από 

την αδειοδότηση έναρξης εργασιών (πχ έως δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες).    

Ηνωμένα  

Αραβικά  

Εμιράτα 

3 

Κατά την διάρκεια έκδοσης οικοδομικής άδειας στην Ελλάδα, εμφανίζεται 

ξανά και ξανά η απαραίτητη έγκριση από την Αρχαιολογική Εποπτική Αρχή 

και από τον Δήμο. Πρέπει η διαδικασία να απλοποιηθεί και η 

έγκριση/πιστοποίηση που θα λαμβάνεται να καλύπτει ολόκληρο το έργο. Όσο 

αναφορά τον Δήμο, θα πρέπει από την πρώτη φάση να γίνεται η  αναδοχή 

Επιθεωρητή θεμελίων εργασίας και Επιθεωρητή διαρθρωτικού επιπέδου. 

Αντίστοιχα από πλευράς Αρχαιολογικής Εποπτικής Αρχής, καθώς γίνεται 

έλεγχος εύρεσης αρχαίων κατά την έναρξη των εργασιών, θα μπορούσε η 

Πιστοποίηση αδειοδότησης να δίνεται απευθείας την στιγμή που γίνεται ο 

έλεγχος και να μην προηγείται το αίτημα μαζί με τις απαιτούμενες 

τεκμηριώσεις καθώς θα ελέγχονται και αυτές εκεί. 

- 

Οφέλη: 

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, είναι προφανές ότι με τα παραπάνω μέτρα η 

μακροσκελές διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας στην Ελλάδα από 124 ημέρες μπορεί να 

φτάσει έως και τι 26. Η γραφειοκρατικές διαδικασίες διαρκούν αρκετά περισσότερο με αποτέλεσμα 

το νέο πληροφοριακό ηλεκτρονικό σύστημα να συμπιέζει σημαντικά τόσο τον χρόνο όσο και τα 

στάδια λήψης οικοδομικής άδειας. Το ίδιο ισχύει, τόσο με την απλούστευση των διαδικασιών 

στους φορείς Αρχαιολογικής Εποπτικής Αρχής και Δήμου. Ακόμη, ο ορισμός περιορισμένου 

χρονικού πλαισίου έναρξης ή και λήξης των έργων από πλευράς ΕΥΔΑΠ, θα ενίσχυε τον έλεγχο 

ολοκλήρωσης του έργου, άρα και κατ’ επέκταση τον προγραμματισμό και την οργάνωση μιας 

εταιρείας  που ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην οικοδόμηση ενός κτιρίου. 

 

Πίνακας 31: Προτάσεις τόνωσης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα – Σύνδεση Ηλεκτρισμού 

 

α/α Πρόταση Χώρα Υπόδειγμα 

Σύνδεση ηλεκτρισμού 

1 

Η βέλτιστη λύση είναι το σύνολο των διαδικασιών να περιοριστούν σε 3. 

Αρχικά η επιχείρηση με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο έχοντας 

συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να ετοιμάζει τις 

εσωτερικές καλωδιώσεις και μόλις είναι έτοιμες να καλείται η  ΔΕΔΔΗΕ 

ώστε να επιθεωρήσει τα έργα. Κατόπιν, με το πέρας του εσωτερικού ελέγχου, 

θα πρέπει να ετοιμαστεί το συμβόλαιο με τον πάροχο, αξιοποιώντας πέρα 

από την πιστοποίηση του ελέγχου της ΔΕΔΔΗΕ και τα υπόλοιπα έγγραφα 

που έχει συλλέξει προηγουμένως η εταιρεία (πληρωμές, πιστοποιήσεις, και 

άδειες). Έτσι θα μπορούν να έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες έναρξης 

εξωτερικών εργασιών και εγκατάστασης του μετρητή ώστε να γίνει έναρξη 

ροής ηλεκτρικής ενέργειας μόλις θα είναι έτοιμο και υπογραφεί το συμβόλαιο 

μεταξύ πελάτη-παρόχου. 

Κορέα 

Οφέλη: 

Με την συμπίεση των διαδικασιών με τον παραπάνω τρόπο, είναι δυνατή τόσο η μείωση του 

χρόνου ολοκλήρωσης της σύνδεσης, όσο και του συνολικού κόστους, όπως είδαμε και στο Κυρίως 

μέρος, σχεδόν κατά 50%. 
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Πίνακας 32: Προτάσεις τόνωσης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα – Καταχώρηση Μεταβίβασης 

Ακινήτου 

 

α/α Πρόταση Χώρα Υπόδειγμα 

Καταχώρηση μεταβίβασης ακινήτου 

1 

Το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην μη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου 

στοιχείων ακινήτων έναντι άλλων χωρών, που επιβραδύνουν τις διαδικασίες 

και επιβάλουν επιπλέον ελέγχους από τοπογράφο ή μηχανικό. Πρωτεύον 

λοιπόν στόχος, πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός online συστήματος 

καταγραφής της ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα στο ίδιο σύστημα θα 

πρέπει να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της μεταβίβασης αυτόματα, έχοντας 

πρόσβαση μόνο συμβολαιογράφοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες οι οποίοι 

θα αναλαμβάνουν να ελέγχουν και να συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα 

στοιχεία ελέγχου πριν την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Τέλος μέσα από το 

σύστημα, θα αποστέλλονται αυτόματα με την ολοκλήρωση και τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους φορείς όπως στον 

Δικηγορικό Σύλλογο, το Κτηματολόγιο, το Υποθηκοφυλακείο κοκ. 

