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 ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ αδεηνδφηεζε επη-

ρεηξήζεσλ ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, απνζθνπεί ην λνκνζρέδην γηα 

ηελ απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η 

θαηεγνξία ηεο κεηαπνίεζεο επσθειείηαη ησλ αιιαγψλ πνπ πξνβιέπεη 

ην ίδην λνκνζρέδην γηα ηα ιεγφκελα επηρεηξεκαηηθά πάξθα.   

 εκαληηθφ γηα ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο εί-

λαη ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο 

φριεζεο (κηθξέο βηνηερλίεο) ε αδεηνδφηεζε ζα πξνεγείηαη βάζεη πξνυ-

πνζέζεσλ θαη ζα αθνινπζεί ν έιεγρνο.      

 Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κέζεο φριεζεο ν αδεηνδνηνχκελνο 

δεζκεχεηαη κέζσ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ελψ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο π-

ςειήο φριεζεο (κεγάιεο βηνκεραλίεο) παξακέλεη ν αξρηθφο έιεγρνο. Σα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ζα κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή θαη ζε επηιεγκέλα ΚΔΠ. 

 Δπίζεο, ηα επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπζηήλνπλ ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο (one stop shop) θαη κέζσ απηψλ ζα 

κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

κεραλνινγηθέο άδεηεο θ.ά. Οη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα δηαπηζηεπζνχλ 

απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο. 

Βιομησανική παπαγωγή : πηώζη καηά 4,2% ηον Οκηώβπιο. 

          Μείσζε 4,2% παξνπζίαζε ν Γεληθφο Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξα-

γσγήο ζε εηήζηα βάζε ηνλ Οθηψβξην, έλαληη κείσζεο 9,6% πνπ είρε θα-

ηαγξάςεη πξηλ απφ έλα ρξφλν.       

 Ο κέζνο Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο ηεο πεξηφδνπ Ιαλνπα-

ξίνπ- Οθησβξίνπ 2010, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν Γείθηε ηεο πεξηφ-

δνπ Ιαλνπαξίνπ- Οθησβξίνπ 2009, παξνπζίαζε κείσζε θαηά 5,5%, 

έλαληη κείσζεο 10,0% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε 

ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008. 



Σελίδα 2 

 Αχμεζε θαηά 32,18% ζεκείσζαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Ρσζία 

ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ - επηεκβξίνπ 2010, ελψ νη εηζαγσγέο απφ ηελ ίδηα 

ρψξα κεηψζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή θαηά 55,69%, κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζ-

κφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, πνπ ππάξρεη ζε βάξνο ηεο Διιά-

δαο.            

 ε απφιπηνπο αξηζκνχο, ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ - επηεκβξίνπ 2010 νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 220,35 εθαη. επξψ, έλαληη 166,69 εθαη. επξψ 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009, ελψ νη εηζαγσγέο απφ ηε Ρσζία κεηψζεθαλ 

θαηά 1,93 δηζ. επξψ θαη έθζαζαλ ζηα 856,08 εθαη. επξψ. Eηζη, ην έιιεηκκα ζε 

βάξνο ηεο Διιάδαο κεηψζεθε θαηά 63,99% θαη έθζαζε ζε 635,72 εθαη. επξψ, 

απφ 1,76 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009. 

Νέοι μησανιζμοί λειηοςπγίαρ ζηην επιηποπή ανηαγωνιζμού.  

 ην πιαίζην ηεο αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πάηαμεο ηεο γξα-

θεηνθξαηίαο, ζην λνκνζρέδην «Πεξί Αληαγσληζκνχ» επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζε 

γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπηηξνπή ζπκπξάμεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ κφλν φηαλ ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ είλαη πάλσ 

απφ ηα 150.000.000 επξψ θαη ηνπιάρηζηνλ νη δχν απφ απηέο έρνπλ θχθιν εξγα-

ζηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά κεγαιχηεξν απφ 15.000.000 επξψ. Αθφκε, επεθηεί-

λεηαη ην πεδίν αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο θαζψο πιένλ έρεη ην δηθαίσκα λα 

γλσκνδνηεί γηα νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ελδερνκέλσο εηζάγεη 

ζηξεβιψζεηο θαη θξαγκνχο ζηελ αγνξά. 

Αύξηζη ηων ελληνικών εξαγωγών ππορ ηη Ρωζία.  

Για ηα επισειπημαηικά πάπκα θεζμοθεηούνηαι οικονομικά, πολεοδομικά 

και διοικηηικά κίνηηπα, αποθαππύνεηαι η εγκαηάζηαζη μονάδων εκηόρ 

οπγανωμένων σωπών – και διεςπύνονηαι οι καηηγοπίερ επισειπήζεων  

πος εγκαθίζηανηαι ζ’ αςηά. 



Σελίδα 3 

 Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα «elenxis» ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηελ 1ε Ιαλνπαξί-

νπ 2011 απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ, ην νπνίν ζα 

αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα Taxis, ην ειεθηξνληθφ πεξηνπ-

ζηνιφγην θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη θαη απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.  

  Οη ειεγθηέο ηνπ Γεκνζίνπ ζα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε θάζε είδνπο 

θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηαθηηθνχ ή πξνζσξηλν-

χ ειέγρνπ. Παξάιιεια, κέζσ ησλ ηξαπεδψλ ζα γίλνληαη απφ ηελ 1-1-2011 φιεο 

νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

3.000 επξψ.           

 Δπίζεο νη ηδηψηεο ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα πιεξψλνπλ κε θάξηα 

(ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή) ή επηηαγή γηα θάζε αγνξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ 

εθφζνλ ππεξβαίλεη ηα 1.500 επξψ. 

 Ηλεκηπονικοί — Φοπολογικοί έλεγσοι από ηον ΓΟΔ.  

Παποςζιάζηηκε η Δθνική ηπαηηγική για ηιρ εξαγωγέρ.  

 Ο ππνπξγφο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο παξνπ-

ζίαζε πξφζθαηα, παξνπζία ηνπ πξσζππνπξγνχ, ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο 

εμαγσγέο.           

 Ο θ. Χξπζνρντδεο αλέθεξε φηη έρνπλ ήδε μεθηλήζεη νη ελέξγεηεο γηα ηε δε-

κηνπξγία θνηλνχ ινγφηππνπ θαη θνηλνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξντφλ-

ησλ πςειήο πνηφηεηαο κε δηππνπξγηθφ ζπληνληζκφ ησλ ππνπξγείσλ Δμσηεξη-

θψλ, Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ, Δπηθξαηείαο, Αγξνηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο          

Αλάπηπμεο.           

 πγθεθξηκέλα, πξνρσξεί ε ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Δμαγσγψλ πνπ απνξξνθάηαη απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Αλάπηπμεο θαη Αληαγσ-

ληζηηθφηεηαο, ελψ ε δεκηνπξγία ελφο ηακείνπ εμσζηξέθεηαο ζα αξρίζεη λα ιεηην-

πξγεί κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ζα ππάγεηαη ζην ΔΣΔΑΝ, ην νπνίν 

ζα νλνκάδεηαη Go2Market. Θα δηαζέηεη ην δεκφζην θεθάιαην χςνπο 70 εθ. επ-

ξψ, ην νπνίν ζα αμηνπνηεζεί γηα ηε κφριεπζε πνιιαπιάζησλ θεθαιαίσλ απφ 

ηελ αγνξά.  


