Επιμελητήριο
Χανίων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Τι είναι το Επιμελητήριο?
• Το Επιμελητήριο
To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
(Επιμελητήριο Χανίων) είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και αποτελεί υποχρεωτική,
αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών
προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην
περιφέρεια του Νομού Χανίων, τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά δεν επιχορηγείται
από το κράτος, ούτε επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό.

Τι είναι το Επιμελητήριο?
• Σκοπός
Σκοπός του Επιμελητηρίου Χανίων είναι η προστασία
και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της
βιοτεχνίας, και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια του,
μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της ελληνικής
οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος
αυτής.

Τι είναι το Επιμελητήριο?
• Διοικητική Επιτροπή
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν την πενταμελή Διοικητική Επιτροπή (ΔΕ), ήτοι:
τον Πρόεδρο, τον Α' και Β' Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον
Οικονομικό Επόπτη, η οποία είναι υπεύθυνη και αρμόδια για την
καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου Χανίων.

Σήμερα, η σύνθεση του ΔΕ του Επιμελητηρίου Χανίων αποτελείται από:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ

Τι είναι το Επιμελητήριο?
• Οργανόγραμμα του Επιμελητηρίου
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Τι είναι το Επιμελητήριο?
• Αρμοδιότητες(1)
Υποβάλλει προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και
γνωμοδοτικού χαρακτήρα, για θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και
του τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία
Χορηγεί στα μέλη του πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων,
βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής αυτών, καταγράφει συστηματικά
τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχει πληροφορίες στα μέλη του
και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές
εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα.
Ενημερώνει τα μέλη του για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα
χρηματοδοτικά προγράμματα.
Μπορεί να επιχορηγεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,
πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της
περιφέρειας τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, πολιτιστικές,
κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, να απονέμει βραβεία ή άλλες τιμητικές
διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να
ενισχύει οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις.

Τι είναι το Επιμελητήριο?
• Αρμοδιότητες(2)
Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την τήρηση του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου, ασκώντας τις σχετικές αρμοδιότητες και μπορεί να τηρούν το
Εμπορικό Μητρώο των μελών που εδρεύουν στο Νομό Χανίων και χορηγεί
βεβαιώσεις ή ταυτότητες.
Επιτρέπεται να συνιστά εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν
υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε αυτοτελώς είτε με άλλους
φορείς, με αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών
κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισμούς και με
σκοπούς την ανάπτυξη της πληροφορικής, τη δια βίου εκπαίδευση και
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των
μελών του ή και τρίτων
Διεξάγει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγούν
πιστοποιητικά, οργανώνουν συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά
προγράμματα, με ανάθεση της εκτέλεσης αυτών απευθείας σε
εξειδικευμένα πρόσωπα, και χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις, επιχορηγεί
τα στελέχη τους και παρέχουν ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία
οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Δράσεις - Πρωτοβουλίες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συμμετοχή σε φορείς – Εταιρίες
ΒΙΟΠΑ Χανίων
ΕΠΙΧΕΙΠΑ Χανίων
Αναπτυξιακή Κρήτης (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.)
ΕΟΑΕΝ
ΕΕΣΥΜ
INSULEUR (Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Διεθνές Επιμελητήριο
Προώθηση Εξαγωγών
Συμμετοχή σε άλλα μικτά Επιμελητήρια
Επιχειρηματική Υποστήριξη
–
–
–

•

Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης
Επιχειρηματικά Εργαλεία
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Επιχειρηματική Πληροφόρηση
–
–
–

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί
Εκθέσεις

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων
Νομικές Μορφές
•

•

•

Ατομικές Επιχειρήσεις
Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως
προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή
των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά
είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές
επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν
όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική
μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.
Ομόρρυθμες εταιρίες (Ο.Ε.)
Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας, πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, που, κατά
την έκφραση του νόμου, υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741
Αστικού Κώδικα). Τα ιδρυτικά μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Οι εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις
υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η
ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία δεν
χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό
συμφωνητικό.
Ετερόρρυθμες εταιρίες (Ε.Ε.)
Χωρίζονται οι εταίροι της Ετερόρρυθμης Εταιρίας σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους
ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταιριών απέναντι στους πιστωτές της εταιρίας είναι
αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταιριών είναι περιορισμένη και δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρία. Η Ετερόρρυθμη Εταιρία δεν
χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την ίδρυσή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό
συμφωνητικό.