Νέα Ζηλανδία 

Λιθουανία 

Γεωργία 

Οφέλη: 

Η καταχώρηση μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα με την διαδικασία που ακολουθείται σήμερα 

καθυστερεί έως και 20 φορές περισσότερο από ότι αν γινόταν με τον τρόπο που αναφέρθηκε 

παραπάνω. Η ηλεκτρονική καταγραφή των ακινήτων και όλων των σχετιζόμενων πληροφοριών 

όπως πράξεις και τίτλοι, θα συνέβαλε σημαντικά στην καλύτερη διαχείριση, έλεγχο και αξιοποίηση 

των αδήλωτων μέχρι τώρα οικοπέδων, κτιρίων και λοιπών στοιχείων του παραγωγικού συντελεστή 

Γη. 

 

Πίνακας 33: Προτάσεις τόνωσης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα – Δυνατότητες Πίστωσης 

 

α/α Πρόταση Χώρα Υπόδειγμα 

Δυνατότητες πίστωσης 

1 

Στα πλαίσια πληροφοριακής επάρκειας για την ενημέρωση των δανειστών 

έναντι των δανειζόμενων, σύμφωνα με την ανάλυση του Δείκτη 

πληροφοριακής επάρκειας που προηγήθηκε, εντοπίζεται μια μόνο ατέλεια 

στο σύστημα που ακολουθείται στην Ελλάδα. Αυτή είναι, η αδυναμία 

συμπλήρωσης δεδομένων στο σύστημα Τειρεσίας από  εμπόρους λιανικής 

πώλησης ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Κάλλιστα, θα μπορούσε να δοθεί 

και αυτή η δυνατότητα. 

Νέα Ζηλανδία 

Κολομβία 

Η.Π.Α. 

2 

Όσο αφορά το νομικό σκέλος που συνδέεται με τις εξασφαλίσεις για την 

δυνατότητα πίστωσης, η Ελλάδα μένει πίσω. Όπως ισχύει και σε άλλες 

χώρες, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο, σύγχρονο, ηλεκτρονικό μητρώο 

εξασφαλίσεων σε μια βάση δεδομένων όπου θα επιτρέπει να γίνονται 

αναζητήσεις, τροποποιήσεις και ακυρώσεις απευθείας από οποιοδήποτε 

ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος. Επιπλέον θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 

εγγραφής σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ενώ τέλος θα ενοποιεί γεωγραφικά 

και ανά τύπο περιουσιακού στοιχείου τα αρχεία σύμφωνα με το όνομα του 

οφειλέτη. 

Νέα Ζηλανδία 

Κολομβία 

3 

Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο, αν θα άλλαζε η προσφορά 

πίστωσης, σε περίπτωση που οι πιστωτές εξασφάλιζαν ότι θα πληρωθούν 

πρώτοι, ακόμη και όταν ο οφειλέτης κινήσει διαδικασίες χρεοκοπίας, 

διάλυσης ή εκκαθάρισης.  

Νέα Ζηλανδία 

Κολομβία 

Η.Π.Α. 
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Οφέλη: 

Με την τροποποίηση ή καλύτερα την ολοκλήρωση των μέτρων που αναφέρθηκαν, είναι προφανές 

πως οι μελλοντικές πιστώσεις θα τύγχαναν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό θα συνέβαινε γιατί 

αφενός το σύστημα τραπεζικής πληροφόρησης θα γινόταν ακόμη πιο πλήρης, παρέχοντας 

καλύτερη ενημέρωση και βοηθώντας στην λήψη για απόφαση πίστωσης με περισσότερη 

αξιοπιστία. Αφετέρου, με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού μητρώου εξασφαλίσεων, εμπλουτίζεται 

η ενημέρωση και η διαχείριση των πληροφοριών εξασφάλισης, συντελώντας στρατηγικά στην 

λήψη ακόμη πιο βάσιμων αποφάσεων. Τέλος, με το 3
ο
 μέτρο, δεδομένου ότι θα διατίθενται 

περισσότερα κεφάλαια προς επένδυση, θα μειωθούν οι τόκοι πίστωσης, και έτσι θα επενδυθούν 

περισσότεροι πόροι, αυξάνοντας την πιθανότητα για αμεσότερη ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και 

ευημερία.  

 

Πίνακας 34: Προτάσεις τόνωσης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα – Προστασία Επενδυτών 

Μειοψηφίας Μετοχών 

 

α/α Πρόταση Χώρα Υπόδειγμα 

Προστασία επενδυτών μειοψηφίας μετοχών 

1 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που χαρακτηρίζεται από μικρομεσαίες και 

οικογενειακές επιχειρήσεις. Για την ανάπτυξη της οικονομίας, χρειάζονται 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Για την ανάπτυξη επιχειρήσεων με μετόχους, 

χρειάζονται κίνητρα ώστε διάφοροι μέτοχοι να επενδύσουν τα χρήματά τους. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη αυτά τα κίνητρα, τα οποία θα μπορούσαν 

να δοθούν κυρίως μέσα από τα δικαιώματα των μικρομετόχων. Για 

παράδειγμα σύμφωνα με την ανάλυσή μας στο κυρίως μέρος, θα έπρεπε και 

στην Ελλάδα να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για κάθε συναλλαγή και 

αγοραπωλησία στο Διοικητικό συμβούλιο, ενώ επίσης θα έπρεπε σε 

περίπτωση ζημίας για τους μετόχους, ο επωφελών Διευθύνων Σύμβουλος  να 

αποπληρώσει κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συναλλαγή. Τέλος θα 

πρέπει να αυξηθούν τα δικαιώματα αγωγής από τους μετόχους μειοψηφίας 

μετοχών πριν και κατά την διάρκεια μια δικαστικής διαμάχης. 

