Αθήνα, 14.12.2010

Ειςιγθςθ
Υπουργοφ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ
ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για τα Σχζδια Νόμου:
«Περί Ανταγωνιςμοφ»
&
«Απλοποίθςθ Αδειοδότθςθσ Τεχνικών Επαγγελματικών
Δραςτθριοτιτων, Μεταποιθτικών Δραςτθριοτιτων,
Επιχειρθματικών Πάρκων και Λοιπζσ Διατάξεισ»

Κφριε Πρόεδρε τθσ Κυβζρνθςθσ,
Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι,
Ζχω ςιμερα τθν τιμι να ςασ παρουςιάςω δφο ςθμαντικζσ
νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ του Υπουργείου Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ

και

Ανταγωνιςτικότθτασ

ςτο

πλαίςιο

τθσ

ςυςτθματικισ μασ προςπάκειασ για τθν επανεκκίνθςθ τθσ
οικονομίασ:
Α.

το

Σχζδιο

κωδικοποίθςθ

Νόμου
τθσ

«Περί

υφιςτάμενθσ

Ανταγωνιςμοφ»,
νομοκεςίασ

μια
περί

ανταγωνιςμοφ με πολλζσ καινοτόμεσ ρυκμίςεισ που
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ενιςχφει το κεςμικό ρόλο και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ
Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ , και
Β. το Σχζδιο Νόμου «Απλοποίθςθ Αδειοδότθςθσ Τεχνικϊν
Επαγγελματικϊν

Δραςτθριοτιτων,

Μεταποιθτικϊν

Δραςτθριοτιτων, Επιχειρθματικϊν Πάρκων και Λοιπζσ
Διατάξεισ», ζνα ςχζδιο νόμου που ειςάγει μια ςειρά από
ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον.
Επιτρζψτε μου να ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ από το Σχζδιο
Νόμου «Περί Ανταγωνιςμοφ». Είναι κοινό μυςτικό ότι ςτθν
ελλθνικι αγορά παρατθροφνται ςυχνά φαινόμενα που δε
ςυνάδουν με τουσ όρουσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Και είναι
επίςθσ

γνωςτό

ότι

θ

Επιτροπι

Ανταγωνιςμοφ,

όπωσ

λειτουργοφςε μζχρι ςιμερα, δεν ιταν ςε κζςθ να επιτελζςει
αποτελεςματικά το ζργο τθσ. Το ίδιο το κεςμικό πλαίςιο
λειτουργίασ τθσ αποτελοφςε αναςταλτικό παράγοντα που
ουςιαςτικά περιόριηε τόςο τθν ταχφτθτα των αντιδράςεϊν τθσ
όςο και τθ ςυνολικι αποτελεςματικότθτα του ζργου τθσ.
Όπωσ γνωρίηετε, θ καλι λειτουργία τθσ αγοράσ υπό ςυνκικεσ
υγιοφσ ανταγωνιςμοφ αποτελεί για μασ ςθμαντικι πολιτικι
προτεραιότθτα. Είναι ζνασ από τουσ κεντρικοφσ άξονεσ τθσ
πολιτικισ μασ για τθν ανακζρμανςθ τθσ οικονομίασ και τθ
διαμόρφωςθ ενόσ νζου αναπτυξιακοφ προτφπου για τθ χϊρα.
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Με το ίδιο λοιπόν πνεφμα που κατακζςαμε ιδθ τισ καινοτόμεσ
πρωτοβουλίεσ μασ για το ΕΤΕΑΝ, το νζο Επενδυτικό Νόμο, τθν
Εκνικι Στρατθγικι για τθν Εξωςτρζφεια, ερχόμαςτε τϊρα να
νομοκετιςουμε για τθ λειτουργία τθσ αγοράσ και τον
ανταγωνιςμό.
Ο νζοσ νόμοσ λοιπόν διαφζρει από όλεσ τισ νομοκετικζσ
παρεμβάςεισ που ζγιναν ςτο πεδίο του ανταγωνιςμοφ τα
τελευταία 30 χρόνια. Και όχι μόνο λόγω τθσ προωκθμζνθσ
αντίλθψθσ και φιλοςοφίασ του. Διότι ο νόμοσ αυτόσ
κωδικοποιεί τθ ςχετικι νομοκεςία, που μετρά ιδθ 15
τροποποιιςεισ μετά τθν ψιφιςθ του Ν. 703/1977.
Ζχουμε επομζνωσ μπροςτά μασ ζνα ςυςτθματικό νομοκετικό
κείμενο που ςε 75 ςελίδεσ, 11 κεφάλαια και 53 άρκρα
παρουςιάηει όλο το ιςχφον πλαίςιο με ενιαία δομι και
κατανοθτι γλϊςςα. Και επιπλζον ενςωματϊνει τθν Ελλθνικι,
Ευρωπαϊκι και διεκνι εμπειρία και ειςάγει ζνα ςφγχρονο
πλαίςιο λειτουργίασ για τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ.
Η νομοκετικι μασ πρωτοβουλία βαςίηεται ςε 5 άξονεσ:
 Τθ κεςμικι κωράκιςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ.
 Τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δράςθσ τθσ.
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 Τθ βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αντικειμενικότθτασ
ςτθ λειτουργία τθσ.
 Τθ διαμόρφωςθ ενόσ μθχανιςμοφ ελζγχου και κυρϊςεων
ικανοφ να αποτρζπει αποτελεςματικά παραβατικζσ
ςυμπεριφορζσ.
 Τον εκςυγχρονιςμό τθσ λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ και τθν
εναρμόνιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ με τα ςφγχρονα
Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ο ςτόχοσ μασ είναι ξεκάκαροσ. Θζλουμε να ενιςχφςουμε
κεςμικά το ρόλο τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ, ϊςτε μζςα από
τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ να εξαςφαλίςουμε
μια πιο υγιι και δυναμικι αγορά. Αναγνωρίηουμε λοιπόν το
ρόλο

