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∆ηµόσια διαβούλευση για τα σχέδια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων ρύθµισης αδειοδότησης 
επιχειρήσεων από τα επιµελητήρια 

Με τα σχέδια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που ρυθµίζουν αναλυτικά τα θέµατα αδειοδότησης: α. των 
Επιµελητηρίων και των Ενώσεών τους και β. του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, εισάγεται η καινοτόµος διαδικασία 
της αδειοδότησης από τα επιµελητήρια, προκειµένου να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δοµές αδειοδότησης και να 
µειωθούν οι παρατηρούµενες καθυστερήσεις. 

Στα επιµελητήρια, θα συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών η οποία θα πιστοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας µε τη συνδροµή του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) εξασφαλίζοντας έτσι τις βασικές αρχές της 
ανεξαρτησίας, αµεροληψίας, ακεραιότητας, διαφάνειας όπως και την επίτευξη υψηλών επιπέδων τεχνικής επάρκειας 
που απαιτεί το πολύπλευρο αντικείµενο της αδειοδότησης. Έτσι για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα στα 
επιµελητήρια να εµπλακούν ενεργά και ισότιµα µε τις ήδη υπάρχουσες αδειοδοτούσες αρχές, τις διευθύνσεις 
ανάπτυξης των Περιφερειών, στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελώντας ένα αξιόπιστο συνεργάτη 
της Πολιτείας. 

Τα επιµελητήρια ως αδειοδοτούσες αρχές θα χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και 
λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, θα εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσµίας για 
µεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και τροποποιούν ή ανανεώνουν αυτές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 
3982/2011. 

Τα επιµελητήρια ως ισοδύναµες αδειοδοτούσες αρχές µε τις διευθύνσεις ανάπτυξης των Περιφερειών σκοπό έχουν να 
παρέχουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες αδειοδότησης σε όλα τα στάδια (ως υπηρεσίες µίας στάσης) 
συµπεριλαµβανοµένης εκτός των άλλων και της παροχής πληροφόρησης στους ενδιαφεροµένους σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή. 

Η ηλεκτρονική διασύνδεση της υπηρεσίας χορήγησης αδειών των επιµελητηρίων µε τις συναρµόδιες για την 
αδειοδότηση υπηρεσίες ως προς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αποτελούν παράγοντα εξοικονόµησης πολύτιµου 
χρόνου για τον επιχειρηµατία. 

Η ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση των αδειών που εκδίδονται αλλά και των αποφάσεων και εγκρίσεων που 
παρεµβάλλονται εξασφαλίζουν την απαιτούµενη διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης. 

∆ίνεται επίσης η δυνατότητα καθορισµού αυτοτελούς τιµολογιακής πολιτικής για τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
αδειοδότησης ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης προσβλέποντας κατά αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση και 
αναβάθµιση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών που αφορούν στην αδειοδότηση των µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων αλλά και στην αµεσότερη εξυπηρέτηση των επιχειρηµατιών. 

Η έκδοση των συγκεκριµένων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων προβλέπεται από το άρ. 35 του Ν. 3982/2011 και δίνει το 
δικαίωµα επιλογής της αρχής αδειοδότησης στον επιχειρηµατία. 

Αναµένουµε τις σχετικές εισηγήσεις και παρατηρήσεις όλων των εµπλεκοµένων και ενδιαφεροµένων. 

Η δηµόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως 12-11-2012 

Ο Υφυπουργός 

Θανάσης Σκορδάς 
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