Χονγκ Κονγκ 

Νέα Ζηλανδία 

Σιγκαπούρη 

Οφέλη: 

Με την αύξηση των κινήτρων για επένδυση σε Ελληνικές επιχειρήσεις, η Ελλάδα θα καταφέρει να 

φέρει χρήματα προς επένδυση από ξένα κεφάλαια. Ήδη λόγο κρίσης, τα κεφάλαια είναι 

περιορισμένα και έτσι εάν νέοι ξένοι επενδυτές προτιμήσουν Ελληνικές επιχειρήσεις να 

επενδύσουν τα χρήματά τους, η Ελληνική οικονομία θα καρπωθεί τα αποτελέσματα αυτών των 

επενδύσεων. Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι απαραίτητη για την απεγκλώβιση της Ελλάδος 

από την οικονομική κρίση και για να προσελκυσθούν χρειάζονται κίνητρα προς τους 

ενδιαφερόμενους επενδυτές.  

 

Πίνακας 35: Προτάσεις τόνωσης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα – Πληρωμή Φόρων 

 

α/α Πρόταση Χώρα Υπόδειγμα 

Πληρωμή φόρων 

1 

Στην Ελλάδα, τα φορολογικά κίνητρα είναι αναπόφευκτα. Το επιχειρηματικό 

περιβάλλον σε σύγκριση με γειτονικές χώρες είναι αρνητικό, όπως εντοπίζει 

και το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών (2016), με αποτέλεσμα την πρόταση μείωσης του 

φορολογικού συντελεστή. Συγκεκριμένα προτείνεται η διατήρηση για 

τουλάχιστον 5 χρόνια το ποσοστό συντελεστή εταιρικού φόρου να είναι 15, 

ώστε το συνολικό ποσοστό φόρου επί των κερδών των επιχειρήσεων να 

μειωθεί από το 49,6 % στο μέγιστο όριο του 40%. Τέλος η υφιστάμενη 

- 

2 
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3 

υποχρεωτική προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων για το επόμενο 

οικονομικό έτος που είναι 100% σήμερα, θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον 

στο 50% .  

Οφέλη: 

Λαμβάνοντας τις παραπάνω τροποποιήσεις, το φορολογικό κλίμα στην Ελλάδα θα αλλάξει, θα 

γίνει πιο φιλικό προς τους επιχειρηματίες και πιο ανταγωνιστικό γενικότερα. Με την μείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης, συνολικά θα ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα και επιπλέον θα περιοριστεί 

η μετανάστευση των εντόπιων επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος) με ακόμη 

πιο χαμηλό συντελεστή (10%). 

 

Πίνακας 36: Προτάσεις τόνωσης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα – Λύσεις Συμβάσεων μέσω 

Δικαστηρίου 

 

α/α Πρόταση Χώρα Υπόδειγμα 

Λύσεις συμβάσεων μέσω δικαστηρίου 

1 

Όσο αναφορά την δικαστική δομή για την λύση συμβάσεων και διαφορών 

νομικών προσώπων μέσω δικαστηρίου, σε πρώτη φάση θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί ένα αυτόνομο ξεχωριστό δικαστήριο ή τμήμα του δικαστηρίου 

αφιερωμένο αποκλειστικά στην ακοή εμπορικών υποθέσεων. 

Σιγκαπούρη 

2 

Καθώς η αρχική καταγγελία μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω ειδικής 

πλατφόρμας, θα μπορούσε η συγκεκριμένη λειτουργία να προχωρήσει μέσω 

αναβάθμισης ένα επίπεδο παρακάτω και να δύναται να τρέξει τις βασικές 

πρώτες διαδικασίες που προκύπτουν πριν έρθει η στιγμή για το δικαστήριο. 

Επίσης, πρέπει οι αποφάσεις που προκύπτουν σε εμπορικές υποθέσεις όλων 

των επιπέδων, να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ή να δημοσιεύονται σε 

επίσημα έντυπα, εφημερίδες, στο διαδίκτυο ή στη δικαστική ιστοσελίδα. 

Σιγκαπούρη 

Κορέα 

Λιθουανία 

Οφέλη: 

Μια διαμάχη μεταξύ δύο νομικών προσώπων στην Ελλάδα, με το τρέχον σύστημα που υπάρχει 

μπορεί να καθυστέρηση μέχρι και 1580 ημέρες. Αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό για μια 

επιχείρηση που αναμένει την δικαίωσή της. Με την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων, τα 

Ελληνικά δικαστήρια επίλυσης εμπορικών υποθέσεων θα επιτύγχαναν την συντόμευση του 

συνόλου της διαδικασίας, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος, κάνοντας πιο βιώσιμη την 

διαδικασία για επιχειρήσεις που κρέμονταν από την έκβαση του δικαστηρίου. Επιπλέον, με την 

δημοσιοποίηση των αποφάσεων, θα συνέβαλαν στην αύξηση της αξιοπιστίας και της 

εμπιστευτικότητας που εμπνέουν για την επίλυση των όποιων εμπορικών διαφορών στον ευρύτερο 

εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό θα καθησύχαζε επίδοξους επενδυτές και θα 

αποτελούσε επιπλέον κίνητρο για να δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική αγορά, έχοντας αναπτύξει 

εμπιστοσύνη προς τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της δικαστικής επίλυσης εμπορικών διαφορών. 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, κρίνεται πολύτιμη, 

προκειμένου η χώρα να επανέλθει σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και σε τροχιά 

κοινωνικής ευημερίας, μειώνοντας το ποσοστό ανεργίας, και αυξάνοντας το Ελληνικό 

Α.Ε.Π. Μια από τις ευκαιρίες προς αυτή την κατεύθυνση, ας αποτελέσει η αξιοποίηση 

της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και της Εθνικής 

Τράπεζας  (ΕΤΕ), στα πλαίσια του προγράμματος «COSME»
*
, για την χορήγηση εντός 

της επόμενης τριετίας, δανείων, συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ σε πάνω 

από 350 ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με μειωμένες απαιτήσεις παροχής 

εγγυήσεων και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης (Εφημερίδα Κέρδος, 2016). 