και

τθ

ςθμαςία

τθσ

Επιτροπισ

Ανταγωνιςμοφ,

αναγνωρίηουμε τισ μεγάλεσ δυνατότθτεσ που ζχει και
διαμορφϊνουμε το πλαίςιο που κα τθσ επιτρζψει να
λειτουργεί απρόςκοπτα.
Ενιςχφουμε λοιπόν τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ πρϊτα απ’
όλα αυξάνοντασ τον αρικμό των μελϊν τθσ. Από τα 9 μζλθ
φτάνουμε ςτα 12. Μάλιςτα ειςάγουμε και το κεςμό του
Αντιπροζδρου που μζχρι ςιμερα δεν υπιρχε και αναμζνεται
να ςυμβάλει ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ.
Επιπλζον αφαιροφμε το δικαίωμα ψιφου από τον ειςθγθτι
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τθσ εκάςτοτε προσ κρίςθ υπόκεςθσ, δείχνοντασ με τον τρόπο
αυτό τθν προςιλωςι μασ ςτθν αμερολθψία και τισ αρχζσ τθσ
δίκαιθσ δίκθσ.
Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει ακόμθ θ αλλαγι του τρόπου διοριςμοφ
των μελϊν τθσ Επιτροπισ. Με το νζο νόμο όλα τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ κα επιλζγονται πλζον με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ Θεςμϊν και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ, κάτι που μζχρι
ςιμερα δεν ίςχυε για τα απλά μζλθ. Με τθν αλλαγι αυτι
λοιπόν προςφζρουμε περιςςότερθ νομιμοποίθςθ ςε όλα τα
μζλθ τθσ Επιτροπισ και ζτςι αυξάνουμε το κφροσ και τθ
δφναμι τθσ.
Τον ίδιο ςτόχο υπθρετοφν και οι ςθμαντικζσ ρυκμίςεισ που
ειςάγουμε ςχετικά με τα κωλφματα και τα αςυμβίβαςτα για τα
μζλθ τθσ. Κακιερϊνουμε λοιπόν τθν υποχρζωςθ όλων των
μελϊν να υποβάλλουν εγγράφωσ κατά το διοριςμό τουσ τθν
οποιαδιποτε ςχζςθ επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ ζχουν
ςυνάψει για ζνα διάςτθμα πενταετίασ πριν τθν ζναρξθ τθσ
κθτείασ τουσ. Και βζβαια κακιςτοφμε επίςθσ υποχρεωτικό να
επικαιροποιοφν αυτι τθν ενθμζρωςθ με οποιαδιποτε νζα
ςυνεργαςία τυχόν ςυνάπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ
τουσ.
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Ειςάγουμε λοιπόν τεκμιριο αςυμβίβαςτου, τεκμιριο άμεςα
επαλθκεφςιμο, όταν εξετάηεται υπόκεςθ επιχείρθςθσ με τθν
οποία κάποιο μζλοσ διατθροφςε ι διατθρεί οποιεςδιποτε
επαγγελματικζσ ςχζςεισ.
Τζλοσ, κεςμοκετοφμε για όλα τα πρϊθν μζλθ τθσ Επιτροπισ
και για 2 χρόνια μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, απαγόρευςθ
παράςταςθσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ αλλά και προςφυγισ κατά
αποφάςεϊν τθσ ςτα δικαςτιρια.
Θωρακίηουμε λοιπόν το κφροσ τθσ Επιτροπισ ςε πολλά
επίπεδα. Και επίςθσ διαςφαλίηουμε τθ διαφάνεια ςτθ
λειτουργία τθσ με πολφ ςυγκεκριμζνα μζτρα.
Πρϊτα απ’ όλα ειςάγουμε ζνα point system που κακορίηει τθ
ςειρά με τθν οποία εξετάηονται οι διάφορεσ υποκζςεισ. Με
άλλα λόγια υιοκετοφμε κάποια αντικειμενικά και μετριςιμα
κριτιρια που ςχετίηονται με το δθμόςιο ςυμφζρον, τισ
εκτιμϊμενεσ επιπτϊςεισ ςτον ανταγωνιςμό και τθν προςταςία
του καταναλωτι προκειμζνου να ςτακμίηονται οι διάφορεσ
υποκζςεισ και να δίνεται προτεραιότθτα ςτισ πιο ςθμαντικζσ.
Εξαλείφουμε ζτςι κάκε υπόνοια για προνομιακι μεταχείριςθ
οριςμζνων επιχειριςεων και εςκεμμζνο «κάψιμο» κάποιων
υποκζςεων.
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Επιπρόςκετα προβλζπουμε για πρϊτθ φορά τθ δθμιουργία
πεικαρχικοφ ςυμβουλίου ςτο οποίο κα παραπζμπονται τα
μζλθ τθσ Επιτροπισ. Το ςυμβοφλιο αυτό κα είναι τριμελζσ και
κα αποτελείται από προςωπικότθτεσ αυξθμζνου κφρουσ: δφο
ανϊτατουσ δικαςτικοφσ και ζναν κακθγθτι πανεπιςτθμίου, οι
οποίοι εννοείται πωσ δεν κα ζχουν καμία άλλθ ςχζςθ με τθν
Επιτροπι.
Όςο για τον προχπολογιςμό τθσ Επιτροπισ, ο οποίοσ πάντοτε
ενςωματϊνεται ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου μασ,
ορίηεται πλζον ότι οφείλει να εγκρίνεται από τον αρμόδιο
Υπουργό ενϊ θ εκτζλεςι του ελζγχεται από τθ ςχετικι
επιτροπι τθσ Βουλισ.
Αναφορικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ Επιτροπισ, τϊρα,
που

