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Πρόλογος
Η συνδικαλιστική δράση και η ενασχόληση με τα κοινά είναι στις μέρες μας αναγκαίες όσο ποτέ. Την ίδια στιγμή, οι μορφές και το περιεχόμενο του συνδικαλισμού
αλλάζουν. Νέα θέματα προστίθενται και όσα παλαιότερα παραμένουν ακόμη στο
προσκήνιο μεταβάλλονται εσωτερικά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια -χρόνια πρωτοφανούς κρίσης- «έχουν έρθει τα πάνω κάτω». Νέοι νόμοι, υπουργικές αποφάσεις
και εγκύκλιοι, αλλάζουν τα καθιερωμένα χιλιάδων επιχειρήσεων και τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Πολλά από τα θέματα που γνωρίζαμε και συζητούσαμε για
χρόνια, ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ ή των Ομοσπονδιών, έχουν τροποποιηθεί.
Παράλληλα, η οικονομική κρίση έχει εισαγάγει το δικό της λεξιλόγιο. Νέες έννοιες και όροι εισήλθαν στον καθημερινό διάλογο. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε
ανάγκη να ενημερωνόμαστε και να γνωρίζουμε με ακρίβεια πολλά και διαφορετικά
θέματα: Ασφαλιστικό, φορολογία, αδειοδοτήσεις, επαγγελματική στέγη, πιστοποίηση προσόντων, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, προγράμματα επενδύσεων, εργατική νομοθεσία, εκπαιδευτικά προγράμματα, ευρωπαϊκές οδηγίες, εξελίξεις στα
επαγγέλματα και πολλά άλλα. Η ενημέρωσή μας είναι συνήθως βιαστική, παρακολουθώντας τις τηλεοπτικές ειδήσεις ή ξεφυλλίζοντας «στα πεταχτά» εφημερίδες,
επιφανειακή, ακούγοντας συνθηματολογικές και δημοσιογραφικές απλουστεύσεις,
και παθητική, χωρίς συμμετοχή σε διάλογο, δοκιμή επιχειρημάτων και ανταλλαγή
απόψεων. Αντιθέτως, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι, αξιολόγηση και ταξινόμηση
της πληθώρας των πληροφοριών, περισσότερη και καλύτερη γνώση των θεμάτων
που μας ενδιαφέρουν και διαμόρφωση προσωπικής άποψης μέσα από διάλογο.
Αυτά είναι απαραίτητα όχι μόνο για να κατανοήσουμε την κατάσταση που μας περιβάλλει, αλλά και για να δράσουμε αποτελεσματικά και έτσι να προσελκύσουμε και
άλλους ανθρώπους στην ενασχόληση με τα κοινά και στον συνδικαλισμό.
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ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), σχεδίασε ένα έργο ενημέρωσης και επιμόρφωσης
συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ σε όλη την Ελλάδα. Το έργο αφορά στελέχη
της ΓΣΕΒΕΕ, των Ομοσπονδιών και των Σωματείων. Παλιοί ή νέοι συνδικαλιστές,
εκλεγμένοι ή υποψήφιοι που έχουν όρεξη για δουλειά και συμμετοχή στα όργανα,
όλοι έχουν θέση σε αυτόν τον διάλογο. Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης θα
είναι 120 ώρες, οι οποίες θα γίνουν σε χρονικό διάστημα και σε ώρες που θα είναι
βολικές για τους συμμετέχοντες. Δεν πρόκειται για ένα «κλασικό» και συμβατικό
σεμινάριο, αλλά για συναντήσεις συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, κατανόησης και αξιολόγησης πολιτικών, συνδιαμόρφωσης προτάσεων. Είναι μια προσπάθεια να προσελκυστούν νέοι δυναμικοί συνάδελφοι στην ανάληψη δράσης, αλλά
και μια μορφή να παραχθεί η πολιτική της ΓΣΕΒΕΕ «από τα κάτω». Με αυτόν τον
κύκλο ενημέρωσης ελπίζουμε να βελτιωθεί και να γίνει πιο ενημερωμένη η συζήτηση και περισσότερο ώριμες οι αποφάσεις των οργάνων, αλλά και να αναβαθμιστεί το επίπεδο της τεκμηρίωσης και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων
της Συνομοσπονδίας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Οικονομία και Μικρές Επιχειρήσεις.
•	Στοιχεία μακροοικονομικής θεωρίας και δημόσιας οικονομικής.
•	Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
•	Παγκοσμιοποίηση, διεθνείς οικονομικές σχέσεις και οικονομική κρίση.
•	Φορολογικά συστήματα στην Ελλάδα και μικρές επιχειρήσεις.
•	Το πλαίσιο του ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στη μικρή επιχείρηση.
•	Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων.
Κοινωνική πολιτική και απασχόληση.
•	Κοινωνική πολιτική: ορισμοί και έννοιες.
•	Συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.
•	Αγορά εργασίας και δομή απασχόλησης: ορισμοί και βασικές εναλλακτικές προσεγγίσεις
•	Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για τις μικρές επιχειρήσεις.
•	Η κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων
•	Η μετανάστευση στην Ελλάδα: επιδράσεις και αλλαγές σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο

8

•	Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας.
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Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες.
•	Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•	Κράτος και μικρές επιχειρήσεις.
•	Η νέα διοικητική δομή της χώρας.
•	Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων και χωροταξικά θέματα για τις μικρές επιχειρήσεις.
•	Άδειες άσκησης επαγγελμάτων.
•	Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα,
εθνικοί πόροι και δράσεις)
Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων.
•	Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.
•	Οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές επιχειρήσεις.
•	Συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
•	Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.
•	Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων μέσω της ΓΣΕΒΕΕ.
•	Ιστορία, δομές και μορφές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
•	Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της.
•	Ο ρόλος και το έργο του συνδικαλιστή εκπρόσωπου εργοδοτικής οργάνωσης
μικρών επιχειρήσεων: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται.
•	Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία πρωτοβάθμιου Σωματείου / Ομοσπονδίας
•	Θέματα διαπραγματεύσεων εργοδοτών – εργαζομένων στην Ελλάδα.
Η νέα, πιο δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις, εποχή απαιτεί μια καινούργια, πιο
τεκμηριωμένη, πιο παρεμβατική και πιο σύγχρονη δύναμη εκπροσώπησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που βρίσκονται στη δίνη της κρίσης και με
αβέβαιη προοπτική. Τα Σωματεία, οι τοπικές και κλαδικές Ομοσπονδίες και η ΓΣΕΒΕΕ βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση να δημιουργήσουν μια κοινωνική δύναμη
άρνησης των άδικων, άνισων και αντιαναπτυξιακών μέτρων, να εκπονήσουν και να
προωθήσουν καινοτόμες προτάσεις και διεξοδικές λύσεις, να πείσουν πιο πολλούς
επιχειρηματίες ότι η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη συνειδητή ενεργοποίηση
και την ενότητα περισσότερων ατόμων και στηρίζεται στο συνδυασμό ατομικής δημιουργικότητας και συλλογικής δράσης.
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Σε αυτό το πλαίσιο η ΓΣΕΒΕΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συνδικαλιστές
των Ομοσπονδιών και των Σωματείων μελών της να συμβάλουν ενεργά και δημιουργικά, με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν, στον εμπλουτισμό της
συζήτησης. Η γνώση είναι μια δύναμη που πρέπει να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο στις μέρες που έρχονται, αν θέλουμε οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
να έχουν το μέλλον που τους αξίζει και όχι το μέλλον που τους ετοιμάζουν.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

10
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

Κεφάλαιο Α: 	Βασικά θέματα δομής και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Συγγραφέας
Γεράσιμος Κάρουλας
Κεφάλαιο Β: 	Οργάνωση και λειτουργία του κράτους και μικρές επιχειρήσεις
Συγγραφέας
Γεράσιμος Κάρουλας
Κεφάλαιο Γ: 	Η νέα διοικητική δομή της χώρας και τι αλλάζει με αυτήν. Νέες αρμοδιότητες
Συγγραφέας
Αναστασία Τσαρτσάρα
Κεφάλαιο Δ: 	Αδειοδότηση επιχειρήσεων – Χωροταξικά θέματα για
τις μικρές επιχειρήσεις
Συγγραφέας
Ευστάθιος Κουρτίδης
Κεφάλαιο Ε: 	Άδειες άσκησης επαγγελμάτων και η εξέλιξή τους
Συγγραφέας
Ιάκωβος Καρατράσογλου
Κεφάλαιο ΣΤ:	Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικοί πόροι και δράσεις
Συγγραφέας

Αναστασία Τσιροπούλου

11
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

12
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

Περιεχόμενα
Πρόλογος			
Περιεχόμενα

.........................................................................................................7
.......................................................................................................13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Βασικά θέματα δομής και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Γεράσιμος Κάρουλας)...................................................................................19
1. Γέννηση και ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης........................................23
1.1. Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.............................23
2. Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.......................................................29
2.1 Θεσμικά Όργανα της ΕΕ.....................................................................................29
		 2.1.1 Το Συμβούλιο ή Συμβούλιο των Υπουργών.........................................29
		 2.1.2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.........................................................................30
		 2.1.3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο..................................................................31
		 2.1.4 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.....................................................................32
		 2.1.5 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.............................................32
2.2 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.................................................................36
		 2.2.1 Αρχές Ευρωπαϊκού Δικαίου.................................................................36
		 2.2.2 Πηγές δικαίου στο Ευρωπαϊκό δίκαιο..................................................37
3. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών..................................................42
3.1 Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και ΕΕ............................42
		 3.1.1 Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας......................42
		 3.1.2 Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών.................43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Οργάνωση και λειτουργία του κράτους και μικρές
επιχειρήσεις (Γεράσιμος Κάρουλας)..........................................................................51
1. Δομή και λειτουργία του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος...................................56
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

13

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

1.1. Το Εκλογικό Σώμα.............................................................................................56
1.2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας..........................................................................61
1.3. Το Κοινοβούλιο..................................................................................................67
		 1.3.1. Η Εκλογή των μελών του Κοινοβουλίου..............................................67
		 1.3.2. Η λειτουργία του Κοινοβουλίου............................................................68
		 1.3.3. Οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου......................................................69
1.4. Η Κυβέρνηση.....................................................................................................74
1.5. Η δικαστική εξουσία..........................................................................................79
2. Κράτος και εφαρμογή πολιτικών για τις μικρές επιχειρήσεις.................................83
2.1.	Οι Αρμόδιοι Φορείς για την υιοθέτηση και υλοποίηση αποφάσεων
για τις μικρές επιχειρήσεις...............................................................................83
		 2.1.1 Τα αρμόδια Υπουργεία............................................................................83
		 2.1.2 Γενικές Γραμματείες................................................................................84
		 2.1.3 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές............................................................84
		 2.1.4 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου..................................................85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Η νέα διοικητική δομή της χώρας και τι αλλάζει με αυτήν.
Νέες αρμοδιότητες (Αναστασία Τσαρτσάρα)..............................................................91

14

1. Νέα Οργανωτική Δομή..............................................................................................96
1.1 Δήμοι		
.......................................................................................................97
		 1.1.1 Το σύστημα διακυβέρνησης..................................................................97
			 1.1.1.1 Δήμαρχος.....................................................................................97
			 1.1.1.2 Αντιδήμαρχοι................................................................................97
			 1.1.1.3 Δημοτικό Συμβούλιο – Επιτροπές του.......................................98
			 1.1.1.4 Εκτελεστική Επιτροπή.................................................................99
			 1.1.1.5 Οικονομική Επιτροπή..................................................................99
			 1.1.1.6 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής........................................................100
		 1.1.2 Δημοτική Αποκέντρωση......................................................................100
			 1.1.2.1 Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.....................................101
			 1.1.2.2 Πρόεδρος της δημοτικής/τοπικής κοινότητας........................101
			 1.1.2.3 Συνέλευση κατοίκων Τοπικής Κοινότητας..............................101
1.2 Περιφέρειες .....................................................................................................102
		 1.2.1 Το σύστημα Διακυβέρνησης................................................................102
			 1.2.1.1 Περιφερειάρχης (άρ. 159).........................................................102
			 1.2.1.2 Αντιπεριφερειάρχες...................................................................102
			 1.2.1.3 Εκτελεστική Επιτροπή (άρ. 173, 174).......................................103
			 1.2.1.4 Περιφερειακό Συμβούλιο – Επιτροπές...................................103
			 1.2.1.5 Οικονομική Επιτροπή (άρ. 176)................................................104
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

1.3
		
		
		
		
		
		

Νέοι Θεσμοί στην υπηρεσία του πολίτη και της επιχείρησης.....................104
1.3.1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.....................................................104
1.3.2 Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης............................................105
1.3.3 Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης............................105
1.3.4 Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης...105
1.3.5 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών........................................................106
1.3.6 Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων..................................106

2. Ανακατανομή των Αρμοδιοτήτων...........................................................................107
2.1 Οι νέες Αρμοδιότητες των Δήμων.................................................................107
		 2.1.1. Χορήγηση Αδείων.................................................................................108
		 2.1.2 Ρύθμιση Εμπορικών κι άλλων Δραστηριοτήτων..............................110
		 2.1.3 Βιομηχανικές Χρήσεις...........................................................................111
		 2.1.4 Έλεγχος – Εποπτεία..............................................................................111
		 2.1.5 Δια Βίου Μάθηση..................................................................................112
		 2.1.6 Γνωμοδοτήσεις......................................................................................112
		 2.1.7 Εξουσιοδοτήσεις...................................................................................112
		 2.1.8 Άλλες Αρμοδιότητες.............................................................................112
2.2 Οι νέες Αρμοδιότητες των Περιφερειών.......................................................113
		 2.2.1 Αναπτυξιακός Προγραμματισμός........................................................113
		 2.2.2 Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)..........................................115
		 2.2.3 Ιδιωτικές Επενδύσεις...........................................................................116
		 2.2.4 Χορήγηση Αδειών.................................................................................116
		 2.2.5 Έγκριση..................................................................................................118
		 2.2.6 Έλεγχος – Εποπτεία..............................................................................118
		 2.2.7 Επιβολή Κυρώσεων.............................................................................118
		 2.2.8 Κατάρτιση..............................................................................................119
		 2.2.9 Γνωμοδοτικές Αρμοδιότητες................................................................119
		 2.2.10 Ζητήματα Μεταφορών..........................................................................119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Αδειοδότηση επιχειρήσεων – Χωροταξικά θέματα για τις
μικρές επιχειρήσεις (Ευστάθιος Κουρτίδης)..........................................................135
1. Άδεια Λειτουργίας...................................................................................................138
1.1. Εισαγωγικά .....................................................................................................138
1.2. Νομικό καθεστώς............................................................................................138
1.3. Ν. 3982/2011.....................................................................................................139
		 1.3.1. Άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας........................................141
		 1.3.2. Αδειοδοτούσα Αρχή.............................................................................143
		 1.3.3. Προθεσμίες............................................................................................143
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

15

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

		

1.3.4. Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών...........................................144

2. Περιβαλλοντική αδειοδότηση.................................................................................146
2.1. Εισαγωγικά .....................................................................................................146
2.2. Κατηγορίες επιχειρήσεων – περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και όροι.....147
2.3. Απλοποίηση περιβαλλοντικών εγκρίσεων με τον Ν. 3982/2011................148
2.4.	Νόμος 4014/2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης...................................................................................................149
3. Χωροταξικά θέματα.................................................................................................152
3.1. Γενικά χωροταξικά ζητήματα – χρήσεις γης.................................................152
3.2. Ειδικά χωροταξικά ζητήματα αναφορικά με τις μικρές επιχειρήσεις........153
4. Επιχειρηματικά πάρκα και εγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων..............156
4.1. Εισαγωγικά .....................................................................................................156
4.2. Ισχύον Καθεστώς.............................................................................................157
4.3. Προτάσεις .....................................................................................................158
4.4. Επίδραση επιχειρηματικού πάρκου..............................................................159
4.5.	Προβλέψεις Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής για τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις............................................................................159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Άδειες άσκησης επαγγελμάτων και η εξέλιξή τους
(Ιάκωβος Καρατράσογλου).........................................................................................169
1. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος και τα επαγγελματικά δικαιώματα..................172
2.	Οι έννοιες της νομοθετικής κατοχύρωσης επαγγελμάτων και των
επαγγελματικών δικαιωμάτων...............................................................................174
3. Τα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα..........................................................176
3.1. Διαδικασίες για τη νομοθετική ρύθμιση των επαγγελμάτων......................176
3.2. Μέθοδοι χορήγησης επαγγελματικών αδειών.............................................177
4. Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ)............180
5. Άλλες περιπτώσεις επαγγελμάτων.........................................................................182

16

6. Τι αλλάζει στις άδειες άσκησης των επαγγελμάτων..............................................184
Παράρτημα 1:
		 Τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων – Οδηγία 36/2005/ΕΟΚ.................201
Παράρτημα 2:
		 Επαγγελματικά Περιγράμματα.........................................................................203
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά
προγράμματα, εθνικοί πόροι και δράσεις (Αναστασία Τσιροπούλου)..................209
1. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολιτικές για την επιχειρηματικότητα................213
2. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων.................214
2.1 Τι είναι το ΕΣΠΑ................................................................................................214
2.2 Παραδείγματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων............................216
3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα......................................................................................223
4. Εθνικά Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων............................................226
4.1 Επενδυτικός Νόμος 3908/2011......................................................................226
5. Πρακτικές εφαρμογές.............................................................................................231
5.1 Τρόπος αναζήτησης προγραμμάτων..............................................................231
5.2 Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων................................................................232
5.3 Ενδεικτικά περιεχόμενα επιχειρηματικού σχεδίου.....................................232
Παράρτημα 1:
		 Ορισμός της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ)............................................238
Παράρτημα 2:
		 Γλωσσάρι όρων................................................................................................240

17
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ Α

Βασικά θέματα δομής
και λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γεράσιμος Κάρουλας)

Περίληψη
Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να εξοικειωθεί με τον τρόπο λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των επιδράσεων που ασκεί σε κοινωνικό, πολιτικό
και οικονομικό επίπεδο. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστεί μια
συνοπτική ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και τις μέρες μας, μέσα από τις
σημαντικότερες συνθήκες και αποφάσεις που διαμόρφωσαν και επηρέασαν το σημερινό
οικοδόμημα. Ακολούθως στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστεί η δομή, ο τρόπος λειτουργίας και η μέθοδος λήψης αποφάσεων των βασικότερων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενώ
παράλληλα αναφορά θα γίνει και στις αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί και δομείται το
Ευρωπαϊκό δίκαιο. Τέλος, στην τρίτη ενότητα, θα περιγραφούν οι αρχές και ο τρόπος με τον
οποίο κατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΕ και των κρατών- μελών.

Abstract
The aim of the present educational notes, are to offer to the attendants all the necessary knowledge, in order to enhance his/her familiarity regarding the way of operation
of the European Union, as long as the implications achieved in social, political and economical field. Under those circumstances, in the first chapter we will present through
the most important treaties and agreements, a brief historical evolution of the EU from
the first days of operation till our days. Moreover, in the second chapter we will present
the structure, the way of operation and the decision making process of the most important EU institutional organs, while we will refer to the basic disciplines of the European
law. Finally, in the third chapter we will describe the disciplines and the procedures that
shape the division of jurisdictions between EU and the member states.
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Εισαγωγή
	Στόχος
Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών της ΕΕ και των επιδράσεων που ασκεί
στα κράτη μέλη της. Στο πλαίσιο αυτό, στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιγραφεί η γέννηση και η ιστορική εξέλιξης της «ευρωπαϊκής ιδέας», από την αρχική
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέχρι την μετεξέλιξή της σε Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ακολούθως στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας
των βασικότερων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως επίσης και ο τρόπος λήψης
αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν οι πηγές, καθώς
και οι αρχές που διέπουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως επίσης και η σχέση μεταξύ
ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι πρωτοβουλίες και κατανέμονται οι αρμοδιότητες
για την λήψη αποφάσεων και την διαχείριση ζητημάτων μεταξύ ΕΕ και κρατών
μελών.

	Προσδοκώμενα αποτελέσματα
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Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού:
• Σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ γνωρίζετε τα στάδια εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
❑❑ ορίζετε το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
❑❑ γνωρίζετε τα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ
❑❑ γνωρίζετε την χρησιμότητα που έχουν τα θεσμικά όργανα στην λειτουργία
της ΕΕ
❑❑ κατανοείτε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
❑❑ γνωρίζετε ποιοι συμμετέχουν στα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ
❑❑ γνωρίζετε τις αρχές στις οποίες στηρίζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο
❑❑ γνωρίζετε τις διαφορετικές πηγές δικαίου
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• Βασικά θέματα δομής και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

❑❑ ορίζετε της έννοια της «αρχής της επικουρικότητας»
❑❑ ορίζετε την έννοια της «αρχής της αναλογικότητας»
❑❑ κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες στην ΕΕ
• Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ συνειδητοποιείτε τον ρόλο της ΕΕ στην εδραίωση της δημοκρατίας και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων
❑❑ περιγράφετε το ρόλο της ΕΕ στην ανάπτυξη του εμπορίου
❑❑ αναλύετε το ρόλο του κάθε οργάνου στη λειτουργία της ΕΕ
❑❑ περιγράφετε τον τρόπο διορισμού ή εκλογής των μελών των οργάνων της ΕΕ
❑❑ περιγράφετε τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
❑❑ αναλύετε τη σημασία που έχει η «αρχή της υπεροχής» στην υπερίσχυση
του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι του εθνικού
❑❑ περιγράφετε την εφαρμογή της «αρχής της άμεσης εφαρμογής» στο εθνικό δίκαιο
❑❑ περιγράφετε το περιεχόμενο των πρωτογενών πηγών δικαίου
❑❑ αναλύετε τις διαφορές μεταξύ Κανονισμών, Οδηγιών, Αποφάσεων και
Γνωμών
❑❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία της «αρχής της επικουρικότητας»
❑❑ περιγράφετε την σημασία της «αρχής της αναλογικότητας» στην υιοθέτηση
πρωτοβουλιών
❑❑ αναλύετε τις διαφορετικές κατηγορίες κατανομής αρμοδιοτήτων
• Σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ κατανοείτε τη συμβολή της ΕΕ στην ανάπτυξη της δημοκρατίας στην Ευρώπη και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
❑❑ αντιλαμβάνεστε το ρόλο της ΕΕ στην ισχυροποίηση του διεθνούς εμπορίου
❑❑ κατανοείτε το ρόλο των θεσμικών οργάνων στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τα κράτη μέλη
❑❑ κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα όργανα
της ΕΕ
❑❑ αντιλαμβάνεστε την σπουδαιότητα του κάθε οργάνου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
❑❑ αντιλαμβάνεστε το ρόλο που παίζουν τα κράτη μέλη στην λειτουργία των
οργάνων της ΕΕ
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❑❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία της υπεροχής του ευρωπαϊκού έναντι του
εθνικού δικαίου
❑❑ κατανοείτε τη σημασία της ορθής και άμεσης εφαρμογής των νόμων της
ΕΕ, στο εθνικό δίκαιο
❑❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία της Οδηγίας στην ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο
❑❑ συνειδητοποιείτε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί
να επηρεάσει ένα κράτος μέλος ή έναν ιδιώτη στην λήψη αποφάσεων.
❑❑ αντιλαμβάνεστε τη σημασία της «αρχής της επικουρικότητας» στο ρόλο
που διαδραματίζει στη σχέση μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου

Έννοιες – κλειδιά
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), Συνθήκη του Μαάστριχτ,
εκδημοκρατισμός, διεύρυνση κρατών- μελών, Συμβούλιο των Υπουργών, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δικαστήριο
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λήψη αποφάσεων, εκλογή εκπροσώπων, «αρχή της
υπεροχής», «αρχή του άμεσου αποτελέσματος», πρωτογενές δίκαιο, παράγωγο δίκαιο, επικουρικό δίκαιο, Κανόνας, Απόφαση, Οδηγία, Γνώμη, «αρχή της επικουρικότητας», «αρχή της αναλογικότητας», αποκλειστικές αρμοδιότητες, συντρέχουσες
αρμοδιότητες, αρμοδιότητες συντονισμού ή συντονιστικές αρμοδιότητες ή υποστηρικτικές αρμοδιότητες.
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1. Γέννηση και ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
	Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στο πρώτο αυτό εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιγραφεί η γέννηση και η ιστορική
εξέλιξης της «ευρωπαϊκής ιδέας», από την αρχική δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας μέχρι την μετεξέλιξή της σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλυτικότερα, θα
αναφερθούμε στις βασικότερες Συνθήκες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της ΕΕ
από το 1951 έως και σήμερα. Παράλληλα θα γίνει λεπτομερής αναφορά στην επέκταση των μελών του οργανισμού και των αρμοδιοτήτων του έτσι όπως προκύπτει
από τις Συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

1.1. Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1951, έξι χώρες της Ευρώπης (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία), στο πλαίσιο μιας
πιο στενής συνεργασίας, καθώς και της ανάγκης για γρηγορότερη αντιμετώπιση
των προβλημάτων που δημιούργησε ο πόλεμος, υπογράφουν τη Συνθήκη των Παρισίων. Στόχος της Συνθήκης αποτελούσε αφενός η ενοποίηση της βαριάς τους
βιομηχανίας και αφετέρου η συμφωνία ότι οι χώρες αυτές δεν θα έφτιαχναν όπλα
για να πολεμήσουν η μία ενάντια στην άλλη. Η συνθήκη αυτή προέβλεπε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), προάγγελο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επιτυχία της Συνθήκης των Παρισίων, είχε σαν αποτέλεσμα την υπογραφή
της Συνθήκης της Ρώμης το 1957, η οποία προέβλεπε ακόμα στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών στον τομέα της οικονομίας, καθώς υιοθετούταν
η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Η Συνθήκη της Ρώμης
αποτέλεσε την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).
Το 1973 και ενώ δημιουργούνταν ακόμα πιο στενές σχέσεις μεταξύ των χωρών
μελών, γίνεται η πρώτη διεύρυνση, καθώς στους κόλπους της ΕΟΚ εισέρχονται,
η Μεγ. Βρετανία, η Δανία και η Ιρλανδία. Το 1979, η ΕΟΚ δεν αποτελεί πλέον μια
αποκλειστικά και μόνο οικονομική ένωση. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται οι
πρώτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενδυναμώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΟΚ και
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μειώνοντας –σε μικρό είναι η αλήθεια βαθμό- το «δημοκρατικό έλλειμμα» στους
κόλπους της ΕΕ(1).
Τη δεκαετία του ΄80 λαμβάνει χώρα η λεγόμενη «Μεσογειακή διεύρυνση», καθώς το 1981 στους κόλπους της Ένωσης εισέρχεται η Ελλάδα και το 1986 η Ισπανία
και η Πορτογαλία, μετά και την πτώση των δικτατορικών τους καθεστώτων και
των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που εφάρμοσαν. Την ίδια χρονιά ψηφίζεται
η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία προβλέπει την εξάλειψη και των τελευταίων
εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των κρατών, την ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και την δραστηριοποίηση της
Ένωσης σε επιπλέον τομείς, όπως το περιβάλλον.
Από το 1989 και μετά γίνεται πλέον σαφής στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
η δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), μέσω της υιοθέτησης της Έκθεσης Delor. Το 1992 ψηφίζεται στο σύνολό της η έκθεση, η οποία
προέβλεπε συγκεκριμένα κριτήρια σύγκλισης που αφορούσαν τον πληθωρισμό, το
δημόσιο χρέος, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια. Παράλληλα ψηφίζεται η Συνθήκη του Μαάστριχτ ή αλλιώς Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την
μετονομασία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη μεταξύ άλλων περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις, για τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τον
τρόπο λειτουργίας των οργάνων της ΕΕ, τα δικαιώματα των πολιτών στην ενωμένη
Ευρώπη, αλλά και τους τρεις πυλώνες(2) δραστηριότητας της ΕΕ. Η συγκεκριμένη
συνθήκη αναθεωρήθηκε το 1997 με την Συνθήκη του Άμστερνταμ, αλλά και στη
συνέχεια με τις Συνθήκες της Νίκαιας και της Λισσαβόνας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πλέον γεγονός. Στους κόλπους της εντάχθηκαν πολλά
καινούργια μέλη το 1995 (Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία), το 2004 με την ένταξη της
Κύπρου της Μάλτας και 8 ακόμα χωρών του πρώην Ανατολικού μπλοκ, οι οποίες
είχαν προχωρήσει σε ευρύ εκδημοκρατισμό, αλλά και το 2007 με την ένταξη της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ παράλληλα ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο η συνεργασία των μελών με κορυφαία στιγμή την υιοθέτηση κοινού νομίσματος
από την 1 Ιανουαρίου 2002.

1. Ως «δημοκρατικό έλλειμμα» στους κόλπους της ΕΕ, νοείται το γεγονός ότι οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην εκλογή των σημαντικότερων οργάνων καθώς με εξαίρεση την άμεση ψηφοφορία για
το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, δεν έχουν καμία συμμετοχή στην ανάδειξη των δύο πιο ισχυρών από
πλευράς αρμοδιοτήτων οργάνων, εκείνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου.
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2. Οι τρεις βασικοί πυλώνες στους οποίους εντάσσονται οι τομείς συνεργασίας μεταξύ των κρατών
μελών είναι: ο κοινοτικός πυλώνας, ο πυλώνας εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας και ο πυλώνας αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
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Σύνοψη
Η «Ευρωπαϊκή ιδέα» αποτέλεσε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 μια πρωτοβουλία κυρίως για την οικονομική ένωση των πρώτων μελών της. Στο πέρασμα όμως των δεκαετιών η ΕΕ δεν περιορίστηκε απλά και μόνο στο συγκεκριμένο
ρόλο, αλλά μετεξελίχθηκε σ’ έναν οργανισμό ο οποίος αριθμούσε έναν σημαντικό
αριθμό μελών από τις χώρες της Ευρώπης, στις οποίες είχαν εγκαθιδρυθεί δημοκρατικά πολιτεύματα. Πλέον μεταξύ της κύριας στοχοθεσίας του Οργανισμού ήταν
η εγκαθίδρυση σταθερών δημοκρατικών πολιτευμάτων, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονων κοινωνιών, όντας πλέον
σε θέση να παρεμβαίνει σχεδόν στο σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τα
κράτη μέλη της.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι της Συνθήκης των Παρισίων;
2.	Ποιες ήταν οι σημαντικότερες προβλέψεις της Συνθήκης της Ρώμης;
3.	Πότε έγινε η πρώτη διεύρυνση της ΕΕ;
4.	Πότε άρχισε η ΕΟΚ να αποκτάει και έντονο πολιτικό και όχι μόνο οικονομικό ρόλο;
5.	Ποιά κριτήρια υιοθετήθηκαν για την ένταξη των χωρών στην ΟΝΕ;
6.	Ποια συνθήκη προέβλεπε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των οργάνων
της ΕΕ;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Η Συνθήκη των Παρισίων είχε αποκλειστικά και μόνο οικονομικούς στόχους.
Σωστό

Λάθος

2.	Η ΕΟΚ αρχίζει να αποκτάει και έντονο πολιτικό ρόλο τη δεκαετία του ΄80.
Σωστό

Λάθος

3.	Η δημιουργία ενιαίου νομίσματος αποκτά ξεκάθαρους στόχους μέσω της Έκθεσης
Delor.
Σωστό

Λάθος

4.	Η «Μεσογειακή διεύρυνση» πραγματοποιήθηκε την δεκαετία του ‘80
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Σωστό

Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Ως Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται η:
α) Η Συνθήκη της Ρώμης
β) Η Συνθήκη του Μαάστριχτ
γ) Η Συνθήκη των Παρισίων
δ) Η Συνθήκη του Άμστερνταμ

2.	Η μεγαλύτερη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε:
α) το 1973
β) το 1986
γ) το 2004
δ) το 2007

3.	Τα τελευταία εμπόδια για το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των κρατών καταργήθηκαν:
α) το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης
β) το 1992 με τη Συνθήκη του Μαάστριχτ
γ) το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
δ) το 1997 με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ

4.	Η Συνθήκη του Μαάστριχτ αναθεωρήθηκε:
α) με τη Συνθήκη της Ρώμης
β) με τη Συνθήκη των Παρισίων
γ) και με τις δύο παραπάνω συνθήκες
δ) με καμία από τις παραπάνω συνθήκες
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 1.1

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 1.1

1.