                                                 
*
 Το «COSME» είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων, το οποίο τρέχει από το 2014 έως το 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ. 

Τουλάχιστον 60% του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. 
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H παρούσα εργασία έφτασε στο τέλος της, όμως θα είχε ενδιαφέρον στο μέλλον να 

γινόταν μια παρόμοια ανάλυση, έχοντας προηγηθεί κάποιες από τις προτεινόμενες 

λύσεις πιο πάνω, προκειμένου να εντοπίζαμε την θέση την Ελλάδας στους τομείς της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Για να χτιστεί ένα οικοδόμημα, 

χρειάζονται γερές βάσεις, και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί και η Ελληνική οικονομία. 

Στην ισχυροποίηση των βάσεων και υποδομών της, που στηρίζουν και συμβάλουν στην 

ανάπτυξή της.  
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Παράρτημα 
 

 

1.Υποθέσεις για Έναρξη επιχείρησης 

 

Βασική υπόθεση στην παρούσα υποενότητα, είναι ότι κάθε απαιτούμενη πληροφορία 

είναι άμεσα διαθέσιμη και ότι ο επιχειρηματίας δεν θα καταβάλει δωροδοκίες. Οι 

παραδοχές σχετικά με την επιχείρηση προς εγγραφή είναι οι εξής:  

 Πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ή το αντίστοιχο νομικά 

ισοδύναμό του), βρίσκεται στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη της εκάστοτε 

χώρας και είναι 100% εγχώριας ιδιοκτησίας από ένα έως πέντε ιδιοκτήτες, 

κανένας από τους οποίους δεν αποτελεί νομική οντότητα 

 Απασχολεί τουλάχιστον δέκα έως πενήντα εργαζομένους, όλοι τους ημεδαποί 

 Εκτελεί γενικό εμπόριο ή βιομηχανική δραστηριότητα 

 Έχει κεφάλαιο κίνησης δέκα φορές το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας και 

κύκλο εργασιών τουλάχιστον εκατό φορές το κατά κεφαλήν εισόδημα της 

χώρας 

 Η εταιρική πράξη είναι 10 σελίδες 

 Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τυχόν ειδικές παροχές  

 Μισθώνει την εμπορική μονάδα ή τα γραφεία και δεν είναι ιδιοκτήτης των 

ακινήτων 

 

 

2. Υποθέσεις για Έκδοση οικοδομικής άδειας   

 

Οι υποθέσεις σε αυτή την υποενότητα διαχωρίζονται σε τρία σκέλη και παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

 

Υποθέσεις για την κατασκευαστική εταιρεία: 

 Είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ ή αντίστοιχα εταιρεία νομικά 

ισοδύναμη) και λειτουργεί στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη της εκάστοτε 

χώρας 

 Είναι 100% στην εγχώρια αγορά και ιδιωτική επιχείρηση 

 Έχει πέντε ιδιοκτήτες, κανένας εκ των οποίων δεν είναι Νομικό πρόσωπο 

 Είναι πλήρως αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη να πραγματοποιεί 

κατασκευαστικά έργα, όπως την κατασκευή αποθηκών 

 Απασχολεί 60 οικοδόμους και άλλους εργαζόμενους, όλους τους εγχώριοι 

πολίτες με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική εμπειρία όπου 

απαιτείται για την απόκτηση οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων 

 Έχει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι πιστοποιημένα αρχιτέκτονας 

ή μηχανικός και έχει καταγραφεί από τον τοπικό σύλλογο αρχιτεκτόνων ή 

μηχανικών. Ακόμη, η κατασκευαστική, θεωρούμε πως δεν απασχολεί άλλο 

υπάλληλο τεχνικά ή πιστοποιημένο με άδεια εμπειρίας, όπως γεωλόγο ή 

τοπογράφο 

 Έχει καταβάλει όλους τους φόρους και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφάλισης που ισχύουν για την γενικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα της 
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 Κατέχει τη γη στην οποία θα κατασκευαστεί η αποθήκη και ότι θα πουλήσει 

την αποθήκη μετά την ολοκλήρωση της 

 Αποτιμάται σε πενήντα φορές το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας 

δραστηριοποίησής της 

 

 

Υποθέσεις για την αποθήκη: 