αποτζλεςε

κατά

καιροφσ

πεδίο

αιτιάςεων

και

προβλθματιςμοφ, πρζπει να πω πωσ ζχουν γίνει ςθμαντικζσ
τομζσ. Επιβάλλουμε τθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν
Επιτροπι ςυμπράξεων και ςυγκεντρϊςεων μόνο όταν ο κφκλοσ
εργαςιϊν του ςυνόλου των εμπλεκόμενων επιχειριςεων είναι
πάνω από τα 150.000.000 ευρϊ και τουλάχιςτον οι 2 από
αυτζσ ζχουν κφκλο εργαςιϊν ςτθν ελλθνικι αγορά μεγαλφτερο
από 15.000.000 ευρϊ. Περιορίηουμε ζτςι ςθμαντικά τον όγκο
εργαςίασ τθσ Επιτροπισ αφαιρϊντασ ζνα γραφειοκρατικό
κομμάτι των κακθκόντων τθσ που είχε διαπιςτωκεί πωσ δεν
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ωφελοφςε κακόλου οφτε το ζργο τθσ Επιτροπισ οφτε τθ
λειτουργία τθσ αγοράσ.
Ταυτόχρονα ορίηουμε ότι οι υποκζςεισ που δεν εμπίπτουν
ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ πρζπει να παραπζμπονται
ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ εντόσ το πολφ 6 μθνϊν, ενϊ οι
προφανϊσ αβάςιμεσ καταγγελίεσ μπαίνουν ςτο αρχείο.
Επιπλζον προχωροφμε ςε διοικθτικι αναδιάρκρωςθ τθσ
Επιτροπισ δθμιουργϊντασ μεικτζσ διευκφνςεισ οικονομικισ
ανάλυςθσ και νομικισ τεκμθρίωςθσ. Δίνουμε ζτςι τζλοσ ςτο
κακεςτϊσ πλιρουσ διαχωριςμοφ των δφο κλάδων που
επικρατοφςε μζχρι ςιμερα προκειμζνου να βελτιϊςουμε το
ςυντονιςμό, τθν ταχφτθτα και τθν ποιότθτα των αποφάςεων
τθσ Επιτροπισ.
Και βζβαια επεκτείνουμε το πεδίο αρμοδιότθτασ τθσ
Επιτροπισ δίνοντάσ τθσ το δικαίωμα να γνωμοδοτεί για
οποιαδιποτε νομοκετικι ρφκμιςθ ενδεχομζνωσ ειςάγει
ςτρεβλϊςεισ και φραγμοφσ ςτθν αγορά. Η αναβακμιςμζνθ
Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ επομζνωσ μετατρζπεται ςε ζναν
αποτελεςματικό προλθπτικό μθχανιςμό που ευνοεί τθν
ανταγωνιςτικότθτα.
Το πλζγμα των ρυκμίςεϊν μασ περιλαμβάνει, τζλοσ, μια ςειρά
από βελτιϊςεισ τόςο του μθχανιςμοφ κυρϊςεων όςο και των
8

κινιτρων που παρζχονται για τθ ςυνεργαςία των πολιτϊν με
τθν Επιτροπι. Αφενόσ λοιπόν δίνουμε για πρϊτθ φορά τθ
δυνατότθτα ςτθ Επιτροπι να επιβάλλει πρόςτιμα ςε φυςικά
πρόςωπα, αφετζρου επεκτείνουμε αντίςτοιχα το πρόγραμμα
επιείκειασ ςε όςα φυςικά πρόςωπα εμπλζκονται ςε υποκζςεισ
καρτζλ και αποφαςίηουν να ςυνεργαςτοφν με τθν Επιτροπι.
Κάνουμε ζτςι πολφ πιο ιςχυρά τα κίνθτρα τόςο για τθν
αποτροπι από τυχόν παραβατικι ςυμπεριφορά, με τθν
προςωποποίθςθ τθσ ευκφνθσ, όςο και για τθ ςυνεργαςία με
τισ αρχζσ για τθν καταγγελία παράνομων πρακτικϊν, με τθν
ιδιαίτερθ μεταχείριςθ όςων αποφαςίςουν να μιλιςουν.
Και βζβαια δεν πρζπει να παραβλζπουμε το γεγονόσ πωσ οι
κυρϊςεισ πια γίνονται πολφ πιο αυςτθρζσ. Το πρόςτιμο μπορεί
να φτάςει μζχρι το 1.000.000 ευρϊ και θ ποινι φυλάκιςθσ τα 2
ζτθ, ενϊ μζχρι ςιμερα οι αντίςτοιχεσ ποινζσ ζφταναν μζχρι τα
150.000 ευρϊ για το πρόςτιμο και τουσ 6 μινεσ για τθν ποινι
φυλάκιςθσ.
Όπωσ αντιλαμβάνεςτε, αγαπθτοί ςυνάδελφοι, το Σχζδιο
Νόμου «Περί Ανταγωνιςμοφ» ειςάγει πράγματι μια ςειρά από
καινοτόμεσ και τολμθρζσ ρυκμίςεισ που πιςτεφουμε πωσ
μποροφν να κάνουν τθ διαφορά. Από όςα ιδθ ςασ ανζφερα,
και φυςικά δεν εξαντλοφν όλα όςα προβλζπονται ςε αυτό το
εκτενζςτατο νομοκζτθμα, γίνεται ςαφζσ πωσ ενιςχφουμε τθν
9

