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ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ  
   

«Να απλοςζηεςθούν οι διαδικαζίερ έναπξηρ μιαρ επισείπηζηρ και να παηασθεί ηο 
παπαεμπόπιο» 

 Δπιζημάνζειρ ηος Πποέδπος ηος ΔΒΔΦ καηά ηην διάπκεια ημεπίδαρ  
 
 

Ο μοναδικόρ κλάδορ ζηα Φανιά πος εμθανίζει πεπιζζόηεπερ ενάπξειρ από 
διαγπαθέρ είναι αςηόρ ηος κλάδος εζηίαζηρ, ενώ η ζςνηπιπηική πλειοτηθία ηυν 
καηαζηημάηυν ζηο Νομό ακολοςθεί ηοςρ όποςρ πος θέηει η νομοθεζία. 
Απηό επηζεκάλζεθε κεηαμύ άιισλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο κε ζέκα 
ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε λέα Υγεηνλνκηθή δηάηαμε γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΔΒΔ κε 
ηελ ζηήξημε ηνπ θνξέα. Η εθδήισζε έγηλε κεηά από πξσηνβνπιία ηνπ ζπιιόγνπ εζηίαζεο 
ελώ ζπκκεηείρε ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φαλίσλ, ην αξκόδην ηκήκα ηεο νπνίαο έθαλε θαη 
ηελ ελεκέξσζε.  

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΦ Γηάλλεο Μαξγαξώλεο, ππνγξάκκηζε κεηαμύ άιισλ ζην 
ραηξεηηζκό ηνπ ηε δπλακηθή πνπ εκθαλίδεη ν θιάδνο ηεο εζηίαζεο, θόληξα ζηηο αληίμνεο 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. «Οη ππεξεζίεο εζηίαζεο είλαη ν κνλαδηθόο θιάδνο 
πνπ εκθαλίδεη πεξηζζόηεξεο ελάξμεηο από δηαγξαθέο ηα ηειεπηαία ρξόληα» είπε 
ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Μαξγαξώλεο, ηνλίδνληαο όηη ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα άξεη ηα εκπόδηα 
γηα ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζεο πνπ βάδεη ε γξαθεηνθξαηία, θαη λα παξαθάκςεη ηα 
θαηλόκελα παξεκπνξίνπ «Γύν πξάγκαηα ηόληζε είλαη εκπόδηα. Πξώηνλ, όηη νη λόκνη είλαη 
πεξίπινθνη θαη πνιινί. Κη απηό πνπ δεηάκε είλαη λα απινπζηεπηνύλ, ώζηε λα γίλεη ε 
δηαδηθαζία εγθξίζεσλ θαη έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα θη όρη 
από 3 έσο 6 κήλεο. Τν δεύηεξν είλαη όηη ε λνκνζεζία πξέπεη λα ηζρύεη γηα όινπο. Γειαδή 
βιέπνπκε επηρεηξήζεηο πνπ παιεύνπλ λα εθαξκόζνπλ ηνλ λόκν θαη απ’ έμσ ην παξαεκπόξην 
λα αλζεί ρσξίο λα ππάξρεη θαλείο έιεγρνο».  

Ο θ. Μαξγαξώλεο έθαλε γλσζηό όηη ζα δεηήζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλάληεζε 
ηηο επόκελεο εκέξεο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Αζηπλνκίαο, ηνπ Υγεηνλνκηθνύ θαη άιισλ 
Υπεξεζηώλ ώζηε λα αλαδεηεζνύλ ιύζεηο ζην πξόβιεκα ηνπ παξαεκπνξίνπ θαζώο, όπσο 
είπε, ε θαηάξγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πξνθάιεζε έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ.   