 Θα χρησιμοποιείται για γενικές δραστηριότητες αποθήκευσης, όπως η 

αποθήκευση βιβλίων και χαρτικών. Η αποθήκη δεν θα χρησιμοποιηθεί για 

οποιοδήποτε από τα προϊόντα που απαιτούν ειδικές συνθήκες, όπως τρόφιμα, 

χημικά ή φαρμακευτικά προϊόντα 

 Έχει δύο επίπεδα, και τα δύο πάνω από το έδαφος, με συνολική έκταση περίπου 

1,300.6 τετραγωνικά μέτρα (14.000 τετραγωνικά πόδια) και κάθε όροφος θα 

είναι 3 μέτρα ύψος 

 Θα υπάρχει οδική πρόσβαση και θα βρίσκεται στην περιφέρεια της αστικής 

περιοχή της μεγαλύτερης επιχειρηματικής πόλης κάθε χώρας 

 Δεν θα βρίσκεται σε ειδική οικονομική ή βιομηχανική ζώνη. Θα βρίσκεται σε 

οικόπεδο περίπου 929 τετραγωνικών μέτρων (10.000 τετραγωνικά πόδια) όπου 

ανήκει ολοκληρωτικά στην κατασκευαστική εταιρεία και έχει καταχωρηθεί με 

ακρίβεια στο κτηματολόγιο 

 Είναι νέα κατασκευή (δεν υπήρξε καμία προηγούμενη κατασκευή στη γη), 

χωρίς δέντρα, φυσικές πηγές νερού, φυσικά αποθέματα ή ιστορικά μνημεία 

οποιουδήποτε είδους στο οικόπεδο 

 Θα έχει πλήρη αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια που παρασκευάζονται από 

αδειούχο αρχιτέκτονα. Εάν η προετοιμασία των σχεδίων απαιτεί στάδια όπως τη 

λήψη περαιτέρω τεκμηριώσεων ή πρέπει να προηγηθούν εγκρίσεις από 

εξωτερικούς φορείς, υπολογίζονται ως διαδικασίες 

 Περιλαμβάνει όλο τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για να είναι πλήρως 

λειτουργική 

 Θα χρειαστούν 30 εβδομάδες για να κατασκευάσει (εξαιρουμένων όλων των 

καθυστερήσεων που οφείλονται σε διοικητικές και κανονιστικές απαιτήσεις) 

 

 

Υποθέσεις για την σύνδεση ύδρευσης και αποχέτευσης: 

 Θα είναι 150 μέτρα από την υφιστάμενη πηγή νερού και αποχέτευσης. Αν δεν 

υπάρχει υποδομή παροχής νερού στην τοπική οικονομία, θα υπάρξει  γεώτρηση. 

Ακόμη, αν δεν υπάρχει υποδομή αποχέτευσης, θα εγκατασταθεί ή θα 

κατασκευαστεί μια σηπτική δεξαμενή σε μικρότερο μέγεθος 

 Δεν θα απαιτεί νερό για λόγους πυροπροστασίας, αντιθέτως, θα χρησιμοποιηθεί 

ένα σύστημα ξηρού συστήματος πυρόσβεσης 

 Θα έχει μέση ημερήσια χρήση νερού 662 λίτρα και μέση ημερήσια ροή 

λυμάτων 568 λίτρα. Επιπλέον, θα έχει μέγιστη ημερήσια χρήση νερού 1.325 

λίτρων και μέγιστη ροή λυμάτων 1.136 λίτρων την ημέρα 

 Θα έχει σταθερό επίπεδο ζήτησης για νερό και ροής λυμάτων όλο το χρόνο 

 Οι σωληνώσεις θα έχουν διάμετρο 1 ίντσα για την σύνδεση νερού και 4 ίντσες 

για τη σύνδεση της αποχέτευσης 
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3. Υποθέσεις για Σύνδεση ηλεκτρισμού 

 

Οι υποθέσεις σε αυτή την υποενότητα διαχωρίζονται σε τρία σκέλη και παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

 

Υποθέσεις για την αποθήκη: 

 Ανήκει σε τοπικό επιχειρηματία 

 Βρίσκεται στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη της εκάστοτε χώρας 

 Βρίσκεται σε μια περιοχή όπου βρίσκονται παρόμοιες αποθήκες και στην οποία 

οι νέα συνδέσεις δεν είναι επιλέξιμες για καθεστώς προώθησης ειδικών 

επενδύσεων (που προσφέρουν για παράδειγμα ειδικές επιδοτήσεις ή ταχύτερη 

εξυπηρέτηση) 

 Βρίσκεται σε μια περιοχή χωρίς φυσικούς περιορισμούς, όπως Σιδηροδρομική 

γραμμή για παράδειγμα 

 Είναι νέα κατασκευή και συνδέεται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για 

πρώτη φορά 

 Έχει δύο επίπεδα, και τα δύο πάνω από το έδαφος, με συνολική έκταση περίπου 

1,300.6 τετραγωνικά μέτρα (14.000 τετραγωνικά πόδια) και κάθε όροφος θα 

είναι 3 μέτρα ύψος 

 Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των εμπορευμάτων 

 

 

Υποθέσεις για την σύνδεση για ηλεκτρική ενέργεια: 

 Είναι μόνιμη 

 Είναι τριφασικό, τεσσάρων συρμάτων Υ, 140-kilovolt-Αμπέρ (kVA) 

(δεσμευμένης ικανότητας παραγωγής) και σύνδεση (όπου όταν η τάση είναι 

120/208 V, η ισχύς του ρεύματος θα είναι 400 Αμπέρ, και όταν  είναι 230/400 

Β, η ισχύς του ρεύματος θα είναι σχεδόν 200 Αμπέρ) 

 Έχει μήκος 150 μέτρα. Η σύνδεση είναι είτε χαμηλής τάσης ή το δίκτυο 

διανομής μέσης τάσης και είτε εναέρια ή υπόγεια, αναλόγως ποια από τις δύο 

μεθόδους συνηθίζεται στην περιοχή όπου βρίσκεται η αποθήκη 

 Απαιτεί έργα που αφορούν τη διέλευση δέκα μέτρων για τον δρόμο (όπως με 

εκσκαφή ή εναέριες γραμμές), όλα σε δημόσια γη. Δεν υπάρχει διέλευση  

ιδιωτικής περιουσίας, διότι η αποθήκη έχει πρόσβαση σε δρόμο 

 Περιλαμβάνει μόνο αμελητέο μήκος σε ιδιωτικό τομέα του πελάτη 

 Θα παρέχεται μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 26.880 κιλοβατώρες 