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων
•

•

•

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Το κεφάλαιο διαιρείται σε «μερίδες συμμετοχής» καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά
μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι
όροι δημοσιότητας που διέπουν την ΕΠΕ κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια της
ζωής της, είναι: η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν
αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρίας), η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, η λήψη αποφάσεων
κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του
μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και η ύπαρξη δυο οργάνων, δηλαδή της Γενικής
Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή ή Διαχειριστών. Για την ίδρυση Εταιρίας
Περιορισμένης Ευθύνης, απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
4.500 €.
Ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.)
Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον κερδοσκοπικό
χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα, οι συμμετέχοντες σ αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο
μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους. Για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας, απαιτείται εταιρικό
κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 60.000 €.
Συνεταιρισμοί

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων
Νέα Νομική Μορφή
•

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

Η ΙΚΕ πλεονεκτεί έναντι των άλλων εταιρικών μορφών καθώς σε αυτήν:
– έχει περιοριστεί στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος λειτουργίας (παραστάσεις
δικηγόρων/συμβολαιογράφων, δημοσιεύσεις)
αποσυνδέεται η εταιρική συμμετοχή από το κεφάλαιο
– αναγνωρίζεται κάθε είδους εισφορά (κεφάλαιο, εργασία ή εγγυοδοτική
ευθύνη)
– απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο 1 €
– απλοποιούνται οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρείας και
τέλος
– προσφέρεται ευελιξία στη δυνατότητα επιλογής και μεταβολής μεταξύ ενός
ακραιφνώς κεφαλαιουχικού σχήματος και μίας έντονα προσωπικής εταιρείας.

Εφεξής, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την
καινοτόμο εταιρική μορφή, μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες μίας Στάσης
(ΥΜΣ)

Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο λειτουργεί από 4/4/2011.

•

•

•

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί μετά τις
4/4/2011:
Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των ΑΕ και ΕΠΕ, που
έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας
Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ & ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των
ΟΕ και ΕΕ, που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.
Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής
μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιρειών
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης) όσο
και όλων των άλλων εταιρειών/ επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) που
υποχρεούνται για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών,
Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ κτλ.
Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των
επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο
ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται
και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, αλλά και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) για τις ΑΕ & ΕΠΕ.

Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)
Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων
εταιριών (κάθε μορφής) ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός
τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης»
Η Υπηρεσία μίας στάσης απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες σύστασης και
λειτουργίας για κάθε μορφής εμπορική εταιρία στη χώρα μας:
•

μειώνοντας δραστικά τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την έναρξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και αποτρέπουν ένα νέο, κυρίως, επιχειρηματία να συστήσει τη δική του
επιχείρηση,

•

εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για το νέο επιχειρηματία,

•

απαλλάσσοντας τη δημόσια διοίκηση από σημαντικό διοικητικό κόστος,

•

καταπολεμώντας φαινόμενα διαφθοράς που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα του
διοικητικού μηχανισμού,

•

δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ πολλών υπηρεσιών που θα
επιτρέπει στο εξής τη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων

Υποχρεωτική Αυτοαπογραφή
Επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Μέσα από την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των Επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, όλες οι ελληνικές
επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό
Γ.Ε.ΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής
τους. Επιτυγχάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη στη διαδικασία αυτή,
η λειτουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που ασκούν
εμπορική δραστηριότητα. Το όφελος για τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τη δημόσια
διοίκηση είναι σημαντικό, καθώς:
• Αναδιοργανώνεται ο δημόσιος τομέας και περιορίζεται το διοικητικό κόστος.
• Οι επιχειρήσεις απελευθερώνονται από τα μέχρι σήμερα πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης
και για τη νομιμοποίηση των πράξεων και στοιχείων τους που απαιτούν εμπορική
δημοσιότητα θα απευθύνονται πλέον μόνο στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
• Μειώνεται η γραφειοκρατία και οι διοικητικές επιβαρύνσεις
Υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, σε συγκεκριμένες
προθεσμίες, ως εξής:
α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση
έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011.
β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει
ΠΡΙΝ τις 4/4/2011.
γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και
αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011.
δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής
δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011.

