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1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης
Γραφείο Υπουργού κ. ∆ηµήτριου Σιούφα
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
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Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Fax: 210 6969301

Θέµα : Θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων
Στις 25-8-2004 δόθηκε στη δηµοσιότητα, για δηµόσια διαβούλευση η «Πρόταση για την
απλοποίηση θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων». Το ΤΕΕ/ΤΚΜ
θεωρώντας ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να παραδώσει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του
αµέσως µόλις του αποσταλεί το τελικό σχέδιο νόµου συγκρότησε µετά από πρόταση της Μόνιµης
Επιτροπής Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ∆ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών οµάδα εργασίας µε
στόχο τη σε βάθος διερεύνηση του θέµατος.
Στις 25-1-2005 το ΥΠΑΝ παρουσίασε το σχέδιο νόµου εγκεκριµένο από την κυβερνητική
επιτροπή. χωρίς προηγουµένως να το συζητήσει µε το ΤΕΕ, που είναι ο θεσµοθετηµένος
σύµβουλός του. Το σχέδιο νόµου διαφέρει από την αρχική πρόταση και πιστεύουµε ότι το ΥΠΑΝ
θα έπρεπε να ζητήσει τις απόψεις του ΤΕΕ πριν την δηµόσια παρουσίασή του.
Σύµφωνα µε την µελέτη της οµάδας εργασίας στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης, οι
αιτίες που καθυστερούν τον επενδυτή-πολίτη κατά σειρά καθυστέρησης είναι:
•
•
•
•

Η έκδοση περιβαλλοντικών αδειών
Οι πολεοδοµικές εγκρίσεις
Η πυροσβεστική υπηρεσία
Ο εξορθολογισµός των διαδικασιών στο σύνολό τους