(kWh) 

 Δεν απαιτούνται εργασίες για την εγκατάσταση της εσωτερικής ηλεκτρικής 

καλωδίωσης. Αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί, από πίνακα του πελάτη υπηρεσίας ή 

τηλεφωνικού κέντρου έως εγκατάσταση της βάσης μετρητή 

 

 

Υποθέσεις για την μηνιαία κατανάλωση: 

 Θεωρούμε ότι η αποθήκη λειτουργεί οχτώ ώρες την ημέρα για τριάντα ημέρες 

το μήνα, με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο 80% της χωρητικότητας 

κατά μέσο όρο, και ότι δεν υπάρχουν διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας 

(υποτίθεται χάριν απλότητας). Η ικανότητα παραγωγής της αποθήκης είναι 140 

kVA, με συντελεστή ισχύος 1 (1 kVA = 1 kW). Η μηνιαία κατανάλωση 

ενέργειας είναι, επομένως, 26.880 kWh, και η ωριαία κατανάλωση 112 kWh 

(26.880 kWh / 30 ημέρες / 8 ώρες) 
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 Αν υπάρχουν πολλοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, η αποθήκη 

εξυπηρετείται από το φθηνότερο προμηθευτή 

 Τα τιμολόγια εκδόθηκαν στην τιμή του Μαρτίου του τρέχοντος έτους, για τον 

υπολογισμό της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για την αποθήκη 

  

 

4. Υποθέσεις για Καταχώριση μεταβίβασης ακινήτου 

 

Οι υποθέσεις σε αυτή την υποενότητα διαχωρίζονται σε δύο σκέλη και παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

 

Τα μέρη (αγοραστής και πωλητής): 

 είναι ανώνυμες εταιρείες, 100% στην εγχώρια αγορά και ιδιόκτητες και 

εκτελούν γενικές εμπορικές δραστηριότητες, ενώ επίσης λειτουργούν στη 

μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη της εκάστοτε χώρας 

 Απασχολούν πενήντα εργαζομένους, όλοι τους ημεδαποί 

 

 

Η ιδιοκτησία που θα μεταβιβαστεί (πλήρης κυριότητα του πωλητή): 

 έχει αξία 50 φορές το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας. Η τιμή πώλησης 

ισούται με την αξία του ακινήτου και όλη η περιουσία θα μεταφερθεί με την 

μεταβίβαση 

 είναι εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο κτηματολόγιο και ελεύθερο από διαμάχες 

κυριότητας 

 βρίσκεται κοντά σε αστική εμπορική ζώνη 

 δεν είναι υποθηκευμένο και ήταν για 10 χρόνια υπό την ίδια ιδιοκτησία 

 αποτελείται από 557,4 τετραγωνικά μέτρα (6.000 τετραγωνικά πόδια) γης και 

μιας αποθήκης χτισμένης προ 10ετίας, 2 ορόφων με 929 τετραγωνικά μέτρα 

(10.000 τετραγωνικά πόδια). Η αποθήκη είναι σε καλή κατάσταση και 

συμμορφώνεται με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, τους κώδικες κτιρίων και 

νομικές απαιτήσεις. Δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης. 

 

 

5. Υποθέσεις για Δυνατότητες Πίστωσης 

 

Οι υποθέσεις που γίνονται για τον οφειλέτη / δανειολήπτη: 

 Είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ ή αντίστοιχα εταιρεία νομικά 

ισοδύναμη) και λειτουργεί στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη της εκάστοτε 

χώρας 

 Είναι 100% ιδιοκτησία ημεδαπών όπως ισχύει και για την εταιρεία δανειστή  

 Απασχολεί έως πενήντα εργαζομένους 
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6. Υποθέσεις για Προστασία επενδυτών μειοψηφίας μετοχών 

 

Οι υποθέσεις σε αυτή την υποενότητα διαχωρίζονται σε δύο σκέλη και παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

 

Υποθέσεις για την επιχείρηση / αγοραστή: 

 Είναι μια εισηγμένη εταιρεία, ενταγμένη στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο της 

χώρας (ή τουλάχιστον μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία με πολλούς μετόχους) 

 Έχει ένα διοικητικό συμβούλιο και διευθύνων σύμβουλο (CEO), ο οποίος 

μπορεί να ενεργεί νόμιμα για λογαριασμό της επιχείρησης / αγοραστή, όπου 

επιτρέπεται, ακόμα και αν αυτό δεν απαιτείται ρητά από το νόμο 

 

 

Υποθέσεις για την συναλλαγή: 

 Ο διευθυντής και ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας, 

προτείνει την αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορών από 

άλλη εταιρεία που κατέχει ο ίδιος 

 Παρόλο που η τιμή είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή για μεταχειρισμένα 

φορτηγά, η συναλλαγή προχωρά 

 Όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις έχουν ληφθεί, καθώς και όλες οι απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις, αν και η συναλλαγή είναι επιζήμια για τον επιχείρηση / 

αγοραστή 

 Οι μέτοχοι μηνύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου 

 

 

7. Υποθέσεις για Πληρωμή φόρων 

 

