
    

 

 

 

«Εξειδικεύζειρ ηηρ ΕΣΕΕ για ηην απλοποίηζη ηων διαδικαζιών 

ίδπςζηρ και αδειοδόηηζηρ ηων επισειπήζεων» 

 

To ζρέδην ηνπ λένπ πιαηζίνπ λόκνπ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ αλαθνίλσζε πξηλ ιίγεο κέξεο ν θ. Φαηδεδάθεο θαη ζα θαηαζέζεη ην Υπνπξγείν 

Αλάπηπμεο ζηελ Βνπιή, απνηειεί κία ζεκαληηθή κεηαξξύζκηζε ε νπνία, ππό πξνϋπνζέζεηο, κπνξεί 

λα αιιάμεη ηελ εηθόλα ηεο αληηκεηώπηζεο θαη εμππεξέηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Η 

απινπνίεζε θάζε κνξθήο αδεηνδόηεζεο κε ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο είλαη ζεκαληηθή, αθνύ κεηώλεη ηηο πνιιέο 

«ρεηξαςίεο» κεηαμύ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα, εμνηθνλνκώληαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν 

ρξόλν θαη ρξήκα. 

Βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο ζπλνιηθήο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ, έηζη όπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

ζρέδην, είλαη ε αλάπηπμε «Υπεξεζίαο Μίαο Σηάζεο» (one-stop shop), κία ιεηηνπξγία πνπ κπνξνύλ 

λα εθπιεξώζνπλ ηα επηκειεηήξηα ηεο ρώξαο. Με ην λέν πιαίζην, επίζεο, ζα δηεπθνιπλζεί πνιύ ε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο, 

σζηόζν, δελ έρεη αθόκα νινθιεξσζεί. Τέινο, ζηα ζεηηθά ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ πεξηιακβάλνληαη θαη 

πξόλνηεο πεξί επξείαο δηαβνύιεπζεο γηα ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηα 

πξόηππα, ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 

Η ΔΣΔΔ, κειεηώληαο ην ζρέδην πνπ παξνπζηάζηεθε, πξνβαίλεη ζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο 

επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο, θαηά ηε γλώκε καο, κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

βειηίσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιύ ζεκαληηθήο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο. 

Πξώηνλ, θάπνηεο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν λόκνο πξέπεη λα είλαη δεθηηθέο αζθαινύο 

πεξηερνκέλνπ. Σπγθεθξηκέλα, έλλνηεο όπσο «ζηάζκηζε έλλνκσλ αγαζώλ», «εμαζθάιηζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο από ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο», «βηώζηκε αλάπηπμε ζην 

πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο» θ.ιπ. δελ ζπληζηνύλ ζηαζεξέο λνκηθέο έλλνηεο θαη ίζσο αθήλνπλ 

πεξηζώξην απζαίξεησλ εξκελεηώλ θαη ελεξγεηώλ. 

 

Γεύηεξνλ, νη ειεγθηηθέο εμνπζίεο καο πξνβιεκαηίδνπλ θαζώο νη εληεηαικέλνη ππάιιεινη ζα έρνπλ 

ξεηά αξκνδηόηεηεο θνξνινγηθνύ ειεγθηή θαη ζα κπνξνύλ λα θιείλνπλ ηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν, λα 

ζθξαγίδνπλ βηβιία ή έγγξαθα θαη λα ελεξγνύλ έξεπλεο αθόκε θαη ζηα ζπίηηα ησλ επηρεηξεκαηηώλ. Σε 

όιεο απηέο ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, νη δηθαζηηθέο εγγπήζεηο δείρλνπλ λα κέλνπλ ζηηο παξπθέο, 



    

 

 

ελώ καο πξνβιεκαηίδεη επίζεο ε δπλαηόηεηα γηα εθηεηακέλε ρξήζε ηδησηώλ ζηελ άζθεζε ησλ 

ειεγθηηθώλ θαζεθόλησλ. 

Τξίηνλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο (άξζξν 7) θαη ελ ζπλερεία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, αξκόδηεο αξρέο 

γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο είλαη νη θαηά ηόπν αξκόδηεο πεξηθέξεηεο. Φσξίο ηνλ θαζνξηζκό 

"ρξήζεσλ γεο" θαη ηε ρξήζε ηεο "Γεσβάζεο" ζεσξνύκε παξαθηλδπλεπκέλε ηε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ αδεηνδόηεζεο ππεξθαηαζηεκάησλ από ηα δεκνηηθά ζηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα. Η 

ζπγθεθξηκέλε εμέιημε δηαηαξάζζεη ηηο ηζνξξνπίεο ζην πεξηθεξεηαθό εκπόξην θαη ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, νη νπνίεο δελ ζα αληέμνπλ ζηνλ δηαξθώο εληεηλόκελν αληαγσληζκό ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο, κε απνηέιεζκα ηελ δηάξξεμε ηνπ ηνπηθνύ θνηλσληθνύ ηζηνύ. Πξέπεη λα 

απνζαθεληζζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε θαη λα δηαηεξεζεί ε δπλαηόηεηα ησλ Γήκσλ ζηηο ηνπηθέο 

αγνξέο λα απνθαζίδνπλ γηα ηα ηνπ νίθνπ ηνπο. 

Η ΔΣΔΔ, ζε θάζε πεξίπησζε, δειώλεη ηε δηαζεζηκόηεηά ηεο λα βνεζήζεη ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο 

ζε ηπρόλ εμεηδηθεύζεηο πνπ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

λένπ πιαηζίνπ. Η απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλαζπγθξόηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ επαλεθθίλεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ ηόζν έρεη 

αλάγθε ε ρώξα. Δάλ απαιιαγνύκε από γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιώζεηο δεθαεηηώλ, απηό ζα είλαη κηα 

θαιή αθεηεξία γηα λα θαηνξζώζεη ν ηδησηηθόο ηνκέαο λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο εμόδνπ ηεο ρώξαο από ηελ θξίζε. 

 

 

 

 