Συνεπώς λαµβάνοντας υπόψη ότι η κύρια αιτία καθυστέρησης των διαδικασιών αδειοδότησης δεν
είναι µόνο οι υπηρεσίες του ΥΠΑΝ αλλά και άλλες υπηρεσίες όπως του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η
πυροσβεστική κλπ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι το σχέδιο νόµου του Υπουργείου σας δεν µπορεί να
επιτύχει τους στόχους που περιγράφονται στην αιτιολογηµένη έκθεση.
TECHNICAL CHAMBER OF GREECE
Section of Central Macedonia
Zefxidos 8, 54622 Thessaloniki
Tel. 0032310 278-123, 0032310 234-191
Fax 0032310 235-487, 0032310 268-375
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Το σχέδιο νόµου του ΥΠΑΝ υπεισέρχεται µόνο στον εξορθολογισµό της διαδικασίας του ΥΠΑΝ και
είναι µία αξιόλογη εργασία κινούµενη προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν µπαίνει στην καρδιά
του προβλήµατος µε αποτέλεσµα να µην επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις και µείωση του
συνολικού χρόνου αδειοδότησης.
Επιπρόσθετα η διοικητική οργάνωση που προτείνεται από το σχέδιο νόµου, ως απαιτούµενη για τη
λειτουργία του προτεινόµενου συστήµατος, προβληµατίζει αφενός για τον τρόπο συντονισµού µε
τα συναρµόδια υπουργεία (απαιτείται η έκδοση σχετικών ΚΥΑ) και αφετέρου για τη στελέχωση και
υποστήριξη σε µικρές νοµαρχίες πέραν της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέτασε λεπτοµερώς το σχέδιο νόµου και αποστέλλει τα αποτελέσµατα της µελέτης
του όπως και την πρότασή του.
Στα θετικά σηµεία της πρότασης καταγράφονται:
1. Η αύξηση της ισχύος των εργαστηρίων που απαλλάσσονται από την άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας.
2. ∆ιευκολύνεται η άδεια εγκατάστασης γιατί ένα µεγάλο µέρος δικαιολογητικών µεταφέρονται
από την άδεια εγκατάστασης στην άδεια λειτουργίας.
3. Απαλλαγή έγκρισης µελέτης πυρασφάλειας για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
4. Οργάνωση των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης και συγκέντρωσης των διαδικασιών σε ένα
σηµείο.
Στα αρνητικά σηµεία καταγράφονται:
1. ∆εν καταργείται στην ουσία κανένα δικαιολογητικό. Απλώς αυτά είτε µεταφέρονται σε
επόµενο στάδιο της διαδικασίας (από την άδεια εγκατάστασης στην άδεια λειτουργίας) είτε
ζητούνται από άλλες υπηρεσίες αντί του ΥΠΑΝ.
2. ∆εν υπάρχει ουσιαστική µείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης επιχειρήσεων καθώς
οι σηµαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται κύρια στην περιβαλλοντική και πολεοδοµική
αδειοδότηση όπου δεν σηµειώνονται µεταβολές µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου.
3. ∆εν σχετίζεται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιχείρησης µε την ασφάλεια και
υγιεινή της εργασίας µε βάση την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέτασε επίσης τα παραδείγµατα που αναφέρονται στην διαδικασία αδειοδότησης
επιχειρήσεων και πιστεύει ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, καθώς στην
επεξήγηση των µεταβολών που θα ισχύσουν µε το νέο καθεστώς δεν περιλαµβάνονται διαδικασίες
οι οποίες δεν καταργούνται όπως π.χ χρήσεις γης, περιβαλλοντική αδειoδότηση, οικοδοµική άδεια
κτλ σηµεία αδειοδότησης τα οποία ουσιαστικά δηµιουργούν τους χρόνους καθυστέρησης. Επίσης
στα σχετικά παραδείγµατα δεν εξετάζεται η διαδικασία αδειοδότησης λαµβάνοντας υπόψη τα
απαιτούµενα των συναρµόδιων υπουργείων µε αποτέλεσµα το τελικό αποτέλεσµα όσον αφορά τον
απαιτούµενο χρόνο αδειοδότησης να είναι πλασµατικό γιατί αφορά αποκλειστικά τις διαδικασίες
του ΥΠΑΝ και όχι το σύνολο της διαδικασίας µέχρι το σηµείο που η επιχείρηση έχει νόµιµη άδεια
να διαθέσει το προϊόν της.
Όσον αφορά τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να συνεχίζουν την λειτουργία τους ακόµη και στην
περίπτωση µεταβολής της χρήσης γης, πιστεύουµε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς
απαιτείται α) χαρτογράφηση των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε σχετικά καθεστώτα β)
χαρτογράφηση της κατάστασης της ρύπανσης που προκαλούν, γιατί πιθανόν σε αυτές τις
επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβάλλονται ειδικοί όροι λειτουργίας και αυστηρότεροι έλεγχοι.
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Τέλος στην προσπάθεια µείωσης του απαιτούµενου χρόνου απόκτησης της άδειας εγκατάστασης
διαπιστώνουµε για µια ακόµη φορά ότι η πολιτεία προσπαθεί να µεταθέσει την ευθύνη ερµηνείας
των νόµων στον µηχανικό που ανέλαβε την έκδοση της άδειας. Για µια ακόµη φορά επιµένουµε ότι
η ευθύνη του µηχανικού στην εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων θα πρέπει να
περιορίζεται στο γνωστικό του αντικείµενο και µέχρι την εφαρµογή των κωδίκων. Συνεπώς η
λογική να ορίζονται πρόστιµα σε µηχανικούς για ψευδείς δηλώσεις σε διαδικασίες που δεν µπορεί
να ελέγξει δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.
Συµπερασµατικά το ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι είναι αδύνατον να επέλθει πρόοδος µε επιλογές που
αγνοούν τον θεσµοθετηµένο σύµβουλό της πολιτείας και αν πραγµατικά το ΥΠΑΝ επιθυµεί την
µείωση του χρόνου αδειοδότησης επιχειρήσεων προτείνουµε, πριν τη συζήτηση του νόµου στη
βουλή, την έναρξη διαλόγου, µε βάση την πρόταση που σας επισυνάπτουµε.
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος

Σάκης Τζακόπουλος
Συνηµµένα
• Το κείµενο της Οµάδας εργασίας
• Πίνακας
Κοινοποίηση
1. ΥΠΕΧΩ∆Ε
Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Fax: 210 6427520
2. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
Fax: 210 6917944
3. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
Τσιµισκή 29, 546 24 Θεσσαλονίκη
Fax: 2310 370114
4. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27, 546 24 Θεσσαλονίκη
Fax: 2310 232667
5. ΣΒΒΕ
Π. Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη
Fax: 2310 541933
Εσωτερική διανοµή:
ΤΕΕ Φ (130+420+400+600+757)
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