Λάθος

3.

Απάντηση στην παράγραφο 1.1

2.

Λάθος

4.

Απάντηση στην παράγραφο 1.1

3.

Σωστό

5.

Απάντηση στην παράγραφο 1.1

4.

Σωστό

6.

Απάντηση στην παράγραφο 1.1

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

β

2.

γ

3.

γ

4.

δ
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2. Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.1.

Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.1.1 Το Συμβούλιο ή Συμβούλιο Υπουργών
2.1.2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2.1.3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2.1.4 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
2.1.5 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.2.

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.2.1 Οι αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου
2.2.2 Οι Πηγές Δικαίου της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

	Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστούν τα βασικότερα θεσμικά όργανα της
ΕΕ και πιο συγκεκριμένα το Συμβουλίου των Υπουργών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και το Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για κάθε ένα από τα συγκεκριμένα θεσμικά όργανα
θα γίνει λεπτομερής αναφορά στον τρόπο λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες που
διαθέτουν, τα μέλη από τα οποία απαρτίζονται, αλλά και τον τρόπο που λαμβάνουν
αποφάσεις.

2.1 Θεσμικά Όργανα της ΕΕ
2.1.1 Το Συμβούλιο ή Συμβούλιο των Υπουργών
Το Συμβούλιο ή Συμβούλιο των Υπουργών αποτελεί το σημαντικότερο όργανο
συνάντησης των εθνικών κυβερνήσεων. Δεν έχει μόνιμα μέλη, καθώς η εκπροσώπηση των χωρών αλλάζει ανάλογα με το θεματικό πεδίο που εξετάζεται, όπου
συμμετέχει και ο αντίστοιχος υπουργός (π.χ. αν εξετάζεται ένα θέμα αγροτικής πολιτικής συμμετέχει ο Υπουργός Γεωργίας). Την προεδρία του Συμβουλίου ασκεί ο
Υπουργός του οποίου η χώρα ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
οποία αλλάζει κάθε έξι μήνες.
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Βασικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου αποτελούν, η θέσπιση νόμων και συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, η έγκριση -σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο συντονισμός
των δικαστικών αρχών, των αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και των οικονομικών
πολιτικών των χωρών μελών της ένωσης.
Το Συμβούλιο σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, διαθέτουν από κοινού την τελική απόφαση για τους νόμους που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σ΄ ότι αφορά τον τρόπο λήψης αποφάσεων, το Συμβούλιο εφαρμόζει το σύστημα της «ειδικής πλειοψηφίας». Κάθε χώρα διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό ψήφων,
ανάλογα με τον πληθυσμό της, αν και σε γενικές γραμμές ευνοούνται οι μικρότερες
πληθυσμιακά χώρες. Για να υιοθετηθεί μια απόφαση πρέπει να ψηφίσει υπέρ η
πλειοψηφία των 27 χωρών και να συγκεντρωθούν συνολικά 255 ψήφοι, από τις
συνολικά 345. Σε ορισμένα σημαντικά θέματα όπως οι τομείς της ασφάλειας και
της φορολογίας απαιτείται ομοφωνία. Το συγκεκριμένο σύστημα ψηφοφορίας θα
αλλάξει από το 2014, οπότε και θα απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 15 χωρών, οι οποίες θα πρέπει παράλληλα να αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού.

2.1.2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το σημαντικότερο τεχνοκρατικό όργανο της ΕΕ.
Κάθε μία από τις 27 χώρες διαθέτει έναν Επίτροπο. Η θητεία τους διαρκεί πέντε
χρόνια και κάθε επίτροπος αναλαμβάνει συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, με εξαίρεση
τον πρόεδρο της Επιτροπής ο οποίος διαθέτει πολλές και σημαντικές εξουσίες και
ο οποίος ασκεί συντονιστικό και διαβουλευτικό ρόλο, ενώ κατέχει και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της ΕΕ με τρίτες χώρες. Από την επόμενη διεύρυνση οπότε και
θα ενταχθούν και νέα μέλη θα πάψει να ισχύει η αρχή ένα κράτος ένας επίτροπος
και τα μέλη της επιτροπής θα διορίζονται εκ περιτροπής σε ισότιμη βάση μεταξύ
των μελών.
Οι Επίτροποι διορίζονται για 5 έτη θητεία και προτείνονται από τα κράτη μέλη.
Παρ’ όλα αυτά δεν θεωρούνται εκπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς
αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα ανά τομέα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα για τον διορισμό των Επιτρόπων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι του οποίου είναι και υπόλογοι, ενώ η ανεξαρτησία της
Επιτροπής και των Επιτρόπων ενισχύεται και από το γεγονός ότι δεν μπορούν να
παυθούν τα μέλη της από το Συμβούλιο ή από τα κράτη.
Οι βασικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:
1.
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Αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την πρόταση νέων νόμων, μια πρωτοβουλία η οποία ξεκινάει υποχρεωτικά από την Επιτροπή, καθώς μόνο αυτή διαθέτει το σχετικό δικαίωμα.
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2.
3.

Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της ΕΕ και κατανέμει τα σχετικά κονδύλια
Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των νόμων από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με
το Ευρωπαϊκό δικαστήριο
4. Εκπροσωπεί την ΕΕ διεθνώς, διαβουλεύεται με τρίτες χώρες και οργανισμούς, ενώ παράλληλα διεξάγει διαπραγματεύσεις και συνάπτει συμφωνίες.
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Επιτροπή, αφορούν περιπτώσεις νόμων οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν σε εθνικό επίπεδο. Για να υποβληθεί μια πρόταση στο Συμβούλιο ή στο Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν τα
14 από τα 27 μέλη.

2.1.3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το μοναδικό όργανο της ΕΕ του οποίο τα
μέλη εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα
κάθε 5 χρόνια σε κοινή ημερομηνία σ’ όλες τις χώρες μέλη και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θεωρούνται εκπρόσωποι των πολιτών. Κάθε κράτος ανάλογα με τον
πληθυσμό του εκλέγει και αντίστοιχο αριθμό ευρωβουλευτών. Από τις επόμενες
εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2014 και με βάση τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, καμία χώρα δεν θα μπορεί να έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96
ευρωβουλευτές.
Οι ευρωβουλευτές εντάσσονται σε ευρωπαϊκές οικογένειες κομμάτων με βάση
την ιδεολογικοπολιτική τους ταύτιση, αλλά και το ευρωπαϊκό κόμμα στο οποίο ανήκει το κόμμα με τη σημαία του οποίου εξελέγησαν στις ευρωεκλογές.
Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι εξής:
1.

2.
3.
4.
5.

Σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή συμμετέχει στη νομοθετική διαδικασία μέσω της ψήφισης νόμων, τη διαβούλευση για την υιοθέτηση
νέων νόμων, την άσκηση συμβουλευτικού ρόλου ή την «διαδικασία της συναπόφασης», όπου αποφασίζει σε συνεργασία με την Επιτροπή.
Ασκεί έλεγχο στις δραστηριότητες του Συμβουλίου και της Επιτροπής
Συμμετέχει στην κατάρτιση και την έγκριση του προϋπολογισμού
Ελέγχει τον πρόεδρο της Επιτροπής
Επικυρώνει διεθνείς συμφωνίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την καλύτερη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων
του διαθέτει πολλές επιτροπές, μόνιμες ή ad hoc, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του ΕΚ έχει ενισχυθεί σημαντικά περιορίζοντας
ουσιαστικά το «δημοκρατικό έλλειμμα», καθώς αρχικά του είχαν ανατεθεί συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Παρ’ όλα αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο ρόλος
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του εξακολουθεί να παραμένει περιορισμένος σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνει η Επιτροπή ή το Συμβούλιο.

2.1.4 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Αποτελείται από τους αρχηγούς των κυβερνήσεων των κρατών μελών, τον πρόεδρο της Επιτροπής και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γνωστές και ως Διασκέψεις Κορυφής πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα έκτακτης
σύγκλισής τους. Κύριος ρόλος του, είναι ο καθορισμός των γενικών πολιτικών
κατευθύνσεων της ΕΕ, καθώς και η εξέταση πολύπλοκων ζητημάτων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει νομοθετική εξουσία.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με συναίνεση, εκτός αν απαιτείται ομοφωνία ή ειδική πλειοψηφία. Ξεκίνησε άτυπα την λειτουργία του το 1974 και το 1992
απέκτησε με την Ενιαία Ευρωπαϊκό Πράξη, επίσημο καθεστώς λειτουργίας. Τέλος
το 2009 έγινε ένα από τα 7 θεσμικά όργανα της ΕΕ.

2.1.5 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Δικαστήριο έχει ως κύρια αρμοδιότητα να διασφαλίσει την εφαρμογή των νόμων της ΕΕ. Αποτελείται από έναν δικαστή από κάθε κράτος μέλος. Η θητεία τους
είναι 6ετής με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ κάθε τρία χρόνια διενεργείται η μερική
αντικατάσταση τους βάση του Κανονισμού του Δικαστηρίου. Στο έργο του συνεπικουρείται από 8 Γενικούς Εισαγγελείς που ορίζονται από τα κράτη. Το Δικαστήριο
δεν ασκεί αγωγές το ίδιο, αλλά εκδικάζει μετά από προσφυγή. Είναι αρμόδιο για
την επίλυση διαφορών μεταξύ των μελών και των οργάνων της ΕΕ. Παράλληλα στο
Δικαστήριο μπορούν να προσφύγουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αν θεωρούν ότι
τα δικαιώματά τους έχουν θιγεί από κάποιο όργανο της ΕΕ.

Σύνοψη
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Στις υποενότητες που προηγήθηκαν έγινε αναφορά στον τρόπο λειτουργίας και
απόφασης των οργάνων της ΕΕ. Όπως έγινε κατανοητό τα όργανα διαθέτουν διαφορετικές εξουσίες, ενώ είναι γεγονός ότι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αποφασίζουν απευθείας οι πολίτες, χωρίς όμως να διαθέτει και τις αντίστοιχες
αρμοδιότητες. Αντίθετα πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τόσο το Συμβούλιο
των Υπουργών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Συμβούλιο των Αρχηγών,
τα οποία ουσιαστικά απαρτίζονται από διορισμένους εκπροσώπους των εθνικών
κυβερνήσεων ή από τις ίδιες τις εθνικές κυβερνήσεις, δημιουργώντας ουσιαστικά
ένα σημαντικό θέμα αντιπροσωπευτικότητας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Από ποια μέλη απαρτίζεται το Συμβούλιο των Υπουργών;
2.	Τι είναι το σύστημα ειδικής πλειοψηφίας;
3.	Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου των Υπουργών;
4.	Πώς εκλέγονται οι Ευρωπαίοι Επίτροποι;
5.	Ποια η σχέση των Επιτρόπων με τις εθνικές κυβερνήσεις;
6.	Πώς εκλέγονται τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
7.	Ποιες είναι οι βασικότερες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
8.	Ποίοι αποτελούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;
9.	Πώς διορίζονται και για πόσο χρονικό διάστημα τα μέλη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Το Συμβούλιο των Υπουργών αποτελείται από μόνιμα και μη μόνιμα μέλη.
Σωστό

Λάθος

2.	Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτό που αναλαμβάνει την πρόταση νέων νόμων.
Σωστό

Λάθος

3.	Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι δεν θεωρούνται εκπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων.
Σωστό

Λάθος
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4.	Οι ευρωβουλευτές είναι εκπρόσωποι των εθνικών κομμάτων με τα οποία εξελέγησαν.
Σωστό

Λάθος

5.	Το Δικαστήριο εκδικάζει υποθέσεις μόνο κατόπιν προσφυγής
Σωστό

Λάθος

Άσκηση 2 (πολλαπλής επιλογής)
1.	Την πρωτοβουλία για την πρόταση νέων νόμων διαθέτει:
α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
β) Το Συμβούλιο των Υπουργών
γ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δ) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

2.

Με την μέθοδο της ειδικής πλειοψηφίας αποφασίζει:
α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
β) Το Συμβούλιο των Υπουργών
γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3.	Ποιο από τα παρακάτω όργανα δεν διαθέτει νομοθετική εξουσία:
α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
γ) Το Συμβούλιο των Υπουργών
δ) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

4.	Ποιο από τα παρακάτω όργανα ελέγχει την εφαρμογή των νόμων της ΕΕ:
α) Το Δικαστήριο
β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
γ) Και τα δύο
δ) Κανένα από τα δύο

5.	Ποιο όργανο είναι επιφορτισμένο με την τελική απόφαση, επί των προτεινόμενων
νόμων:
α) Το Συμβούλιο των Υπουργών
β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
γ) Κανένα από τα δύο παραπάνω όργανα
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δ) Και τα δύο παραπάνω όργανα
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1

1.

Λάθος

3.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1

2.

Λάθος

4.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.2

3.

Σωστό

5.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.2

4.

Λάθος

6.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.3

5.

Σωστό

7.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.3

8.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.4

9.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.5

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

γ

2.

β

3.

δ

4.

γ

5.

δ
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		Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να περιγράψει τις πηγές και τις αρχές που διέπουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και τη σχέση μεταξύ ευρωπαϊκού
και εθνικού δικαίου. Λεπτομερέστερα στην πρώτη υποενότητα θα περιγραφούν οι
«αρχές» από τις οποίες διέπεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και των οποίων βασικός στόχος είναι αφενός ο καθορισμός της υπεροχής των συγκεκριμένων νόμων έναντι
των εθνικών και αφετέρου η άμεση εφαρμογή τους, προκειμένου να διευκολύνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΕ. Στη δεύτερη υποενότητα θα περιγραφούν
οι βασικές Συνθήκες, αλλά και οι υπόλοιπες κατηγορίες κειμένων στη βάση των
οποίων δομείται το Ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και η επίδραση που η συγκεκριμένη
νομοθεσία ασκεί στη διαμόρφωση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών.

2.2 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.2.1 Αρχές Ευρωπαϊκού Δικαίου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός, βασίζεται στην αρχή του κράτους
δικαίου, στην οποία στηρίζεται η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού ή Κοινοτικού δικαίου. Η αρχή η οποία εφαρμόζεται και διέπει το κοινοτικό σε σχέση με το εθνικό
δίκαιο είναι η «αρχή της υπεροχής». Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αρχή το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει έναντι του εθνικού δικαίου των κρατών μελών. Πρακτικά
η συγκεκριμένη αρχή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν
κάποια νομοθεσία η οποία να αντιβαίνει της ευρωπαϊκής.
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Επιπρόσθετα, της αρχής της υπεροχής λειτουργεί και η «αρχή του άμεσου αποτελέσματος» ή «αρχή της άμεσης εφαρμογής», οι οποίες από κοινού αποτελούν
τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου. Βάση της συγκεκριμένης διαδικασίας οι ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να επικαλούνται άμεσα ενώπιων εθνικών
ή ευρωπαϊκών δικαστηρίων, ευρωπαϊκούς νόμους ανεξαρτήτως του αν ο συγκεκριμένος νόμος έχει ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη ή όχι. Η «αρχή του
άμεσου αποτελέσματος» μπορεί να εφαρμοστεί τόσο μεταξύ ιδιωτών και κρατών
μελών όσο και μεταξύ ιδιωτών.
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2.2.2 Πηγές δικαίου στο Ευρωπαϊκό δίκαιο
Οι πηγές δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τις πρωτογενείς πηγές, τις παραγωγικές πηγές και τις πηγές επικουρικού
δικαίου. Λεπτομερέστερα:
• Πηγές πρωτογενούς δικαίου: απορρέουν κατά κύριο λόγο από τις ιδρυτικές
συνθήκες της ΕΕ καθώς και τις αναθεωρήσεις τους. Ιδρυτικές συνθήκες αποτελούν οι συνθήκες των Παρισίων (1951), της Ρώμης (1957), του Μαάστριχτ
(1992) και της Ρώμης (2004), ενώ Αναθεωρητικές συνθήκες είναι η Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), του Άμστερνταμ (1997), της Νίκαιας (2001) και της
Λισσαβόνας (2009). Οι συγκεκριμένες συνθήκες προκύπτουν ως αποτέλεσμα
διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβερνήσεων και κρατών μελών, ενώ παράλληλα καθορίζουν το ρόλο και την αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων, όπως
επίσης και τον τρόπο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Αποτελούν την κορυφή του
ευρωπαϊκού δικαίου και εκτός των ιδρυτικών συνθηκών περιλαμβάνουν και
τις συνθήκες προσχώρησης των χωρών της ΕΕ.
• Το παράγωγο δίκαιο βασίζεται στις συνθήκες και έχει τις ακόλουθες μορφές:
❑❑ Κανονισμός: έχει γενική και δεσμευτική ισχύ, που σημαίνει ότι απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο στα κράτη μέλη, ενώ εφαρμόζεται άμεσα από τα
κράτη μέλη χωρίς άλλη παρέμβαση.
❑❑ Οδηγία: αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εναρμόνιση του εθνικού με το κοινοτικό δίκαιο. Η Οδηγία είναι δεσμευτική απέναντι στα κράτη
μέλη ως προς τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, αλλά αφήνει
το περιθώριο στα κράτη για να επιλέξουν τον τρόπο και τα μέσα για την
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.
❑❑ Απόφαση: εκδίδεται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και αποφαίνεται για
ατομικές περιπτώσεις. Μέσω αυτών απευθύνεται είτε ατομικά είτε σε επίπεδο κράτους μέλους και έχει δεσμευτική ισχύ μόνο για τους αποδέκτες
της απόφασης.
❑❑ Γνώμη: εκφράζεται από τα κοινοτικά όργανα και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η γνώμη ουσιαστικά αναφέρει την επίσημη θέση του οργάνου
για επί συγκεκριμένων θεμάτων.
Τέλος στο παράγωγο δίκαιο της ΕΕ περιέχονται και οι συμβατικές πράξεις, οι
οποίες αποτελούν συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, ή συμφωνίες για
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
• Επικουρικό δίκαιο: Χρησιμοποιείται από τις κοινοτικές δικαστικές αρχές όταν
δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για ένα ζήτημα στο πρωτογενές ή παράγωγο δίκαιο. Αυτές οι πηγές περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τις γενικές αρχές
δικαίου καθώς και τους κανόνες του δημόσιου διεθνούς δικαίου.
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Σύνοψη
Το ευρωπαϊκό δίκαιο στηρίζεται στις αρχές της «υπεροχής», του «άμεσου αποτελέσματος» καθώς και της «άμεσης εφαρμογής» ως βασικές αρχές που διέπουν το
περιεχόμενο του και την εφαρμογή του σε επίπεδο κρατών μελών. Αναφορικά με
την δημιουργία του ευρωπαϊκού δικαίου πρωταρχική πηγή δημιουργίας του είναι
το πρωτογενές δίκαιο το οποίο αποτελείται από τις βασικές συνθήκες της ΕΕ, ενώ
σε δεύτερο επίπεδο υπάρχει το παράγωγο και επικουρικό δίκαιο τα οποία συμβάλλουν στην δημιουργία συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών ανάλογα
με τον θεσμό (όργανα ΕΕ, εθνικές κυβερνήσεις) που αναλαμβάνει την εφαρμογή
και την υλοποίηση τους.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Τι είναι η «αρχή της υπεροχής»
2.	Τι είναι η «αρχή της άμεσης εφαρμογής»;
3.	Ποιες είναι οι βασικές πηγές δικαίου της ΕΕ;
4.	Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται το παράγωγο δίκαιο;
5.	Τι περιλαμβάνουν οι πηγές πρωτογενούς δικαίου;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Το Ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει έναντι του εθνικού.
Σωστό

2.

Λάθος

Για να εφαρμοστεί ένας ευρωπαϊκός νόμος στα κράτη πρέπει πρώτα να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο
Σωστό

Λάθος

3.	Οι τροποποιητικές συνθήκες αποτελούν κομμάτι των πρωτογενών πηγών δικαίου
Σωστό

Λάθος

4.	Η Οδηγία αφήνει στα κράτη την δυνατότητα υιοθέτησης μέτρων για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων
Σωστό

Λάθος

5.	Το επικουρικό δίκαιο στηρίζεται στις αρχές του δημόσιου διεθνούς δικαίου
Σωστό

Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού βάσει της αρχής;
α) Της άμεσης εφαρμογής
β) Της αρχής της υπεροχής
γ) Καμίας εκ των δύο αρχών
δ) Και των δύο αρχών

2.	Πόσες είναι οι βασικές κατηγορίες πηγών του Ευρωπαϊκού Δικαίου;
α) 2
β) 3
γ) 4
δ) 5

3.	Ποια από τις παρακάτω μορφές παράγωγου δικαίου αφήνει στα κράτη τη δυνατότητα
να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων;
α) Ο Κανονισμός
β) Η Γνώμη
γ) Η Οδηγία
δ) Η Απόφαση

4.	Το πρωτογενές δίκαιο δεν περιλαμβάνει:
α) Τις Ιδρυτικές Συνθήκες
β) Τις Τροποποιητικές Συνθήκες
γ) Τις Συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών
δ) Όλα τα παραπάνω

5.	Το επικουρικό δίκαιο βασίζεται:
α) στο πρωτογενές δίκαιο
β) στο παράγωγο δίκαιο
γ) στο δημόσιο διεθνές δίκαιο
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δ) σε κανένα από τα παραπάνω
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 2.2.1

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 2.2.1

1.

Σωστό

3.

Απάντηση στην παράγραφο 2.2.2

2.

Λάθος

4.

Απάντηση στην παράγραφο 2.2.2

3.

Σωστό

5.

Απάντηση στην παράγραφο 2.2.2

4.

Σωστό

5.

Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

β

2.

β

3.

γ

4.

γ

5.

γ
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3.	Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών
3.1.

Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών- μελών και ΕΕ
3.1.1 Η «αρχή της επικουρικότητας» και η «αρχή της αναλογικότητας»
3.1.2 Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών

	Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται
οι πρωτοβουλίες και κατανέμονται οι αρμοδιότητες για την λήψη αποφάσεων και
την διαχείριση ζητημάτων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες στην πράξη καθορίζονται αφενός από την αρχή της επικουρικότητας, η
οποία ορίζει ότι αν ένα θέμα μπορεί να επιλυθεί εξίσου καλά σε εθνικό ή τοπικό
επίπεδο τότε δεν λαμβάνουν πρωτοβουλία τα όργανα της ΕΕ και αφετέρου από την
αρχή της αναλογικότητας η οποία διερευνά τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
με εναλλακτικούς τρόπους και όχι με την υιοθέτηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Τέλος στη δεύτερη υποενότητα θα υπάρξει αναφορά στον τρόπο ιεράρχησης των
ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων ανάλογα με το αν αυτές αφορούν αποκλειστικά την ΕΕ,
αν αφορούν αποκλειστικά τα κράτη μέλη ή αν αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας
μεταξύ των δύο πλευρών.

3.1 Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και ΕΕ
3.1.1 Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας
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Η υιοθέτηση κοινών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα κράτη μέλη πραγματοποιείται γιατί γίνεται αποδεκτό ότι μ’ αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερη και
ασφαλέστερη η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Με άλλα λόγια αναγνωρίζουν
ότι από τη συγκεκριμένη διαδικασία προκύπτουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα. Πως
όμως λαμβάνει χώρα η συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να μην είναι εις βάρος της
εθνικής κυριαρχίας των κρατών; Ο συγκεκριμένος στόχος επιτυγχάνεται μέσω της
συμμετοχής των χωρών στα όργανα της ένωσης, αλλά και την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
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Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, δεν πρέπει να επιχειρείται η ρύθμιση ενός ζητήματος σε κοινοτικό επίπεδο αν μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα ή εξίσου
καλά σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Η αρχή αυτή εμφανίζεται σ’ όλα τα οικοδομήματα
ομοσπονδιακού τύπου και μόνο για τις αρμοδιότητες εκείνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπρόσθετα της αρχής της επικουρικότητας εφαρμόζεται και η αρχή της αναλογικότητας. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο
συγκεκριμένα τα κοινοτικά όργανα οφείλουν να εξετάσουν αν απαιτείται η λήψη
νομοθετικών μέτρων ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα (π.χ. χρηματοοικονομική ενίσχυση, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών) για την
επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων. Επεξηγηματικά, η κοινότητα οφείλει να νομοθετεί μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Παράλληλα τα κοινοτικά μέτρα θα πρέπει
να αφήνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιθώριο προκειμένου οι στόχοι που
τίθενται να υλοποιούνται μέσα από όσο το δυνατόν περισσότερες εθνικές πρωτοβουλίες.

3.1.2 Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών
Η Συνθήκη της Λισσαβόνας για πρώτη φορά εισήγαγε μια σαφή διάκριση σχετικά
με τις αρμοδιότητες της ΕΕ και τον τρόπο υλοποίησής τους. Σύμφωνα με την συνθήκη οι αρμοδιότητες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ως εξής:
Αποκλειστικές αρμοδιότητες: Η ΕΕ είναι η μόνη που μπορεί να νομοθετήσει και
να εγκρίνει δεσμευτικές πράξεις στους εν λόγω τομείς, εκτός αν η ΕΕ επιτρέψει
στα κράτη μέλη να εγκρίνουν και τα ίδια ορισμένες νομοθετικές πράξεις (π.χ. τελωνειακή ένωση, νομισματική πολιτική για τις χώρες του ευρώ, κοινή εμπορική
πολιτική)
Συντρέχουσες αρμοδιότητες: η ΕΕ και τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να υιοθετήσουν δεσμευτικές πράξεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να ασκήσουν την εξουσιοδότησή τους αυτή μόνο εφόσον η ΕΕ δεν έχει αποφασίσει να ασκήσει το συγκεκριμένο
δικαίωμα (π.χ. κοινωνική πολιτική, μεταφορές, περιβάλλον, γεωργία, αλιεία)
Αρμοδιότητες στήριξης ή συντονιστικές αρμοδιότητες ή υποστηρικτικές αρμοδιότητες: Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για τους συγκεκριμένους τομείς, ενώ η
ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει μόνο υποστηρικτικά, συντονιστικά ή συμπληρωματικά
ενισχύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τα κράτη (τουρισμός, πολιτισμός, παιδεία, αθλητισμός).
Παράλληλα με την κατηγοριοποίηση των αρμοδιοτήτων η Συνθήκη της Λισσαβόνας προέβλεπε και την κατάργηση των τριών πυλώνων της ΕΕ.
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Σύνοψη
Η αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας επί της ουσίας στοχεύουν
στην όσο το δυνατόν μικρότερη εμπλοκή της ΕΕ στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών μελών. Αν και όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια το ευρωπαϊκό δίκαιο
υπερισχύει του εθνικού, παρ’ όλα αυτά μέσω των συγκεκριμένων αρχών υπάρχει
μια σαφής προσπάθεια αφενός για όσο το δυνατόν λιγότερη παρέμβαση και αφετέρου για ανάπτυξη εναλλακτικών πρωτοβουλιών στην αντιμετώπιση ζητημάτων και
όχι μόνο μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
γραφειοκρατίας και την χρονοβόρα επίλυση των προβλημάτων. Τέλος μέσω του
λεπτομερούς καθορισμού των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στην ΕΕ διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση και συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού
και των κρατών μελών.

44
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

|

Α|

• Βασικά θέματα δομής και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Τι είναι η «αρχή της επικουρικότητας»;
2.	Τι είναι η «αρχή της αναλογικότητας»;
3.	Πώς η λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών διασφαλίζει και διαφυλάσσει την εθνική
κυριαρχία των κρατών μελών;
4.	Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες αρμοδιοτήτων της ΕΕ;
5.	Σε ποια κατηγορία αρμοδιοτήτων τα κράτη μέλη διαδραματίζουν σημαντικότερο
ρόλο;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Η αρχή της επικουρικότητας ενισχύει την λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο.
Σωστό

Λάθος

2.	Η αρχή της επικουρικότητας μπορεί να εφαρμοστεί σ’ όλες τις κατηγορίες αρμοδιοτήτων
Σωστό

Λάθος

3.	Η αρχή της αναλογικότητας ενισχύει τη λήψη νομοθετικών μέτρων
Σωστό

Λάθος

4.	Οι αποφάσεις για το ευρώ ανήκουν στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της ΕΕ
Σωστό

Λάθος

5.	Η Συνθήκη της Λισσαβόνας κατήργησε τους 3 πυλώνες της ΕΕ
Σωστό

Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Πώς διασφαλίζεται η προστασία της εθνικής κυριαρχίας των κρατών από την λειτουργία των οργάνων της ΕΕ;
α) μέσω της «αρχής της επικουρικότητας»
β) μέσω της «αρχής της αναλογικότητας»
γ) μέσω της συμμετοχής των χωρών στα όργανα της ΕΕ
δ) με όλους τους παραπάνω τρόπους

2.	Στις αρμοδιότητες που ασκούνται αποκλειστικά από την ΕΕ ένα κράτος μέλος:
α) δεν μπορεί να νομοθετήσει ποτέ
β) μπορεί να νομοθετήσει μόνο αν δεν αναλάβει πρωτοβουλία η ΕΕ
γ) μπορεί να νομοθετήσει μόνο κατόπιν απόφασης της ΕΕ
δ) μπορεί να νομοθετήσει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις

3.	Στις συντρέχουσες αρμοδιότητες τα κράτη μέλη:
α) δεν μπορούν να νομοθετήσουν
β) μπορούν να νομοθετήσουν μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΕ
γ)	μπορούν να νομοθετήσουν εφόσον η ΕΕ δεν έχει προχωρήσει σε
σχετική πρωτοβουλία
δ) μπορούν να νομοθετήσουν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν

4.	Στις συντονιστικές ή υποστηρικτικές αρμοδιότητες την δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης έχει:
α) Το κράτος μέλος.
β) Η ΕΕ
γ) Η ΕΕ σε συνεργασία με το κράτος μέλος
δ) Το κράτος μέλος κατόπιν εντολής της ΕΕ

5.	Η αρχή της αναλογικότητας στοχεύει:
α) στην υιοθέτηση συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων
β)	στην διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής εναλλακτικών μέτρων
και όχι απαραίτητα νομοθετικών παρεμβάσεων
γ)	στην παραχώρηση του δικαιώματος λήψης νομοθετικών μέτρων στα
κράτη μέλη
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 3.1.1

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 3.1.1

1.

Σωστό

3.

Απάντηση στην παράγραφο 3.1.1

2.

Λάθος

4.

