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Αριθ. Φύλλου 9, Δεκέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015 

Editorial 

«Η βελτίωση του εθνικού συστήματος χωρικού σχεδιασμού αποτελεί μεταρρύθμιση 
πρώτης προτεραιότητας, την οποία ίσως να μην έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι στον 
αναγκαίο βαθμό. Ο ρόλος του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στη 
διαμόρφωση του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας είναι καίριος, καθώς διασφαλίζει μια 
απολύτως αναγκαία συνθήκη για την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών στη χώρα». 

«Ο ΣΕΒ έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο, εφόσον συμπληρωθεί 
με τις προβλεπόμενες εφαρμοστικές διατάξεις και ενισχυθεί με σύγχρονους 
μηχανισμούς και εργαλεία, μπορεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό περιβάλλον: μία 
στέρεη βάση για να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι επενδύσεις και να γίνει η ανάπτυξη 

συνώνυμη της εθνικής ανάτασης, που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη». 
Θεόδωρος Φέσσας 
Πρόεδρος ΣΕΒ  

Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα «Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού: Θεμέλιο για 
την Ανάπτυξη»  

Η πρόταση των επιχειρήσεων για το Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού, 
προκειμένου αυτό να αποτελέσει θεμέλιο για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο 
της χώρας, παρουσιάστηκε την Πέμπτη, 18.12.2014, στο πλαίσιο της 
ημερίδας διαβούλευσης που διοργάνωσε το Παρατηρητήριο 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, σε κεντρικό ξενοδοχείο των 
Αθηνών.  

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η θεματική μελέτη με τίτλο: «Εθνικό 
Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού από τη σκοπιά της 
επιχειρηματικότητας», η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης 

μεταξύ του ΣΕΒ, της πολιτικής ηγεσίας, μελών του δικαστικού κλάδου, 
στελεχών της Διοίκησης, εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών, με βασικό στόχο τον προσδιορισμό των αναγκαίων 
ενεργειών για την επιτυχή και ταχεία ολοκλήρωση ενός σύγχρονου εθνικού συστήματος χωρικού σχεδιασμού, 
αρωγού της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας. Στη μελέτη αποτυπώνονται τα προβλήματα του υφιστάμενου 
συστήματος χωρικού σχεδιασμού, αξιολογούνται οι προοπτικές του νέου συστήματος, που θεμελίωσε ο Ν. 
4269/2014 περί χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης, και προτείνεται ένα συνολικό πλαίσιο μεταρρύθμισης 
το οποίο θα απαντά στις σημερινές συνθήκες –θέτοντας ταυτόχρονα τα θεμέλια για το αύριο–, θα αξιοποιεί όλο το 
διαθέσιμο δυναμικό της χώρας, ενώ προτείνεται ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
προσαρμογής της πορείας υλοποίησης του προγράμματος εφαρμογής.  
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, 

κ. Γιάννης Μανιάτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιματικής Αλλαγής, κ. Νίκος Ταγαράς.  

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας τόνισε ότι «η βελτίωση 

του εθνικού συστήματος χωρικού σχεδιασμού αποτελεί μεταρρύθμιση πρώτης 
προτεραιότητας, την οποία ίσως να μην έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι στον αναγκαίο 
βαθμό. Ο ρόλος του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στη διαμόρφωση του 
μοντέλου ανάπτυξης της χώρας είναι καίριος, καθώς διασφαλίζει μια απολύτως αναγκαία 
συνθήκη για την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών στη χώρα». 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τοποθέτηση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη και με την παρουσίαση του Διευθυντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
και Τράπεζας Γης του ΥΠΕΚΑ κ. Θεοδόσιου Ψυχογιού, οι οποίοι ανέπτυξαν το όραμα, τη στρατηγική και τις επί 

μέρους ρυθμίσεις του Υπουργείου, σχετικά με την Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της θεματικής μελέτης για το Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού, 

που αναδεικνύει τις επιπτώσεις και τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τα προκαταρκτικά ευρημάτων της ex ante έκθεσης επιπτώσεων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Αθήνας/Αττικής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από το Παρατηρητήριο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
που έχει αναλάβει για την καλύτερη νομοθέτηση. 

Στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε, με τη συμμετοχή, των κ.κ. Γ. Δελλή, Επικ. Καθηγητή ΕΚΠΑ,. Αν. 
Καλλιτσάντση, Αντιπροέδρου ΣΕΒ και Προέδρου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ,. Ανδρ. Μουρτσιάδη, Γεν. ∆ιευθυντή της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας (ΥΠΑΑΝ),. ∆. Οικονόµου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αικ. 
Σακελλαροπούλου, Συμβούλου του ΣτΕ και. Θ. Ψυχογιού, ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και 
Τράπεζας Γης (ΥΠΕΚΑ) υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου κ. Παύλου Τσίμα, αναπτύχθηκε ένας γόνιμος 
διάλογος για τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της Μεταρρύθμισης. 

 Αναζητήστε εδώ το υλικό της εκδήλωσης 

 Αναζητήστε εδώ την τοποθέτηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. 
Γιάννη Μανιάτη 

http://www.observatory.org.gr/dimosiotita/ekdiloseis/tabid/382/vw/1/itemid/244/language/el-gr/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx
http://www.observatory.org.gr/Portals/0/pdf/2014-12-18_omilia_Ypourgou.pdf
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Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ολοκληρώνοντας τη Μεταρρύθμιση» 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, 
εκπροσωπώντας τις απόψεις των επιχειρήσεων, ο Αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒ κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης σημείωσε ότι «το τελευταίο 
διάστημα έχουν γίνει σημαντικά θεσμικά βήματα με την ψήφιση του Ν. 
4269/2014 και την εκκίνηση από το ΥΠΕΚΑ της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης. Ο εξορθολογισμός και η 
αποτελεσματικότητα του χωροταξικού υπόβαθρου της χώρας αποτελεί 
σημαντικότατο παράγοντα για την πραγματοποίηση σοβαρών 
επενδύσεων για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την έξοδο από την 
κρίση. Όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διαδικασία αυτή είναι υψηλής προτεραιότητας, και αφορά εκτός από το 
ΥΠΕΚΑ όλα τα αναπτυξιακά Υπουργεία και την επιχειρηματικότητα καθώς αποτελεί ουσιώδες εργαλείο του 
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού. Αυτό καθιστά ίσως αναγκαίο το συντονισμό του κεντρικά, ακόμη και από τον 
Πρωθυπουργό.» Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε ότι η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου κεντρικού Μηχανισμού 
Εφαρμογής των Μεταρρυθμιστικών Παρεμβάσεων, που θα αναλάβει τη συνολική διαχείριση της πρόσφατης 
Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης που εκκίνησε με την ψήφιση του Ν.4269/2014 θα ήταν όχι μόνο 
σκόπιμη αλλά και αναγκαία.  

Γενικές διαπιστώσεις και προτάσεις της μελέτης «Εθνικό Σύστημα Χωρικού 
Σχεδιασμού από τη σκοπιά της επιχειρηματικότητας» 

Τα ευρήματα της θεματικής μελέτης για το Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού, ανέδειξαν τις επιπτώσεις και τις 

αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Η επιχειρηματικότητα, κυρίως 
σε ότι αφορά τις δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, δεν ενσωματώνεται επαρκώς στις διαδικασίες του 
χωρικού σχεδιασμού, σε αρκετές δε περιπτώσεις κυριολεκτικά εκδιώκεται. Κύρια προβλήματα του συστήματος 
είναι: 

 Πολυνομία και πολυπλοκότητα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.  

 Χωρική υπερρύθμιση, η οποία εκφράζεται με την ύπαρξη 
πολλαπλών, συχνά επάλληλων και επικαλυπτόμενων επιπέδων 
και εργαλείων σχεδιασμού.  