επιτροπι ανταγωνιςμοφ επιδιϊκοντασ μζςα από τθν επαρκι
και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ να ενιςχφςουμε και να
επιβάλουμε τον υγιι ανταγωνιςμό ςτθν ελλθνικι αγορά και
τθν επιχειρθματικι μασ πραγματικότθτα.
Μια επιχειρθματικι πραγματικότθτα ςτθν οποία κατεξοχιν
αναφζρεται το δεφτερο Σχζδιο Νόμου που ζχω τθν τιμι να
ςασ παρουςιάηω ςιμερα:
Το

ςχζδιο

νόμου

για

τθ

βελτίωςθ

επιχειρθματικοφ

περιβάλλοντοσ με τθν Απλοποίθςθ Αδειοδότθςθσ Τεχνικών
Επαγγελματικών

Δραςτθριοτιτων,

Μεταποιθτικών

Δραςτθριοτιτων και Επιχειρθματικών Πάρκων.
Δεν χωρά αμφιβολία ότι το κεςμικό πλαίςιο που διζπει
ςιμερα τα τεχνικά επαγγζλματα και δραςτθριότθτεσ όπωσ,
εγκατάςταςθσ,

ςυντιρθςθσ

και

θλεκτρομθχανολογικϊν
θλεκτροςυγκολλιςεισ,

χειριςμοφ
εγκαταςτάςεων,

οξυγονοκολλιςεισ

κ.λ.π.,

χριηει

εκςυγχρονιςμοφ και απλοποίθςθσ.
Άλλωςτε

ενδεικτικό

τθσ

ανάγκθσ

για

ςθμαντικζσ

και

ουςιαςτικζσ αλλαγζσ είναι το γεγονόσ, ότι ο τελευταίοσ νόμοσ
που ρφκμιηε τα τεχνικά επαγγζλματα είχε εκδοκεί το 1934.
Από τθν παροφςα νομοκεςία προκφπτουν λοιπόν μια ςειρά
από πολλά και ςθμαντικά προβλιματα, που αποτελοφν
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τροχοπζδθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ίδιων
των επαγγελμάτων.
Παρατθροφνται λοιπόν προβλιματα και δυςκολίεσ ςτθν
πρόςβαςθ ςτο επάγγελμα, αφοφ απαιτείται μεγάλοσ αρικμόσ
αδειϊν, για τθν ίδια κατά βάςθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα,
ενϊ οι απαιτιςεισ προχπθρεςίασ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ
είναι τουλάχιςτον υπερβολικζσ. Στο ίδιο πλαίςιο εντάςςεται
και θ περιοριςμζνθ δυνατότθτα άςκθςθσ παρεμφεροφσ
δραςτθριότθτασ χωρίσ τθ λιψθ αντίςτοιχθσ άδειασ.
Παράλλθλα, προβλιματα υπάρχουν και ςτθν εφαρμογι τθσ
ίδιασ τθσ νομοκεςίασ, αφοφ για μια άδεια ζχουν εφαρμογι
ταυτόχρονα

πολλζσ,

ςυνιςχφουςεσ

διατάξεισ,

που

τισ

περιςςότερεσ φορζσ αναφζρονται ςε τίτλουσ ςπουδϊν, που
ςιμερα δεν ιςχφουν, με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται
κακυςτεριςεισ κατά τθν αδειοδότθςθ.
Προβλιματα όμωσ εντοπίηονται και ςτθ διενζργεια των
εξετάςεων από τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ, λόγω του μθ
κακοριςμοφ με ςαφινεια τθσ κατά περίπτωςθ εξεταςτζασ
φλθσ και τθσ μθ διακεςιμότθτασ τεχνικϊν μζςων και
κατάλλθλθσ

υποδομισ.

Παράγοντεσ

κακυςτεριςεισ και ςυνκικεσ αδιαφάνειασ.
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που

δθμιουργοφν

Το νζο κεςμικό πλαίςιο φιλοδοξεί να πραγματοποιιςει
ςθμαντικζσ τομζσ αλλά και να απαντιςει ςτα παραπάνω
προβλιματα με τρόπο ωφζλιμο για τουσ επαγγελματίεσ αλλά
και για τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ.
1) Προχωροφμε λοιπόν ςε ζνα ςφγχρονο κεςμικό πλαίςιο για
κάκε επάγγελμα αφοφ με το παρόν νόμο – πλαίςιο
προβλζπεται να εκδοκοφν 6 Προεδρικά Διατάγματα, με τα
οποία κα ρυκμιςτοφν όλα τα ειδικότερα κζματα και για τα 16
τεχνικά επαγγζλματα, 2 Προεδρικά Διατάγματα για τθ ρφκμιςθ
κεμάτων οριηόντιου ι και ειδικοφ για τα επαγγζλματα,
χαρακτιρα, όπωσ θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ των νομικϊν
προςϊπων,

κακϊσ

και

5

Υπουργικζσ

αποφάςεισ,

διαδικαςτικοφ χαρακτιρα.
2) Περιορίηουμε τον αρικμό των χορθγοφμενων αδειϊν, ϊςτε
το είδοσ και ο αρικμόσ τουσ να ανταποκρίνονται ςε
πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ.
Να ςασ αναφζρω ενδεικτικά, ότι από τισ 68 άδειεσ που
εκδίδονται ςιμερα για τουσ χειριςτζσ μθχανθμάτων ζργου
εκτιμάται ότι ο αρικμόσ αυτόσ κα περιοριςτεί ςε 16 άδειεσ, οι
54 άδειεσ για τουσ πρακτικοφσ μθχανικοφσ κα περιοριςτοφν ςε
12, οι 15 για τουσ υδραυλικοφσ ςε 3 άδειεσ.
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3) Κακιερϊνουμε ςφγχρονεσ προχποκζςεισ και απαιτιςεισ
όςον αφορά τα απαιτοφμενα επαγγελματικά προςόντα και
τον τρόπο πιςτοποίθςισ τουσ.
Προβλζπεται, δθλαδι, θ δυνατότθτα υποκατάςταςθσ τθσ
προχπθρεςίασ