Απάντηση στην παράγραφο 3.1.2

3.

Λάθος

5.

Απάντηση στην παράγραφο 3.1.2

4.

Λάθος

5.

Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

δ

2.

γ

3.

γ

4.

α

5.

β
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		Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
• Μούσης, Ν. (1999). Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήση.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία της ΕΕ που περιγράφηκε στην ενότητα 1.1, τις αρχές και
τις κατηγορίες κειμένων που διέπουν το δίκαιο της ΕΕ όπως περιγράφηκε
στην ενότητα 2.2., αλλά και τον τρόπο κατανομής των αρμοδιοτήτων που αναλύθηκαν στις ενότητες 3.1.1 και 3.1.2
• Στεφάνου, Κ. (1999). Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Πολιτικές και δυναμική της ολοκλήρωσης, τόμος Γ. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αντλήσει λεπτομέρειες για τον τρόπο που κατανέμονται οι αρμοδιότητες και λαμβάνονται οι αποφάσεις στην ΕΕ όπως αναλύθηκαν στις ενότητες 2.2 και 3.1.2 αντίστοιχα
• Τσινισιζέλης, Μ. (2001). Quo Vadis Europa?. Αθήνα: Εκδόσεις Σμυρνιωτάκη.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βρει συγκεκριμένες
πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών της ΕΕ που περιγράφηκαν στην ενότητα 2.1, αλλά και για τον τρόπο κατανομής των αρμοδιοτήτων
που περιγράφηκαν στην ενότητα 3.1.1..

	Προτεινόμενες ιστοσελίδες
•
•
•
•

Ο Επίσημος δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.europa.eu
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής www.ec.europa.eu
Η επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου www.europarl.europa.eu
Ο δικτυακός τόπος με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.eur-lex.
europa.eu
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Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ B

Οργάνωση και λειτουργία
του κράτους και μικρές
επιχειρήσεις
(Γεράσιμος Κάρουλας)

Περίληψη
Το παρών εκπαιδευτικό υλικό έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην εξοικείωση του
εκπαιδευόμενου με τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος, αλλά και
τη σχέση του κράτους με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, στο πρώτο
κεφάλαιο θα περιγραφεί η διαδικασία ανάδειξης και λειτουργίας των βασικότερων θεσμών
και οργάνων εκπροσώπησης του ελληνικού πολιτικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα
του εκλογικού σώματος, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας. Στη δεύτερη ενότητα, θα εστιάσουμε την προσοχή μας
στη σχέση του κράτους με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της παρουσίασης και της
περιγραφής, όλων των αρμόδιων φορέων (όπως υπουργείων, ΑΔΑ, Γενικών Γραμματειών,
ΝΠΙΔ), που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων.

Abstract
The aim of the present educational notes, are to offer to the attendants all the necessary knowledge regarding the mode of operation of the Greek political system, as long
as the relationship between state and the very small or small size businesses. Under
those circumstances, in the first chapter we will describe the emerging and operation
procedure of the basic institution and representation organs of the Greek political system and more detail of the electorate, the President of the Republic, the Parliament, the
Government and the Judiciary power. In the second chapter, we will estimate on the
relationship between state and small or very small businesses, through the presentation and description of the most important authorities (ministries, General Secretariats,
Independent Administrative Authorities, Legal Entities of Public Law) that are involved to
the decision making and execution process

51
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

Β
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

Εισαγωγή
	Στόχος
Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι αφενός η περιγραφή του
τρόπου λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος και αφετέρου η ανάλυση
και περιγραφή των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, στην πρώτη ενότητα του πρώτου
κεφαλαίου θα περιγραφούν οι έννοιες και το περιεχόμενο του εκλογικού σώματος,
οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του δικαιώματος ψήφου, αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το συγκεκριμένο δικαίωμα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί
η φύση και η λειτουργία των βασικών θεσμών ξεκινώντας από εκείνον του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΠτΔ), εστιάζοντας στον τρόπο εκλογής, τις αρμοδιότητες και
τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η εκλογή στο συγκεκριμένο αξίωμα. Αντίστοιχα
θεματικά πεδία θα καλύψουν και οι δύο επόμενες ενότητες οι οποίες θα αναφερθούν στον τρόπο ανάδειξης, λειτουργίας, αλλά και τις βασικές αρμοδιότητες που
διαθέτουν το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση. Το πρώτο αυτό κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με μια σύντομη αναφορά στο ρόλο που επιτελεί στην λειτουργία του πολιτεύματος, η δικαστική εξουσία και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επηρεάσει
και να επηρεαστεί από την πολιτική εξουσία.
Τέλος, στο δεύτερο κεφάλαιο θα περιγραφούν οι βασικοί φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία της αγοράς και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων θα γίνει αναφορά στο ρόλο και τις δραστηριότητες των εμπλεκόμενων υπουργείων, αλλά και τις γενικές γραμματείες που τα
πλαισιώνουν. Επιπρόσθετα θα αναφερθούμε και στους θεσμούς εκείνους οι οποίοι
λειτουργούν ανεξάρτητα από την εκτελεστική εξουσία (όπως οι ΑΔΑ και τα ΝΠΔΔ)
και οι οποίοι ρυθμίζουν μια σειρά θεμάτων στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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	Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού:
• Σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ ορίζετε την έννοια του εκλογικού σώματος
❑❑ γνωρίζετε τις προϋποθέσεις απόκτησης του δικαιώματος της ψήφου
❑❑ γνωρίζετε τον τρόπο εκλογής του ΠτΔ
❑❑ κατανοείτε τη σημασία των αρμοδιοτήτων του ΠτΔ στη διασφάλιση του πολιτεύματος
❑❑ κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού κοινοβουλίου
❑❑ γνωρίζετε τον τρόπο εκλογής των μελών του ελληνικού κοινοβουλίου
❑❑ κατανοείτε τη διαδικασία ψήφισης των νόμων
❑❑ αντιλαμβάνεστε τη σχέση των μελών του κοινοβουλίου με την κυβέρνηση
❑❑ γνωρίζετε τον τρόπο συγκρότησης της κυβέρνησης
❑❑ κατανοείτε το ρόλο που διαδραματίζει η κυβέρνηση στην λήψη των αποφάσεων του κοινοβουλίου
❑❑ αντιλαμβάνεστε τον τρόπο επιρροής της κυβέρνησης από το κοινοβούλιο
❑❑ γνωρίζετε τις βασικές αρμοδιότητες της κυβέρνησης
❑❑ γνωρίζετε τις βασικές κατηγορίες δικαστηρίων
❑❑ αντιλαμβάνεστε την έννοια της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης
❑❑ γνωρίζετε πως διορίζονται οι ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί
❑❑ γνωρίζετε τους φορείς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία της αγοράς
❑❑ αντιλαμβάνεστε τους τρόπους που μπορεί να βοηθηθεί μια επιχείρηση
❑❑ γνωρίζετε το φορέα που πρέπει να απευθυνθείτε για να αντιμετωπίσετε
ζητήματα λειτουργίας μιας επιχείρησης
• Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ ορίζετε την έννοια του εκλογικού σώματος
❑❑ αναλύετε της προϋποθέσεις απόκτησης του δικαιώματος της ψήφου
❑❑ περιγράφετε τις αρχές και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται το δικαίωμα
της ψήφου
❑❑ περιγράφετε τον τρόπο εκλογής και τις αρμοδιότητες του ΠτΔ
❑❑ αναλύετε τον τρόπο συνεργασίας του ΠτΔ με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό
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❑❑ περιγράφετε τη διαδικασία εκλογής των μελών του κοινοβουλίου
❑❑ αναλύετε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης ενός νομοσχεδίου
❑❑ περιγράφετε τον τρόπο που αποφασίζει το κοινοβούλιο
❑❑ περιγράφετε τις βασικές αρμοδιότητες του κοινοβουλίου
❑❑ αναλύετε το ρόλο των επιτροπών στη λειτουργία του κοινοβουλίου
❑❑ περιγράφετε τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης
❑❑ περιγράφετε τον τρόπο με τον οποίο το εκλογικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης
❑❑ περιγράφετε τον τρόπο λειτουργίας του υπουργικού συμβουλίου
❑❑ περιγράφετε τις υποθέσεις που επιλύει κάθε κατηγορία δικαστηρίου
❑❑ κατανοείτε τον τρόπο που ένα δικαστήριο μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή ενός νόμου
❑❑ περιγράφετε τη σχέση της δικαστικής εξουσίας με τις άλλες δύο εξουσίες
❑❑ διακρίνετε το ρόλο που διαδραματίζει ο κάθε φορέας στη λειτουργία της
αγοράς
❑❑ αναλύετε τον τρόπο με τον οποίο οι κρατικοί φορείς μπορούν να συμβάλλουν στη λειτουργία μιας επιχείρησης
• Σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ συνειδητοποιείτε τη σημασία του δικαιώματος της ψήφου
❑❑ αντιλαμβάνεστε τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν
❑❑ συνειδητοποιείτε το ρόλο του ΠτΔ στην ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος,
❑❑ αντιλαμβάνεστε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ΠτΔ στην επίλυση
των προβλημάτων του πολιτικού συστήματος
❑❑ αντιλαμβάνεστε το ρόλο του κοινοβουλίου στη λειτουργία της κυβέρνησης
❑❑ συνειδητοποιείτε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένας βουλευτής
στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος
❑❑ κατανοείτε το ρόλο του πρωθυπουργού στην λειτουργία της κυβέρνησης
❑❑ περιγράφετε τη σχέση που έχει η κυβέρνηση με τον ΠτΔ και το κοινοβούλιο
❑❑ αναλύετε τον τρόπο με τον οποίο διορίζεται η κυβέρνηση
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❑❑ κατανοείτε τη δυνατότητα ελέγχου της νομοθετικής εξουσίας από τη δικαστική
❑❑ αντιλαμβάνεστε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμβάλλετε
στην καλύτερη λειτουργία μιας επιχείρησης

Έννοιες – κλειδιά
Εκλογικό σώμα, δικαίωμα ψήφου, ελευθερία της βούλησης, αρχή καθολικής
ψηφοφορίας, αρχής μυστικότητας της ψήφου, αρχή υποχρεωτικής ψηφοφορίας
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εγγυητής πολιτεύματος, προϋποθέσεις εκλογής, διαδικασία εκλογής ΠτΔ, αρμοδιότητες ΠτΔ, Κοινοβούλιο, εκλογή μελών, επιτροπές
της βουλής, αρμοδιότητες κοινοβουλίου, κοινοβουλευτικός έλεγχος, νομοθετικές
αρμοδιότητες Υπουργικό Συμβούλιο, εκτελεστική εξουσία, κυβέρνηση, διορισμός
κυβέρνησης, ψήφος εμπιστοσύνης, διάλυση κυβέρνησης Δικαστική εξουσία,
Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, ποινικά δικαστήρια, διοικητικά δικαστήρια, πολιτικά δικαστήρια, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εμπορικά Επιμελητήρια,
Γενικές Γραμματείες.
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1. Δομή και λειτουργία του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος
1.1.

Το Εκλογικό σώμα

1.2.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

1.3.

Το Κοινοβούλιο
1.3.1. Η εκλογή των μελών του κοινοβουλίου
1.3.2. Η λειτουργία του κοινοβουλίου
1.3.3. Οι αρμοδιότητες του κοινοβουλίου

1.4.

Η Κυβέρνηση

1.5.

Η Δικαστική Εξουσία

	Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα περιγραφούν η έννοια και το περιεχόμενο του
εκλογικού σώματος, αλλά και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του δικαιώματος
ψήφου από τους έλληνες πολίτες ή όσους διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια εν γένει. Παράλληλα θα γίνει λεπτομερής αναφορά στις αρχές και τις υποχρεώσεις που
διέπουν το συγκεκριμένο δικαίωμα και οι οποίες διαμορφώνουν τον τρόπο χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου δικαιώματος. Μέσω των συγκεκριμένων αρχών
που σχετίζονται με το δικαίωμα της ψήφου διασφαλίζεται η ελευθερία της βούλησης των πολιτών, η ισότητα της ψήφου μεταξύ των πολιτών, αλλά και η διασφάλιση
της δημοκρατικής λειτουργίας των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων
του λαού.

1.1. Το Εκλογικό Σώμα
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Το εκλογικό σώμα αποτελείται από το σύνολο των ελλήνων πολιτών που διαθέτουν το δικαίωμα της ψήφου (ή «δικαίωμα του εκλέγειν»). Το δικαίωμα της ψήφου
διαθέτουν όλοι οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ή
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που θα το συμπληρώσουν κατά το έτος των εκλογών) και έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν οι περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν
διαθέτουν το δικαίωμα της δικαιοπραξίας (π.χ. πάσχουν από κάποια βαριά ψυχική
ασθένεια) ή άτομα που έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί για συγκεκριμένα ποινικά
αδικήματα.
Το δικαίωμα της ψήφου συνδέεται με την ελεύθερη βούληση και την ανάπτυξη
ενός δημοκρατικού πολιτεύματος το οποίο σέβεται τις πολιτικές ελευθερίες. Στην
Ελλάδα το δικαίωμα της ψήφου, αλλά και η ελευθερία της βούλησης πέρασαν από
πολλές παλινωδίες, που συνδέονταν με τις ελλειμματικές μορφές λειτουργίας της
κοινωνίας, τις συντηρητικές πολιτικές αντιλήψεις και την πολιτική ιστορία της χώρας. Ενδεικτικά και μόνο μπορεί να αναφερθεί ότι ενώ η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έδωσαν πλήρη δικαιώματα ψήφου στις γυναίκες (εν έτη 1952), παρ’
όλα αυτά η πραγματική ελευθερία της βούλησης δεν καθιερώθηκε παρά το 1974
με την πτώση της δικτατορίας
Η κατοχή ψήφου διέπεται από συγκεκριμένες αρχές. Λεπτομερέστερα:
1.

Αρχή της καθολικής ψηφοφορίας: όλοι οι πολίτες που πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία

2.

Αρχή της ισότητας ψήφου: κάθε πολίτης διαθέτει μόνο μια ψήφο, η οποία έχει
την ίδια βαρύτητα με οποιαδήποτε άλλη ψήφο

3.

Αρχή της άμεσης ψηφοφορίας: Οι εκλογείς δεν μπορούν να ψηφίσουν μέσω
εκπροσώπων, αλλά οφείλουν να συμμετάσχουν οι ίδιοι στη διαδικασία

4.

Αρχή της μυστικότητας της ψήφου: Η εκλογική βούληση είναι μυστική και δεν
γίνεται γνωστή σε τρίτους.

5.

Αρχή της υποχρεωτικής ψηφοφορίας: Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
είναι υποχρεωτική. Η συγκεκριμένη αρχή η οποία εξακολουθεί να ισχύει σε
ελάχιστες χώρες ανά τον κόσμο, ουσιαστικά έχει καταστεί ανενεργή, καθώς
με την Συνταγματική αναθεώρηση του 2001, καταργήθηκε η πρόβλεψη για την
ύπαρξη νόμου για την επιβολή ποινικών κυρώσεων.

6.

Αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών σ’ ολόκληρη την επικράτεια:
οι εκλογές διεξάγονται παράλληλα σ’ ολόκληρη την επικράτεια. Μοναδική
εξαίρεση προβλέπεται για τους εκλογείς του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση
ότι θα υπάρχει παράλληλη καταμέτρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

7.

Αρχή της αυτοπρόσωπης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος: οι εκλογείς
της Επικράτειας οφείλουν να προσέρχονται για να ψηφίσουν αυτοπροσώπως.
Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο για τους εκλογείς του εξωτερικού, οι οποίοι
μπορούν να κάνουν χρήση και της επιστολικής ψήφου.
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Σύνοψη
Στα δημοκρατικά πολιτεύματα η ελευθερία της βούλησης αποτελεί ένα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των πολιτών. Στις γραμμές που προηγήθηκαν αναφέρθηκαν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση, αλλά και τη διατήρηση του δικαιώματος
της ψήφου, όπως η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και η κατοχή της ελληνικής ιθαγένειας. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφαιρείται στις περιπτώσεις συμμετοχής σε ορισμένες κατηγορίες ποινικών αδικημάτων, αλλά και στις περιπτώσεις
των ανθρώπων που δεν διαθέτουν το δικαίωμα της δικαιοπραξίας. Τέλος μέσω της
ισχύς συγκεκριμένων αρχών μεταξύ των οποίων της καθολικής ψηφοφορίας, της
μυστικότητας της ψήφου, της ισότητας της ψήφου και της άμεσης ψήφου, διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πιο ελεύθερη απεικόνιση της βούλησης
των πολιτών.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του δικαιώματος του εκλέγειν;
2.	Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει στέρηση του δικαιώματος της ψήφου;
3.	Ποιες αρχές διέπουν το δικαίωμα της ψήφου;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Το δικαίωμα της ψήφου κατέχουν όλοι οι έλληνες που έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους
Σωστό

Λάθος

2.	Η αρχή της ισότητας της ψήφου σημαίνει ότι όλες οι ψήφοι έχουν την ίδια βαρύτητα
Σωστό

Λάθος

3.	Η ελευθερία της βούλησης υλοποιείται με την καθιέρωση του δικαιώματος της ψήφου
Σωστό

Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες καθιερώθηκε το:
α) 1952
β) 1954
γ) 1974
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δ) 1981
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2.	Ποια αρχή σημαίνει ότι ο ψηφοφόρος δεν μπορεί να ψηφίζει μέσω εκπροσώπου;
α) Η αρχή της αυτοπρόσωπης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος
β) Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας
γ) Η αρχή της άμεσης ψηφοφορίας
δ) Η αρχή της υποχρεωτικής ψηφοφορίας

3.	Το δικαίωμα της ψήφου στερούνται
α) όσοι δεν κατέχουν το δικαίωμα της δικαιοπραξίας
β) όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για σημαντικά ποινικά αδικήματα
γ) και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις
δ) το δικαίωμα της ψήφου δεν αφαιρείται σε καμία περίπτωση

Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 1.1

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 1.1

1.

Λάθος

3.

Απάντηση στην παράγραφο 1.1

2.

Σωστό

3.

Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

α

2.

γ

3.

γ
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		Σύντομη περιγραφή ενότητας
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) συνιστά το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της
χώρας και παράλληλα διαδραματίζει το ρόλο του εγγυητή του πολιτεύματος. Είναι
γεγονός ότι στην Ελλάδα ο ρόλος του ΠτΔ δεν συνοδεύεται από ισχυρές αρμοδιότητες, οι οποίες να επιτρέπουν την ουσιαστική επιρροή στην εφαρμογή πολιτικών
και τον αποτελεσματικό έλεγχο άσκησης της εξουσίας από την κυβέρνηση. Παρ’ όλα
αυτά ο ρόλος του είναι περισσότερο σημαντικός σε περιόδους κρίσης του πολιτικού
συστήματος, όπου αναλαμβάνει έναν διαχειριστικό και διαβουλευτικό ρόλο. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα περιγραφούν ο τρόπος εκλογής, οι βασικές αρμοδιότητες και
οι προϋποθέσεις εκλογής στο αξίωμα του ΠτΔ.

1.2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελεί το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας,
καθώς επίσης και τον ρυθμιστή του πολιτεύματος. Εκλέγεται από τη Βουλή για θητεία
πέντε ετών, ενώ μπορεί να επανεκλεγεί για μια ακόμα θητεία. Δικαίωμα εκλογής στο
ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, έχουν όλοι οι έλληνες πολίτες (υπό την προϋπόθεση ότι
κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια για τουλάχιστον 5 χρόνια) που έχουν συμπληρώσει
το 40ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.
Η εκλογή του προέδρου γίνεται σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής και απαιτεί τη
συγκέντρωση των δύο τρίτων των ψήφων των βουλευτών. Αν δεν συγκεντρωθούν
οι απαιτούμενες ψήφοι, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από λίγες μέρες και
αν ούτε και τότε συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες ψήφοι τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με πρόεδρο να εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος θα συγκεντρώσει το
60% των ψήφων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό τότε η Βουλή
διαλύεται και προκηρύσσονται εκλογές. Η νέα βουλή εκλέγει τον πρόεδρο με το
60% των ψήφων και αν δεν συγκεντρωθεί και πάλι η απαιτούμενη πλειοψηφία,
τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται και πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση που ούτε αυτό καταστεί
δυνατό τότε λαμβάνει χώρα η τελευταία ψηφοφορία μεταξύ των επικρατέστερων
υποψηφίων και πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τη σχετική
πλειοψηφία.
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Σε περίπτωση ανάγκης ο πρόεδρος αναπληρώνεται από τον πρόεδρο της Βουλής. Οι βασικότερες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι οι ακόλουθες:
• εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς, κηρύσσει πόλεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς
• κηρύσσει αυτοπροσώπως ή δια του πρωθυπουργού την έναρξη και τη λήξη
της κοινοβουλευτικής περιόδου
• διορίζει και παύει τον πρωθυπουργό και με πρότασή του διορίζει και παύει
την κυβέρνηση. Σε περίπτωση που δεν έχει σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Πρόεδρος δίνει τη σχετική διερευνητική εντολή στον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη
κυβέρνηση, η εντολή δίνεται στον αρχηγό του δεύτερου κόμματος κ.ο.κ..
• απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί ή αν η
Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί
να διαλύσει τη Βουλή, αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί απ’ αυτήν δύο
κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα.
• σε εξαιρετικές περιπτώσεις απευθύνει διαγγέλματα στο λαό, μετά και από την
σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού.
• εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή. Μέσα
σε διάστημα ενός μηνός από την ψήφιση ενός νόμου ο πρόεδρος έχει δικαίωμα να αναπέμψει στη Βουλή έναν νόμο που έχει ψηφιστεί, αιτιολογώντας τη
συγκεκριμένη κίνηση. Αν η Βουλή ξαναψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο
τότε αυτό πηγαίνει και πάλι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος οφείλει
να το δημοσιεύσει.
• Τέλος, μπορεί να προβεί στην προκήρυξη δημοψηφίσματος, κατόπιν σχετικής
απόφασης που έχει ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.
Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο πρόεδρος δεν κατέχει
ουσιαστικές αρμοδιότητες, ειδικότερα και μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος
το 1986, οπότε και αφαιρέθηκε ένα μεγάλο μέρος των εξουσιών του. Ως προς αυτό,
θα μπορούσε να αναφερθεί το γεγονός, ότι καμία πράξη του ΠτΔ δεν ισχύει ή εκτελείται χωρίς την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού ή του πρωθυπουργού.
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Σύνοψη
Ο ΠτΔ συνιστά έναν σημαντικό θεσμό για τη λειτουργία του πολιτεύματος στη
χώρα. Η διάρκεια εκλογής του είναι διαφορετική από εκείνη των κυβερνήσεων
προκειμένου να μην ταυτίζεται με τη λειτουργία της κυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά
είναι γεγονός ότι η διαδικασία εκλογής του ΠτΔ μπορεί να προκαλέσει τη διεξαγωγή εκλογών σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ψήφων στο κοινοβούλιο. Επιπρόσθετα η συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων του ΠτΔ που καθιερώθηκε με το Σύνταγμα του 1986, συνέβαλλε στην
αποδυνάμωση του ρόλου του ΠτΔ και στη δυνατότητα που διέθετε να επηρεάζει
την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ισχυροποίηση
του ρόλο του πρωθυπουργού και του υπουργικού συμβουλίου.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτει ένας υποψήφιος για τη θέση του ΠτΔ;
2.	Ποια η διαδικασία εκλογής του ΠτΔ;
3.	Ποιες οι βασικότερες εξουσίες του ΠτΔ;
4.	Πώς συνεργάζεται ο ΠτΔ με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Η διαδικασία εκλογής του ΠτΔ μπορεί να οδηγήσει στην διεξαγωγή εκλογών
Σωστό

Λάθος

2.	Ο ΠτΔ εκλέγεται για μια και μόνο περίοδο πέντε ετών
Σωστό

Λάθος

3.	Σε περίπτωση ανάγκης ο ΠτΔ αντικαθίσταται από το Υπουργικό Συμβούλιο
Σωστό

Λάθος

4.	Ο ΠτΔ έχει δικαίωμα να προκηρύξει δημοψήφισμα, σε κρίσιμες πολιτικές συγκυρίες
Σωστό

Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Σε περίπτωση μη σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης ο ΠτΔ:
α) προκηρύσσει νέες εκλογές
β)	δίνει εντολή διερευνητικών επαφών για σχηματισμό κυβέρνησης στο
πρώτο κόμμα, και αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση πάει σε εκλογές
γ)	δίνει εντολή διερευνητικών επαφών στο πρώτο κόμμα, και αν αυτό δεν
σχηματίσει κυβέρνηση τότε δίνει σχετική εντολή στο δεύτερο κόμμα
δ) διεξάγει δημοψήφισμα

2.

Όταν ένα νομοσχέδιο φτάσει στον ΠτΔ εκείνος:
α)	οφείλει να το δημοσιεύσει χωρίς να μπορεί να το επιστρέψει στο κοινοβούλιο
β)	αν έχει κάποιες επιφυλάξεις το επιστρέφει στο κοινοβούλιο και εκείνο οφείλει να το αποσύρει
γ)	αν έχει κάποιες επιφυλάξεις το επιστρέφει στο κοινοβούλιο, το οποίο
μπορεί να το αλλάξει ή να το επιστρέψει στον ΠτΔ χωρίς αλλαγές
προκειμένου να δημοσιευθεί
δ) έχει τη δυνατότητα αν το επιθυμεί να το απορρίψει

3.

Για να εκλεγεί ο ΠτΔ πρέπει:
α) να συγκεντρώσεις στη πρώτη ψηφοφορία απόλυτη πλειοψηφία
β) να συγκεντρώσει στην τελευταία ψηφοφορία την σχετική πλειοψηφία
γ)	να συγκεντρώσει στην τελευταία ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία
δ) τίποτα από τα παραπάνω

4.	Ο ΠτΔ έχει τη δυνατότητα να:
α) απευθύνει διάγγελμα στο λαό όποτε το επιθυμεί
β)	εκδίδει αποφάσεις όποτε κρίνει απαραίτητο και χωρίς τη παρέμβαση
της κυβέρνησης
γ) προκηρύσσει δημοψήφισμα σε έκτακτες περιπτώσεις
δ)	απαλλάξει τη κυβέρνηση από τα καθήκοντά της σε περίπτωση που
η Βουλή έχει αποσύρει την εμπιστοσύνη της περισσότερες από μία
φορές

65
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

Β
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 1.2

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 1.2

1.

Σωστό

3.

Απάντηση στην παράγραφο 1.2

2.

Λάθος

4.

Απάντηση στην παράγραφο 1.2

3.

Λάθος

4.

Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

γ

2.

γ

3.

β

4.

δ
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	Σύντομη περιγραφή ενότητας
Τα Κοινοβούλια στα δημοκρατικά πολιτεύματα συνιστούν τους σημαντικότερους
θεσμούς αντιπροσώπευσης. Στις υποενότητες που ακολουθούν θα γίνει λεπτομερής αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αρχικά θα
περιγραφεί ο τρόπος εκλογής των 300 μελών του και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση του συγκεκριμένου αξιώματος. Στην επόμενη
υποενότητα θα γίνει αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου και πιο
συγκεκριμένα στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας οι οποίες ασκούν νομοθετικό και
κοινοβουλευτικό ρόλο, αλλά και στην παρουσίαση και λειτουργία των επιτροπών
του κοινοβουλίου, οι οποίες συμβάλλουν στην προετοιμασία του έργου του κοινοβουλίου, αλλά και στην σύνδεση της Βουλής με την κοινωνία. Τέλος στην τελευταία
υποενότητα θα παρουσιάσουμε τις βασικές αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου.

1.3. Το Κοινοβούλιο
1.3.1. Η Εκλογή των μελών του Κοινοβουλίου
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, «θεμέλιο του πολιτεύματος, είναι η λαϊκή
κυριαρχία», ενώ «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό υπάρχουν υπέρ αυτού και
του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».
Το θεσμικό όργανο που κατά κύριο λόγο εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία είναι το
κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο αποτελείται από 300 βουλευτές, (ο ελάχιστος αριθμός
που προβλέπεται από το Σύνταγμα είναι 200), οι οποίοι θεωρούνται αντιπρόσωποι
του Έθνους και εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Οι βουλευτές εκλέγονται για μια τετραετία. Κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας (νομοί),
στέλνει τους εκπροσώπους της στο κοινοβούλιο, βάση συγκεκριμένων πληθυσμιακών κριτηρίων. Παράλληλα ένας μικρό μέρος των βουλευτών, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 5% των βουλευτών, εκλέγεται ενιαία σε επίπεδο
επικράτειας, ανάλογα με την εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος.
Για να εκλεγεί κάποιος στο αξίωμα του βουλευτή πρέπει να έχει συμπληρώσει το
25ο έτος της ηλικίας του και να διαθέτει το δικαίωμα του εκλέγειν.
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1.3.2. Η λειτουργία του Κοινοβουλίου
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Η Βουλή εκλέγει από τα μέλη της τον πρόεδρο της Βουλής και τα υπόλοιπα μέλη
του προεδρείου, στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου. Η Βουλή συνεδριάζει δημόσια, αν και κατόπιν αίτησης της κυβέρνησης ή 15 τουλάχιστον βουλευτών
μπορεί να συνεδριάσει κλειστά σε περίπτωση που κάτι τέτοιο αποφασιστεί από την
πλειοψηφία.
Το έργο της Βουλής (νομοθετικό ή κοινοβουλευτικού ελέγχου) κατανέμεται στις
Επιτροπές της Βουλής, οι οποίες απαρτίζονται από συγκεκριμένους βουλευτές
ανάλογα με τη δύναμη των κοινοβουλευτικών ομάδων. Οι Επιτροπές χωρίζονται
σε διαφορετικές κατηγορίες, και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ενώ συνεδριάζουν δημόσια με εξαίρεση την περίπτωση που κατατεθεί σχετικό αίτημα από την
κυβέρνηση ή πέντε βουλευτές και την λήψη σχετικής απόφασης. Λεπτομερέστερα:
1. Διαρκείς Επιτροπές: ασκούν τόσο κοινοβουλευτικό έλεγχο όσο και νομοθετικό
έργο, καθώς επεξεργάζονται τα σχέδια νόμου πριν αυτά πάνε στην ολομέλεια
της Βουλής. Υπάρχουν 6 διαρκείς επιτροπές. α) Μορφωτικών υποθέσεων, β)
εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων, γ) οικονομικών υποθέσεων, δ)
κοινωνικών υποθέσεων, ε) δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης και στ) παραγωγής και εμπορίου.
2. Ειδικές διαρκείς επιτροπές: προβλέπονται τέσσερις ειδικές διαρκείς επιτροπές, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των διαρκών επιτροπών. α) ευρωπαϊκών υποθέσεων, β) ελέγχου του προϋπολογισμού και του γενικού ισολογισμού, γ) εξοπλιστικών προγραμμάτων δ) παρακολούθησης συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης
3. Ειδικές Επιτροπές; Για την μελέτη συγκεκριμένων σχεδίων νόμου και συνιστώνται από τον Πρόεδρο της Βουλής
4. Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές: λειτουργούν σε μόνιμη βάση από την αρχή της
κοινοβουλευτικής περιόδου για την μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων. α) θεσμών και διαφάνειας β) ελλήνων της διασποράς γ) προστασίας του περιβάλλοντος δ) έρευνας και τεχνολογίας ε) ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του
ανθρώπου στ) περιφερειών ζ) οδικής ασφάλειας ιη) κοινοβουλευτικής δεοντολογίας ιθ) σωφρονιστικού συστήματος
5. Επιτροπές εσωτερικών θεμάτων της Βουλής, που ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας του κοινοβουλίου (Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής)
6. Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας
και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για την μελέτη των σχετικών ζητημάτων
7. Επιτροπές για εθνικά ή γενικότερα ενδιαφέροντα ζητήματα
8. Εξεταστικές Επιτροπές
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9.

Ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης
10. Επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος
Στις επιτροπές της Βουλής γίνονται δεκτοί εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας πολιτών ή εμπειρογνώμονες, εφόσον διατυπωθεί σχετικό αίτημα από τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Στις περιπτώσεις των νομοσχεδίων οι συγκεκριμένες ακροάσεις γίνονται μετά τη ψήφιση επί της αρχής και πριν
τη ψήφιση επί των άρθρων.

1.3.3. Οι αρμοδιότητες του κοινοβουλίου
Το Κοινοβούλιο διαθέτει ένα μεγάλο φάσμα αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα:
1.

2.

3.
4.

Νομοθετικές αρμοδιότητες: η νομοθετική πρωτοβουλία ασκείται είτε από την
κυβέρνηση είτε από το κοινοβούλιο. Οι νόμοι ψηφίζονται είτε στην ολομέλεια
της βουλής είτε στις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές. Επιπρόσθετα, το
έργο της Βουλής δεν περιορίζεται απλά και μόνο στην ψήφιση νόμων, αλλά και
σε άλλες δραστηριότητες νομοθετικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή εμπίπτει η αναθεώρηση του Συντάγματος, η ψήφιση του κανονισμού
της Βουλής, η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, η έγκριση προγραμμάτων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, η απόφαση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, η απόφαση για εφαρμογή του νόμου «κατάστασης πολιορκίας»,
η απόφαση για αναστολή των εργασιών της για διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών ή για αναστολή των εργασιών για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική σύνοδο.
Κοινοβουλευτικός έλεγχος: ασκείται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.
Τα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, είναι:
α) οι αναφορές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η
σύσταση εξεταστικών επιτροπών.
Δικαστικές αρμοδιότητες: κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την εξέταση περιπτώσεων δίωξης βουλευτών, υπουργών και υφυπουργών.
Λοιπές αρμοδιότητες: το κοινοβούλιο ασκεί και άλλες αρμοδιότητες, όπως η
εκλογή ΠτΔ, η απόφαση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος και άλλα παρεμφερή
ζητήματα.
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Σύνοψη
Η λειτουργία του κοινοβουλίου συνιστά τη σημαντικότερη μορφή έκφρασης δημοκρατίας. Η εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή πρέπει να καλύπτει κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με ηλικιακά και γεωγραφικά κριτήρια.
Παράλληλα το ελληνικό κοινοβούλιο διαθέτει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων το
οποίο πέρα από την παραγωγή νομοθετικού έργου, σχετίζεται, με τον έλεγχο της
κυβέρνησης, αλλά και την άσκηση δικαστικού ελέγχου που αφορούν βουλευτές
και μέλη της κυβέρνησης. Επικουρικά στο συγκεκριμένο έργο λειτουργούν οι Επιτροπές του κοινοβουλίου οι οποίες συμβάλλουν στην καλύτερη και ευκολότερη
λειτουργία της Βουλής. Αν και οι βουλευτές διαθέτουν την απαιτούμενη ελευθερία
για να ασκήσουν το λειτούργημά τους, είναι γεγονός ότι ειδικά στην περίπτωση της
Ελλάδας, η εκλογή τους με κάποιο κόμμα σημαίνει και την αποκλειστική ταύτισή
τους με τις θέσεις του κόμματος αυτού (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων). Η συγκεκριμένη κατάσταση συμβάλλει στην αποδυνάμωση του ρόλου του κοινοβουλίου και
την ισχυροποίηση του ρόλου της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Πώς εκλέγονται οι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου;
2.	Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για
βουλευτής;
3.	Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι Επιτροπές;
4.	Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες των διαρκών Επιτροπών;
5.	Ποια διαδικασία ακολουθούν οι επιτροπές για να λάβουν κάποια απόφαση;
6.	Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες του κοινοβουλίου;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Οι βουλευτές Επικρατείας δεν εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.
Σωστό

Λάθος

2.	Ο ελάχιστος αριθμός βουλευτών που προβλέπεται από το Σύνταγμα είναι 200.
Σωστό

Λάθος

3.	Οι διαρκείς επιτροπές της Βουλής είναι συνολικά έξι.
Σωστό

Λάθος

4.	Οι Εξεταστικές Επιτροπές ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών μόνιμων επιτροπών
Σωστό

Λάθος
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5.	Οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας γίνονται δεκτοί στις Επιτροπές της Βουλής.
Σωστό

Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Ποια κατηγορία Επιτροπών ασκεί και κοινοβουλευτικό έλεγχο
α) οι Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές
β) οι Εξεταστικές Επιτροπές
γ) οι Διαρκείς Επιτροπές
δ) οι Ειδικές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

2.	Η απόφαση για αναστολή των δραστηριοτήτων της Βουλής αποτελεί μέρος;
α) των νομοθετικών δραστηριοτήτων της Βουλής
β) του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής
γ) των δικαστικών δραστηριοτήτων της Βουλής
δ) όλων των παραπάνω περιπτώσεων

3.	Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου;
α) η πρόταση μομφής
β) οι επίκαιρες ερωτήσεις
γ) η διεξαγωγή δημοψηφίσματος
δ) οι αναφορές

4.	Η απόφαση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος λαμβάνεται:
α) από τον ΠτΔ
β) από τον πρωθυπουργό
γ) από το κυβέρνηση
δ) από το κοινοβούλιο
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 1.3.1

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 1.3.1

1.

Σωστό

3.

Απάντηση στην παράγραφο 1.3.2

2.

Σωστό

4.

Απάντηση στην παράγραφο 1.3.2

3.

Σωστό

5.

Απάντηση στην παράγραφο 1.3.2

4.

Λάθος

6.

Απάντηση στην παράγραφο 1.3.3

5.

Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

γ

2.

α

3.

γ

4.

δ
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		Σύντομη περιγραφή ενότητας
Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ειδικότερα, αποτελούν στο πλαίσιο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το πιο ισχυρό όργανο στη διαμόρφωση των κυβερνητικών πολιτικών. Στην υποενότητα που ακολουθεί θα περιγραφούν ο τρόπος
εκλογής και ανάδειξης της κυβέρνησης, καθώς και ο ρόλος του πρωθυπουργού
στον σχηματισμό και την οργάνωσή της. Παράλληλα θα εστιάσουμε την προσοχή
μας στις βασικές αρμοδιότητες που διαθέτει το κυβερνητικό συμβούλιο, οι σχέσεις
του με τους υπόλοιπους θεσμούς διακυβέρνησης, όπως το κοινοβούλιο και ο ΠτΔ,
ενώ θα υπάρξει και μια σύντομη αναφορά στις παραμέτρους που επηρεάζουν την
χρονική της διάρκεια.

1.4. Η Κυβέρνηση
Η κυβέρνηση αποτελείται από τον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο ή τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης (θέσεις οι οποίες υφίστανται μόνο κατόπιν επιλογής
του πρωθυπουργού), τους υπουργούς, τους αναπληρωτές υπουργούς και τους
υφυπουργούς, οι οποίοι μπορούν και αυτοί να αποτελούν μέλη της κυβέρνησης.
Ως κυβέρνηση λογίζεται η εκτελεστική εξουσία η οποία αποτελεί έναν από τους
τρεις πυλώνες διάκρισης των εξουσιών, αν και κομμάτι της εκτελεστικής εξουσίας
αποτελεί και η δημόσια διοίκηση. Οι άλλοι δύο πυλώνες εξουσίας είναι η δικαστική
και η νομοθετική (κοινοβούλιο). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός ορίζει κάποιον υπουργό ως αναπληρωτή του σε
περίπτωση που παραστεί σχετική ανάγκη.
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Ο πρωθυπουργός προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου, το ελέγχει, το συντονίζει και το κατευθύνει. Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζεται από τον πρωθυπουργό, ενώ εκείνος διαθέτει το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποιο μέλος ή μέλη
του. Κάθε Υπουργός ασκεί τα καθήκοντά του όπως ορίζει ο νόμος, ενώ οι Υπουργοί
άνευ χαρτοφυλακίου αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο πρωθυπουργός. Οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν από κοινού
ο πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός. Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου,
όπως και ο πρόεδρος της Βουλής υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης των
καθηκόντων τους να αναστείλουν οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα.
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

|

Β|

• Οργάνωση και λειτουργία του κράτους και μικρές επιχειρήσεις

Βασική αρμοδιότητα της κυβέρνησης αποτελεί ο έλεγχος εφαρμογής των νόμων,
αλλά και η κατάθεση νέων νομοσχεδίων προς ψήφιση. Η κυβέρνηση δεν ψηφίζει
νέους νόμους αρμοδιότητα που διαθέτει η Βουλή, ούτε ερμηνεύει νόμους, κάτι
που αποτελεί αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας.
Για να διοριστεί μια κυβέρνηση οφείλει να έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας
της, την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Μέσα σε 15 μέρες από την ορκωμοσία
του πρωθυπουργού η κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η
Βουλή μπορεί να αποσύρει την ψήφο εμπιστοσύνης είτε απέναντι στη κυβέρνηση
συνολικά είτε απέναντι σε συγκεκριμένο μέλος της κυβέρνησης. Αν η πρόταση δυσπιστίας γίνει δεκτή από τη Βουλή, τότε ο ΠτΔ απαλλάσσει τη κυβέρνηση από τα
καθήκοντά της και αναθέτει διερευνητική εντολή για την προσπάθεια συγκρότησης
νέας κυβέρνησης. Αν η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν αποδώσει, τότε η Βουλή
διαλύεται και διενεργούνται εκλογές.
Το δικαίωμα συγκρότησης κυβέρνησης έχει ο αρχηγός του κόμματος που κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στις εκλογές. Αν το πρώτο κόμμα δεν έχει κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία τότε ο ΠτΔ ξεκινάει τις διερευνητικές διαδικασίες
για τη συγκρότηση κυβέρνησης, όπως περιγράφηκαν στην ενότητα 1.2.
Η πραγματικότητα είναι ότι λόγω και του εκλογικού συστήματος της ενισχυμένης
αναλογικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων σχηματίζονται ισχυρές κυβερνήσεις.

Σύνοψη
Η κυβέρνηση ή εναλλακτικά η εκτελεστική εξουσία συνιστούν το πιο ισχυρό όργανο στην διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών. Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός ο οποίος διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα διορισμού των μελών του, δηλαδή των υπουργών, των αντιπροέδρων της
κυβέρνησης και σε ορισμένες περιπτώσεις τους αναπληρωτές υπουργούς και τους
υφυπουργούς μιας κυβέρνησης. Η κυβέρνηση στην πράξη είναι επιφορτισμένη
με τον έλεγχο εφαρμογής των νόμων, αλλά και την κατάθεση νέων νομοσχεδίων
προς ψήφιση από το κοινοβούλιο. Παράλληλα η κυβέρνηση πρέπει να διαθέτει την
ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου το οποίο έχει τη δυνατότητα να αποσύρει
την εμπιστοσύνη του, ασκώντας ουσιαστικά επίβλεψη στο έργο της κυβέρνησης.
Παρ’ όλα αυτά όμως, το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κοινοβουλίου αποτελείται
από μέλη που προέρχονται από το κόμμα ή τα κόμματα τα οποία στηρίζουν την
κυβέρνηση, στην πράξη καθιστούν τη συγκεκριμένη διαδικασία ανενεργή.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Πώς διορίζεται μια κυβέρνηση;
2.	Από ποια μέλη αποτελείται μια κυβέρνηση;
3.	Πώς γίνεται ο διορισμός της κυβέρνησης;
4.	Πώς το κοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της κυβέρνησης;
5.	Ποιος ο ρόλος του πρωθυπουργού στην λειτουργία της κυβέρνησης;
6.	Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες της κυβέρνησης;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Η κυβέρνηση διορίζεται από τον ΠτΔ μετά από πρόταση του πρωθυπουργού.
Σωστό

Λάθος

2.	Ο πρωθυπουργός διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποιο μέλος της κυβέρνησης.
Σωστό

Λάθος

3.	Η εκτελεστική εξουσία αποτελείται αποκλειστικά από την κυβέρνηση.
Σωστό

Λάθος

4.	Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ασκούν κάποια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
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Σωστό

Λάθος
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5.	Η κυβέρνηση μπορεί να ψηφίσει νέους νόμους.
Σωστό

Λάθος

Άσκηση 2 (πολλαπλής επιλογής)
1.	Η κυβέρνηση συνιστά το σημαντικότερο κομμάτι;
α) της εκτελεστικής εξουσίας
β) της νομοθετικής εξουσίας
γ) της δικαστικής εξουσίας
δ) όλων των παραπάνω εξουσιών

2.	Η πρόταση μομφής κατατίθεται;
α) από το κοινοβούλιο
β) από τον πρωθυπουργό
γ) από τον ΠτΔ
δ) από το υπουργικό συμβούλιο

3.	Ως μέλος/η της κυβέρνησης δεν θεωρούνται/είται;
α) οι υπουργοί
β) ο πρωθυπουργός
γ) ο πρόεδρος της βουλής
δ) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

4.	Αρμοδιότητες της κυβέρνησης αποτελούν:
α) ο έλεγχος εφαρμογής των νόμων
β) η ψήφιση νέων νόμων
γ) και τα δύο παραπάνω
δ) κανένα από τα παραπάνω
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 1.4

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 1.4

1.

Σωστό

3.

Απάντηση στην παράγραφο 1.4

2.

Σωστό

4.

Απάντηση στην παράγραφο 1.4

3.

Λάθος

5.

Απάντηση στην παράγραφο 1.4

4.

Σωστό

6.

Απάντηση στην παράγραφο 1.4

5.

Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

α

2.

α

3.

γ

4.

α

78
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

|

Β|

• Οργάνωση και λειτουργία του κράτους και μικρές επιχειρήσεις

		Σύντομη περιγραφή ενότητας
Η δικαστική εξουσία αποτελεί τον τελευταίο από τους τρεις πυλώνες διάκρισης
των εξουσιών, ενώ είναι ανεξάρτητη τόσο από την νομοθετική όσο και από την
εκτελεστική εξουσία. Στις γραμμές που θα ακολουθήσουν θα περιγραφεί ο τρόπος
ανάδειξης των δικαστικών λειτουργών, οι βασικότερες κατηγορίες δικαστηρίων, οι
υποθέσεις που εκδικάζουν, καθώς επίσης και ο τρόπος επηρεασμού της πολιτικής
εξουσίας από τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

1.5. Η δικαστική εξουσία
Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια και οι αποφάσεις εκδίδονται στο
όνομα του Ελληνικού Λαού. Οι δικαστές απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, έναντι των άλλων δύο εξουσιών (νομοθετικής και εκτελεστικής), κάτι που σημαίνει ότι δεν λογοδοτούν, αλλά ούτε και ελέγχονται από τις άλλες
δύο εξουσίες (π.χ. ένας δικαστής δεν μπορεί να καθαιρεθεί από την εκτελεστική
εξουσία). Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται με προεδρικό διάταγμα και είναι
ισόβιοι. Εξαίρεση αποτελούν οι Πρόεδροι και αντιπρόεδροι των τριών Ανώτατων
δικαστηρίων (Συμβούλιο της Επικράτειας, Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό Συνέδριο)
οι διορισμοί των οποίων πραγματοποιούνται μεταξύ των μόνιμων μελών των συγκεκριμένων Δικαστηρίων με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
των τεσσάρων ετών. Επίσης στους δικαστές απαγορεύεται να ασκούν οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική εργασία. Επιπρόσθετα στους δικαστικούς λειτουργούς
απαγορεύεται να συμμετέχουν στην κυβέρνηση ή το κοινοβούλιο. Τα δικαστήρια
διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
1. Πολιτικά: τα οποία επιλύουν διαφορές μεταξύ ιδιωτών
2. Ποινικά: εκδικάζουν τις υποθέσεις και επιβάλλουν ποινές στους δράστες
εγκλημάτων. Η διαδικασία κινείται είτε από τον Εισαγγελέα, είτε μετά από μήνυση ιδιώτη.
3. Διοικητικά: επιλύουν τις διαφορές μεταξύ κράτους και ιδιωτών όταν οι δεύτεροι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από κάποια απόφαση κρατικού οργάνου.
Ο Άρειος Πάγος αποτελεί το ανώτατο πολιτικό και ποινικό δικαστήριο, ενώ το
Συμβούλιο της Επικρατείας το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο. Ως Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο θεωρείται και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ασχολείται με το
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δημοσιονομικό έλεγχο του κράτους. Επίσης υπάρχει και το μικτό ορκωτό δικαστήριο που αποτελείται από δικαστές και ενόρκους. Οι τελευταίοι δεν έχουν νομική
κατάρτιση και εκφράζουν την περί δικαίου άποψη της κοινωνίας. Συνήθως δικάζει
τις βαρύτερες μορφές εγκλημάτων και τα πολιτικά εγκλήματα.
Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο για συγκεκριμένο λόγο αποφασίσει διαφορετικά. Οι αποφάσεις του πρέπει να είναι πάντα
αιτιολογημένες ώστε να μπορούν να ελεγχθούν, ενώ στις αποφάσεις δημοσιεύεται
και η γνώμη της μειοψηφίας.
Η δικαστική εξουσία αν και δεν έχει ως κύριο ρόλο την άσκηση πολιτικής, παρ’
όλα αυτά μπορεί να αποτελέσει το πιο ουσιαστικό αντίβαρο στις αποφάσεις της
εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από
το γεγονός ότι επί της ουσίας στην Ελλάδα, η εκτελεστική εξουσία σε μεγάλο βαθμό
ελέγχει την νομοθετική η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων, απλά επικυρώνει τις αποφάσεις της πρώτης.

Σύνοψη
Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από την εκτελεστική
και τη νομοθετική εξουσία. Τα τρία σημαντικότερα δικαστήρια είναι το Συμβούλιο
Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα οποία αντίστοιχα αποφαίνονται επί διοικητικών θεμάτων, επί ποινικών και πολιτικών θεμάτων και επί
δημοσιονομικών θεμάτων, ενώ σε κάθε ένα από αυτά υπάρχουν και κατώτερες
βαθμίδες δικαστηρίων (πολιτικά, ποινικά, διοικητικά). Η δικαστική εξουσία αν και
δεν ασκεί πολιτικό έργο, παρ’ όλα αυτά μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις μέσω ακύρωσης συγκεκριμένων νόμων και ρυθμίσεων, αποτελώντας ουσιαστικά σε ορισμένες περιπτώσεις ένα ουσιαστικό αντίβαρο στην πολιτική εξουσία.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Πώς διορίζονται οι πρόεδροι των Ανώτατων δικαστηρίων;
2.	Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες δικαστηρίων;
3.	Σε ποιο δικαστήριο μετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Οι δικαστές μπορούν να αντικατασταθούν από την νομοθετική εξουσία
Σωστό

Λάθος

2.	Τα πολιτικά δικαστήρια επιλύουν διαφορές μεταξύ ιδιωτών
Σωστό

Λάθος

3.	Ο Άρειος Πάγος αποτελεί το ανώτατο διοικητικό και ποινικό δικαστήριο
Σωστό

Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο:
α) του Αρείου Πάγου
β) του ποινικού δικαστηρίου
γ) του διοικητικού δικαστηρίου
δ) του πολιτικού δικαστηρίου
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2.	Η δικαστική εξουσία μπορεί να:
α) εφαρμόσει έναν νόμο
β) να ελέγξει την εγκυρότητα ενός νόμου
γ) και τα δύο παραπάνω
δ) κανένα από τα παραπάνω

3.	Το ανώτατο πολιτικό και ποινικό δικαστήριο είναι:
α) ο Άρειος Πάγος
β) το Συμβούλιο της Επικρατείας
γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο
δ) το Μικτό Ορκωτό

Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 1.5

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 1.5

1.

Λάθος

3.

Απάντηση στην παράγραφο 1.5

2.

Σωστό

3.

Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

α

2.

β

3.

α
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2.	Κράτος και εφαρμογή πολιτικών για τις μικρές
επιχειρήσεις

2.1.

Οι αρμόδιοι φορείς για την υιοθέτηση και υλοποίηση αποφάσεων για τις μικρές επιχειρήσεις
2.1.1. Τα αρμόδια υπουργεία
2.1.2. Οι Γενικές Γραμματείες
2.1.3. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
2.1.4. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

	Σύντομη περιγραφή ενότητας
Η λειτουργία της αγοράς και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ειδικότερα, επηρεάζονται από μια σειρά από θεσμούς και φορείς ως προς τον τρόπο λειτουργίας
τους. Στις υποενότητες που ακολουθούν θα περιγραφούν οι βασικότεροι εμπλεκόμενοι φορείς. Επιγραμματικά πάντως θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι οι φορείς
αυτοί περιλαμβάνουν τα αρμόδια Υπουργεία, καθώς και τις άμεσα σχετιζόμενες Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αλλά και ορισμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

2.1. Οι Αρμόδιοι Φορείς για την υιοθέτηση και υλοποίηση
αποφάσεων για τις μικρές επιχειρήσεις
2.1.1 Τα αρμόδια Υπουργεία
Ο τομέας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας δεδομένου του
γεγονότος ότι συνιστούν την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων τόσο σε
απόλυτους αριθμούς (ειδικά οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις), όσο και σε
όρους απασχόλησης. Εύλογα τα θέματα που άπτονται του συγκεκριμένου κλάδου
ρυθμίζονται από μια σειρά από Υπουργεία. Αναλυτικότερα:
• Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: αποτελεί το υπουργείο που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των
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ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις
αρμοδιότητές του υπάγονται οι πολιτικές για την ενίσχυση του εμπορίου, την
ανταγωνιστικότητα, τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των επιχειρήσεων
και σειρά άλλων σχετικών ζητημάτων
• Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: στην αρμοδιότητά
του υπάγονται ορισμένα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, όπως η προστασία
των θέσεων εργασίας, οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, αλλά και το νομικό πλαίσιο απασχόλησης των εργαζομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι παραπάνω
δράσεις εντάσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
• Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: μέσω της
Δια βίου μάθησης, της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών, το συγκεκριμένο υπουργείο αναλαμβάνει ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εργαζόμενων προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκολία
στις απαιτήσεις που δημιουργούνται στο σύγχρονο εργασιακό και επιχειρησιακό περιβάλλον.

2.1.2 Γενικές Γραμματείες
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• Γενική Γραμματεία Εμπορίου: Υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα αρμοδιοτήτων. Μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνη για την χάραξη και την
εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του εμπορίου, την άρση
των περιορισμών και των εμποδίων σ’ όλα τα στάδια παραγωγής, καθώς και
την διακίνηση και εμπορία αγαθών και υπηρεσιών. Παράλληλα ελέγχει και
την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τη σύναψη συμβάσεων και την
εκτέλεσή τους με το δημόσιο. Επιπρόσθετα ασκεί σειρά ελέγχων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σχετικά με τη διακίνηση, διάθεση, παραγωγή
και αποθήκευση προϊόντων. Τέλος μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι και ο
έλεγχος των τιμών της αγοράς προκειμένου να προστατεύεται ο καταναλωτής.
• Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: Όπως και η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου, υπάγεται και αυτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Βασικός της στόχος είναι η προώθηση
των χρηματοδοτικών και επενδυτικών προγραμμάτων της χώρας, μέσω της
ενίσχυσης της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και την ανάπτυξη
του παραγωγικού δυναμικού. Μεταξύ άλλων συμβάλλει στον σχεδιασμό των
αναπτυξιακών και επενδυτικών νόμων, ελέγχει την εφαρμογή των στόχων
του ΕΣΠΑ, ελέγχει τη διαχείριση και το συντονισμό των κοινοτικών πόρων και
παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των νόμων για τον ανταγωνισμό
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• Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων: Υπάγεται στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων που αφορούν στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Στόχοι της συγκεκριμένης
Γραμματείας είναι η συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας, η διασφάλιση
θέσεων εργασίας και η κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων.

2.1.3 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές αποτελούν, όργανα τα οποία δεν ελέγχονται
από την εκτελεστική ή την νομοθετική εξουσία και απολαμβάνουν διοικητικής και
οικονομικής αυτοτέλειας. Βασικός ρόλος των ΑΔΑ είναι η παρέμβαση και ο έλεγχος σε ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας, οι οποίοι είναι δύσκολο να ελεγχθούν
αποτελεσματικά από την εκτελεστική ή την νομοθετική εξουσία.
Η μοναδική ΑΔΑ, η οποία σχετίζεται με την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κύριο μέλημα της συγκεκριμένης Αρχής
είναι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων της
λογίζονται, η αποφυγή δημιουργίας εναρμονισμένων πρακτικών στην αγορά μεταξύ επιχειρήσεων, η επιβολή προστίμων για πρακτικές που στρέφονται ενάντια
στον υγιή ανταγωνισμό, ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά τον υγιή
ανταγωνισμό, η καταπολέμηση φραγμών για την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων, η γνωμοδότηση επί θεμάτων του ανταγωνισμού όταν της ζητηθεί από τον
αρμόδιο υπουργό και γενικότερα η προστασία του καταναλωτή.

2.1.4 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
• Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια: Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την αγορά και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:
❑❑ Εκπροσωπούν και συνεπικουρούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων
μέσω της ενημέρωσης των μελών, της παροχής συμβουλών, της διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων, της διεξαγωγής
ερευνών, καθώς και της εκπροσώπησης των μικρών επιχειρήσεων με
άλλους αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.
❑❑ Λειτουργεί συμβουλευτικά στο έργο της κυβέρνησης στο κομμάτι των
επιχειρήσεων και του εμπορίου μέσω της κατάθεσης συγκεκριμένων
προτάσεων, την παρουσίαση των προβλημάτων του κλάδου, την διαμεσολάβηση και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, την καταγραφή των
σημαντικότερων προβλημάτων και την παρουσίασή τους στους επίσημους φορείς της κυβέρνησης.
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Στόχος των επιμελητηρίων είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, η υποβοήθηση ανάπτυξης επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, η εξάλειψη προβλημάτων και αντικινήτρων της αγοράς κ.ά.
• Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): αποτελεί το σημαντικότερο φορέα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα
της απασχόλησης. Οι βασικότερες αρμοδιότητες που καλείται να διαχειριστεί
ο ΟΑΕΔ είναι:
❑❑ Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός του εργατικού δυναμικού
❑❑ Η ανεύρεση εργασίας σε ανέργους
❑❑ Η καταβολή προνοιακών επιδομάτων (επιδόματα ανεργίας, μητρότητας κ.ά.)
❑❑ Η εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού

Σύνοψη
Ο κλάδος των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
της ελληνικής οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, στη λειτουργία, τη διαχείριση και τον
έλεγχό του, εμπλέκονται ένας σημαντικός αριθμός από φορείς που διαχειρίζονται
τη λειτουργία του κλάδου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού αναλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης διαχείρισης. Το
έργο τους αυτό σε μεγάλο βαθμό επιμερίζεται και συνεπικουρείται από τις Γενικές
Γραμματείες Εμπορίου, Επενδύσεων και Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοτικών
και άλλων πόρων. Πέρα όμως από τις παρεμβάσεις σε επίπεδο κυβερνήσεων,
υπάρχουν και ορισμένοι τομείς που πρέπει να διαμορφώνονται και να ελέγχονται
ανεξάρτητα από την πολιτική εξουσία. Το ρόλο αυτό καλούνται να επιτελέσουν
τόσο οι αρμόδιες ΑΔΑ (όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού), όσο και ορισμένα ΝΠΔΔ,
όπως ο ΟΑΕΔ και τα Επιμελητήρια.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Ποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο για την επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού;
2.	Ποιες είναι οι Γενικές Γραμματείες που συμμετέχουν στη διαχείριση του κλάδου των
επιχειρήσεων;
3.	Ποιες είναι οι βασικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού;
4.	Ποιο ρόλο επιτελούν τα Επιμελητήρια;
5.	Ποιο Υπουργείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία της απασχόλησης;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του ΕΣΠΑ
Σωστό

Λάθος

2.	Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το εργατικό δυναμικό
Σωστό

Λάθος

3.	Τα Εμπορικά Επιμελητήρια συνδράμουν συμβουλευτικά την κυβέρνηση
Σωστό

Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Ποια Γενική Γραμματεία ασχολείται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού:
α) Επενδύσεων και Ανάπτυξης
β) Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων
γ) Εμπορίου
δ) καμία από τις παραπάνω

2.

Γνωμοδοτική δυνατότητα στον τομέα των επιχειρήσεων διαθέτει:
α) Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
β) Το Εμπορικά Επιμελητήριο
γ) κανένα από τα παραπάνω
δ) και τα δύο παραπάνω

3.

Εκπαιδευτικό ρόλο στον τομέα της απασχόλησης και των επιχειρήσεων δεν ασκεί:
α) το Εμπορικό Επιμελητήριο
β) η Επιτροπή Ανταγωνισμού
γ) ο ΟΑΕΔ
δ) η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων

Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.2

1.

Σωστό

3.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.3

2.

Λάθος

4.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.4

3.

Σωστό

5.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.

β

2.

δ

3.

β
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• Οργάνωση και λειτουργία του κράτους και μικρές επιχειρήσεις

	Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
• Μενδρινού, Μ. (2000). Η Εκλογική Πολιτική στο Ελληνικό Πολιτική Σύστημα:
εσωτερικές και ευρωπαϊκές παράμετροι, 1974-2000. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το εκλογικό σύστημα, αλλά και τις αρμοδιότητες των βασικότερων θεσμών που περιγράφηκαν στο πρώτο κεφάλαιο
• Παντελίδου – Μαλουτά, Μ. (1993). Πολιτική Συμπεριφορά. Αθήνα – Κομοτηνή:
εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά του εκλογικού σώματος,
τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, αλλά και τις αρμοδιότητες του κάθε ενός
εξ’ αυτών, όπως αναφέρθηκαν στις ενότητες 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

	Προτεινόμενες ιστοσελίδες
• Για τους τρόπους αντιμετώπισης του ανταγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://www.europa.eu
• Η επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού κοινοβουλίου
http://www.hellenicparliament.gr/
• Η ιστοσελίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος http://www.gsevee.gr
• Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής Ανταγωνισμού http://www.epant.gr
• Η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου http://www.gge.gr
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Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ Γ

Η νέα διοικητική δομή της
χώρας και τι αλλάζει
με αυτήν.
Νέες αρμοδιότητες
(Αναστασία Τσαρτσάρα)

Περίληψη
Η εδραίωση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης ως φορέα προώθησης και ενίσχυσης
της τοπικής ανάπτυξης, αποτέλεσε τον κυρίαρχο στόχο του νόμου (Ν.3852/10) που εφαρμόστηκε από την αρχή του 2011, υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο στόχος αυτός
επιδιώχθηκε κυρίως, μέσα από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αναπτυξιακής φύσης προς
τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Σημαντικότερη μεταξύ αυτών θεωρείται η αρμοδιότητα του
σχεδιασμού, προγραμματισμού και της διαχείρισης των αναπτυξιακών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία από την κρατική διοίκηση μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση
και ειδικότερα στην Περιφέρεια, προκειμένου να ασκείται με γνώμονα τις πραγματικές περιφερειακές και τοπικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, πλήθος αρμοδιοτήτων μεταφέρεται στους
Δήμους, ώστε να παρέχονται στο εγγύτερο προς τον πολίτη επίπεδο με στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτησή του. Τα ανωτέρω, βοηθούνται από νέες δομές και θεσμικά όργανα, τα οποία
λειτουργούν στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της διαβούλευσης και της συμμετοχής
των πολιτών και άλλων κοινωνικών ομάδων και οργανώσεων, στη διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών.