 Υπέρμετροι περιορισμοί, δίχως σαφή στόχευση, που 
αποθαρρύνουν ή και ματαιώνουν την υγιή επιχειρηματικότητα.  

 Χρονοβόρες και αναποτελεσματικές διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και αναθεώρησης χωροταξικών και πολεοδομικών 
σχεδίων. 

 Περιπτώσεις έλλειψης συντονισμού χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων με την οικονομική και κοινωνική 
πραγματικότητα – αδυναμία έγκαιρης προσαρμογής στην οικονομική και κοινωνική δυναμική.  

 Ασάφεια σε ότι αφορά στην νομική δεσμευτικότητα των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων. 

 Έλλειψη ενιαίας ορολογίας. 

 Ανασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις, λόγω της πολυνομίας και του μη ορθολογικού χαρακτήρα του 
συστήματος 

Τα προβλήματα αυτά δεν αποτελούν μόνο τροχοπέδη για την αδειοδότηση και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, 
αλλά αντανακλούν ασάφεια και ανασφάλεια δικαίου στη ρύθμιση του χώρου, των χρήσεων γης, των όρων δόμησης, 
με συνέπεια όλα αυτά να αποθαρρύνουν τους επενδυτές. 

Για να επιτευχθεί η αναγκαία αλλαγή, απαραίτητη είναι η αλλαγή παραδείγματος (paradigm shift). Με ένα μίγμα 24 
προτάσεων που συναρθρώνουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο εφαρμογής υποστηρίζεται η μεταρρύθμιση που έχει 

ήδη εκκινήσει με την ψήφιση του Ν 4269/2014 και καθίσταται εφικτή η ουσιαστική επίλυση του προβλήματος, μέσα 
από τη συνολική επαναρρύθμιση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού (χωροταξικού και πολεοδομικού) στην 
Ελλάδα, η οποία διασφαλίζει την αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή του. Το νέο αυτό σύστημα σχεδιασμού που 
προτείνεται ισορροπεί μεταξύ της επιδιωκόμενης οικονομικής ανάπτυξης, της ανάγκης για κοινωνική συνοχή και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, βασικοί πυλώνες του προτεινόμενου σχεδιασμού είναι: 

* Η σύνδεση του χωρικού σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό  

* Η διασφάλιση της σαφήνειας των χωρικών σχεδίων, αλλά και των θεσμικών κειμένων με τα οποία αυτά 
ισχύουν (μεταξύ των επιπέδων σχεδιασμού όσο και οριζόντια μεταξύ σχεδίων ιδίου επιπέδου σχεδιασμού). 

* Η προτυποποίηση διαδικασιών, προδιαγραφών, σταθεροτύπων, κ.α., η καθιέρωση μονοσήμαντης ορολογίας, 
η οποία θα εκτείνεται και πέρα από το χωρικό σχεδιασμό σε θεσμικά κείμενα που αφορούν τομεακές πολιτικές 
που τον επηρεάζουν, και η κωδικοποίηση εργαλείων σχεδιασμού (π.χ. χρήσεις γης).  

Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης και η συγκρότηση ειδικού 
μηχανισμού παρακολούθησης και υποστήριξης εφαρμογής με τη συμμετοχή των φορέων της επιχειρηματικότητας. 

 Διαβάστε εδώ το κείμενο της έκθεσης του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ για το 
Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού, από τη σκοπιά της επιχειρηματικότητας.  

http://www.observatory.org.gr/Portals/0/pdf/executive_Planning_Study_20141216.pdf
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Επίδοση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
της ολοκληρωμένης μελέτης για την Επιτάχυνση της Απονομή Δικαιοσύνης  

Τη βούλησή τους για παράλληλη δράση για την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, με 
στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων, 
επιβεβαίωσαν σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος 
Αθανασίου και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014.  