με

τθν

παρακολοφκθςθ

εξειδικευμζνων

προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.
4) Παρζχουμε τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εξειδικευμζνων
φορζων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, θ οποία ςιμερα δεν
υπάρχει.
5) Κάνουμε τισ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ πιο απλζσ και
διαφανείσ.
Ζνα κρίςιμο ηιτθμα το οποίο είναι ιδιαίτερα προβλθματικό, αν
αναλογιςτεί κανείσ, ότι

ςιμερα δεν προβλζπονται ειδικζσ

προκεςμίεσ για τθν ζκδοςθ των αδειϊν ι τθ διεξαγωγι των
εξετάςεων, οι οποίεσ διενεργοφνται μόνο από τισ Διευκφνςεισ
Ανάπτυξθσ των οικείων Νομαρχιϊν και ςε χρονικά διαςτιματα
που οι ίδιεσ ορίηουν.
Για το λόγο αυτό:
α) Κακιερϊνουμε χρονικζσ προκεςμίεσ για τθν ζκδοςθ των
αδειϊν, οι οποίεσ κυμαίνονται από 1 ζωσ 4 μινεσ, ανάλογα με
τθν ανάγκθ ι μθ υποβολισ του ενδιαφερόμενου ςε εξετάςεισ,
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β) δίνουμε τθ δυνατότθτα υποςτιριξθσ των εξετάςεων είτε
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ ζδρασ τθσ Περιφζρειασ είτε από
φορείσ του Ιδιωτικοφ ι Δθμοςίου Τομζα, οι οποίοι, αφοφ
αξιολογθκοφν
αδειοδοτοφνται

από

το

Εκνικό

Σφςτθμα

Διαπίςτευςθσ,

από τον Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ

Προςόντων,
γ) ορίηεται ςυγκεκριμζνθ εξεταςτζα φλθσ, που κα είναι ίδια για
όλουσ όςουσ διενεργοφν εξετάςεισ,
και δ) κακορίηεται αντιπροςωπευτικι ςυγκρότθςθ των
εξεταςτικϊν επιτροπϊν και τθσ εκπαίδευςθσ των μελϊν των
εξεταςτικϊν επιτροπϊν.
Το παρόν κεςμικό πλαίςιο αποτελεί λοιπόν ζνα ςθμαντικό
βιμα ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ αδειοδότθςθσ των εν λόγω
τεχνικϊν δραςτθριοτιτων, αφοφ ουςιαςτικά κα αναμορφωκεί
το

απαρχαιωμζνο

ςιμερα

κεςμικό

πλαίςιο

και

κα

αντικαταςτακεί με ζνα νζο και ςφγχρονο, το οποίο κα
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των νζων τεχνολογιϊν, κα
ενκαρρφνει τθν εργαςιακι κινθτικότθτα και κα υποςτθρίηει
τθν επιχειρθματικότθτα και τισ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ.

Κυρίεσ και κφριοι Συνάδελφοι,
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Στο ίδιο ςχζδιο νόμου περιλαμβάνεται και θ αδειοδότθςθ
ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ - λειτουργία των μεταποιθτικϊν
δραςτθριοτιτων. Ο υφιςτάμενοσ νόμοσ του 2005 χριηει
ουςιαςτικισ αναμόρφωςθσ και αυτό διότι τόςο από τισ
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ εφαρμογισ του, όςο και από τουσ
ιδιϊτεσ

επιχειρθματίεσ

ζχουν

εντοπιςτεί

ςθμαντικά

προβλιματα. Τα προβλιματα αυτά μποροφν εν ςυντομία να
ςυνοψιςτοφν ςτα εξισ:
Επιβάρυνςθ ςε χρόνο:
Ακόμα και μια χαμθλισ όχλθςθσ δραςτθριότθτα μπορεί να
χρειαςτεί για να ςυγκεντρϊςει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
και να λάβει τθν απαραίτθτθ για τθ λειτουργία τθσ άδεια ςε 3
ωσ 6 μινεσ, χωρίσ να ςυνυπολογιςτεί ο χρόνοσ προετοιμαςίασ
του φακζλου. Σε μεγαλφτερθσ όχλθςθσ δραςτθριότθτεσ ο
χρόνοσ αυτόσ μπορεί να φτάνει ι και να ξεπερνάει ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τουσ 24 μινεσ.
Επιβάρυνςθ ςε κόςτοσ:
Το ποςό που απαιτείται να καταβάλει για τθν αδειοδότθςθ τθσ
μια χαμθλισ όχλθςθσ δραςτθριότθτα (αμοιβζσ μθχανικϊν,
μελζτεσ, παράβολα κ.λ.π.) ανζρχεται ςε €5.000 (χωρίσ να
περιλαμβάνεται θ άδεια οικοδομισ), ενϊ μία μζςθσ όχλθςθσ
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δραςτθριότθτα απαιτείται να καταβάλλει μεταξφ 7 - 10% του
προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςισ τθσ.
Αβεβαιότθτα επζνδυςθσ:
Λόγω πολλϊν ςυναρμοδιοτιτων, πολυνομίασ, πλθκϊρασ
δικαιολογθτικϊν,

πολλαπλισ

αδειοδότθςθσ,

ζλλειψθσ

χριςεων γθσ, ζλλειψθσ τυποποιθμζνων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.
δθμιουργείται