Οι υποθέσεις που γίνονται για τον οφειλέτη: 

 Η εταιρεία είναι μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση που άρχισε να λειτουργεί την 

1η Ιανουαρίου 2013 

 Η επιχείρηση ξεκινά από την ίδια οικονομική θέση κάθε οικονομικό / 

φορολογικό έτος. Όλοι οι φόροι και οι υποχρεωτικές εισφορές που 

καταβάλλονται κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας καταγράφονται 

 Οι φόροι και οι υποχρεωτικές εισφορές, μετρούνται για όλους τους τομείς 

φορολόγησης της κυβέρνησης 

 Οι φόροι και οι υποχρεωτικές εισφορές περιλαμβάνουν τον φόρο εισοδήματος 

νομικών προσώπων, τον φόρο κύκλου εργασιών και όλους τους φόρους επί της 

εργασίας και των εισφορών που καταβάλλονται από την εταιρεία 

 Επίσης, καταγράφεται και μια σειρά από τυποποιημένες εκπτώσεις και 

απαλλαγές προς την επιχείρηση 
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8. Υποθέσεις για Διασυνοριακό εμπόριο 

 

Οι υποθέσεις σε αυτή την υποενότητα διαχωρίζονται σε τρία σκέλη και παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

 

Υποθέσεις για το χρόνο: 

 Ο χρόνος μετράται σε ώρες και 1 ημέρα είναι 24 ώρες (για παράδειγμα, 22 

ημέρες πρέπει να καταχωρηθούν ως 22 × 24 = 528 ώρες). Αν οι ώρες του 

τελωνισμού είναι 7,5 ώρες, τα δεδομένα καταγράφονται ως έχει. Εναλλακτικά, 

ας υποθέσουμε ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται σε τελωνειακό γραφείο στις 

8:00 π.μ., επεξεργάζονται τη διάρκεια της νύχτας και μπορεί να ενταχθούν στις 

8:00 π.μ. την επόμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος για τον 

εκτελωνισμό θα πρέπει να καταγράφεται ως 24 ώρες, επειδή η πραγματική 

διαδικασία πήρε 24 ώρες 

 

 

Υποθέσεις για το κόστος: 

 Το κόστος ασφάλισης και των ανεπίσημων πληρωμών για τις οποίες δεν 

εκδίδεται απόδειξη εξαιρούνται από τις δαπάνες που καταγράφονται. Οι 

δαπάνες, αναφέρονται σε δολάρια ΗΠΑ. Στα παραδείγματά μας, έχει  

μετατραπεί το τοπικό νόμισμα σε δολάρια ΗΠΑ με βάση τη συναλλαγματική 

ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα όπου χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα για 

την ανάλυση του World Bank Group 

 

 

Υποθέσεις για την μελέτη περίπτωσης: 

 Η μεταφορά γίνεται από μια αποθήκη που λειτουργεί στη μεγαλύτερη 

επιχειρηματική πόλη της μιας χώρας (χώρα εξαγωγής), σε μια άλλη αποθήκη 

πάλι η οποία λειτουργεί στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη της άλλης χώρας 

(χώρα εισαγωγής) 

 Τα προϊόντα εισαγωγής και εξαγωγής για κάθε χώρα, διαφέρουν. Υποθέτουμε 

ότι κάθε οικονομία εισάγει μια τυποποιημένη αποστολή, 15 μετρικών τόνων 

εμπορευμάτων σε εξαρτήματα αυτοκινήτων από τον φυσικό Εταίρο εισαγωγών 

της εκάστοτε οικονομίας, από την οποία εισάγεται η μεγαλύτερη αξία 

(ποσότητα x τιμή) των ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Ακόμη, υποτίθεται ότι 

κάθε οικονομία εξάγει το προϊόν του συγκριτικού πλεονεκτήματος της (που 

ορίζεται από την μεγαλύτερη αξία των εξαγωγών) στο φυσικό Εταίρο εξαγωγών 

της εκάστοτε οικονομίας, που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής του εν λόγω 

προϊόντος. Πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους, τα ζώντα ζώα και τα 

φαρμακευτικά προϊόντα, εξαιρούνται από τη λίστα των πιθανών προϊόντων 

εξαγωγής 

 Για τον εντοπισμό των εμπορικών εταίρων και των προϊόντων εξαγωγής για 

κάθε οικονομία, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το Doing Business του 

Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας 

 Κάθε φορτίο είναι μια μονάδα του εμπορίου. Τα φορτία εξαγωγών, δεν είναι 

απαραίτητο ότι αποτελούνται από εμπορευματοκιβώτιο/α. Αντίθετα, τα φορτία 

εισαγωγής των εξαρτημάτων αυτοκινήτων, υποθέτουμε ότι είναι σε 

εμπορευματοκιβώτιο/α 
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 Το κόστος αποστολής ανάλογα με το βάρος υποτίθεται ότι είναι μεγαλύτερο από  

ότι τα έξοδα αποστολής με βάση τον όγκο 

 Εάν οι κρατικές προμήθειες καθορίζονται από την αξία της αποστολής, η αξία 

θεωρείται ότι είναι $ 50.000 

 Το προϊόν που μεταφέρεται είναι νέο. Όχι μεταχειρισμένο, ούτε 

χρησιμοποιημένος εξοπλισμός 

 Η εταιρεία εξαγωγής είναι υπεύθυνη για την πρόσληψη και την πληρωμή της 

επιχείρησης μεταφοράς εμπορευμάτων ή του τελωνειακού μεσίτη (ή και τα δύο) 

και πληρώνει για όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διεθνή ναυτιλία, 