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ επέδωσε στον Υπουργό την ολοκληρωμένη μελέτη 
του Παρατηρητήριου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για την επιτάχυνση της απονομής της 
διοικητικής δικαιοσύνης και της επίλυσης διαφορών, και συζητήθηκαν οι συγκεκριμένες και 
ιεραρχημένες δράσεις, καθώς και ο ολοκληρωμένος οδικός μεταρρυθμιστικός 
χάρτης, που περιλαμβάνονται στη μελέτη. Οι εν λόγω προτάσεις, προϊόν εκτεταμένης 

διαβούλευσης με την πολιτεία και τον επιχειρηματικό κόσμο, εκτείνονται στο σύνολο των 
κρίσιμων πεδίων παρέμβασης, και εφόσον υιοθετηθούν αναναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα στη 
βελτίωση της λειτουργίας των δικαστηρίων και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. 

 Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της έκθεσης του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ. 

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος συναντά τον Συνήγορο του 
Πολίτη 

Συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών του Συνηγόρου του Πολίτη και του 
Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ έγινε την Τρίτη, 3 
Δεκεμβρίου, στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαδφέροντος με 
σημαντική επίπτωση στην ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και 
διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας για την από κοινού αντιμετώπισή τους. Επίσης, ο 

ΣΕΒ ενημέρωσε την Αρχή για το θεσμό του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και τις δραστηριότητές 
του, ενώ ανταλάχθηκαν απόψεις για την ανάγκη μείωσης των εμποδίων στο επιχειρείν και την ανάγκη ενθάρρυνσης 
και διεύρυνσης της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην συνέχιση της μεταξύ τους 
επικοινωνίας και της συνεργασίας, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της 
λειτουργίας της Διοίκησης.  

Το ΥΠΕΚΑ μετράει τις επιδόσεις του: Εκδήλωση για την πρόοδο της εφαρμογής 
του Ν.4014 / 2011  

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΥΠΕΚΑ, στις 3 Δεκεμβρίου 2014, με τη 

συμμετοχή του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτη, της Γενικής Γραμματέως κ. Ν. 
Γιαννακοπούλου, υψηλόβαθμων στελεχών της διοίκησης και του ΣΕΒ, 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Ν. 4014/2011 για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του 
Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου.  

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν η Έκθεση αξιολόγησης του ΥΠΕΚΑ για τον τρόπο 
εφαρμογής του Ν. 4014/2011, η ex-post ανάλυση επιπτώσεων του νόμου στην ανταγωνιστικότητα, που εκπονήθηκε 
από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, καθώς και το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, 
με το οποίο καθίσταται πλέον δυνατή η πλήρης ηλεκτρονική υποβολή, διεκπεραίωση και παρακολούθηση των 
αιτημάτων έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

 Για να διαβάσετε τις παρουσιάσεις των ομιλητών πιέστε εδώ και για να πλοηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://eprm.ypeka.gr/ 

 Διαβάστε εδώ την έκθεση για την ex post αξιολόγηση του Ν.4014/2011 

Ολοκληρώθηκε η 3
η
 Εξειδικευμένη Πανελλαδική Έρευνα του Παρατηρητηρίου  

Την 3
η
 κατά σειρά Εξειδικευμένη Πανελλαδική Έρευνα για το επιχειρηματικό Περιβάλλον 

ολοκλήρωσε πρόσφατα το Παρατηρητηρίο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά, με συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, μέσω της ειδικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου και για μια ακόμη φορά στοχεύει να καταγράψει και να 
αξιολογήσει παλαιά και νέα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την διεπαφή τους με 

τη δημόσια διοίκηση. Για πρώτη φορά η έρευνα συμπεριέλαβε εξειδικευμένα ερωτήματα για τα εμπόδια που 
εντοπίζονται στα πεδία των Δημοσίων Συμβάσεων, των Προδιαγραφών και Πιστοποιήσεων, και στις 
δυνατότητες αξιοποίησης πρακτικών εξωτερικής ανάθεσης για μια σειρά υπηρεσιών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να δημοσιευτούν από το Παρατηρητήριο Επειχειρηματικού Περιβάλλοντος 
στις αρχές του έτους. 