ςθμαντικι

αβεβαιότθτα

ωσ

προσ

τθν

παραγόμενθ αδειοδότθςθ και ωσ προσ τθν τελεςφόρθςθ του
αιτιματοσ.
Σθμεία Διεπαφισ Επιχειρθματία - Δθμόςιου:
Στθν αδειοδοτικι διαδικαςία θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ δεν
μπόρεςε να παίξει τον ρόλο του “one stop shop” με
αποτζλεςμα να υπάρχουν πολλά ςθμεία διεπαφισ δθμοςίου
και επιχειρθματία, γεγονόσ που οδιγθςε πολλζσ φορζσ ςε
διαςταλτικι ι και καταςταλτικι ερμθνεία των νόμων και των
εγκυκλίων.
Περιβαλλοντικά Προβλιματα - Ελλιπισ ζλεγχοσ:
Οι περιβαλλοντικζσ και θ χωροταξικζσ και πολεοδομικζσ
εγκρίςεισ-αδειοδότθςθ,

αποτελοφν

το

ςθμαντικότερο

πρόβλθμα ςτο χρόνο και το κόςτοσ για τθν αδειοδότθςθ
δραςτθριοτιτων. Επομζνωσ, θ νομοκεςία απαιτείται μιασ
16

ςθμαντικισ απλοποίθςθσ μιασ και πολλζσ φορζσ ηθτείται να
εφαρμόηεται ανεξαρτιτωσ του πραγματικοφ κινδφνου για το
περιβάλλον, ενϊ ςε πολλά ςθμεία θ εκνικι νομοκεςία
υπερβάλει ςε ςχζςθ με τισ προβλζψεισ τθσ Ευρωπαϊκισ
Νομοκεςίασ.
Με το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο νόμου κάνουμε, λοιπόν, μία
ςθμαντικι προςπάκεια να υπερβοφμε τα προβλιματα αυτά,
και να αλλάξουμε το μοντζλο αδειοδότθςθσ ςτθ χϊρα. Από τθν
λογικι του πρϊτα «ελζγχω» και μετά «αδειοδοτϊ» να
λειτουργιςει ζνα μοντζλο πρϊτα «αδειοδοτϊ» (αφοφ ζχω
κζςει τισ απαιτιςεισ

μου) και μετά «ελζγχω», για τισ

δραςτθριότθτεσ χαμθλισ όχλθςθσ. Για τισ δραςτθριότθτεσ
μζςθσ όχλθςθσ προβλζπεται θ τιρθςθ των απαιτιςεων και
μζςω αυξθμζνθσ ευκφνθσ του αδειοδοτοφμενου (μζςω των
εγγυθτικϊν επιςτολϊν), ενϊ για τισ δραςτθριότθτεσ υψθλισ
όχλθςθσ παραμζνει ο αρχικόσ ζλεγχοσ λόγω του μεγζκουσ του
κινδφνου που ενζχουν.
Άλλθ μια ςθμαντικι αλλαγι είναι ότι δίνεται πλζον ςτα
Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ θ δυνατότθτα ςφςταςθσ υπθρεςίασ
με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ με αυτζσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ
τθσ Περιφζρειασ ωσ ζνασ ιςοδφναμοσ μθχανιςμόσ. Στόχοσ μασ,
θ επιτάχυνςθ τθσ αδειοδοτικισ διαδικαςίασ και θ δθμιουργία
ενόσ παράλλθλου μθχανιςμοφ με αυτόν τθσ περιφερειακισ
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διοίκθςθσ, ο οποίοσ από τθ μια κα ενιςχφει τθν αδειοδοτικι
υπθρεςία προσ τισ επιχειριςεισ, ενϊ κα μπορεί και να
λειτουργιςει και ωσ μοχλόσ για τθ δθμιουργία υγιοφσ άμιλλασ.
Παράλλθλα, ςυςτινεται ςε κεντρικό επίπεδο ζνα διυπουργικό
όργανο (ΥΠΑΑΝ + ΥΠΕΚΑ κατ’ ελάχιςτον), το οποίο κα ζχει
κφρια αρμοδιότθτα τον ςυντονιςμό των υπθρεςιϊν εφαρμογισ
του νόμου, τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ του και τθν
υποβολι προτάςεων προσ τθν πολιτικι θγεςία για βελτιϊςεισ
και διορκϊςεισ. Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ ςυνφπαρξθ και θ
ςτενι

ςυνεργαςία

τριϊν

διευκφνςεων

(βιομθχανία,

περιβάλλον, χωροταξία) ςε ζνα όργανο με ςυγκεκριμζνεσ
αρμοδιότθτεσ.
Προβλζπεται, παράλλθλα με τθν κανονικι λειτουργία των
υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ, θ δυνατότθτα δθμιουργίασ
Ομάδα

Διοίκθςθσ

Ζργου

Αδειοδότθςθσ

υπό

τον

Περιφερειάρχθ, θ οποία κα ςτελεχϊνεται από υπαλλιλουσ
όλων των Διευκφνςεων τθσ Περιφζρειασ που εμπλζκονται ςτθν
διαδικαςία αδειοδότθςθσ. Ζργο τθσ κα είναι θ αδειοδότθςθ
των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων, ειςθγοφμενθ κετικά ι
αρνθτικά προσ τον Αντιπεριφερειάρχθ.
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Όπωσ προαναφζρκθκε, τα ςθμαντικότερα κζματα κόςτουσ και
χρόνου

αδειοδότθςθσ

ςχετίηονται

με

διαδικαςίεσ

και

νομοκεςίεσ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Κλιματικισ
Αλλαγισ. Στα πλαίςια αυτά ζγινε μια επιςταμζνθ εργαςία από
τθν ομάδα ζργου για παρεμβάςεισ ςτθν νομοκεςία του ΥΠΕΚΑ
ςε κζματα χωροταξίασ-πολεοδομίασ και ςτα περιβαλλοντικά.
Προχωροφμε λοιπόν ςε ςειρά ρυκμίςεων που προςτατεφουν
τθν επιχειρθματικότθτα. Ενδεικτικά αναφζρω τθν Τυποποίθςθ
Περιβαλλοντικϊν Όρων Χαμθλισ Όχλθςθσ και ενςωμάτωςι
τουσ ςτθν άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ.
Με τθ ρφκμιςθ αυτι εκτιμάται θ μείωςθ κατά περίπου 2 μινεσ
τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ. Θα ζχουμε μείωςθ των
εμπλεκομζνων

υπθρεςιϊν,

μείωςθ

των

απαιτοφμενων

μελετϊν και τελικά μείωςθ του κόςτουσ αδειοδότθςθσ για τισ
μικρομεςαίεσ

επιχειριςεισ.