Abstract
The main goal of the recent law (3852/10) – under the title “Kallikratis Program” –
which has been established since the beginning of 2011, is to highlight local government’s role as a key factor for local development. This goal is to be achieved through
devolution of competences – concerning mostly development – towards first and second
degree local authorities. Among these competencies the most significant was the one of
planning, programming and managing development programs – national and European
as well – which has been transferred from central public services to the Regional Local
Authorities, in order to serve regional / local needs. In addition, numerous competencies have been transferred to the first Local Authority degree (Municipalities) in order to
provide citizens with high quality services at their nearest level. The above mentioned
goals are assisted by new structures and instrumental bodies which operate in favor of
the enhancement of public consultation with citizens and other social groups and their
participation in planning local policy.
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Εισαγωγή
i.

Ο νέος διοικητικός σχεδιασμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δήμοι,
Περιφέρειες

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοσίων προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και ακόμα, η πολυπλοκότητα των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και η αδυναμία γνώσης τους από κεντρικούς φορείς έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια.
Τι είναι όμως Τοπική Αυτοδιοίκηση; Και μέσα από ποιους φορείς εκπροσωπείται; Η Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγμα και οργανώνεται με
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού. Το σημαντικό με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ότι οι εκάστοτε επικεφαλής της (Δήμαρχος/Δημοτικό
Συμβούλιο, Περιφερειάρχης/Περιφερειακό Συμβούλιο) εκλέγονται άμεσα από τους
πολίτες, γεγονός που συμβάλει στη δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεών της.
Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού αποτελούν μόνο οι Δήμοι(1)
ενώ οι Κοινότητες καταργούνται. Ειδικότερα, με το Ν. 3852/10 οι 1.034 Δήμοι και Κοινότητες του νόμου «Καποδίστριας» (Ν. 2539/97) συγχωνεύθηκαν σε μόλις 325 Δήμους.
Επιπλέον, με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» συστήνονται 13 «αιρετές»(2) Περιφέρειες
στη θέση των παλιών Νομαρχιών(3) και αποτελούν τον β’ βαθμό αυτοδιοίκησης. Οι δύο
βαθμοί αυτοδιοίκησης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και δεν υπάρχουν σχέσεις ελέγχου ή εποπτείας(4).
Τι γίνεται όμως με τις παλιές Περιφέρειες; Οι παλιές, «κρατικές» Περιφέρειες
δεν αποτελούν βαθμό της αυτοδιοίκησης, παρά αποκεντρωμένη μορφή της κεντρι1. Αποτελούν διαχρονικά, από σύστασης του ελληνικού κράτους, τη γνήσια μορφή αυτοδιοίκησης
του πρώτου βαθμού.
2. Ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιπαραβολή με τον όρο «κρατικές» Περιφέρειες για να αναδείξει τη
διαφορά ανάμεσα στην παλαιότερη περιφέρεια – ως μορφή κρατικής αποκεντρωμένης διοίκησης
– και της νέας «αιρετής» ως μορφής τοπικής αυτοδιοίκησης.
3. Στη θέση των 54 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των 3 διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των 19 Επαρχείων της χώρας.
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4. Άρ. 4 του Ν.3852/10.
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κής κρατικής διοίκησης. Έτσι, με τον «Καλλικράτη» οι παλιές Περιφέρειες αντικαθίστανται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, επτά (7) σε όλη την επικράτεια.
Στις αρμοδιότητες της αποκέντρωσης βρίσκουμε εκείνες που αφορούν στη μεταναστευτική και στη δασική πολιτική καθώς και σε εξειδικευμένα ζητήματα χωροταξίας και πολεοδομίας.

ii. Μητροπολιτική Διοίκηση
Μιλώντας για τη Μητροπολιτική Διοίκηση, στην ουσία αναφερόμαστε σε μία
εναλλακτική μορφή συνεργασίας Δήμων και Περιφερειών. Με το Ν.3852/10 επιλέχθηκε η σύσταση της μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ανατέθηκαν σε αυτές αρμοδιότητες συντονισμού,
στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων που αφορούν στον τομέα
του περιβάλλοντος, των συγκοινωνιών, του σχεδιασμού του χώρου και αναπλάσεων και της πολιτικής προστασίας.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων της Αττικής, για την οποία ο
«Καλλικράτης» προβλέπει τη σύσταση συνδέσμου με τη συμμετοχή της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της υποχρεωτικά, ώστε το ζήτημα των
αποβλήτων να αντιμετωπιστεί συλλογικά και ολοκληρωμένα.

Παράδειγμα

iii. Στατιστικά & άλλα στοιχεία των ΟΤΑ
Με το Ν.3852/10 συντελέσθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεταπολιτευτικά. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη; Η θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε το 1997 με τον περιορισμό περίπου του 83% των
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (Δήμοι και Κοινότητες) που απαριθμούσαν τότε λιγότερους
από 1.000 κατοίκους, ανέδειξε το Ν.2539/97(5) σε έναν από τους πλέον καινοτόμους
νόμους της ελληνικής Πολιτείας. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία είναι ενδεικτικά
της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στους ΟΤΑ. Ιδιαίτερα,
ένα σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε τους συντάκτες του «Καλλικράτη» ήταν οι
επιδόσεις των ΟΤΑ στο πεδίο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και επενδύσεων.
Πόσες φορές σου δόθηκε η ευκαιρία μέσα από το
Δήμο σου να συμμετάσχεις σε κάποιο επενδυτικό
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα; Η απάντηση συνήθως είναι απογοητευτική
και τα επίσημα στοιχεία ακόμα περισσότερο(6).

Εφαρμογή 1η

5. «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».
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Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» επιδιώχθηκε η δημιουργία μεγάλων ΟΤΑ(7),
πληθυσμιακά υπολήψιμων, στη θέση των 806 Δήμων και Κοινοτήτων που αριθμούσαν λιγότερους από 10.000 κατοίκους και των 76 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Επαρχείων που δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές ανάγκες της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.

	Στόχος
Η θεματική ενότητα με τίτλο «Η νέα διοικητική δομή της χώρας και τι αλλάζει με
αυτήν. Νέες αρμοδιότητες» στόχο έχει να ανταποκριθεί στην ανάγκη κάθε μικρού
επιχειρηματία, να γνωρίζει «ποιος είναι αρμόδιος για τι», μέσα στο σύνθετο πλέγμα
των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για
το λόγο αυτό, περιγράφονται συνοπτικά οι πρόσφατα μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με έμφαση σε εκείνες που αφορούν στις παραγωγικές δυνάμεις. Ωστόσο, ο στόχος της ενότητας αυτής δεν εξαντλείται στην απλή
παράθεση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών. Αντιθέτως, επιδιώκει να αποσαφηνίσει ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη μίας απόφασης
ώστε, κάθε μικρός επιχειρηματίας να είναι σε θέση να γνωρίζει πού να απευθυνθεί
και αν η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που πρέπει.
Συνολικά, στόχος της ενότητας αυτής είναι:
• η εξοικείωση με τις έννοιες της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης,
• η αποτελεσματικότερη προστασία των μικρών επιχειρηματιών μέσα από την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων κατά τη λήψη αποφάσεων, μεταξύ των θεσμικών οργάνων των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του νέου συστήματος διακυβέρνησής τους,
• η συνοπτική αναφορά και θεματική κατηγοριοποίηση των σημαντικότερων
ασκούμενων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, που αφορούν κυρίως στην άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
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7. Από τις συνενώσεις αναμένεται επιπλέον, αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού των δημοτικών –
νομαρχιακών συμβούλων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι από 16.510 οι δημοτικοί σύμβουλοι θα μειωθούν σε 7.710 – ενώ, η μεγαλύτερη ίσως εξοικονόμηση αναμένεται από τη μείωση των πάσης
φύσης νομικών προσώπων που έχουν συστήσει οι Δήμοι (περίπου 6.000) σε μόλις 1.500 με ό,τι
συνεπάγεται κάτι τέτοιο αναφορικά με τις δαπάνες στέγασης, προσωπικού και λειτουργίας τους
αλλά κυρίως με την προβληματική και αδιαφανή διαχείριση αυτών.
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		Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
• Σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ διακρίνετε τα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και τους αντίστοιχους φορείς σε κάθε επίπεδο,
❑❑ κατανοείτε τα επιμέρους όργανα διοίκησης των ΟΤΑ, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους,
❑❑ αναγνωρίζετε τα θεματικά πεδία για τα οποία είναι αρμόδιος ο κάθε βαθμός αυτοδιοίκησης.
• Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ επιλέγετε τον κατάλληλο φορέα για να απευθυνθείτε ανάλογα με τη «φύση»
του ζητήματος που σας ενδιαφέρει,
❑❑ ξεχωρίζετε ποια αρμοδιότητα ασκείται από ποιο όργανο και πώς μπορείτε
να προστατεύσετε τα συμφέροντά σας κατά τη λήψη κάποιας απόφασης
που σας αφορά,
❑❑ αντιλαμβάνεστε, ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της επιθυμητής
υπηρεσίας τον αρμόδιο φορέα για την παροχή της.
• Σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ διαχειρίζεστε μία κατάσταση απευθυνόμενοι στους καθ’ ύλην και κατά
τόπο αρμοδίους,
❑❑ αξιολογείτε τη συνολική λειτουργία των νέων θεσμών κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση των τοπικών αλλά και των ατομικών σας συμφερόντων,
❑❑ υποστηρίζετε την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

Έννοιες – κλειδιά
Τοπική αυτοδιοίκηση, πρόγραμμα «Καλλικράτης», μητροπολιτική διακυβέρνηση,
θεσμικά όργανα, αρμοδιότητες, λήψη αποφάσεων.
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1.	Νέα Οργανωτική Δομή
	Σύντομη περιγραφή ενότητας
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η νέα δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Καταρχάς, επιχειρείται η
συνοπτική παρουσίαση του συστήματος διακυβέρνησης των νεοσύστατων Δήμων
και Περιφερειών. Ως τέτοιο ορίζεται το πλέγμα των θεσμικών οργάνων, το οποίο
ενισχύθηκε με νέα όργανα πέραν των κατεξοχήν όπως ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης και το Δημοτικό Συμβούλιο. Με την παραχώρηση ενός σημαντικού αριθμού
πρόσθετων αρμοδιοτήτων στα ανωτέρω όργανα, αναδεικνύεται ο αποφασιστικός
χαρακτήρας των νέων Ο.Τ.Α. στη λήψη πλήθους κρίσιμων αποφάσεων. Για το λόγο
αυτό, κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί η γνώση γύρω από το αρμόδιο όργανο και τον
τρόπο λήψης των αποφάσεων για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας.
Εξίσου σημαντική είναι η εξοικείωση του μικρού επιχειρηματία με τις διαδικασίες τις σχετικές με τη συμμετοχή στη διαβούλευση, τον τρόπο πρόσβασης στην πληροφορία και εν τέλει αυτή καθαυτή την προστασία των δικαιωμάτων. Για το σκοπό
αυτό, επιχειρείται η παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθείται από τους νεοσύστατους θεσμούς διαβούλευσης και ελέγχου – όπως είναι η «Δημοτική» και η
«Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης», ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της
Επιχείρησης» κ.ά., προκειμένου να παράσχουν αποτελεσματική προστασία στους
ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.
Ωστόσο, το κυριότερο στοίχημα του νέου νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση(8)
αποτελεί η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.. Ως αποτέλεσμα,
στις υπάρχουσες αρμοδιότητες των Δήμων(9) προστέθηκαν νεότερες, με τις περισσότερες να προέρχονται από την καταργούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Επιπλέον, επιδιώχθηκε με τον «Καλλικράτη» η θεματική κατηγοριοποίηση των
ασκούμενων από τις Περιφέρειες αρμοδιοτήτων, με στόχο το νέο πλαίσιο να είναι
σαφές αναφορικά με το «τι κάνει, ποιος» τόσο για τους διοικούμενους όσο και για
8. Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/ τ. Α’/ 7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
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9. Με το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τ. Α’/ 8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
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τους ίδιους τους διοικούντες, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αλληλοεπικαλύψεων. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όσες από τις αρμοδιότητες
των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν αναλαμβάνουν οι Δήμοι, μεταφέρονται και ασκούνται από τις νεοσύστατες αιρετές Περιφέρειες.
Το πλέγμα των ανωτέρω, συμπληρώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία
ως τμήμα της κεντρικής διοίκησης διατηρεί την άσκηση αποκλειστικά κρατικών
αρμοδιοτήτων, οι οποίες για λόγους ενιαίας εφαρμογής της κρατικής πολιτικής σε
όλη την επικράτεια δεν μεταβιβάζονται στην αυτοδιοίκηση.
1.1

Δήμοι

1.2

Περιφέρειες

1.1 Δήμοι
1.1.1 Το σύστημα διακυβέρνησης
1.1.1.1 Δήμαρχος
Στο σύστημα διακυβέρνησης του Δήμου, ο Δήμαρχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο καθώς του έχει ανατεθεί η εκτέλεση των αποφάσεων κάθε συλλογικού
οργάνου διακυβέρνησης. Στον ίδιο ανατίθενται ωστόσο και αρμοδιότητες όπως η
κατεύθυνση των δράσεων του Δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης,
η υπογραφή κάθε σύμβασης που συνάπτει ο Δήμος και η έκδοση των κάθε είδους
αδειών που παρέχονται από τους α’ βάθμιους ΟΤΑ(10).

1.1.1.2	Αντιδήμαρχοι
Για να τον βοηθούν, ο Δήμαρχος ορίζει Αντιδημάρχους, από τους συμβούλους
της πλειοψηφίας, με καθ’ ύλην αρμοδιότητες – μεταξύ των οποίων εκείνες που
αφορούν σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – αλλά και κατά
τόπο – για μία ή περισσότερες δημοτικές κοινότητες. Ο αριθμός τους προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων.
10.		Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, γνώμονας του Δημάρχου είναι - άρ. 58 πργ. 1 του
Ν.3852/10 - οι αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, γεγονός που ενισχύεται από
την πρόβλεψη περί αποχής από τα καθήκοντά του όταν ζήτημα του Δήμου έρχεται σε σύγκρουση
με συμφέροντα του ίδιου ή συγγενή του μέχρι δεύτερου βαθμού (άρ. 58 πργ. 3 του Ν.3852/10).
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Γιατί μας απασχολούν τόσο
οι Αντιδήμαρχοι;

Με τον «Καλλικράτη» επήλθε σημαντική αύξηση στο μέγεθος και στο σύνολο των
ασκούμενων, από τους Δήμους, αρμοδιοτήτων. Ως αποτέλεσμα αναβαθμίστηκε ο
ρόλος των Αντιδημάρχων, δεδομένου ότι είναι πλέον αδύνατο για το Δήμαρχο μόνο
να διοικεί αποτελεσματικά. Επιπλέον, τα ζητήματα διαφάνειας έχουν αναδειχθεί σε
σημαντική προτεραιότητα για κάθε Δήμο(11).

1.1.1.3 Δημοτικό Συμβούλιο – Επιτροπές του
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κατεξοχήν αποφασιστικό όργανο καθώς λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο – πλην όσων από το νόμο
ασκούνται από άλλα όργανα. Ωστόσο, θα αναρωτιέσαι… οι αρμοδιότητες του Δημάρχου – όπως τις περιγράψαμε παραπάνω – έρχονται σε σύγκρουση με εκείνες
του Δημοτικού Συμβουλίου; Και αν ναι, ποιες υπερισχύουν;
Οι αρμοδιότητες είναι με τέτοιο τρόπο κατανεμημένες ώστε να μην προκύπτει ζήτημα σύγκρουσης. Ο Δήμαρχος είναι κυρίως εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παράδειγμα
Ίσως να σου έχει τύχει να υπογράψεις σύμβαση με έναν Δήμο για την προμήθεια
αγαθού ή την παροχή υπηρεσίας. Τη σύβαση αυτή υπογράφει από τη μεριά του
Δήμου ο Δήμαρχος. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπογράψει με όποιον ο ίδιος αποφασίσει αλλά, εκτελεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
τον εξουσιοδοτεί να την υπογράψει με εκείνον που το Συμβούλιο αποφασίζει σε
συνεδρίασή του.
Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Στις συνεδριάσεις του προσκαλείται υποχρεωτικά ο Δήμαρχος ο οποίος συμμετέχει στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνονται
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τι αλλάζει όμως πραγματικά στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με
τον «Καλλικράτη»; Ο νέος νόμος φέρνει πολλές αλλαγές. Αξίζει να αναφερθεί η
συγκρότηση Επιτροπών από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο (με συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων, ιδιωτών και κοινωνικών φορέων) και το δικαίωμα τους για
επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό ακούγεται η
άποψη ειδικών κατά τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Ειδικά στους «τουριστικούς»
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11. Το γεγονός αυτό ενισχύεται κυρίως από την υποχρεωτική (με το Ν.3861/2010) ανάρτηση όλων των
εκτελεστικών αποφάσεων των Δήμων στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την πληροφόρηση των
πολιτών.
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Δήμους, προβλέπεται υποχρεωτικά η συγκρότηση επιτροπής για την τουριστική
ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.
Τέλος, πρέπει να γνωρίζεις ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζεται, από τον «Καλλικράτη»(12), αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των φόρων, των τελών, των δικαιωμάτων και των εισφορών.

1.1.1.4 Εκτελεστική Επιτροπή
Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από το Δήμαρχο (ως πρόεδρο) και τους
Αντιδημάρχους. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορά, καθώς και οι
πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου (τη δράση των οποίων συντονίζει)
και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Αρκεί η ύπαρξη πολλών Αντιδημάρχων με διαφορετικά καθήκοντα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας στη Διοίκηση του Δήμου; Κι αν ο καθένας
ενεργεί κατά το συμφέρον του και δημιουργηθούν επικαλύψεις, αλληλοαναιρέσεις ακόμα και συγκρούσεις; Για το λόγο αυτό συστήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή.
Πρωταρχικός ρόλος της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των ενεργειών Δημάρχου, Αντιδημάρχων κι ενίοτε Προέδρων τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, ώστε
να παρακολουθείται συνολικά η εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής. Πώς; Μέσα
από την κατάρτιση και υλοποίηση του: τεχνικού, επιχειρησιακού και ετήσιου προγράμματος δράσης. Έχει η Εκτελεστική Επιτροπή άμεση ευθύνη σε ό,τι αφορά
την προστασία και την εξυπηρέτηση του πολίτη; Η απάντηση είναι ΝΑΙ καθώς, το
πρόγραμμα «Καλλικράτης» όρισε την Εκτελεστική Επιτροπή αρμόδια για την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο πλήθους ενημερωτικών εγγράφων για τους πολίτες(13).

1.1.1.5	Οικονομική Επιτροπή
Όπως προκύπτει και από τον τίτλο της, η Οικονομική Επιτροπή είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου(14).
12.		Άρ. 65, παρ. 3 του Ν.3852/10.
13.		Πρόκειται για τα: Σχέδιο Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Δημοτών και Κατοίκων, Οδηγός
του Δημότη για τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Δήμου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) καθώς
επίσης Κανονισμός Πληροφόρησης των Πολιτών και Κανονισμός Διαβούλευσης.
14.		Πρόεδρος αυτής τίθεται ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος ενώ ανάλογα με τον
αριθμό των μελών του Δ.Σ. η σύνθεσή της μπορεί να περιλαμβάνει από επτά έως ένδεκα μέλη –
δημοτικούς συμβούλους.
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Τι σημαίνει αναλυτικότερα κάτι τέτοιο; Η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα σύνταξης του προϋπολογισμού και του ελέγχου της υλοποίησής του. Υποβάλει
υποχρεωτικά τριμηνιαία αναφορά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάσταση
εσόδων – εξόδων, η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επιπλέον,
είναι αρμόδια για την εκτέλεση της διαδικασίας των δημοπρασιών. Εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο ζητήματα τελών και εισφορών, αξιοποίησης της περιουσίας
του Δήμου και κανονιστικών αποφάσεων ενώ, είναι αποφασιστικό όργανο σε ό,τι
αφορά τη δικαστική ή εξώδικη προστασία του Δήμου.

1.1.1.6 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Συνιστάται σε δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Έχει αποφασιστικές αλλά και εισηγητικού χαρακτήρα αρμοδιότητες σχετικά με το περιβάλλον, τη
χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ λαμβάνει
ιδιαίτερα μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Σημαντικές για
την τοπική οικονομία είναι οι αποφασιστικές της αρμοδιότητες για:
Κάθε έτος, υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων για συζήτηση κι έγκριση.
• χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων – μετά
από προέλεγχο κάθε σχετικού αιτήματος (ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και
άλλων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου),
• άδεια λειτουργίας μουσικής (και ανάκλησή της).

1.1.2 Δημοτική Αποκέντρωση
Οι νέοι ΟΤΑ, που προέκυψαν από τον «Καλλικράτη», είναι αποτέλεσμα μεγάλων
συνενώσεων με αποτέλεσμα, ιδίως οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ (Δήμοι) – με μόνη την
εκπροσώπηση των δημοτών μέσω της λειτουργίας των οργάνων του σκληρού πυ-
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ρήνα διακυβέρνησης (Δήμαρχος, Εκτελεστική και Οικονομική Επιτροπή κ.ά.) – να
αδυνατούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο χάραξης και εφαρμογής
μίας πολιτικής για το σύνολο των δημοτών τους. Για το λόγο αυτό, ο «Καλλικράτης» προέβλεψε τη σύσταση δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και την ανάδειξη,
μέσω εκλογικής διαδικασίας, εκπροσώπων στα συμβούλιά τους καθώς και Προέδρου – εκπροσώπου κατά περίπτωση. Πρόκειται ουσιαστικά για τη λεγόμενη «ενδοδημοτική αποκέντρωση»(15).

1.1.2.1	Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας
Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αναλαμβάνει σημαντικές αρμοδιότητες
που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων στα όρια
της δημοτικής κοινότητας. Ποιες είναι όμως οι αρμοδιότητες αυτές; Εάν σου έχει
τύχει να χρειαστείς προέγκριση ίδρυσης καταστήματος τότε σίγουρα ξέρεις μία από
τις σημαντικότερες αρμοδιότητές της.

Εφαρμογή 2η

Θυμάσαι ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για να την
λάβεις; Και ποιος ήταν αρμόδιος να αποφασίσει τη
χορήγησή της(16);

1.1.2.2	Πρόεδρος της δημοτικής/τοπικής κοινότητας
Ο Πρόεδρος της δημοτικής/τοπικής κοινότητας είναι επιφορτισμένος με την
εφαρμογή των αποφάσεων του αντίστοιχου συμβουλίου ή της κοινότητας που
εκπροσωπεί ενώ συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν
συζητείται θέμα της κοινότητας.

15.		Ειδικότερα, Δημοτικές Κοινότητες είναι τα δημοτικά διαμερίσματα – τα οποία προβλέφθηκαν
πρώτη φορά με το Νόμο 1270/1982 – που λειτουργούσαν στους Δήμους με πληθυσμό άνω των
100.000 κατοίκων και τα δημοτικά διαμερίσματα που προέκυψαν με το Ν. 2359/1997 («Καποδίστριας») στη θέση των συνενούμενων τότε Δήμων, με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων. Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και ο Πρόεδρός του.
Τοπικές Κοινότητες είναι όλα τα υπόλοιπα δημοτικά (τοπικά) διαμερίσματα με πληθυσμό κάτω
των 2.000 κατοίκων, οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε όσες έχουν πληθυσμό άνω των 300
κατοίκων και σε εκείνες που έχουν λιγότερους από 300 κατοίκους. Στις πρώτες όργανα είναι το
Συμβούλιο και ο Πρόεδρος, ενώ στη δεύτερη κατηγορία εκλέγεται ένας μόνο εκπρόσωπος της
κοινότητας.
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16.		Βλ. σχετικά στο παράρτημα.
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1.1.2.3	Συνέλευση κατοίκων Τοπικής Κοινότητας
Με το νέο νόμο προωθούνται ενεργότερες μορφές συμμετοχής των κατοίκων.
Ειδικότερα, καλούνται σε συνέλευση(17) κάτοικοι και φορείς της τοπικής κοινότητας,
τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, όπου προτείνουν στα αρμόδια όργανα τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως, ως προς την τουριστική προβολή και
αξιοποίησή της και άλλα έργα.

1.2 Περιφέρειες
1.2.1 Το σύστημα Διακυβέρνησης
Με τον «Καλλικράτη» εισάγονται νέα θεσμικά όργανα – Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή – που συνεπικουρούν αλλά και ελέγχουν, μέσα από κοινοβουλευτικού τύπου διαδικασίες, τον Περιφερειάρχη και την Εκτελεστική Επιτροπή στη διοίκηση της Περιφέρειας και κυρίως στον αναπτυξιακό προγραμματισμό
(συγχρηματοδοτούμενα έργα).

1.2.1.1	Περιφερειάρχης (άρ. 159)
Αρμόδιος για τη γενική εκπροσώπηση της Περιφέρειας, την εκτέλεση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
της Περιφέρειας. Ενδεικτική ωστόσο, της ενίσχυσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης
β’ βαθμού, είναι η πρόβλεψη της παρουσίασης του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων του περιφερειάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής ενώπιον της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής(18) καθώς και του προϋπολογισμού της περιφέρειας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής(19).

17.		Mε ευθύνη του εκπροσώπου ή του Προέδρου του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
18.		Σύμφωνα με το Κανονισμό της, με κοινοποίηση και στον Υπουργό Εσωτερικών – συνοδευόμενο
από τα πρακτικά της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου και τις ετήσιες εκθέσεις του
περιφερειακού συμπαραστάτη καθώς και του οικείου ελεγκτή νομιμότητας για την περιφέρειά
του.
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19.		Σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα σε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της.
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1.2.1.2	Αντιπεριφερειάρχες
α) διευθύνουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες στα όρια
κάθε περιφερειακής ενότητας και β) εκτελούν τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων
διακυβέρνησης.

Επικουρικά προς τον περιφερειάρχη εκλέγονται
οι αντιπεριφερειάρχες(20) – εκτός από τρεις(21) –
τους οποίους ορίζει ο ίδιος. Στους τελευταίους
ανατίθενται μόνο «θεματικές» αρμοδιότητες, που
αφορούν σε τομείς περιφερειακής πολιτικής,
όπως π.χ. περιβάλλον, ΕΣΠΑ, περιφερειακή ανάπτυξη κ.ά. Αντίστοιχα, οι «τοπικοί» αντιπεριφερειάρχες:

1.2.1.3 Εκτελεστική Επιτροπή (άρ. 173, 174)
Αποτελείται από τον περιφερειάρχη – ως Πρόεδρο – και τους αντιπεριφερειάρχες(22). Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της περιφερειακής
πολιτικής σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της και κυρίως για την υλοποίηση
του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, έχει την ευθύνη για
την εισήγηση προσχεδίου και την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ο ρόλος
της είναι ιδιαίτερα σημαντικός και σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών για
την προστασία των δικαιωμάτων τους και την εξυπηρέτησή τους όπως η Εκτελεστική Επιτροπή των Δήμων(23).

1.2.1.4	Περιφερειακό Συμβούλιο – Επιτροπές
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, συλλογικό αποφασιστικό όργανο, έχει την κατεξοχήν ευθύνη για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες, με σημαντικότερη την έγκριση
και παρακολούθηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς
και κάθε αναπτυξιακού προγράμματος. Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την έγκριση
του προϋπολογισμού και απολογισμού της Περιφέρειας, τη σύναψη δανείων αλλά
και την κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων και προμηθειών. Τέλος, του

20.		Ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε Περιφέρειας.
21.		Oι οποίοι προέρχονται από τους συμβούλους της πλειοψηφίας.
22.		Για να διασφαλιστεί η ισοβαρής συμμετοχή όλων των περιοχών της Περιφέρειας συμμετέχει ένας
Αντιπεριφερειάρχης από κάθε περιφερειακή ενότητα.
23.		Για το σκοπό τούτο εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχέδιο: i) χάρτας δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των πολιτών, ii) κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και iii) κανονισμού διαβούλευσης ενώ μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση οδηγού του πολίτη για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες της περιφέρειας τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή.
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έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα επιβολής τελών, εισφορών, δικαιωμάτων και εκείνη
της διαχείρισης των ακινήτων της Περιφέρειας.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο βοηθούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του έως
και δύο Επιτροπές, στις οποίες μεταβιβάζει, με απόφασή του, συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Σημαντικό ωστόσο είναι: Πώς διασφαλίζεται η πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου για τις αποφάσεις που
τον αφορούν; Για παράδειγμα τι έχεις κάνει σε παρόμοια περίπτωση που το πρώην
Νομαρχιακό Συμβούλιο απέρριψε αίτημά σου; Γνωρίζεις ποιος αποφάσισε την
απόρριψη και με ποια διαδικασία(24);

Εφαρμογή 3η

1.2.1.5	Οικονομική Επιτροπή (άρ. 176)
Αυτοτελές διαχειριστικό όργανο της Περιφέρειας, η Οικονομική Επιτροπή έχει
την αρμοδιότητα να εισηγείται τον προϋπολογισμό για ψήφιση και να προελέγχει
τον απολογισμό της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, έχει την ευθύνη για το σύνολο των
ενεργειών κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών ενώ ορίζει τα ζητήματα
που έχουν να κάνουν με τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας.

1.3 Νέοι Θεσμοί στην υπηρεσία του πολίτη και της επιχείρησης
Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» προβλέπει τη δημιουργία νέων οργάνων για να
ενισχύσει τη διαβούλευση, τη συμμετοχή και την προσβασιμότητα των πολιτών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, που αφορούν σε ζητήματα τοπικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος.

1.3.1 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αφορά σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων(25). Με σύνθεση από
25 έως 50 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρός της(26), αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας(27). Αριθμός ίσος με το 1/3 των φορέων

24.		Βλ. σχετικά στο παράρτημα.
25.		Συγκροτείται με απόφαση των 2/3 των μελών του Δ.Σ., εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των
δημοτικών αρχών ενώ η θητεία της δεν προβλέπεται να ξεπερνά τα 2,5 έτη.
26.		Πρόκειται για το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που ο πρώτος ορίζει.
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27.		Εμπορικοί, επαγγελματικοί, επιστημονικοί, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι / οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εθελοντικές και άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών κ.ά.
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πρέπει να προέρχεται από δημότες. Αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο. Σε δημόσια συνεδρίαση, που πραγματοποιείται πριν τη σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού και
ετήσιου προγράμματος δράσης η Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με τα αναπτυξιακά
και τα προγράμματα δράσης του Δήμου και για το επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα. Επιπλέον, για τα τοπικά προβλήματα, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και το
περιεχόμενο των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου, η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η λειτουργία της δεν αντικαθιστά την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες μέσω διαδικτύου(28).