Απλοποίηση Αδειοδότησης
Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Τι ισχύει σήμερα
Ο τελευταίος νόμος που ρύθμιζε τα τεχνικά επαγγέλματα είχε εκδοθεί το 1934!
Από την παρούσα νομοθεσία προκύπτουν λοιπόν μια σειρά από πολλά και σημαντικά
προβλήματα.
Δυσκολίες στην πρόσβαση στο επάγγελμα μέσω:α) της καθιέρωσης μεγάλου
αριθμού αδειών, β)υπερβολικών απαιτήσεων προϋπηρεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις, γ) περιορισμένης
δυνατότητας άσκησης παρεμφερούς δραστηριότητας χωρίς τη λήψη αντίστοιχης άδειας.
Δυσκολίες για την εφαρμογή της ίδιας της νομοθεσίας, αφού για μια άδεια έχουν
εφαρμογή ταυτόχρονα πολλές, συνισχύουσες διατάξεις.
Δυσκολίες στη διενέργεια των εξετάσεων από τις περιφερειακές υπηρεσίες.
Τι αλλάζει
Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο: 6 Προεδρικά Διατάγματα, με τα οποία θα ρυθμιστούν
όλα τα ειδικότερα θέματα και για τα 16 τεχνικά επαγγέλματα, 2 Προεδρικά
Διατάγματα για τη ρύθμιση θεμάτων οριζόντιου ή και ειδικού για τα επαγγέλματα,
χαρακτήρα, όπως η διαδικασία αδειοδότησης των νομικών προσώπων , καθώς και 5
Υπουργικές αποφάσεις, διαδικαστικού χαρακτήρα.
Περιορίζεται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών
Καθιερώνονται σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις όσον αφορά τα
απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους.
Παρέχετε η δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων φορέων επαγγελματικής
κατάρτισης, η οποία σήμερα δεν υπάρχει.
Οι διαδικασίες αδειοδότησης γίνονται πιο απλές και διαφανείς.

Απλοποίηση Αδειοδότησης
Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Τι ισχύει σήμερα
Ο υφιστάμενος νόμος του 2005 χρήζει ουσιαστικής αναμόρφωσης και αυτό διότι τόσο από τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες εφαρμογής του, όσο και από τους ιδιώτες επιχειρηματίες έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα:
Επιβάρυνση σε χρόνο
Επιβάρυνση σε κόστος
Αβεβαιότητα επένδυσης
Σημεία Διεπαφής Επιχειρηματία – Δημόσιου
Περιβαλλοντικά Προβλήματα - Ελλιπής έλεγχος

Τι αλλάζει
Αλλάζει το μοντέλο αδειοδότησης στη χώρα.
Δίνεται πλέον στα Επιμελητήρια της χώρας η δυνατότητα σύστασης υπηρεσίας με
τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας ως ένας
ισοδύναμος μηχανισμός.
Συστήνεται σε κεντρικό επίπεδο ένα διυπουργικό όργανο (ΥΠΑΑΝ + ΥΠΕΚΑ
κατ' ελάχιστον), το οποίο θα έχει κύρια αρμοδιότητα τον συντονισμό των υπηρεσιών
εφαρμογής του νόμου, την παρακολούθηση εφαρμογής του και την υποβολή
προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία για βελτιώσεις και διορθώσεις.
Προβλέπεται, παράλληλα με την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών της
Περιφέρειας, η δυνατότητα δημιουργίας Ομάδα Διοίκησης Έργου Αδειοδότησης υπό
τον Περιφερειάρχη, η οποία θα στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των
Διευθύνσεων της Περιφέρειας που εμπλέκονται στην διαδικασία αδειοδότησης.

Απλοποίηση Αδειοδότησης
Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Η καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων και η ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας τους, αποτελεί το τρίτο σημείο του σχεδίου νόμου.
Παρεμβάσεις — Ρυθμίσεις
Καθιερώνεται ξεκάθαρη ορολογία που απηχεί τις σύγχρονες τάσεις και ταιριάζει
στις σημερινές ανάγκες.
Εισάγονται και αποσαφηνίζονται οι όροι ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικών Πάρκων,
ενώ προσδιορίζονται ευκρινώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων
Εξασφαλίζεται η τήρηση ενός βασικού πυρήνα μεταποιητικής δραστηριότητας, και παράλληλα
διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα
επιχειρηματικά πάρκα.
Εξασφαλίζεται η ταχεία αξιολόγηση ώριμων σχεδίων που έχουν υποβληθεί από
αξιόπιστους και φερέγγυους φορείς.
Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών Πάρκων και
θεσμοθετούνται μια σειρά από οικονομικά, πολεοδομικά και διοικητικά
κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε αυτά.
Ενισχύεται η διοίκηση - διαχείριση των Επιχειρηματικών Πάρκων που προικίζεται με σημαντικές
αρμοδιότητες, έσοδα αλλά και ευθύνες.
Συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Πάρκου το κόστος των έργων
εξωτερικής υποδομής, τα οποία προσδιορίζονται κατά την έγκριση αυτού και προβλέπεται ο τρόπος
υλοποίησής τους από τους αρμόδιους φορείς.
Προβλέπεται για περιοχές όπου υπάρχουν άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, ειδική διαδικασία
περιβαλλοντικής εξυγίανσης, με δίκαιο επιμερισμό του κόστους, ώστε να δημιουργηθούν κοινές
υποδομές, χωρίς να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να τηρείται η γενική αρχή «Ο
ρυπαίνων πληρώνει».