Σθμειϊνεται

ότι

από

τθν

Ευρωπαϊκι νομοκεςία δεν προβλζπεται απαίτθςθ για
περιβαλλοντικι

μελζτθ

για

το

70%

από

αυτζσ

τισ

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ αποτελοφν περίπου και το 80 % των
αδειοδοτιςεων ςτθν χϊρα.
Τζλοσ, ςτα πλαίςια τθσ ευρφτερθσ κυβερνθτικισ λογικισ και
του προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ειςάγεται θ υποχρεωτικι
ανάρτθςθ ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο δικτυακό τόπο του
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ςυνόλου των εγκρίςεων και των αδειοδοτιςεων κάκε μίασ
επιχείρθςθσ ξεχωριςτά, κακϊσ και των αποτελεςμάτων
ςχετικϊν ελζγχων ςυμμόρφωςθσ με τουσ όρουσ των αδειϊν
τθσ για λόγουσ διαφάνειασ.

Κυρίεσ και κφριοι Συνάδελφοι,
Η κακιζρωςθ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν ίδρυςθ και λειτουργία
Επιχειρθματικϊν Πάρκων και θ ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ,
διαχείριςθσ και εποπτείασ τουσ, αποτελεί το τρίτο ςθμείο του
ςχεδίου νόμου.
Στόχοσ τθσ παρζμβαςισ μασ είναι θ διευκόλυνςθ τθσ
επιχειρθματικισ δράςθσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του εκνικοφ
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ
και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, θ ρφκμιςθ τθσ άναρχθσ
χωροκζτθςθσ των επιχειριςεων, θ διευκόλυνςθ τθσ ανάπτυξισ
τουσ και θ επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ για τισ επιχειριςεισ
από τθ χριςθ κοινϊν υποδομϊν. Και όλα αυτά, λαμβάνοντασ
αςφαλϊσ υπόψθ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των πολιτϊν,
Για το λόγο αυτό, προωκοφμε 8 ςθμαντικζσ και αναγκαίεσ
ρυκμίςεισ:
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- Πρϊτον, κακιερϊνεται ξεκάκαρθ ορολογία που απθχεί τισ
ςφγχρονεσ τάςεισ και ταιριάηει ςτισ ςθμερινζσ ανάγκεσ.
Κακιερϊνεται ςαν ζννοια το Επιχειρθματικό Πάρκο αντί τθσ
Βιομθχανικισ Περιοχισ ι του Βιομθχανικοφ – Βιοτεχνικοφ
Πάρκου

αντανακλϊντασ

τθ

μετακίνθςθ

τθσ

ελλθνικισ

οικονομίασ από τα ςτενότερα όρια τθσ μεταποίθςθσ ςε
ευρφτερεσ επιχειρθματικζσ δομζσ. Κακορίηονται όλεσ οι
δυνατζσ μορφζσ των Επιχειρθματικϊν Πάρκων με βάςθ το
είδοσ των δραςτθριοτιτων που μποροφν να εγκαταςτακοφν ςε
αυτά.
- Δεφτερον, ειςάγονται και αποςαφθνίηονται οι όροι ανάπτυξθ,
διοίκθςθ και διαχείριςθ Επιχειρθματικϊν Πάρκων, ενϊ
προςδιορίηονται ευκρινϊσ τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ
όλων των εμπλεκομζνων φορζων.
- Τρίτον, εξαςφαλίηεται θ τιρθςθ ενόσ βαςικοφ πυρινα
μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ, και παράλλθλα διευρφνεται το
φάςμα των κατθγοριϊν των επιχειριςεων που επιτρζπεται να
εγκαταςτακοφν ςτα επιχειρθματικά πάρκα, αφοφ παρζχεται θ
δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ ςε νζουσ
και δυναμικά αναπτυςςόμενουσ τομείσ όπωσ είναι τα logistics,
τα ερευνθτικά κζντρα και εργαςτιρια που ςχετίηονται µε
εφαρμοςμζνθ
παραρτιματα

βιομθχανικι

και

πανεπιςτθμιακϊν
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ενεργειακι

ιδρυμάτων

και

ζρευνα,
κζντρα

τεχνολογικισ υποςτιριξθσ των επιχειρθματιϊν και των
επιχειριςεων, το εμπόριο, κακϊσ επίςθσ και δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ι και φυςικό
αζριο.
- Τζταρτον, εξαςφαλίηεται θ ταχεία αξιολόγθςθ ϊριμων
ςχεδίων

που

ζχουν

υποβλθκεί

από

αξιόπιςτουσ

και

φερζγγυουσ φορείσ, κακϊσ και θ τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ
διαφάνειασ μζςω τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ αυτϊν
με τουσ ιδιοκτιτεσ τθσ προσ οργάνωςθ ζκταςθσ και των
ενδεχομζνωσ υφιςτάμενων επιχειριςεων.
-