1.3.2 Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από τους δημάρχους της
Περιφέρειας και έως 20 μέλη συνολικά(29). Στις τακτικές της συνεδριάσεις, που
λαμβάνουν χώρα ανά τρίμηνο, διαμορφώνει προτάσεις για τις πολιτικές της περιφέρειας, τις οποίες καταθέτει στη συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

1.3.3 Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων ορίζεται –– πρόσωπο εγνωσμένου κύρους(30) και εμπειρίας με σκοπό τη λήψη καταγγελιών από πολίτες ή επιχειρήσεις που αφορούν σε φαινόμενα κακοδιοίκησης στο πλαίσιο του Δήμου, των
νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του.

Παράδειγμα
Για να καταλάβεις ακριβώς το ρόλο του νέου αυτού οργάνου αρκεί να σκεφτείς
τον αντίστοιχο των κατεξοχήν διαμεσολαβητικών αρχών, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη ή ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι ο απευθυνόμενος πολίτης στον Συμπαραστάτη δεν χάνει το δικαίωμά του να απευθυνθεί
και στις προαναφερόμενες Αρχές.
Ο ρόλος του Συμπαραστάτη είναι η διαμεσολάβηση για την επίλυση των όποιων
προβλημάτων, ενώ έχει την υποχρέωση της απάντησης στους ενδιαφερόμενους

28.		Ν.3852/10 (άρ. 76 πργ. 2): “Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της
δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της”
29.		Τα μέλη αυτά προέρχονται από εκπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών οργανώσεων της
περιφέρειας, της αποκεντρωμένης διοίκησης, των κρατικών υπηρεσιών και της οργανωμένης
κοινωνίας πολιτών καθώς και από πολίτες ισάριθμους με το 1/3 των μελών της Επιτροπής, που
ορίζονται με κλήρωση μεταξύ των πολιτών της περιφέρειας.
30.		Η επιλογή του προσώπου γίνεται κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου.
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εντός 30ήμερης προθεσμίας. Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Τα πορίσματά της συζητούνται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής Αρχής(31).

1.3.4 Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
Πρόκειται για μονοπρόσωπο όργανο(32), ο ρόλος του οποίου είναι να δέχεται και
να ελέγχει αναφορές και καταγγελίες που αφορούν σε φαινόμενα κακοδιοίκησης
στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Κάθε χρόνο εκδίδει έκθεση στην οποία διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων της Περιφέρειας(33). Αν και η λειτουργία του
είναι παρόμοια με εκείνη του Συνηγόρου του Πολίτη, η υποβολή καταγγελίας ή
αναφοράς σε αυτόν δεν αναιρεί το δικαίωμα προσφυγής σε άλλα θεσμοθετημένα
ελεγκτικά σώματα.

1.3.5 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Συστήνεται σε κάθε Δήμο και αποτελείται από 5 έως 11 μέλη(34). Αποτελεί αποκλειστικά συμβουλευτικό όργανο και αναπτύσσει δράσεις όπως, η οργάνωση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία
και εκδηλώσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

1.3.6 Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Συγκροτείται σε κάθε Περιφέρεια και προεδρεύει σε αυτήν ο Περιφερειάρχης
ενώ, μετέχουν εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου, των δήμων της Περιφέρειας, των γυναικείων οργανώσεων και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων προς τα όργανα
της περιφέρειας για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προς προώθηση της ισότητας
των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

31.		Η έκθεση καθώς και οι όποιες προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά, από τις υπηρεσίες του Δήμου, στην οικεία ιστοσελίδα του Δήμου όπου ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση.
32.		Ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Περιφερειακό Συμβούλιο – με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των
μελών του – πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, μη μέλος του Συμβουλίου.
33.		Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι επιμέρους ειδικότερες προτάσεις που ο περιφερειακός συμπαραστάτης συντάσσει, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας ώστε να είναι διαθέσιμες στους
πολίτες.
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34.		Συμμετέχουν υποχρεωτικά αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι, σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί,
εκπρόσωποι φορέων μεταναστών ή άλλων κοινωνικών φορέων συναφούς δράσης, καθώς και
εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας μεταναστών.
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2.	Ανακατανομή των Αρμοδιοτήτων
2.1

Οι νέες Αρμοδιότητες των Δήμων

2.2

Οι νέες Αρμοδιότητες των Περιφερειών

2.1 Οι νέες Αρμοδιότητες των Δήμων
Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» παραχώρησε πλήθος νέων αρμοδιοτήτων στους
Δήμους, προσπαθώντας παράλληλα να διασφαλίσει τη λειτουργική και επιχειρησιακή τους επάρκεια και ετοιμότητα για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην
άσκηση αυτών. Γι’ αυτό το λόγο, ορισμένες από τις νέες αρμοδιότητες αναμένεται
να αναληφθούν εξολοκλήρου από τους Δήμους από την 1-1-2013(35).
Ωστόσο, το κυριότερο ερώτημα που μας απασχολεί είναι: τι αλλάζει για τις μικρές
επιχειρήσεις; Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι δεν αλλάζουν πολλά
πράγματα καθώς πολλές από τις «νέες» αρμοδιότητες των Δήμων αποτελούν στην
ουσία μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων(36). Έτσι, αντί κανείς να πρέπει να απευθυνθεί για κάποια – κατά τ’ άλλα
γνωστή του διαδικασία – στη Νομαρχία, απευθύνεται στις υπηρεσίες του Δήμου.
Ναι, αλλά πώς θα γνωρίζει ο καθένας από ποιον φορέα τελικά παρέχεται η
υπηρεσία που τον ενδιαφέρει; Προβλέποντας αυτή τη δυσκολία ο νομοθέτης, ήδη
από το 2006, είχε προβεί σε εξαντλητική(37) αναφορά των αρμοδιοτήτων των Δήμων
και τις είχε κατατάξει σε επτά θεματικούς τομείς(38). Με τον τρόπο αυτό διαβάζοντας
κανείς το νόμο εντόπιζε καταρχάς το θεματικό πεδίο που τον ενδιέφερε και στη συ35.		Πρόκειται για τις αρμοδιότητες του ανά χείρας υλικού που είναι σε πλάγια και υπογραμμισμένες.
36.		Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12 παρατείνεται η άσκησή τους από τις Περιφέρειες
μέχρι την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Πρόκειται για τις, όπως ανωτέρω, σε πλάγια
και υπογραμμισμένες αρμοδιότητες.
37.		Εξαντλητική είναι η αναφορά εκείνη που περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις αρμοδιότητες. Συνεπώς, αρμοδιότητα που δεν αναφέρεται ρητά μέσα στον οικείο νόμο, δεν ασκείται από τους Δήμους.
38.		Πρόκειται για τους τομείς: Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Πολιτικής Προστασίας.
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νέχεια αναζητούσε συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Το ίδιο ακριβώς επιδιώχθηκε και
με το Ν.3852/10, με τον οποίο οι νέες πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων κατανεμήθηκαν στις ήδη προβλεπόμενες θεματικές ενότητες. Πόσο πρακτικό είναι αυτό
για τον μικρό επιχειρηματία; Η απάντηση σίγουρα είναι καθόλου, ωστόσο η ρητή
αναφορά των αρμοδιοτήτων στο νόμο δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τον κάθε
συναλλασσόμενο. Με αυτή την ενότητα επιδιώκεται η αναφορά των κυριότερων
νέων αρμοδιοτήτων που πιθανόν να σε ενδιαφέρουν, παράλληλα με την κατηγοριοποίησή τους σε θεματικούς τομείς ώστε να είσαι σε θέση να τις εντοπίσεις ακόμα
και στο νόμο(39).

2.1.1. Χορήγηση Αδείων
Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον

• εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων,
σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
Θεματικός Τομέας: Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων

• εγκατάστασης κεραίας σταθμού στην ξηρά(40) και επιβολή κυρώσεων στους
παραβάτες,
• εγκατάστασης φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και έλεγχος της λειτουργίας αυτών,
• ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων,
καθώς και διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων,
• των τεχνικών επαγγελματικών αδειών που αφορούν στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων (41),
• τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων,
• εκγυμναστών (ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών) καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.

39.		Οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους Δήμους αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 94 του
Ν.3852/10. Στους τομείς της Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Πολιτικής Προστασίας δεν μεταφέρθηκαν νέες αρμοδιότητες.
40.		Σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του Ν. 2075/92 (ΦΕΚ 129/Α΄), όπως ισχύει.
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41.		Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του ΠΔ 78/06 (ΦΕΚ 80 / Α’) και των σχετικών ΚΥΑ
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Θεματικός Τομέας: Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη(42)

• ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και
σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς,
• ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών,
• λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων
που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
Θεματικός Τομέας: Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

• ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών
σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής
δωματίου)(43).
Θεματικός Τομέας: Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία (44)

• λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων.
Κρατικές Αρμοδιότητες(45)

• ίδρυσης και λειτουργίας λαϊκών (πλην Ν. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης) και κυριακάτικων αγορών (για αυτές οι Δήμοι επιφορτίζονται και με τη
χορήγηση άδειας συμμετοχής),
42.		Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης προωθείται ενεργά η ενδυνάμωση
του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας όσο και της
Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, διευρύνεται το πλαίσιο παρέμβασης των Δήμων στην εφαρμογή
προνοιακού χαρακτήρα πολιτικών, ενώ στο πεδίο των πολιτικών δημόσιας υγείας προβλέπεται
η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τις ΔΥΠΕ,
στους δήμους, με ιδιαίτερη έμφαση στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.). Η μεταφορά
αρμοδιοτήτων, αντίστοιχων υπηρεσιών και οργανικών θέσεων με παράλληλη μετάταξη του υπηρετούντος προσωπικού, θα γίνει με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί το αργότερο εντός
διετίας.
43.		Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 16/66 (ΦΕΚ 7/Α’).
44.		Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» εισάγεται νέος ξεχωριστός τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, στο πλαίσιο επιδίωξης ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης σύνδεσης
των δήμων με τα προβλήματα των αγροτών της χωρικής τους αρμοδιότητας. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού ιδρύονται Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) με την έμφαση να δίνεται στις αναπτυξιακές πολιτικές. Στο πλαίσιο τούτο μεταβιβάζεται πλήθος αρμοδιοτήτων, οι οποίες
ασκούνταν μέχρι την έκδοση του Ν.3852/10 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η άσκησή τους
θα εκκινήσει από 1-1-2013 με σκοπό να έχει ήδη εξασφαλισθεί η αναγκαία λειτουργική και επιχειρησιακή ετοιμότητα των νέων δομών των υπηρεσιών των Δήμων.
45.		Όπως προβλέπεται από την παράγραφο ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι
Δήμοι ασκούν κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους ανατέθηκαν για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, βάσει της αρχής της εγγύτητας.
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Παράδειγμα
Για να γίνει πιο κατανοητό το ανωτέρω χρήσιμο είναι ένα παράδειγμα. Θυμάσαι ποιος
ήταν αρμόδιος για τον έλεγχο κάθε εμπορικής δραστηριότητας στις λαϊκές αγορές;
Ακόμη κι αν δεν αναπτύσσεις τέτοιου είδους δραστηριότητα σίγουρα έχει τύχει να
ακούσεις σε κάποιο δελτίο ειδήσεων για τα «κλιμάκια της Νομαρχίας» που ανακάλυψαν για παράδειγμα ληγμένα προϊόντα, μετά από επιτόπιο έλεγχο σε κάποια λαϊκή
αγορά. Η αρμοδιότητα τούτη μεταβιβάζεται στους Δήμους όπως και η συγκρότηση
επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
• ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου),
• άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (καθορίζουν επίσης τον ανώτατο
αριθμό των αδειών στο δήμο(46)),
• σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής) καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος,
• εκμετάλλευσης περιπτέρων,
• άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και
ποδιών, καθώς και συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου,
• λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου, ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων,
• οργάνωσης εκθέσεων (εκτός διεθνών), ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους
και εποπτεία,
• καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων/υπαίθριων/ μικτών μόνιμα/
προσωρινά.

2.1.2 Ρύθμιση Εμπορικών κι άλλων Δραστηριοτήτων
Θεματικός Τομέας: Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων

• σύσταση Επιτροπής φιλικού διακανονισμού για επίλυση διαφορών μεταξύ
προμηθευτών, καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών,
• καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και
των αρτεργατώv,
• χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.
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46.		Καθώς και τη συγκρότηση – με απόφαση δημάρχου – της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
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Θεματικός Τομέας: Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη

• ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων
υγείας,
• επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας
για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων,
• παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
Κρατικές Αρμοδιότητες

• καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων,
• δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης
ακινήτων.

2.1.3 Βιομηχανικές Χρήσεις
Θεματικός Τομέας: Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία

• παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και μελέτη των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων(47),
• εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για
μονάδες στους τομείς Αλιείας,
• σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.

2.1.4 Έλεγχος – Εποπτεία
Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον

• προέλεγχος έκδοσης και έκδοση οικοδομικών αδειών,
• έλεγχος όλων των απαραίτητων στοιχείων (αρχιτεκτονικών, στατικών, υδραυλικών, φορολογικών κ.ά.) για έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων(48),
• διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της ποιότητας των
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος και των προϊόντων τσιμέντου.
47.		Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2545/97 (ΦΕΚ 254/Α΄).
48.		Κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 78/06 (ΦΕΚ 80/Α’).
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Θεματικός Τομέας: Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη

• των ιδιωτικών παιδικών σταθμών και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών
εξοχών.

2.1.5 Δια Βίου Μάθηση
Θεματικός Τομέας: Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

• εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο πλαίσιο του
αντίστοιχου περιφερειακού σχεδιασμού.

2.1.6 Γνωμοδοτήσεις
Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον

• για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς
και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων και προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων
και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.

2.1.7 Εξουσιοδοτήσεις
Θεματικός Τομέας: Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων

• σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων, για τη διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων
(ΚΕΚ) καθώς και παρακολούθηση και έλεγχο των Κέντρων αυτών,
• θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων
οχημάτων.

2.1.8 Άλλες Αρμοδιότητες
Θεματικός Τομέας: Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία
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• μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής που αφορούν στη γεωργία,
την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών, που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
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2.2 Οι νέες Αρμοδιότητες των Περιφερειών
Με σκοπό τη θωράκιση των ασκούμενων από τις Περιφέρειες αρμοδιοτήτων
και την αποφυγή φαινομένων σύγχυσης αναφορικά με το αρμόδιο όργανο για την
άσκηση ορισμένης αρμοδιότητας, επιδιώχθηκε με το Ν. 3852/10, πέραν της θεματικής κατηγοριοποίησης(49) και η αναλυτική καταγραφή τους(50). Η πιο σημαντική
ωστόσο αλλαγή που σχετίζεται με τη σημερινή αιρετή Περιφέρεια είναι η ανάληψη,
στη θέση της παλαιότερης κρατικής Περιφέρειας, του συνόλου του αναπτυξιακού
σχεδιασμού της περιοχής είτε αυτός αφορά στο μεσοπρόθεσμο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα είτε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε κυρίως στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ(51).

2.2.1 Αναπτυξιακός Προγραμματισμός(52)
Θεματικός Τομέας: Προγραμματισμός – Ανάπτυξη

• διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των
περιφερειακών οργάνων, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως
αυτή οριοθετείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), περιλαμβάνοντας τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ),
• συνεργασία με φορείς της περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας,

49.		Το σύνολο των ασκούμενων από τις περιφέρειες δράσεων εντάσσεται σε διακριτούς θεματικούς τομείς υπό τους τίτλους: 1. Προγραμματισμός - Ανάπτυξη, 2. Γεωργία - Κτηνοτροφία, 3. Φυσικοί Πόροι
- Ενέργεια - Βιομηχανία, 4. Απασχόληση - Εμπόριο - Τουρισμός, 5. Μεταφορές - Επικοινωνίες, 6. Έργα
- Χωροταξία - Περιβάλλον, 7. Υγεία, 8. Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, 9. Πολιτική Προστασία και
Διοικητική Μέριμνα.
50.		Επισημαίνεται ότι οι Περιφέρειες μέχρι 31-12-2012 θα εξακολουθήσουν ν’ ασκούν τις αρμοδιότητες των παραγράφων 1 (υπ’ αριθμ. 27-30), 2 (30-40), 3 (Β26-34), 5 (8-84) του άρθρου 94, του
Ν. 3852 έως ότου αυτές περιέλθουν στους Δήμους, στο πλαίσιο αυτοδύναμης άσκησής τους από
τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας.
51.		Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013.
52.		Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια διατυπώνει προτάσεις προς τους κεντρικούς κρατικούς φορείς για
το μεσοπρόθεσμο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και ιδιαίτερα για μέτρα και έργα του που την
αφορούν. Συντονίζει, επίσης, τους φορείς εκτέλεσης και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής
του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας.
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• τελική διαμόρφωση του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου (μεριμνά για την έγκριση και την παρακολούθηση της
εκτέλεσής του)(53),
• σύσταση περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών οι οποίες γνωμοδοτούν
για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου,
• εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών.
Θεματικός Τομέας: Γεωργία – Κτηνοτροφία(54)

• κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής,
• σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και πρόταση για την ένταξή τους σε τομεακά
εθνικά προγράμματα,
• έγκριση, έλεγχος, πληρωμή και παραλαβή σχετικών έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου,
• εκπόνηση γεωργοτεχνικών, γεωργοοικονομικών και εδαφολογικών μελετών.
Θεματικός Τομέας: Φυσικοί Πόροι – Ενέργεια – Βιομηχανία

• ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών
προγραμμάτων, δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες και οι επί μέρους εγκρίσεις,
• συνεργασία με αρμόδιους συλλογικούς φορείς και Επιμελητήρια για την εξέταση θεμάτων, τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, για την
υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηματικών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια.

53.		Πολύ σημαντική για την εδραίωση του νέου ρόλου της Περιφέρειας στην περιφερειακή ανάπτυξη, είναι η πρόβλεψη του νόμου σύμφωνα με την οποία προκειμένου η Κρατική Διοίκηση να
εκδώσει οποιαδήποτε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά στην αειφόρο ανάπτυξη, τα ρυθμιστικά
ή χωροταξικά ή πολεοδομικά σχέδια και τις αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων και λοιπών
δραστηριοτήτων, οφείλει να ζητά τη γνώμη των οικείων αιρετών συλλογικών οργάνων των περιφερειών.
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54.		Ως προς τον πρωτογενή τομέα της ανάπτυξης (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), μεταβιβάζεται στις
Περιφέρειες ένα σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων που ασκούσαν προηγουμένως οι κρατικές
Περιφέρειες και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ως εκ τούτου, η περιφέρεια καθίσταται βασικός
πυλώνας του ετήσιου και πολυετούς αναπτυξιακού σχεδιασμού στους ανωτέρω τομείς.
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Θεματικός Τομέας: Απασχόληση – Εμπόριο – Τουρισμός

• συνεργασία με τον ΕΟΤ και τους Δήμους για το σχεδιασμό της τουριστικής
προβολής και ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Θεματικός Τομέας: Έργα – Χωροταξία – Περιβάλλον

• κατασκευή, συντήρηση, ανακαίνιση οδών και εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών,
• σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών κτιριακών ή ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων,
• αντιμετώπιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας,
• κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων, και συναφείς αρμοδιότητες.

2.2.2 Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Θεματικός Τομέας: Προγραμματισμός – Ανάπτυξη

• λειτουργία βάσης δεδομένων των ΜΜΕ κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας,
• διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξή τους προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
• πληροφόρηση και υποβοήθησή τους σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την
ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.
Θεματικός Τομέας: Φυσικοί Πόροι – Ενέργεια – Βιομηχανία

• σειρά προγραμμάτων αξιοποίησης από τις μικρές επιχειρήσεις των ήπιων
μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμία),
• παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων
του Υ.Π.Ε.Κ.Α.(55).
Θεματικός Τομέας: Απασχόληση – Εμπόριο – Τουρισμός

• έγκριση ή απόρριψη ομαδικών απολύσεων εργαζομένων,
• κατ’ εξαίρεση λειτουργία επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεων και παροχής εργασίας την Κυριακή.

55.		Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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2.2.3 Ιδιωτικές Επενδύσεις
Θεματικός Τομέας: Προγραμματισμός – Ανάπτυξη

• αξιολόγηση και προώθηση επενδυτικών προτάσεων από ιδιωτικές επιχειρήσεις,
• συγκρότηση περιφερειακών οργάνων ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων,
• παρουσία στην καταβολή της επιχορήγησης της επένδυσης και πιστοποίηση
της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας,
• καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων.

2.2.4 Χορήγηση Αδειών
Θεματικός Τομέας: Φυσικοί Πόροι – Ενέργεια – Βιομηχανία
Υποτομέας Ορυκτού Πλούτου

• μεταλλευτικών ερευνών,
• εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία αδρανών υλικών, αργίλλων, και σχιστολιθικών πλακών,
• εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού λατομείων αδρανών υλικών και συναφείς ρυθμίσεις, που σχετίζονται με
την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αλλά και
• καθορισμός και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών.
Υποτομέας Ενέργειας

• εγκατάστασης, για ίδια χρήση, ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης
χώρων,
• και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και
• επέκταση σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(56).
Υποτομέας Βιομηχανίας

• ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών, που οριοθετούνται από τις διατάξεις
του ν. 3325/2005,
• σειράς τεχνικών επαγγελματικών αδειών, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις των
άρθρων 1 και 4 του ΠΔ 78/06,
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56.		Καταργήθηκε με την παρ. 3στ του άρ. 195 του Ν.4001/ 11.
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• ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων,
• μηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια.
Θεματικός Τομέας: Μεταφορές – Επικοινωνίες
Υποτομέας Μεταφορών

• έκδοση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών
καυσίμων – υγραερίων και μικτών πρατηρίων(57) και πλυντηρίων, λιπαντηρίων και σταθμών αυτοκινήτων(58),
• άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων,
• κατ’ εξαίρεση οριστικών αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία
πραγματοποιούν στην Ελλάδα σημαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις, οι
οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους.
Υποτομέας Επικοινωνιών

• εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμών CB και άσκησης συναφών αρμοδιοτήτων,
• κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών
σταθμών ασυρμάτου.
Θεματικός Τομέας: Έργα – Χωροταξία – Περιβάλλον

• για την εναπόθεση ή αποθήκευση αποβλήτων, που περιέχουν αμίαντο.
Θεματικός Τομέας: Υγεία – Πρόνοια

• ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, η αναθεώρηση, ανάκληση και η
έγκριση της μεταβίβασής τους καθώς και η εποπτεία – έλεγχος, παράλληλα με
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των παρεχομένων υπηρεσιών
υγείας από αυτές,
• ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και μονάδων αδυνατίσματος,
• έκδοσης άδειας εισαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς, γενικά, όπως και
• εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές εφαρμογές.
57.		Σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 118/06 (ΦΕΚ 119/ Α΄), 595/84 (ΦΕΚ 218/ Α΄).
58.		Κατά το άρθρο 23 του ΠΔ 455/76 (ΦΕΚ 169/ Α΄).
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2.2.5 Έγκριση
Θεματικός Τομέας: Φυσικοί Πόροι – Ενέργεια – Βιομηχανία

• των περιβαλλοντικών όρων για βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις,
• ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων για επαρχιακές βιομηχανίες και βιοτεχνίες αλλά και εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους.
Θεματικός Τομέας: Έργα – Χωροταξία – Περιβάλλον

• στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων,
έγκριση και έλεγχος της πορείας υλοποίησης του αντίστοιχου Περιφερειακού
Σχεδιασμού(59).

2.2.6 Έλεγχος – Εποπτεία
Θεματικός Τομέας: Απασχόληση – Εμπόριο – Τουρισμός

• των ανωνύμων εταιρειών (ίδρυση, λειτουργία, λύση κ.ά. περί ανωνύμων
εταιρειών),
• στον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών,
• και επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές και συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής προστίμων, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή.

2.2.7 Επιβολή Κυρώσεων
Θεματικός Τομέας: Φυσικοί Πόροι – Ενέργεια – Βιομηχανία

• σε όσους ιδρύουν, επεκτείνουν, εκσυγχρονίζουν και λειτουργούν βιομηχανίες
και βιοτεχνίες, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
Θεματικός Τομέας: Απασχόληση – Εμπόριο – Τουρισμός

• σε εργοδότες, βάσει εισήγησης της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Θεματικός Τομέας: Μεταφορές – Επικοινωνίες

• στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας ερασιτεχνικών και ραδιοσταθμών CB(60).
59.		Αντικατάσταση με την παρ. 7 του άρ. 57 του Ν.4042/12.
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60.		Αντικατάσταση με την παρ. 1ε του άρ. 80 του Ν.4070/12.
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Θεματικός Τομέας: Υγεία – Πρόνοια

• σε ιατρούς και οδοντίατρους, κατά τις προβλέψεις του ΠΔ 470/83 (ΦΕΚ 179/ τ. Α’),
• σε ιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς, που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές.

2.2.8 Κατάρτιση
Θεματικός Τομέας: Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός

• λειτουργική υποστήριξη των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, περιλαμβανομένης της θεματικής εξειδίκευσης του αντικειμένου τους,
• κατάρτιση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης,
• εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, νέας γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και
• υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής
ενσωμάτωσης ανέργων.

2.2.9 Γνωμοδοτικές Αρμοδιότητες
Θεματικός Τομέας: Έργα – Χωροταξία – Περιβάλλον

• παροχή γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη χωροθέτηση ΒΙΟΠΑ,
καθώς και καθ’ όλη τη διαδικασία κατάρτισης των Περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων,
• παροχή γνώμης για την οριοθέτηση εκτάσεων ως ΠΟΑΠΔ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων).
Θεματικός Τομέας: Απασχόληση – Εμπόριο – Τουρισμός

• διατύπωση γνώμης – από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας
– για την ίδρυση εμπορευματικού κέντρου.

2.2.10 Ζητήματα Μεταφορών
Θεματικός Τομέας: Μεταφορές – Επικοινωνίες

• διενέργεια περιοδικών τεχνικών ελέγχων μηχανοκινήτων οχημάτων από τα
Δημόσια ΚΤΕΟ κάθε νομού,
• καθορισμός του αριθμού νέων επιβατηγών δημόσιας χρήσης για την αντιμετώπιση των μεταφορικών αναγκών κάθε νομού,
• τήρηση μητρώου αδειών ΕΔΧ (αυτοκινήτων και οδηγών).
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Σύνοψη
Ο νέος νόμος έρχεται να επιβεβαιώσει το προφανές: τις κρατικές υποθέσεις διαχειρίζεται η Κρατική Διοίκηση – Κεντρική και Αποκεντρωμένη – και τις τοπικές
υποθέσεις οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Δήμοι και Περιφέρειες. Αυτό
το τόσο απλό κριτήριο πρέπει να αποτελεί τον οδηγό σου, για την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτησή σου.
Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» προέβλεψε νέα όργανα διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών. Σκοπός των οργάνων αυτών είναι να συμβάλλουν στη
βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη παράλληλα με την άσκηση πολιτικού ελέγχου σε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
«Συμπαραστάτη του Δημότη / Πολίτη και της Επιχείρησης», που λειτουργεί στο
πλαίσιο Δήμων και Περιφερειών αντίστοιχα, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των
Ελλήνων πολιτών και επιχειρηματιών μέσα από την ενίσχυση του ελέγχου στους
ΟΤΑ. Η επιτυχής λειτουργία αυτών των νέων θεσμών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ουσιαστική ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, μέσω του νέου ρόλου που αναλαμβάνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες επιδιώκεται ένα νέο αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης που θα λειτουργεί πιο
κοντά προς τον πολίτη και θα στοχεύει στην ενθάρρυνση των τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
Προς αυτή την κατεύθυνση μεταβιβάστηκαν οι νέες αρμοδιότητες που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, δεδομένου του έντονα αναπτυξιακού χαρακτήρα
που αποκτούν οι νέοι ΟΤΑ – και πολύ περισσότερο ο θεσμός της Περιφέρειας χάριν
μεταβίβασης της αρμοδιότητας διαχείρισης των κοινοτικών πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη – αναμένονται σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση:
• της ορθολογικότερης διαχείρισης των δημόσιων πόρων,
• της αξιοποίησης των τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
• της ανταπόκρισης σε τοπικές ανάγκες.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1ης Υποενότητας
1.	Ποια είναι τα νεοσύστατα όργανα του νέου συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων;
2.	Ποιος είναι αρμόδιος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους Δήμους;
3.	Η λειτουργία των νέων ΟΤΑ ενδυναμώθηκε με την πρόβλεψη οργάνων διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών. Ποια είναι αυτά και με τι ζητήματα ασχολούνται;
4.	Τι σημαίνει ο όρος «ενδοδημοτική αποκέντρωση»;
5.	Ποια όργανα είναι υπεύθυνα για τη δημοτική αποκέντρωση;
6.	Πώς διασφαλίζεται το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου;
7.	Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για τα οικονομικά της Περιφέρειας και ιδιαίτερα για την
εισήγηση του προϋπολογισμού για ψήφιση και τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και
των διαγωνισμών;
8.	Η αιρετή Περιφέρεια λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την ισότητα των φύλων μέσα
από τη θέσπιση διακριτού οργάνου υπό τον τίτλο αυτό. Ποιο είναι το αντικείμενο της
Περιφερειακής Επιτροπής των Φύλων;

2ης Υποενότητας
1.	Ποιοι είναι οι επτά θεματικοί τομείς στους οποίους κατανέμονται οι αρμοδιότητες των
Δήμων;
2.	Η θεματική ενότητα της «Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων» περιλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας χορήγησης άδειας λειτουργίας για
πολλά επαγγέλματα από τους Δήμους. Ποια είναι αυτά;
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3.	Λαμβάνεται πρόνοια από τους νέους Δήμους για την προώθηση μορφών αγροτουρισμού (σύνδεσης αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης); Ποια είναι η νέα
δομή που προβλέπει το πρόγραμμα «Καλλικράτης» για την εν γένει προώθηση της
αγροτικής ανάπτυξης;
4.	Σε ποιους τομείς κατηγοριοποιούνται οι μεταβιβαζόμενες με τον «Καλλικράτη» στις
Περιφέρειες αρμοδιότητες;
5.

