
Καταργείται η έκδοση άδειας για 897 επαγγέλματα 

 

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές 

δραστηριότητες, στις οποίες εντάσσονται 897 επαγγέλματα (ΚΑΔ), σύμφωνα με 

απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κώστας 

Σκρέκας. 

Η απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4262/2014, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί κατά την ψήφισή του και αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση και μείωση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την άρση εμποδίων για το 

επιχειρείν και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. 

Με το νέο καθεστώς, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία χαμηλού 

ρίσκου δεν θα απαιτείται πλέον να εφοδιάζονται με άδεια λειτουργίας παρά μόνο με 

μία υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. 

Η απόφαση αφορά στο 25% του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων, που 

εκτιμάται ότι παράγουν το 14,3 % του ΑΕΠ της χώρας. 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης περιορίζεται 

έτσι δραστικά, κατά τουλάχιστον 2-3 μήνες, ενώ καταργείται παράβολο ύψους 60 έως 

1500 ευρώ, ανάλογα με τη δραστηριότητα. 

Οι κλάδοι που εντάσσονται στο καθεστώς απλοποίησης της αδειοδότησης προέκυψαν 

ύστερα από μελέτη του συνόλου των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με 

την οποία η άδεια λειτουργίας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δημιουργούσε αναίτια 

χρονική καθυστέρηση για το νέο επιχειρηματία – επαγγελματία και μεγάλο 

διαχειριστικό βάρος για τη δημόσια διοίκηση χωρίς καμία προστιθέμενη αξία. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, με αφορμή την υπογραφή της υπουργικής 

απόφασης, τόνισε: «Πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης και του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και 

ιδιαίτερα της επιχειρηματικότητας των νέων και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η 

υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την κατάργηση της έκδοσης άδειας 

λειτουργίας  δραστηριότητες και επαγγέλματα που αντιπροσωπεύουν πάνω από 

14,3% του ΑΕΠ. Στόχος μας, η άρση των διοικητικών – γραφειοκρατικών βαρών που 

θέτουν εμπόδια στην υγιή επιχειρηματικότητα. 

Για τη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτονται η παρουσίαση της υπουργικής απόφασης, η 

λίστα των δραστηριοτήτων, καθώς και η ενδεικτική λίστα με τους Κωδικούς των 

Επαγγελμάτων, για τα οποία καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας. 