εσωτερικές μεταφορές, την εκκαθάριση και τις υποχρεωτικές επιθεωρήσεις από 

τις τελωνειακές και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, το λιμάνι ή το χειρισμό των 

συνόρων, τα τέλη εγγράφων συμμόρφωσης και τα παρόμοια για τις εξαγωγές. Η 

εταιρεία εισαγωγής είναι υπεύθυνη για τις παραπάνω δαπάνες για τις εισαγωγές 

 Ο τρόπος μεταφοράς είναι αυτός που χρησιμοποιείται ευρύτατα για το 

επιλεγμένο εξαγώγιμο προϊόν, ή το προϊόν  εισαγωγής και του εμπορικού 

εταίρου, όπως είναι το λιμάνι, το αεροδρόμιο ή η διέλευση των χερσαίων 

συνόρων της εκάστοτε χώρας 

 Όλες οι ηλεκτρονικές υποβολές των πληροφοριών που ζητούνται από 

οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία σε σχέση με την αποστολή θεωρείται ότι τα 

έγγραφα που λαμβάνονται, ετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας εξαγωγής ή εισαγωγής 

 Λιμάνι ή σύνορο, ορίζεται οποιοδήποτε μέρος (λιμάνι, αεροδρόμιο ή η διέλευση 

των χερσαίων συνόρων), όπου τα εμπορεύματα μπορούν να εισέλθουν ή να 

εξέλθουν από μια οικονομία 

 Οι κρατικές υπηρεσίες όπου θεωρούνται σημαντικές, είναι φορείς όπως τα 

τελωνεία, οι λιμενικές αρχές, η οδική αστυνομία, οι συνοριοφύλακες, οι 

οργανισμοί τυποποίησης, τα υπουργεία ή τμήματα της γεωργίας ή της 

βιομηχανίας, οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και τυχόν άλλες κρατικές αρχές 

 

 

9. Υποθέσεις για Λύση συμβάσεων μέσω δικαστηρίου 

 

Η βασική υπόθεση είναι ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ 2 εγχώριων επιχειρήσεων, η 

οποία αφορά την παραβίαση της μεταξύ τους σύμβασης πώλησης. Υποθέτουμε, ότι το 

δικαστήριο ακούει έναν εμπειρογνώμονα σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της 

διαφοράς. Αυτό, διαφοροποιεί την περίπτωση από την απλή επιβολή ποινή χρέους. 

 

 

Οι υποθέσεις που γίνονται είναι: 

 Η διαφορά αφορά μια νόμιμη συναλλαγή μεταξύ δύο επιχειρήσεων (πωλητή και 

αγοραστή), που αμφότερες, λειτουργούν στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη 

μιας οικονομίας 

 Ο αγοραστής παραγγέλνει εμπορεύματα, τα λαμβάνει και έπειτα αδυνατεί να τα 

πληρώσει 

 Η αξία της διαφοράς είναι 200% του κατά κεφαλήν εισοδήματος ή το ισόποσο 

σε τοπικό νόμισμα των 5.000 δολαρίων ΗΠΑ, όποιο από τα δύο είναι 

μεγαλύτερο 

 Ο πωλητής μηνύει τον αγοραστή ενώπιον του δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία 

για τις εμπορικές υποθέσεις, για την αξία του 200% του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος ή των 5000 δολαρίων ΗΠΑ 
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 Ο πωλητής ζητά μια προδικαστική κατάσχεση για την εξασφάλιση του 

απαιτούμενου ποσού 

 Η διαφορά σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, απαιτεί τη γνώμη ενός 

ειδικού 

 Ο δικαστής αποφασίζει υπέρ του πωλητή, δεν υπάρχει καμία έφεση 

 Ο πωλητής εφαρμόζει την απόφαση μέσα από μια δημόσια πώληση κινητών 

περιουσιακών στοιχείων του αγοραστή 

 

 

10. Υποθέσεις για Δεδομένα αγοράς εργασίας 

 

Οι υποθέσεις σε αυτή την υποενότητα διαχωρίζονται σε δύο σκέλη και παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

 

Υποθέσεις για τον εργαζόμενο: 

 Είναι υπάλληλος ταμείου σε ένα σούπερ μάρκετ ή στο μανάβικο, ηλικίας 

19ετών, με ένα έτος εργασιακής εμπειρίας 

 Είναι υπάλληλος πλήρους απασχόλησης 

 Δεν είναι μέλος στην Ένωση εργασίας, εκτός αν η συμμετοχή του είναι 

υποχρεωτική 

 

 

Υποθέσεις για την επιχείρηση:  

 Είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ή το αντίστοιχο για οποιαδήποτε 

οικονομία) 

 Λειτουργεί ένα σούπερ μάρκετ ή μανάβικο στη μεγαλύτερη επιχειρηματική 

πόλη της εκάστοτε χώρας 

 Έχει 60 υπαλλήλους 

 Υπόκεινται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφόσον οι συμφωνίες αυτές 

καλύπτουν περισσότερο από το 50% του τομέα του λιανικού εμπορίου 

τροφίμων και εφαρμόζονται ακόμη και σε επιχειρήσεις που δεν είναι 

συμβαλλόμενα μέρη με αυτές 

 Συμμορφώνεται με κάθε νόμο και κανονισμό, αλλά δεν χορηγεί στους 

εργαζομένους περισσότερα οφέλη από ότι εκείνα που είναι υποχρεωτικά μέσω 

νόμου, κανονισμού ή (κατά περίπτωση) συλλογικών συμβάσεων εργασίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


