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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αθνξκή ηηο ζεκεξηλέο αλαθνηλώζεηο ηνπ ςποςπγού Ανάπηςξηρ, κ. Κωζηή
Φαηζηδάκη, ζσεηικά με ηην εξέλιξη και ηοςρ ζηόσοςρ πιζικού εκζςγσπονιζμού
ηηρ αδειοδοηικήρ διαδικαζίαρ ηων επισειπήζεων, ο ππόεδπορ ηηρ ΚΕΕΕ,
Κωνζηανηίνορ Μίσαλορ, πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήισζε:
«Οη αλαθνηλώζεηο ηνπ ππνπξγνύ Αλάπηπμεο επηβεβαηώλνπλ ηηο ήδε εθπεθξαζκέλεο
πξνζέζεηο ηνπ, γηα κηα νπζηαζηηθή ηνκή ζηηο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ κε ζηόρν ηε δηεπθόιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία
ηζόξξνπσλ, δεκηνπξγηθώλ θαη απνηειεζκαηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ πνιηηώλ,
επηρεηξήζεσλ θαη δηνίθεζεο.
Ο ζρεδηαζκόο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε γηα ηελ θαηάξηηζε Οδηθνύ Χάξηε Αιιαγήο
ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, δηαθξίλεηαη ζεηηθά γηα ην εύξνο, ηελ πιεξόηεηα θαη ηε
κεζνδηθόηεηα πνπ αθνινπζείηαη θαη ηαπηόρξνλα αλαδεηθλύεη ην βάξνο ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο, γεγνλόο πνπ αηηηνινγεί
απόιπηα ηελ αλάγθε αλάιεςεο θεληξηθήο θπβεξλεηηθήο επζύλεο γηα ηηο
αδεηνδνηήζεηο, κε αλαθνξά θαη ππνρξεώζεηο πνπ δηαρένληαη ζε όια ηα παξαγσγηθά
ππνπξγεία.
Όζνλ αθνξά ζηε γεληθή ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βάξνπο θαη
ηεο επζύλεο αδεηνδόηεζεο ζηελ Επηρείξεζε θαη ζε πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηεο
Ιδησηηθήο Οηθνλνκίαο, ε ΚΕΕ ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά πξνζθνκίδνληαο ηδέεο θαη
ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο θαη είλαη έηνηκε λα ραηξεηήζεη ην γεγνλόο αλ απηό θαηαζηεί
ζεζκόο θαη πξαγκαηηθόηεηα, ελάληηα ζηα θάζε ινγήο ζπκθέξνληα θαη αληηδξάζεηο
πνπ αλακέλεηαη λα εθδεισζνύλ.
Παξαθνινπζνύκε θαη ζα παξαθνινπζνύκε εληαηηθά ηηο εμειίμεηο θαη ειπίδνπκε, όηη ε
πνιηηηθή βνύιεζε, έζησ θαη αλ αλαπηύρζεθε ππό ηελ πίεζε ησλ δπζκελώλ εμειίμεσλ
ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ππνζηεξηδόκελε από ηελ αλαγθαία ηερλνθξαηηθή ππνδνκή, ζα
κεηαζρεκαηηζηεί ρσξίο ηαιαληεύζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο ζε ζεζκηθή αλαθαηάηαμε θαη
επαλαζεζκνζέηεζε ηνπ ηζρύνληνο θαζεζηώηνο αδεηνδόηεζεο πνπ ηαιαηπσξεί ηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ρξόληα ηώξα.
Εηδηθόηεξα επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα ηελ άκεζε νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο αδεηνδόηεζεο από ηα Επηκειεηήξηα.
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Η ζνβαξή παξάκεηξνο ηνπ αδεηνδνηηθνύ πιαηζίνπ ζρεηίδεηαη κε ηα δεηήκαηα ηεο
Επηρεηξεκαηηθήο Χσξνζεζίαο θαη ηεο ηαρύηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο ησλ Επηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ, ρσξίο ηελ ύπαξμε ησλ
νπνίσλ ε κεηαπνίεζε (θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο) ζα ζπλερίζνπλ λα «αλαπηύζζνληαη»,
ρσξίο δηθή ηνπο επζύλε, εκηπαξάλνκα, κέζα ζε έλα ππνβαζκηζκέλν θαη
αλεπαξθέζηαην επηρεηξεκαηηθό θαη ρσξνηαμηθό πεξηβάιινλ.
Απηνλόεην είλαη όηη ε παξάκεηξνο ηεο Επηρεηξεκαηηθήο Χσξνζεζίαο θαη ησλ ξηδηθώλ
αιιαγώλ πνπ πξέπεη λα ζπληειεζζνύλ ζ’ απηήλ, ζέηεη ζην θέληξν πξνζνρήο ηεο ΚΕΕ
θαη ηηο πξνγξακκαηηδόκελεο πνιηηηθέο ηνπ ΥΠΕΚΑ».
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