Με το νέο νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια αναδεικνύεται ως κατεξοχήν αρμόδια για την τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, ποιες είναι
οι αρμοδιότητες προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων που της ανατίθενται;

6.	Υπό τη θεματική ενότητα της βιομηχανίας παραχωρούνται στην Περιφέρεια ιδιαίτερα
σημαντικές αρμοδιότητες για τη λειτουργία και την εν γένει ανάπτυξη του τομέα. Για
ποιες αρμοδιότητες πρόκειται;
7.	Πέραν της υλοποίησης προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ανέργων οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν πλήθος αρμοδιοτήτων
στον τομέα της Απασχόλησης. Ποιες είναι αυτές;
8.	Ποιες είναι οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες από το κράτος στην αιρετή Περιφέρεια
στον τομέα της υγείας;

	Ασκήσεις
Α. Σωστό – Λάθος
1ης Υποενότητας
1.	Ο Δήμαρχος είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη όλων των αποφάσεων των Δήμων.
Σωστό

Λάθος

2.	Το δημοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Σωστό

Λάθος

3.	Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, να εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων όπως και την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων. Η
ίδια αποφασίζει και για την οριστική αφαίρεση των ανωτέρω.
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Σωστό

Λάθος
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4.	Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος
της τελευταίας, δεν συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν αυτό λαμβάνει απόφαση για ζήτημα σχετικό με τις αντίστοιχες κοινότητες.
Σωστό

Λάθος

5.	Οι δημοτικές κοινότητες του «Καλλικράτη» συστάθηκαν στη θέση των παλαιότερων
δημοτικών διαμερισμάτων των μεγάλων Δήμων (με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων) και των συνενούμενων με τον «Καποδίστρια» ΟΤΑ (με πληθυσμό έως 2.000
κατοίκους). Αντίστοιχα, οι τοπικές κοινότητες συστήνονται στη θέση των δημοτικών/
τοπικών διαμερισμάτων με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.
Σωστό

Λάθος

6.	Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή
της αναπτυξιακής πολιτικής της περιφέρειας αναλαμβάνοντας την ευθύνη έγκρισης
και παρακολούθησης κάθε αναπτυξιακού προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Σωστό

Λάθος

7.	Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον «Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης» ή στον «Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης»,
αναιρεί το δικαίωμα να απευθυνθείς για το ίδιο ζήτημα και σε άλλη ελεγκτική αρχή ή
όργανο.
Σωστό

Λάθος

8.	Η Εκτελεστική Επιτροπή, αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της εφαρμογής
της περιφερειακής πολιτικής απαρτίζεται από τον Περιφερειάρχη και το Περ. Συμβούλιο.
Σωστό

Λάθος

2ης Υποενότητας
1.

Με τον «Καλλικράτη» ανατίθεται στους Δήμους σωρεία πρόσθετων αρμοδιοτήτων
που αφορούν στην πολιτική ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής, υπό τη θεματική ενότητα: «Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία».
Σωστό

Λάθος

2.	Στον τομέα της «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» μεταφέρονται στους Δήμους αρμοδιότητες που αφορούν στη χορήγηση διαφόρων επαγγελματικών αδειών
σχετικών με τον χώρο.
Σωστό

Λάθος
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3.	Οι Δήμοι έχουν επιφορτιστεί με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε όλα της τα
στάδια ενώ, οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης και τη χωροθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων.
Σωστό

Λάθος

4.	Η σύσταση «επιτροπής φιλικού διακανονισμού» για την επίλυση των διαφορών μεταξύ προμηθευτών, καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών είναι αρμοδιότητα που
έχει ανατεθεί με τον «Καλλικράτη» στους ΟΤΑ β’ βαθμού (Περιφέρειες).
Σωστό

Λάθος

5.	Σε σημαντικό βαθμό, κριτήριο διαχωρισμού των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων ανά
βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσε η τοπική διάσταση της άσκησής τους.
Σωστό

Λάθος

6.	Η σημαντικότερη αλλαγή που συντελέστηκε με τον «Καλλικράτη» είναι η μεταβίβαση
της αρμοδιότητας διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το αποκεντρωμένο επίπεδο της κρατικής διοίκησης στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση β’ βαθμού.
Σωστό

7.

Λάθος

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον υποτομέα της ενέργειας περιλαμβάνονται όσες αφορούν στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων ή της παρακολούθησης αντίστοιχων αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΥΠΕΚΑ.
Σωστό

Λάθος

8.	Η τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Περιφέρειας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές της αρμοδιότητες. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια συνεργάζεται
άμεσα με το Υπουργείο Τουρισμού.
Σωστό

Λάθος

Β. Πολλαπλής επιλογής
1ης Υποενότητας
1.	Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια:
α)	για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο «Χάρτας δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων» και «Οδηγού του δημότη για
τις υπηρεσίες του Δήμου»
β)	για τη σύνταξη «Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών» και «Κανονισμού διαβούλευσης»
γ) όλων των ανωτέρω
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δ) κανένα από τα ανωτέρω
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

|

Γ|

• Η νέα διοικητική δομή της χώρας και τι αλλάζει με αυτήν. Νέες αρμοδιότητες

2.	Ο ρόλος του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» είναι:
α)	η λήψη καταγγελιών – αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων και η
διαμεσολάβηση για την επίλυση των προβλημάτων με το Δήμο,
β)	η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για την επίλυση των διαφορών,
γ)	η ανάρτηση στο διαδίκτυο ετήσιας έκθεσης και ειδικών προτάσεων
για ζητήματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση των καταγγελιών,
δ) όλα τα παραπάνω.

3.	Στο πλαίσιο της νέας δομής και λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων ο «Καλλικράτης» προβλέπει τη συγκρότηση Επιτροπών – από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο
– για την επεξεργασία και εισήγηση στο τελευταίο εξειδικευμένων θεμάτων. Στις
Επιτροπές αυτές συμμετέχουν:
α) ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι,
β)	δημοτικοί σύμβουλοι, υπάλληλοι του δήμου, ιδιώτες εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής,
γ) ο πρόεδρος της δημοτικής / τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπός της,
δ) κανένας από τους ανωτέρω.

4.

To συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας:
α)	προτείνει τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
β)	ορίζει την τιμή πώλησης ακίνητης περιουσίας της κοινότητας,
γ)	αποφασίζει την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων,
επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων,
δ) τα (α) και (γ)

5.	Η Συνέλευση κατοίκων Τοπικής Κοινότητας σε συνεδρίασή της, τουλάχιστον μία
φορά τον χρόνο, προτείνει δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από το Δήμο και αφορούν σε ζητήματα:
α)	εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής και ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
β)	προϋπολογισμού, συμβάσεων και δημοπρασιών,
γ)	τουριστικής προβολής του Δήμου και έργων που πρέπει να υλοποιηθούν,
δ) όλα τα ανωτέρω.
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6.

Για την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων αλλά κυρίως για την εδραίωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ο «Καλλικράτης» αναθέτει στον Περιφερειάρχη την ευθύνη για:
α)	την παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων ενώπιον
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής,
β)	την κοινοποίηση του ανωτέρω απολογισμού στον Υπουργό Εσωτερικών,
γ)	την παρουσίαση του προϋπολογισμού της περιφέρειας στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής,
δ) όλα τα ανωτέρω.

7.	Οι αντιπεριφερειάρχες διακρίνονται σε «τοπικούς» και «θεματικούς». Οι αρμοδιότητες των πρώτων αφορούν:
α)	στη διοίκηση και εποπτεία των υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια
της περιφερειακής ενότητας,
β)	στην εκτέλεση των αποφάσεων του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την
περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι,
γ)	στην εισήγηση προτάσεων για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της
περιφερειακής ενότητας,
δ) τα (α) και (β).

8.	Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από τους δημάρχους της περιφέρειας και έως 20 εκπροσώπους:
α)	των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών που εκλέγονται στην
οικεία περιφέρεια,
β)	των οικονομικών και κοινωνικών οργανώσεων, εκείνων της Κοινωνίας πολιτών και των κρατικών υπηρεσιών της περιφέρειας, της
αποκεντρωμένης διοίκησης και των πολιτών,
γ) κανένα από τα ανωτέρω,
δ) όλα τα ανωτέρω.

2ης Υποενότητας
1.	Οι Δήμοι στο πλαίσιο άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων έχουν επιφορτιστεί με:
α)	τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και τον καθορισμό
του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων,
β)	τη χορήγηση αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου αλλά
και λαϊκών / κυριακάτικων αγορών (πλην εκείνων των Ν. Αθηνών –
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης),
γ)	τη χορήγηση αδειών λειτουργίας κάθε είδους έκθεσης (πλην των διεθνών), ειδικότερα και των εκθέσεων βιβλίου,
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δ) όλα τα ανωτέρω.
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2.	Η θεματική ενότητα του «Περιβάλλοντος» περιλαμβάνει μία σειρά ιδιαίτερα σημαντικών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τους Δήμους, όπως:
α) ο προέλεγχος και η έκδοση οικοδομικών αδειών,
β)	ο έλεγχος όλων των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων,
γ)	η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων για γεωκτηνοτροφικές - πτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, γεωργικών, αλιευτικών εφοδίων και προϊόντων,
δ) όλα τα ανωτέρω.

3.	Στον τομέα της «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα των Δήμων για:
α)	χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών
σταθμών,
β)	χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ωδείων, χορωδιών, μουσικών σχολών, κ.ά.
γ) την εκπόνηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης,
δ) των (β) και (γ)

4.	Η νέα θεματική ενότητα υπό τον τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία»
περιλαμβάνει πολύ σημαντικές αρμοδιότητες που ασκούνται από τους Δήμους, μεταξύ των οποίων:
α)	η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις
θερμοκηπίων και για μονάδες αλιείας,
β)	η διαχείριση των κοινοτικών πόρων που αφορούν στην αγροτική πολιτική,
γ)	ο σχεδιασμός των προγραμμάτων περιφερειακής γεωργικής – κτηνοτροφικής – αλιευτικής πολιτικής
δ)	τα (β) και (γ)

5.	Η Περιφέρεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της λειτουργίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, με το Ν.3852/10 καθίσταται αρμόδια για:
α)	τη λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση
και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας,
κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας,
β)	τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς το Υπ. Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
γ)	την πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της
επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους,
δ) όλα τα ανωτέρω.
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6.	Στον τομέα του εμπορίου μεταφέρονται στην Περιφέρεια σημαντικές αρμοδιότητες
των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που σχετίζονται με:
α)	τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών για την προώθηση των ελληνικών εμπορικών δραστηριοτήτων,
β)	την εν γένει εποπτεία του εμπορίου (έλεγχος τιμών – προσφορών,
επιβολή κυρώσεων),
γ)	τη χορήγηση αδειών άσκησης εμπορικών επαγγελμάτων,
δ)	τη χορήγηση άδειας για την ίδρυση εμπορευματικού κέντρου.

7.	Αναφορικά με τον τομέα των μεταφορών η περιφέρεια αναλαμβάνει σειρά αρμοδιοτήτων που αφορούν:
α)	στην έκδοση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων - υγραερίων
β) στην αδειοδότηση των ταξί και την επιλογή του χρωματισμού αυτών,
γ)	στον καθορισμό των στάσεων των λεωφορείων αστικής συγκοινωνίας,
δ) όλα τα ανωτέρω.

8.	Στα θέματα παιδείας η κύρια εμπλοκή της περιφέρειας έχει να κάνει με:
α) την αδειοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων κλάδου,
β) την έκδοση βιβλίων,
γ)	την κατάρτιση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, την εκπόνηση και
εκτέλεση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς
και εκπαίδευσης ενηλίκων,
δ) όλα τα ανωτέρω.
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1ης Υποενότητας
1.	Απάντηση στα: 1.1.1.4, 1.1.1.5 και 1.1.1.6
2.

Α. Σωστό – Λάθος
1ης Υποενότητας

Απάντηση στο 1.1.1.2

3.	Απάντηση στα: 1.1.2.3, 1.1.3.1, 1.1.3.3,
1.2.2.1, 1.2.2.3

1.

Λάθος – παράγραφος 1.1.1.1

2.

Σωστό – παράγραφος 1.1.1.3

4.

Απάντηση στα: 1.1.2

5.

Απάντηση στα: 1.1.2.1, 1.1.2.2., 1.1.2.3

3.	Σωστό – παράγραφος 1.1.1.6 και
1.1.2.1 (εφαρμογή 2η)

6.

Απάντηση στο 1.2.1.4 (εφαρμογή 3η)

4.

7.

Απάντηση στο 1.2.1.5

8.

Απάντηση στο 1.2.2.3

5.	Σωστό – παράγραφος 1.1.2
(υποσημείωση 15)
6.

2ης Υποενότητας

Λάθος – παράγραφος 1.1.2.2

Σωστό – παράγραφος 1.2.1.4

1.

Απάντηση στο 2.1

7.	Λάθος – παράγραφος 1.1.3.2 και
1.2.2.2

2.

Απάντηση στο 2.1.1

8.

3.

Απάντηση στο 2.1.3

2ης Υποενότητας

4.

Απάντηση στο 2.2

1.	Σωστό – παράγραφος 2.1.1, 2.1.3, 2.1.8

5.

Απάντηση στο 2.2.3

2.

Σωστό – παράγραφος 2.1.1

6.	Απάντηση στο 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.7

3.

Σωστό – παράγραφος 2.2 και 2.2.5

7.	Απάντηση στο 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6, 2.2.7,
2.2.9

4.

Λάθος – παράγραφος 2.1.2

5.

Σωστό – παράγραφος 2.1 και 2.2

6.

Σωστό – παράγραφος 2.2.1

7.

Σωστό – παράγραφος 2.2.2

8.

Λάθος – παράγραφος 2.2.1

8.

Απάντηση στο 2.2.4, 2.2.7

Λάθος – παράγραφος 1.2.1.3
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Β. Πολλαπλής επιλογής
1ης Υποενότητας
1.

γ - παράγραφος 1.1.1.4

2.

α - παράγραφος 1.1.3.2

3.

β - παράγραφος 1.1.1.3

4.

δ - παράγραφος 1.1.2.1

5.

γ - παράγραφος 1.1.2.3

6.

δ - παράγραφος 1.2.1.1

7.

δ - παράγραφος 1.2.1.2

8.

β - παράγραφος 1.2.2.1

2ης Υποενότητας
1.

δ - παράγραφος 2.1.1

2.

δ - παράγραφος 2.1.4, 2.1.6

3.

δ - παράγραφος 2.1.1 και 2.1.5

4.

α - παράγραφος 2.1.3

5.

δ - παράγραφος 2.2.2

6.

β - παράγραφος 2.2.6

7.

α - παράγραφος 2.2.4

8.

γ - παράγραφος 2.2.8

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της κατάστασης. Ειδικότερα, μόλις το 21% - ποσοστό που αντιστοιχεί σε 213 Δήμους - είναι πιστοποιημένοι ως προς την επάρκεια διαχείρισης και υλοποίησης
έργων ΕΣΠΑ(61), γεγονός το οποίο αντανακλάται στο μέσο όρο ενταγμένων έργων
στο Γ’ ΚΠΣ(62) - ΟΤΑ με πληθυσμό λιγότερο των 10.000 κατοίκων, 9 έργα ενώ, ΟΤΑ
με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, 94. Η αναπτυξιακή αυτή υστέρηση αντανακλάται επιπλέον και στο μέσο όρο του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων.
Όταν οι μεγάλοι Δήμοι εντάσσουν κατά μέσο όρο έργα των 36 και 37 εκατ.€, οι μικροί ΟΤΑ δαπανούν για τα έργα τους 2 με 2,5 εκατ.€ κατά μέσο όρο, ενώ ακόμα και
Δήμοι με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους περιορίζονται σε έργα με προϋπολογισμό περί τα 20εκατ.€.

Εφαρμογή 1η

Με τον «Καλλικράτη» το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ορίζεται αρμόδιο:
α) για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων
και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής ενώ, προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαί-

Εφαρμογή 2η

61.		Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.
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62.		Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006.
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θριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων
αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.
Ωστόσο, οι ανωτέρω αποφάσεις, που λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών του οικείου συμβουλίου, δεν είναι οι τελικές. Απαιτείται η αποστολή
τους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση
της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την τελική έκδοση των
προβλεπόμενων αποφάσεων.
Με το νέο νόμο εισάγεται μία σημαντική πρόβλεψη
σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία. Ειδικότερα, μετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, με ευθύνη
του γραμματέα, δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και το περιεχόμενό τους. Ο πίνακας αυτός
αναρτάται αναγκαστικά στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας, ενώ η μη δημοσίευσή του συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Επιπρόσθετα, όποιος έχει
ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Εφαρμογή 3η
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	Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
Για την 1η Υποενότητα
1.

2.

Κοτέα, Μ. (2007). Τοπική διακυβέρνηση και αστικοποίηση (Ο εκσυγχρονισμός
της δημοτικής διοίκησης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα). Αθήνα: Διόνικος.
Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο, στηριζόμενο σε πλούσιο αρχειακό υλικό,
αναλύει το θεσμικό πλαίσιο και την εν γένει εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τον 19ο αιώνα, καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για
τις επιδράσεις της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Ενδιαφέρον ωστόσο, παρουσιάζουν και άλλες διαπιστώσεις όπως ότι το σχέδιο
Ιωάννης Καποδίστριας διέπεται από την ίδια αρχή και τους ίδιους στόχους του
πρώτου δημοτικού νόμου του 1833.
Μαΐστρος, Π. (2000). Οι αναπτυξιακοί θεσμοί της αυτοδιοίκησης (Συμβολή στην
ιστορική μνήμη). Αθήνα: Α. Α. Λιβάνη.
Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται μία 25ετή ανασκόπηση στα σημαντικότερα
βήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αποτυπώνονται σημαντικά νομοθετήματα τα οποία συνέβαλαν στην ανάπτυξή της
και παρουσιάζεται το πλήθος των προκλήσεων για τις σύγχρονες τοπικές διοικήσεις όπως η Δημοτική αστυνομία, οι αστικές συγκοινωνίες, οι κοινωνικές πολιτικές και η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
προς τους πολίτες.

Για τη 2η Υποενότητα
1.

Σωτηρέλης, Γ. (2006). Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα: Παπαζήσης.
Πρόκειται για μελέτη η οποία πραγματεύεται τη μεταρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, με αφετηρία τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και τις
ευκαιρίες που προήλθαν από αυτή για την αναδιάταξη του πρώτου και του
δεύτερου βαθμού. Παράλληλα προτείνεται η καθιέρωση μητροπολιτικών συνδέσμων των δήμων της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας. Δεδομένης
της εφαρμογής παρόμοιου οργανωτικού πλαισίου από το πρόγραμμα “Καλλικράτης” ενδιαφέρον παρουσιάζουν συνολικά οι θέσεις του συγγραφέα.
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• Η νέα διοικητική δομή της χώρας και τι αλλάζει με αυτήν. Νέες αρμοδιότητες

	Προτεινόμενες ιστοσελίδες
Σχετικά με την 1η υποενότητα:
• Για να βρεις το Σύνταγμα, οποιοδήποτε νόμο ή πράξη μπορείς να επισκεφτείς
την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείο, στο: www.et.gr
• Πλήθος διευκρινιστικών εγκυκλίων που αφορούν στη λειτουργία των ΟΤΑ μπορείς
να βρεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο: http://www.ypes.gr
• Μία ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος «Καλλικράτης» (επιχειρησιακό
σχέδιο, εγκύκλιοι, νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα εφαρμογής) παρέχεται μέσα
από την ειδική – για αυτό τον σκοπό – ιστοσελίδα που διαμόρφωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο: http://kallikratis.ypes.gr
• Στο διαδικτυακό τόπο του γραφείου του πρωθυπουργού: http://www.opengov.gr
και επιλέγοντας Υπουργείο Εσωτερικών εμφανίζονται παλιότερες και τρέχουσες
διαβουλεύσεις επί νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης. Εκεί και υπό
τον τίτλο Διαβούλευση για το πρόγραμμα «Καλλικράτης» υπάρχουν τα σχόλια και
οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν αναφορικά με το σχέδιο νόμου κατά την περίοδο που η διαβούλευση ήταν σε εξέλιξη.
• Όλες οι επίσημες ιστοσελίδες των Αιρετών Περιφερειών βρίσκονται στο:
http://www.perifereies.gov.gr/. Ειδικότερα, μπορείς να επισκεφθείς τον επίσημο ιστότοπο της Αιρετής Περιφέρειας Αττικής στο: http://www.patt.gov.gr
και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο: http://www.nath.gr
• Αντίστοιχα, στοιχεία για το προφίλ, τις δραστηριότητες, τις πάσης φύσης διακηρύξεις αλλά και τις αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων μπορείς να έχεις στο:
http://www.cityofathens.gr/, του Δήμου Πειραιά στο: http://www.pireasnet.gr/,
και του Δήμου Θεσσαλονίκης στο: http://www.thessaloniki.gr
• Για την εφαρμογή του νόμου σχετικά με την υποχρεωτική ανάρτηση σημαντικού μέρους των αποφάσεων της Διοίκησης στο διαδίκτυο, δημιουργήθηκε η
οικεία ιστοσελίδα που μπορεί να επισκεφθεί κάθε πολίτης για την ενημέρωσή
του στο: http://diavgeia.gov.gr
Σχετικά με τη 2η υποενότητα:
• Μπορείς να αναζητήσεις του νέους ΟΤΑ ανά νομό στο: http://www.okxe.gr/
kallikra/Default.aspx
• Η Ένωση που εκπροσωπεί τους ΟΤΑ α’ βαθμού είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ – ΠΔ 75/11) η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της
πρώην Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) στο:
http://www.kedke.gr
• Η Ένωση που εκπροσωπεί τους ΟΤΑ β’ βαθμού είναι η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ. – ΠΔ 74/11) η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της πρώην
Ένωσης Νομαρχιών Ελλάδας (ΕΝΑΕ) στο: http://www.enae.gr
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• Για μία σε βάθος μελέτη αλλά και κατανόηση του ρόλου και της λειτουργίας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαχρονικά, προτείνεται η πλοήγηση στην ιστοσελίδα
του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στις πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες του, στο: http://www.ita.org.gr
• Σημαντική στην πραγματοποίηση του προγράμματος «Καλλικράτης» υπήρξε η
συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές της παρέχονται
στο: http://www.eetaa.gr

Βιβλιογραφία
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1.
2.
3.
4.

Καραναστάσης, Μ. (2011). Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Αθήνα: Γ.Μ. Καραναστάση.
Σωτηρέλης, Γ., Ξηρός, Α. (2010). Από τη νομαρχιακή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, Αθήνα: Παπαζήσης.
Τσούντας, Κ., Τριανταφυλλοπούλου, Α. (2010). Η οργάνωση και οι λειτουργίες
της κεντρικής διοίκησης & της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αθήνα: Παπαζήσης.
Χρυσανθάκης, Χ. (2010). Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
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Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2009). Μελέτη για την λειτουργική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
Μια πρώτη προσέγγιση της μεταφοράς και ανακατανομής αρμοδιοτήτων στους
προτεινόμενους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αθήνα, Δεκέμβριος 2009:
Παπαζήσης.
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2008). Το Σύστημα Διακυβέρνησης των
νέων Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ - Τελική Έκθεση. Αθήνα, Οκτώβριος 2008.
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Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ Δ

Αδειοδότηση επιχειρήσεων
– Χωροταξικά θέματα
για τις μικρές επιχειρήσεις
(Ευστάθιος Κουρτίδης)

Περίληψη
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σήμερα καταλαμβάνουν το μέγιστο ποσοστό της
παραγωγικής βάσης της χώρας καθώς συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο επιχειρήσεων της
εθνικής οικονομίας. Σημαντική κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν
εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. Για την αδειοδότηση μιας
μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης η εθνική νομοθεσία επιτάσσει μια σειρά αναγκαίων προϋποθέσεων των οποίων η απαρέγκλιτη τήρηση θα προσδώσει στην λειτουργία
της επιχείρησης τον επιβαλλόμενο νόμιμο χαρακτήρα. Προϋπόθεση για την αδειοδότηση
τους είναι ο εφοδιασμός τους με την προσήκουσα άδεια λειτουργίας. Η έκδοση, ωστόσο,
άδειας λειτουργίας δεν αποτελεί το τελικό στάδιο αδειοδότησης της επιχείρησης. Προηγείται σε κάθε περίπτωση η λεγόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή ο προηγούμενος έλεγχος της τήρησης των όρων προστασίας του περιβάλλοντος εκ μέρους του φορέα
της επιχείρησης. Τέλος, βασικό στάδιο για την αδειοδότηση μιας νέας επιχείρησης είναι
η χωροθέτησή της, δηλαδή η εναρμόνιση του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης με
τους ισχύοντες χωροταξικούς και πολεοδομικούς κανόνες, αλλά ακόμη και αυτή η ίδια η
επιλογή του χώρου εγκατάστασης, όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση στα πλαίσια ενός
επιχειρηματικού πάρκου.

Abstract
Small and medium enterprises (SME’s) occupy in our days the greatest proportion of
the productive base of the country because they centralize the main enterprises bulk
of national economy. Important category of small and medium enterprises are the
processing enterprises. For licensing a processing enterprise it is required by national
legislation a series of necessary conditions which, if they strictly followed, will provide to
business operation the mandatory legal status. Condition for licensing is the supply with
the proper authorization, although the authorization isn’t the final stage of a business
license. In any case it is required a prior environmental authorization ie a prior requirements control for the environmental protection. Finally a key step for the licensing procedure is the alignment of business installation space with current town planning and
urban planning rules, but even this very choice of site installation, such as in a Business
Park.
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	Στόχος
Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στον τρόπο
με τον οποίο αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθώς και να τον βοηθήσει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με χωροταξικά θέματα του αφορούν
τις μικρές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο θα περιγραφούν
όλες οι διαδικασίες που επιτάσσει ο νόμος για την απόκτηση άδειας λειτουργίας
μιας επιχείρησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της επονομαζόμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή η τήρηση των όρων και των
προϋποθέσεων για την προστασία του περιβάλλοντος ως σημαντικά προαπαιτούμενα για την τελική αδειοδότηση μιας επιχείρησης. Ακολούθως στην Τρίτη ενότητα περιγράφονται τόσο γενικά όσο και ειδικά χωροταξικά ζητήματα που αφορούν
τις επιχειρήσεις και που άπτονται της επιλογής του χώρου εγκατάστασης τους και
τους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν ώστε η επιλογή αυτή να είναι σύννομη με
τις ισχύουσες διατάξεις. Τέλος στην τέταρτη ενότητα αναλύεται η έννοια του Επιχειρηματικού Πάρκου σε άμεση συσχέτιση με τις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν σε αυτά.

	Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού:
• Σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ Να γνωρίζετε τι είναι η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης.
❑❑ Να γνωρίζετε σε ποιους φορείς και διοικητικές υπηρεσίες πρέπει να
απευθύνεστε για την έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης.
❑❑ Να γνωρίζετε το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση
μιας επιχείρησης.
❑❑ Να ορίζετε την έννοια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
❑❑ Να γνωρίζετε τα απαιτούμενα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
❑❑ Να έχετε γνώση των βασικών χωροταξικών κανόνων που σχετίζονται και
αφορούν μια επιχείρηση κατά την αδειοδότηση της.
❑❑ Να ορίζετε την έννοια του Επιχειρηματικού Πάρκου.
❑❑ Να γνωρίζετε τις προϋποθέσεις και τους όρους για την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στα επιχειρηματικά πάρκα.
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• Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ Να περιγράφετε την διαδικασία απόκτησης άδειας λειτουργίας μιας επιχείρησης.
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• Αδειοδότηση επιχειρήσεων – Χωροταξικά θέματα για τις μικρές επιχειρήσεις

❑❑ Να αναλύετε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των
επιχειρήσεων ανά κατηγορία όχλησης.
❑❑ Να περιγράφετε την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως προαπαιτούμενη της τελικής αδειοδότησης.
❑❑ Να αναλύετε τις απλοποιήσεις που επήλθαν αναφορικά με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.
❑❑ Να περιγράφετε την χωροθέτηση μιας επιχείρησης.
❑❑ Να αναλύετε τα προβλήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εναρμόνιση των όρων εγκατάστασης μιας επιχείρησης με την κείμενη χωροταξική νομοθεσία.
❑❑ Να περιγράφετε τον τρόπο ένταξης μιας επιχείρησης σε Επιχειρηματικό
Πάρκο και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει αυτή η επιλογή.
• Σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ Να κατανοείτε ως ενιαίο σύνολο την διαδικασία για την αδειοδότηση μιας
επιχείρησης.
❑❑ Να αντιλαμβάνεστε την τήρηση βασικών κανόνων και προϋποθέσεων
προκειμένου για την απόκτηση άδειας λειτουργίας μιας επιχείρησης.
❑❑ Να διατυπώνετε κρίσεις για την διαδικασία αδειοδότησης εντοπίζοντας
ενδεχομένως τα προβληματικά της σημεία.
❑❑ Να αντιλαμβάνεστε το προηγούμενο και προαπαιτούμενο για την τελική
αδειοδότηση στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
❑❑ Να κρίνετε την απλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων με το νέο νομοθετικό καθεστώς και να διατυπώνετε κρίσεις επ’ αυτού.
❑❑ Να κατανοείτε ότι η εγκατάσταση μιας επιχείρησης συναρτάται από την
τήρηση χωροταξικών και πολεοδομικών κανόνων και δεν επιλέγεται αυθαίρετα.
❑❑ Να κατανοείτε τα ειδικά χωροταξικά ζητήματα που επηρεάζουν την εγκατάσταση μιας επιχείρησης.

Έννοιες – κλειδιά
Άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, κατηγορίες όχλησης, ν. 3982/2011, αδειοδοτούσα αρχή, προθεσμίες, περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιβαλλοντική έγκριση, απλοποίηση όρων, χρήσεις γής, αμιγής κατοικία, γενική κατοικία, χωροθέτηση, χωρική υπερρύθμιση, επιχειρηματικό πάρκο.
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1. Άδεια Λειτουργίας
1.1

Εισαγωγικά

1.2

Νομικό Καθεστώς

1.3

Ν. 3982/2011
1.3.1. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
1.3.2. Αδειοδοτούσα Αρχή
1.3.3. Προθεσμίες
1.3.4. Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών

1.1. Εισαγωγικά
Η δημιουργία μιας επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού και
ανάπτυξής της καθώς και μια σειρά διαδικασιών για την ίδρυσής της. Μεταξύ των
απαιτήσεων για την ολοκλήρωση της ίδρυσης μιας επιχείρησης, εκτός των προαπαιτούμενων σταδίων για το σκοπό αυτό όπως είναι η νομική σύσταση της επιχείρησης, η επιλογή χώρου, η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο και στον ασφαλιστικό
φορέα, η πρόσληψη προσωπικού κ.ά., είναι και ο εφοδιασμός της με νόμιμη άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας όπως επίσης και η άδεια εγκατάστασης δεν είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης ή η δραστηριότητά τους περιλαμβάνει την χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού υποχρεούνται υπό προϋποθέσεις
να έχουν εφοδιαστεί με την ανάλογη άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας
προκειμένου να λειτουργούν νόμιμα.