Πζμπτον,

απλοποιείται

επιχειριςεων

εντόσ

θ

διαδικαςία

επιχειρθματικϊν

αδειοδότθςθσ
Πάρκων

και

κεςμοκετοφνται μια ςειρά από οικονομικά, πολεοδομικά και
διοικθτικά κίνθτρα για τθν εγκατάςταςθ επιχειριςεων ςε
αυτά.
Ενδεικτικά να ςασ αναφζρω ότι δεν κα απαιτείται πλζον
Προκαταρτικι Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ, άδεια εγκατάςταςθσ
και άδεια διάκεςθσ υγρϊν αποβλιτων, ενϊ ειδικά για τισ
δραςτθριότθτεσ χαμθλισ όχλθςθσ, που αφοροφν ςτο μεγάλο
αρικμό επιχειριςεων, και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ ζγκριςθ
περιβαλλοντικϊν

όρων

ςυγχωνεφεται

λειτουργίασ.
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με

τθν

άδεια

Αντίκετα, και αυτό είναι πολφ ςθμαντικό, αποκαρρφνεται θ
εγκατάςταςθ μονάδων εκτόσ Επιχειρθματικϊν Πάρκων ι
άλλων οργανωμζνων χϊρων υποδοχισ επιχειριςεων μζςω τθσ
άρςθσ των παρεκλίςεων ςτουσ ςυντελεςτζσ δόμθςθσ και
κάλυψθσ που ιςχφουν ωσ ςιμερα .
-

Ζκτον,

ενιςχφεται

θ

διοίκθςθ

-

διαχείριςθ

των

Επιχειρθματικϊν Πάρκων που προικίηεται με ςθμαντικζσ
αρμοδιότθτεσ, ζςοδα αλλά και ευκφνεσ. Παρζχεται θ
δυνατότθτα για αυτοδιαχείριςθ του Πάρκου από τουσ
ιδιοκτιτεσ/επιχειρθματίεσ

μζςα

ςε

ςυγκεκριμζνα

όμωσ

πλαίςια, ϊςτε θ απαλλαγι από άδειεσ και εγκρίςεισ να
ςυμβαδίςει

με

πιο

αποτελεςματικι

προςταςία

του

περιβάλλοντοσ.
- Ζβδομον, ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ μελζτθ βιωςιμότθτασ του
Επιχειρθματικοφ Πάρκου το κόςτοσ των ζργων εξωτερικισ
υποδομισ, τα οποία προςδιορίηονται κατά τθν ζγκριςθ αυτοφ
και προβλζπεται ο τρόποσ υλοποίθςισ τουσ από τουσ
αρμόδιουσ φορείσ.
- Όγδοο, προβλζπεται για περιοχζσ όπου υπάρχουν άτυπεσ
βιομθχανικζσ

ςυγκεντρϊςεισ,

ειδικι

διαδικαςία

περιβαλλοντικισ εξυγίανςθσ, με δίκαιο επιμεριςμό του
κόςτουσ, ϊςτε να δθμιουργθκοφν κοινζσ υποδομζσ, χωρίσ να
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πλιττεται θ ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων και να
τθρείται θ γενικι αρχι «Ο ρυπαίνων πλθρϊνει».

Κυρίεσ και κφριοι Συνάδελφοι,
Το παρόν ςχζδιο νόμου, όπωσ ακριβϊσ και αυτό που ςασ
παρουςίαςα ακριβϊσ πριν, αποτελεί ζνα ςθμαντικό βιμα για
τθ διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ ανταγωνιςτικοφ, φιλικοφ
προσ τισ υγιείσ επιχειριςεισ, ευνοϊκοφ για τθν τόνωςθ του
επιχειρθματικοφ κλίματοσ και κατ’ επζκταςθ για τθν ενίςχυςθ
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ μασ.
Είναι ζνα ςχζδιο νόμου που αποτελεί μεν υποχρζωςι μασ που
απορρζει από το Μνθμόνιο του Μθχανιςμοφ Στιριξθσ,
αποτελεί εντοφτοισ για το Υπουργείο μασ ςθμαντικι πολιτικι
επιλογι και προτεραιότθτα.
Οι πρωτοβουλίεσ μασ όμωσ για να αντιςτρζψουμε τθν πτωτικι
πορεία

τθσ

Ελλάδασ

ςε

ό,τι

αφορά

τουσ

δείκτεσ

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και να διαμορφϊςουμε
παράλλθλα

ζνα

ελκυςτικό

περιβάλλον

για

τθν

υγιι

επιχειρθματικότθτα, δεν ςταματάνε εδϊ.
Ήδθ ςχεδιάηουμε και κα είμαςτε ςε κζςθ να παρουςιάςουμε
εντόσ του 2010 ζνα ςχζδιο δράςθσ με ςυγκεκριμζνα ςθμεία –
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ανατροπζσ για μια «Ελλάδα φιλικι προσ τισ επιχειριςεισ», με
καινοφριεσ πρωτοβουλίεσ βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ. Ενϊ, εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2011
προχωράμε ςτθν παρουςίαςθ και τθν εφαρμογι του νόμου για
τθν ίδρυςθ επιχειριςεων ςε μία μζρα με ολοκλιρωςθ του
Γενικοφ Μθτρϊου Επιχειριςεων.
Για εμάσ, θ επανεκκίνθςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ και θ
ανάταξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ βρίςκονται ςε άμεςθ
ςυνάρτθςθ με τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
ελλθνικϊν

επιχειριςεων.

Τθν

ενίςχυςθ

τθσ

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ μασ.
Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ, θ διαμόρφωςθ ενόσ
φιλικοφ και ελκυςτικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ που
κα λειτουργεί ςτο πλαίςιο μια υγιοφσ και ανταγωνιςτικισ
αγοράσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ. Και βαςικι
ςυνιςταμζνθ και των δικϊν μασ πολιτικϊν και πρωτοβουλιϊν.

Σασ ευχαριςτϊ.
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