http://www.observatory.org.gr/erevnesmeletes/arxeiomeletes/thematikes/tabid/427/vw/1/itemid/233/language/el-gr/%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-2.aspx
http://www.observatory.org.gr/dimosiotita/ekdiloseis/ekdilosi03_12_14.aspx
http://eprm.ypeka.gr/
http://www.observatory.org.gr/erevnesmeletes/impactassessment/expostn40142011.aspx
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Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις 

Κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές 
δραστηριότητες 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3181/27-11-2014 η απόφαση (ΥΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για 
την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές δραστηριότητες. Η εν λόγω ΥΑ 
υλοποιεί τις θεσμικές δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και απαλλάσει από την υποχρέωση έκδοσης άδειας 897 
επαγγέλματα (ΚΑΔ) που απόρρέουν από τις παραπάνω οικονομικές δραστηριότητες. Η απόφαση δεν απαλλάσσει 
τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων κατ' ιδίαν εγκρίσεων, 
δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση, αλλά αυτό δεν αποτελεί ανάσχεση 
στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, ούτε παρεμβάλλει ένα ακόμη χρονοβόρο στάδιο εγκρίσεων.  

Η απόφαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση και μείωση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την άρση των εμποδίων για το επιχειρείν. 

 Για να διαβάσετε την παρουσίαση της Υπουργικής Απόφασης πατήστε εδώ  

 Για να διαβάσετε τη λίστα των δραστηριοτήτων για τις οποίες καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας 
λειτουργίας πατήστε εδώ 

 Για να διαβάσετε την ενδεικτική λίστα των Κωδικών των Επαγγελμάτων για τα οποία καταργείται η 
υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας πατήστε εδώ 

ΚΥΑ για την κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής 
πυροπροστασίας 

Η ΚΥΑ με την οποία καταργείται η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 
κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες–επαγγέλματα, υπογράφηκε από τα συναρμόδια 
υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, και Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υλοποιώντας την κυβερνητική πολιτική για τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην αδειοδότηση. 

Η ΚΥΑ έρχεται σε συνέχεια απόφασης για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας 
(παρουσιάστηκε παραπάνω) και συμβάλλει στη σταδιακή ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για την απλοποίηση της 
αδειοδότησης που προβλέπει ο Ν. 4262/2014. Με τον επανακαθορισμό των ρυθμίσεων που αφορούν στην 
πυρασφάλεια, ο επαγγελματίας – επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα γενικά 
προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία των 
δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό. 

 Αναζητήστε εδώ το Παράρτημα Ι της Αριθ. Φ.15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90 /Β΄/30-1-2006) απόφασης που 
περιγράφει αναλυτικά τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 

 
Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

σας εύχεται 

Καλές Γιορτές 

 

 

 

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ενθαρρύνει τη συνεργασία και σύμπραξη των δημιουργικών δυνάμεων της 
οικονομίας (επιχειρηματική κοινότητα και επιστημονική κοινότητα) και του κράτους για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των 
θεμάτων δημοσίου συμφέροντος καθιερώνοντας τον διαρκή και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ τους με στόχο την αναγνώριση των 
εμποδίων και την, από κοινού, αναζήτηση λύσεων.  
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το Παρατηρητήριο, να ενημερωθείτε για τις δράσεις του και να συμμετάσχετε σε 
αυτές μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του www.observatory.org.gr. 

http://www.mindev.gov.gr/el/images/adeiodothsh/parousiash-adeiodothsh.pdf
http://www.mindev.gov.gr/el/images/adeiodothsh/list1.pdf
http://www.mindev.gov.gr/el/images/adeiodothsh/list2.pdf
http://www.observatory.org.gr/Portals/0/News/08-12_Investment_Licensing_Review_5-12-14.docx
http://www.observatory.org.gr/