1.2. Νομικό καθεστώς

138

Το βασικό νομοθετικό κείμενο που καθορίζει, ή τουλάχιστον καθόριζε μέχρι πρόσφατα, τα κύρια ζητήματα που αφορούν στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων του
τομέα της μεταποίησης (για τις οποίες απαιτείται όπως προαναφέρθηκε άδεια λειτουργίας) είναι ο ν. 3325/2005. Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο οι επιχειρήσεις του
μεταποιητικού τομέα καθώς και οι δραστηριότητες εκείνες που περιλαμβάνουν την
χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού (επαγγελματικά εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες) οφείλουν να εφοδιαστούν με άδεια εγκατάστασης αρχικά για το χρονικό
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διάστημα που διαρκούν οι εργασίες εγκατάστασης της επιχείρησης και στην συνέχεια με άδεια λειτουργίας εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω εργασίες. Η
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εκδίδεται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της
οικείας περιφερειακής ενότητας (πρώην Νομαρχίας). Για την έκδοση ειδικότερα
της άδειας λειτουργίας προβλέπονται διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται πλήθος
υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Χωροθεσίας, Υγείας κ.ά.. Σ’ αυτές τις υπηρεσίες κατατίθενται μελέτες, όπως για παράδειγμα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πραγματοποιούνται αυτοψίες
από αυτές και δίνονται εγκρίσεις προκειμένου η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια χρονοβόρα και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία
όπου ο φορέας της επιχείρησης έρχεται αντιμέτωπος με αρκετές διοικητικές καθυστερήσεις και εμπόδια.

1.3. Ν. 3982/2011
Με τον νόμο 3982/2011, ο οποίος αποτελεί μετεξέλιξη του ν. 3325/2005 διατηρώντας όμως αρκετά στοιχεία του, και ειδικότερα στο δεύτερο μέρος του με τον
γενικό τίτλο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (άρθρα 17-40)
προβλέπονται η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, η μείωση του κόστους για την έκδοση της άδειας και η αποσαφήνιση
των διαδικασιών αδειοδότησης.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι σημαντικότερες προβλέψεις του ως άνω νόμου για τα ζητήματα αδειοδότησης
είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:
• Αλλάζει το μοντέλο αδειοδότησης στη χώρα. Από την λογική του «πρώτα ελέγχω» και «μετά αδειοδοτώ» υιοθετείται το μοντέλο «πρώτα αδειοδοτώ» (υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το Δημόσιο) και «μετά ελέγχω» για τις
δραστηριότητες χαμηλής όχλησης οι οποίες αποτελούν και το 75 με 80% περίπου των αδειοδοτήσεων στη χώρα.
• Καταργείται η άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας, οι οποίες αντικαθίστανται από Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία απλώς θεωρείται ως προς την
παραλαβή της. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) καταργείται
και υποκαθίσταται από Τυποποιημένους Περιβαλλοντικούς Όρους ή Δεσμεύσεις, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, οι οποίοι ενσωματώνονται στην
Υπεύθυνη Δήλωση.
• Προβλέπονται ρυθμίσεις που ορίζουν μεγαλύτερη διάρκεια της Απόφασης
Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) κάτω από προϋποθέσεις που
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διασφαλίζουν την ορθή περιβαλλοντική λειτουργία των επιχειρήσεων (από 5
συνήθως σε 10 έτη, όριο το οποίο αυξάνεται στα 14 έτη για φορείς που έχουν
πιστοποίηση κατά EMAS).
Τίθεται για πρώτη φορά η έγκριση της ΑΕΠΟ σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερόμενου μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δύο μηνών
που θέτει ο νόμος.
Μειώνονται δραστικά και προσδιορίζονται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων η Διοίκηση οφείλει να απαντήσει προς τους επιχειρηματίες που κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια. Προβλέπονται αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.
Δίνεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, μετά από κατάλληλη πιστοποίησή τους, να λειτουργήσουν ως Αδειοδοτούσα Αρχή με τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφέρειας, ως ένας ισοδύναμος μηχανισμός.
Συστήνεται Πανελλαδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για τη διενέργεια, για λογαριασμό της Διοίκησης, περιοδικών επιθεωρήσεων, αλλά και
επιθεωρήσεων κατόπιν καταγγελιών, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης. Το Μητρώο μπορεί να αποτελείται από στελέχη που συγκεντρώνουν το
σύνολο των ειδικοτήτων που αφορούν την αδειοδότηση μιας μεταποιητικής
δραστηριότητας.- Προβλέπεται η δημιουργία και διαρκής ενημέρωση βάσης
χωροταξικών δεδομένων (G.I.S.) με τις χρήσεις γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό να αποσαφηνιστεί το χωροταξικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.
Επιβάλλεται υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο του συνόλου των εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων κάθε μίας επιχείρησης ξεχωριστά, καθώς και τα
αποτελέσματα σχετικών ελέγχων συμμόρφωσης με τους όρους των αδειών
και γενικότερα κάθε άλλης πράξης που σχετίζεται με την αδειοδότηση της μεταποιητικής επιχείρησης.
Προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση Πληροφοριακού Συστήματος στις Περιφέρειες κατά την υποδοχή και την επεξεργασία από τη διοίκηση των αιτήσεων των φορέων, η εν συνεχεία ηλεκτρονική διακίνηση και επεξεργασία του
φακέλου μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και η ηλεκτρονική διασύνδεσή με άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων για την συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών.
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ΕΙΔΙΚΑ:
1.3.1. Άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας
Επιχειρήσεις και δραστηριότητες χαμηλής όχλησης

Α)	1. Τα επαγγελματικά εργαστήρια, 2. οι αποθήκες χαμηλής όχλησης και 3. οι
μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή θερμική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει τα 22 kw και
τα 50 kw αντίστοιχα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας. Για την έναρξη λειτουργία τους υποβάλλεται
στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία συνοδεύεται από τις
απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ
των υστέρων και κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης, έλεγχος ο οποίος αφορά τη θέση,
τη δραστηριότητα, την ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 3982/2011). Έτσι πρώτα αδειοδοτούνται και
κατόπιν ελέγχονται.
Από την πρόβλεψη της απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εξαιρούνται αποθήκες και μονάδες όπως
αυτές αναφέρονται περιοριστικά στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 19 Ν.
3982/2011.
Β)	Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των λοιπών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων.
Μετά την χορήγηση της άδειας και μέσα σε 15 ημέρες η Αδειοδοτούσα Αρχή
διενεργεί επιθεώρηση. Για τη λειτουργία τους υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευμένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους
της άδειας εγκατάστασης. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο
της από την Αδειοδοτουσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας αντί
αδείας. Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται από της υποβολής της δηλώσεως. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται, μέσα σε 15 ημέρες από την κατάθεση
της δήλωσης, να ενεργήσει επιθεώρηση, για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη
των όρων της άδειας εγκατάστασης ή της βεβαίωσης συμβατότητας. Η έκθεση επιθεώρησης κοινοποιείται με ευθύνη της στον φορέα. (άρθρο 19 παρ. 4
Ν.3982/2011).
Επιχειρήσεις και δραστηριότητες μέσης όχλησης

Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων
και δραστηριοτήτων μέσης όχλησης η Αδειοδοτουσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ
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στασης ύστερα από επιθεώρηση. Για την λειτουργία τους ισχύουν οι διατάξεις που
αφορούν και τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης (άρθρο 19 παρ. 4 Ν.3982/2011),
με την προϋπόθεση υποβολής από το φορέα με την Υπεύθυνη Δήλωση εγγυητικής
επιστολής, η οποία επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εφόσον
προκύπτει η σαφής τήρηση των όρων της άδειας εγκατάστασης. Η τήρηση ωστόσο
της διαδικασίας αυτής δεν είναι υποχρεωτική. Αν ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν
επιθυμεί την υποβολή εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει στην Αδειοδοτουσα Αρχή
αντί της Υπεύθυνης Δήλωσης, αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευμένη
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση
μέσα δύο μήνες και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι περιορισμοί που αναγράφονται στην άδεια.
Επιχειρήσεις και δραστηριότητες υψηλής όχλησης

Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων
υψηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από
επιθεώρηση. Για τη λειτουργία τους, ο φορέας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή
αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευμένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση μέσα τρεις μήνες και χορηγεί
άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι
και περιορισμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης.
Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που υποβάλλονται αντί αυτών μπορούν να τροποποιηθούν αν έχει επέλθει αλλαγή στην επωνυμία του φορέα ή αν έχει περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο η κυριότητα ή το
δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού
σε νέο φορέα. Αν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας αυτή μπορεί
να τροποποιηθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί η παραγωγική και οικονομική λειτουργία της δραστηριότητας είτε μέσω διακοπής εργασιών στην οικεία
ΔΟΥ είτε μέσω πτώχευσης.
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Τέλος αναφορικά με το ζήτημα της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων αξίζει
να σημειωθεί ότι αν η εγκατάσταση και η λειτουργία των επιχειρήσεων είχαν γίνει
κατά παράβαση του ν. 3325/2005 αλλά συνάδουν με τις διατάξεις του ν. 3982/2011
τότε μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις αυτές να εφοδιάζονται με ενιαία άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. Ειδικότερα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
χαμηλής όχλησης, οι οποίες όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν απαλλάσσονταν
από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
(σύμφωνα με το ν. 3325/2005) και ταυτόχρονα η εγκατάσταση και λειτουργία τους
δεν απαγορεύονταν από σχετικές διατάξεις, γι’ αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 3982/2011.
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1.3.2. Αδειοδοτούσα Αρχή
Αδειοδοτούσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι φορείς για
την ίδρυση, εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής ενότητας
και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας.
Με τον παρόντα νόμο για πρώτη φορά ορίζονται ως Αδειοδοτούσα Αρχή τα κατά
τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες
Επιμελητήρια καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Έτσι τα Επιμελητήρια της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει πιστοποίηση από τη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας, νομιμοποιούνται να χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί
πλέον να απευθύνεται στο κατά τόπον αρμόδιο Επιμελητήριο προκειμένου να πληροφορείται σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το χρόνο που απαιτείται
και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την αδειοδότηση της δραστηριότητας που
τον ενδιαφέρει και να υποβάλλει τη σχετική αίτηση και το φάκελο των δικαιολογητικών. Η υποβολή των αιτήσεων προβλέπεται να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή
καθόσον η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται σε λειτουργία δικτυακού τόπου και
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος τόσο για την ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και για την ηλεκτρονική διακίνηση τους μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών. Με την λειτουργία των Επιμελητηρίων ως Αδειοδοτούσα Αρχή γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση της περιφερειακής διοίκησης με την παράλληλη απελευθέρωση πολύτιμων
πόρων της διοίκησης για την ουσιαστική άσκηση ελέγχου των αδειοδοτούμενων
επιχειρήσεων.

1.3.3. Προθεσμίες
Α) Προθεσμία για την έκδοση αδειών.
Προκειμένου να εκδοθεί ή τροποποιηθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, ο ενδιαφερόμενος φορέας,
όπως προαναφέρθηκε, υποβάλλει αίτηση συνοδευμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μία, κατ` επιλογήν του Αδειοδοτούσα Αρχή. Η σχετική διοικητική πράξη
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός της ίδιας Αδειοδοτούσας Αρχής και δεν είναι
δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή. Έτσι αποφεύγεται
η ταυτόχρονη υποβολή ίδιων αιτήσεων για έκδοση αδειών ή κατάθεσης ίδιου φακέλου και στην Περιφέρεια για παράδειγμα και στα Επιμελητήρια. Η Αδειοδοτούσα
Αρχή ελέγχει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών την πληρότητα του φακέλου. Όπου
απαιτείται διαβιβάζει αντίγραφα των δικαιολογητικών στις συναρμόδιες υπηρεσίες
και στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

143

Δ
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εκδίδουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις για
την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων μέσα σε προθεσμία τριάντα
ημερών, με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα για τις εγκρίσεις
δικαιολογητικά. Οι υπηρεσίες και φορείς, των οποίων ζητείται η γνώμη για τη χορήγηση των παραπάνω εγκρίσεων, οφείλουν να διατυπώνουν τεκμηριωμένη απάντηση προς την αρμόδια Υπηρεσία, το αργότερο εντός τριάντα ημερών από τη λήψη
του σχετικού ερωτήματος, αλλιώς τεκμαίρεται ως θετική η σχετική γνωμοδότηση
τους και υποχρεούται η αρμόδια Υπηρεσία να εξετάσει το αίτημα για τη χορήγηση
της σχετικής έγκρισης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παρακολουθεί την προώθηση των
σχετικών διαδικασιών, μεριμνά για την έγκαιρη λήψη γνώμης ή έγκρισης των συναρμόδιων υπηρεσιών, και ενημερώνει αναλόγως τον αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση, η Αδειοδοτούσα Αρχή, με την ουσιαστική συμπλήρωση του φακέλου, δηλαδή
μετά τη λήψη γνώμης ή έγκρισης των συναρμόδιων υπηρεσιών ή ΟΤΑ ή μετά την
άπρακτη παρέλευση των ως άνω προθεσμιών, οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης εγκατάστασης
ή λειτουργίας, είτε χορηγώντας την αιτηθείσα άδεια ή προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα τη σχετική αίτηση.
Β) Προθεσμία προς μεταφορά επιχειρήσεων – τεχνική ανασυγκρότηση.
Για τις δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι συμβατές με το παρόν νομοθετικό
πλαίσιο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού,
χορηγείται προθεσμία για την μεταφορά τους σε άλλη κατάλληλη θέση ή για την
τεχνική ανασυγκρότησή τους. Η προθεσμία αυτή ορίζεται μέχρι 18 μήνες (αυξάνεται δηλαδή κατά 6 μήνες σε σχέση με την 12μηνη προθεσμία που προέβλεπε ο
ν. 3325/2005) από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων
των δραστηριοτήτων με το ισχύων νομοθετικό καθεστώς. Η προθεσμία για τη μεταφορά μπορεί να παραταθεί ακόμη ένα έτος από την λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης για τη
νέα θέση και για ακόμη ένα έτος εφόσον η άδεια εγκατάστασης περιλαμβάνει και
την ανέγερση νέων κτιρίων και υπάρχει οικοδομική άδεια. Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας των
δραστηριοτήτων.

1.3.4. Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών
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Καινοτομία που εισήχθη με το ν. 3982/2011 αποτελεί η σύσταση πανελλαδικού
Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών. Έργο των πιστοποιημένων Επιθεωρητών, οι οποίοι θα εγγράφονται σε ειδικό μητρώο, είναι η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη
Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου προκειμένου να διαπιστώνουν
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αν τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί της ισχύουσας νομοθεσίας και κατόπιν η
σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή που έχει χορηγήσει
την άδεια ή έχει υποδεχτεί την σχετική Δήλωση. Οι επιθεωρήσεις αυτές μπορούν
να λάβουν χώρα και σε περιπτώσεις έγγραφης επώνυμης καταγγελίας από φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ακόμη και από περιοίκους.

Σύνοψη
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με
την αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γίνονται
προσπάθειες αφενός να αποσαφηνιστούν οι δαιδαλώδεις διαδικασίες αδειοδότησης και αφετέρου και κυρίως να επιταχυνθούν οι παραπάνω διαδικασίες. Έτσι,
παρατηρούνται ενδιαφέρουσες αλλαγές κατά την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας μιας μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης. Με τον
ορισμό των οικείων Επιμελητηρίων ως Αδειοδοτουσών Αρχών επιτυγχάνεται η
αποσυμφόρηση της περιφερειακής διοίκησης και ασκείται ουσιαστικός έλεγχος
στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα σημαντική καινοτομία -η οποία ήταν πάγιο ζητούμενο εκ μέρους του επιχειρηματικού κόσμου- είναι η μείωση των χρονικών
προθεσμιών που ίσχυαν προκειμένου να χορηγηθεί άδεια στον αιτούντα φορέα
της επιχείρησης.
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2.	Περιβαλλοντική αδειοδότηση
2.1

Εισαγωγικά

2.2

Κατηγορίες επιχειρήσεων – περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και όροι

2.3

Απλοποίηση περιβαλλοντικών εγκρίσεων με τον Ν. 3982/2011

2.4

Νόμος 4014/2011 περί Απλοποίησης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

2.1. Εισαγωγικά
Στην χώρα μας σήμερα προκειμένου να ιδρυθεί, εγκατασταθεί και λειτουργήσει
οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, οποιουδήποτε τομέα, είδους και παραγωγικού μεγέθους, απαιτείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας να έχουν τηρηθεί
εκ των προτέρων οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Η διαδικασία αυτή αποτελεί τη λεγόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση και είναι σημαντικό προαπαιτούμενο προκειμένου να ληφθεί η τελική αδειοδότηση μιας
επιχείρησης.
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί σήμερα την πλέον χρονοβόρα διαδικασία για την αδειοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η ευρύτερη αίσθηση
που επικρατεί είναι ότι ο στόχος της περιβαλλοντικής προστασίας όχι μόνο δεν διασφαλίζεται, αλλά και στην πράξη καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος της τήρησης των
όρων και της νομοθεσίας.
Ο σημερινός τρόπος αδειοδότησης είναι μελετητοκεντρικός και εστιάζει στη δημιουργία περίπλοκων διαδικασιών με πληθώρα γνωμοδοτήσεων και υπογραφών
προκειμένου να διαχέεται η ευθύνη και με σκοπό την τυπική μόνο «εξασφάλιση»
της προστασίας του περιβάλλοντος. Η σημαντικότερη επίπτωση αυτής της «παθογένειας» κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι ότι συντελεί αποτρεπτικά στην έναρξη και υλοποίηση μιας επενδυτικής πρότασης και τελικά στην
ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρηματικών δράσεων, ειδικότερα δε στον τομέα
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
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2.2. Κατηγορίες επιχειρήσεων – περιβαλλοντικές προϋποθέσεις
και όροι
Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα ανάλογα με τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον κατατάσσεται σε μια από τις τρεις κατηγορίες του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1. του Ν. 3010/2002. Τα βασικά κριτήρια
κατάταξης είναι το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος και η ποσότητα
των ρύπων που εκπέμπονται, και κάθε άλλη επίδραση στο περιβάλλον καθώς και
η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία.
Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που λόγω
της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι επιχειρήσεις οι
οποίες με βάση τους βαθμούς όχλησης χαρακτηρίζονται υψηλής όχλησης.
Η δεύτερη (Β) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία, χωρίς
να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του
περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι επιχειρήσεις
μέσης όχλησης.
Η τρίτη (Γ) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως οι επιχειρήσεις (εργαστήρια- βιοτεχνίες)
χαμηλής όχλησης.
Για την ίδρυση, λειτουργία, εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων όλων
των τομέων όλων των βαθμών όχλησης και κάθε παραγωγικού μεγέθους (μικρές,
μεσαίες, μεγάλες) σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005 σε συνδυασμό πάντα με τους Ν.
3010/2002 και 1650/1986 προαπαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος, με άλλα λόγια αν δεν εκδοθεί απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η Διοίκηση δεν χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης.
Έτσι για τις επιχειρήσεις της πρώτης (Α) κατηγορίας, ήτοι για επιχειρήσεις υψηλής όχλησης, απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η
έγκριση περιβαλλοντικών όρων της κατηγορίας αυτής γίνεται με κοινή απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του συναρμόδιου Υπουργού.
Για τις επιχειρήσεις της δεύτερης (Β) κατηγορίας, (μέσης όχλησης) απαιτείται η
υποβολή είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης, με την οποία τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, είτε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής γίνεται με
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απόφαση του Περιφερειάρχη, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά σε κανονιστική
απόφαση.
Τέλος για τις επιχειρήσεις της τρίτης (Γ) κατηγορίας (χαμηλής όχλησης) απαιτείται
η υποβολή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις
που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Η έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων γίνεται με απόφαση του δημάρχου. Εφόσον πριν από την απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων κρίνονται πιθανοί ή διαπιστώνονται μετά τη λειτουργία της
συγκεκριμένης επιχείρησης κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν καλύπτονται από τις
διατάξεις που αφορούν την κατηγορία αυτή, ο δήμαρχος παραπέμπει το θέμα στον
Περιφερειάρχη και για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η υποβολή
και αξιολόγηση περιβαλλοντικής έκθεσης.
Οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν ως άνω κάπως συνοπτικά δεν είναι ούτε απλές
ούτε διαπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η έγκριση περιβαλλοντικών
όρων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία εμπλέκονται πολλοί φορείς της
Κεντρικής ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνυπογραφές, γνωμοδοτήσεις, ελεγκτικοί φορείς, γραφειοκρατικά κωλύματα κτλ. Αρκεί να αναφερθεί ότι σήμερα στη χώρα
μας το σύνολο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης επιχειρήσεων ξεπερνά
τις 21.500 ανά έτος, εκ των οποίων οι 13.300 που αφορούν επιχειρήσεις μέσης ή χαμηλής όχλησης, κυρίως μεταποιητικές, αξιολογούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, ήτοι Περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες) και Δήμους. Όλα αυτά δυσχεραίνουν
και εν τέλει αποτρέπουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ιδίως στο πλαίσιο
των μικρών επιχειρήσεων, αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς ότι το κόστος των προαπαιτούμενων μελετών και εγκρίσεων δεν είναι καθόλου αμελητέο αφού αυτονόητα
επιβαρύνει τους φορείς των επιχειρήσεων.

2.3. Απλοποίηση περιβαλλοντικών εγκρίσεων με τον Ν.
3982/2011
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Με το νόμο 3982/2011 «Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων» και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1,
2, 3, 4, 5 επήλθαν αλλαγές στο πεδίο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως προϋπόθεση για την αδειοδότηση και άρα λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι αλλαγές αυτές
αφορούν κυρίως επιχειρηματικές δραστηριότητες που κατατάσσονται στην δεύτερη
(Β) κατηγορία (μέσος βαθμός όχλησης), ενώ για της επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό
όχλησης (Α κατηγορία) παραμένει η υφιστάμενη διαδικασία λόγω του μεγέθους των
κινδύνων που ενέχουν. Ειδικότερα:
1.	Για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της Β κατηγορίας δεν απαιτείται πλέον υποβολή Περιβαλλοντικής Έκθεσης και έκδοση
ξεχωριστής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Με το νέο νομοθετικό καθεστώς προβλέπεται η τυποποίηση περιβαλλοντικών όρων ή δεσμεύΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ
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σεων ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας και το είδος του τόπου εγκατάστασης της αδειοδοτούμενης επιχείρησης. Οι τυποποιημένοι περιβαλλοντικοί
όροι θα ενσωματώνονται στην άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας ή στην σχετική με την έναρξη λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ 1 του
παρόντος νόμου. Επιπλέον, όπου απαιτείται μπορεί να τίθενται πρόσθετοι όροι
για την προστασία του περιβάλλοντος μετά από αιτιολογημένη σχετική πρόταση της αδειοδοτούσας αρχής.
Με την αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται η σημαντική μείωση της χρονοβόρας διαδικασίας για την κατάρτιση αλλά κυρίως τον έλεγχο της Περιβαλλοντικής Έκθεσης
(προμελέτες- μελέτες) και έτσι διευκολύνεται η αδειοδοτική διαδικασία.
2.	Προβλέπεται μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπου εξακολουθεί να απαιτείται, και συγκεκριμένα τα 10 έτη
με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάσει
των οποίων εκδίδεται. Για τις επιχειρηματικές μονάδες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) η απόφαση έχει ισχύ 14 έτη, ενώ τέλος για τις επιχειρήσεις
με σύστημα ISO 14001 η ισχύς καθορίζεται στα 12 έτη.
3.	Για τις επιχειρήσεις της Γ κατηγορίας, ήτοι τις επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης,
και προκειμένου αυτές να λάβουν την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
απαιτούνταν η υποβολή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την συμμόρφωση προς τις διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι βάσει του
παρόντος νόμου οι επιχειρήσεις αυτές έχουν απαλλαχθεί από την υποχρέωση εφοδιασμού της ως άνω άδειας και υποχρεώνονται μόνο στην υποβολή
Υπεύθυνης Δήλωσης θα ήταν λογικό το συμπέρασμα ότι έχουν παραλλήλως
απαλλαχθεί και από την υποβολή των δικαιολογητικών σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Η αλλαγή που επήλθε με
το νέο νόμο είναι πως πλέον ο έλεγχος τήρησης των όρων και προϋποθέσεων
διενεργείται εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων. Έτσι οι επιχειρήσεις
αυτές πρώτα λαμβάνουν την άδεια – αφού έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά - και κατόπιν ελέγχονται, μεταξύ άλλων και για την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων.

2.4. Νόμος 4014/2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την απλοποίηση της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (21.09.2011) ο Ν. 4014/2011 του ΥΠΕΚΑ με τον οποίο μεταξύ άλλων επιχειρείται η επαναρρύθμιση του τρόπου περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων και του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων προκειμένου να
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επιτευχθεί καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη μείωση του διαδικαστικού χρόνου περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Οι κύριες αλλαγές που προβλέπει το ως άνω νομοθετικό κείμενο είναι συνοπτικά
οι ακόλουθες:
• Τα έργα και οι δραστηριότητες, μεταξύ αυτών και οι επιχειρηματικές, των οποίων η λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται
πλέον σε δύο κατηγορίες και όχι σε τρεις, όπως ίσχυε ως τώρα. Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελείται από δύο υποκατηγορίες, την
Α1 που αφορά τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις και την υποκατηγορία Α2 που
αφορά απλά τις σημαντικές. Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και
υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις που τίθενται για
την περιβαλλοντική προστασία.
• Για την ίδρυση, εγκατάσταση, μετεγκατάσταση ή λειτουργία επιχειρήσεων της
Α κατηγορίας απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την
εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και
έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ενώ κατά περίπτωση μπορεί να απαιτείται και κατάρτιση φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ). Για τις επιχειρήσεις της Β
κατηγορίας, για επιχειρήσεις δηλαδή που έχουν μόνο τοπικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον όπως π.χ. βιοτεχνίες και βιομηχανίες χαμηλής όχλησης, επαγγελματικά εργαστήρια εντός πόλης κ.τ.λ., δεν απαιτείται ΜΠΕ αλλά αναλόγως του
είδους τους υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οι
οποίες χορηγούνται αυτόματα.
• Μείωση των έργων και των δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση καθόσον με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς απαιτείται μελέτη επιπτώσεων σε πολύ περισσότερα είδη έργων και δραστηριοτήτων απ’ ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
• Κατάταξη των δραστηριοτήτων, αυτονόητα και των επιχειρηματικών, σε κατηγορίες βαρύτητας επιπτώσεων στο περιβάλλον, κατάταξη η οποία θα είναι
σύμφωνη με τα κριτήρια της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
• Κατάργηση των συνυπογραφών άλλων Υπουργών, διαδικασία η οποία διαρκεί συνήθως 2-3 μήνες.
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• Κατάργηση αλληλοεπικαλυπτόμενων αδειοδοτήσεων και σαφής καθορισμός
του περιεχομένου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες θα
συντάσσονται σε τυποποιημένη βάση υπό τη μορφή προεπιλεγμένων απαντήσεων (check list).
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• Αξιολόγηση των μελετών από σώμα πιστοποιημένων αξιολογητών (ιδιωτών),
επικουρικά των υπηρεσιών, οι οποίοι θα εισηγούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
• Διενέργεια ειδικής οικολογικής μελέτης για τα έργα και δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα σε περιοχές Natura και αυτοψία κατά την αδειοδότηση.
• Ισχυροποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες
θα υπόκεινται σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις με αυτοψία. Οι τακτικοί
περιοδικοί έλεγχοι ανατίθενται σε ιδιώτες ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν τις
τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

Σύνοψη
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή η διαδικασία της τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων που επιβάλλει η Πολιτεία προκειμένου να ιδρυθεί και να λειτουργήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, αποτελεί προαπαιτούμενη διαδικασία η
οποία θα οδηγήσει μεταξύ άλλων στην τελική αδειοδότηση μιας νέας επιχειρηματικής προσπάθειας. Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου περιγράφεται το προϊσχύον
νομοθετικό και κανονιστικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία αυτή
υπήρξε χρονοβόρα, εξαιρετικά γραφειοκρατική και οικονομικά επαχθής για τον
φορέα της επιχείρησης. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι θετικές αλλαγές που
επήλθαν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά το πεδίο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που απλοποιούν το στάδιο των περιβαλλοντικών εγκρίσεων και διευκολύνουν σημαντικά, αν και όχι σε ιδανικό βαθμό, την ίδρυση μιας μικρομεσαίας
μεταποιητικής επιχείρησης.
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3. Χωροταξικά θέματα
3.1

Γενικά χωροταξικά ζητήματα – χρήσεις γης

3.2

Ειδικά χωροταξικά ζητήματα σχετικά με ΜΜΕ

3.1. Γενικά χωροταξικά ζητήματα – χρήσεις γης

152

Η βασική χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία βασίζεται σε δύο νόμους: τον
Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την χωροταξία και τον Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων και Οικισμών
της Χώρας» για την πολεοδομία.
Μέσω του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος είναι πολυεπίπεδος και στηρίζεται σε ποικίλα νομοθετικά εργαλεία, τίθενται διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου, οι οποίες αφορούν τον καθορισμό των χρήσεων της γης,
καθώς και των όρων και συντελεστών δόμησης. Ο καθορισμός της χρήσης γης
τυγχάνει εξαιρετικής σημασίας ζήτημα και αυτό γιατί αποτελεί το πρώτο στάδιο για
την αδειοδότηση μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, στάδιο κατά το οποίο
διερευνάται κατά πόσο επιτρέπεται η εγκατάσταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή.
Η χρήση γης σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας καθορίζεται εν γένει ως
εξής:
1. Μέσα στα πλαίσια των Δήμων η χρήση γης καθορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή από το Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ),
τα οποία αποτελούν εργαλεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που θέτουν μεταξύ άλλων κανονιστικές διατάξεις για τον καθορισμό των χρήσεων γης.
Οι χρήσεις γης στις περιοχές Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου κατηγοριοποιούνται
αναλόγως με την γενική και την ειδική πολεοδομική λειτουργία τους. Σύμφωνα με
την γενική πολεοδομική λειτουργία τους κατατάσσονται μεταξύ άλλων σε Αμιγή
Κατοικία, Γενική Κατοικία, Πολεοδομικά Κέντρα-Κεντρικές λειτουργίες πόλης, μη
οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία, βιομηχανικό-βιοτεχνικό πάρκο (χαμηλή και μέση
όχληση) κ.τ.λ..
Αμιγής Κατοικία: Στη γενική κατηγορία της Αμιγούς Κατοικίας οι επιτρεπόμενες
χρήσεις γης αφορούν μεταξύ άλλων και εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν
τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακεία,
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χαρτοπωλεία κ.τ.λ.), απαγορεύεται ωστόσο η εγκατάσταση οποιασδήποτε μεταποιητικής δραστηριότητας, ακόμη και εκείνων που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, επιδιορθωτήρια ρούχωνυποδημάτων, εργαστήρια επισκευής παντός είδους κτλ.
Γενική Κατοικία: Στις περιοχές Γενικής Κατοικίας και στις περιοχές Πολεοδομικών Κέντρων επιτρέπεται μεταξύ άλλων η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, εργαστηρίων δηλαδή που ο μηχανολογικός εξοπλισμός
που διαθέτουν δεν ξεπερνά σε κινητήρια ισχύ τα 22 kw και σε θερμική ισχύ τα 50
kw.
Μη οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία: Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής- μέσης
όχλησης, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης.
2. Εκτός των ορίων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων η χρήση γης διέπεται από
συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι προσδιορίζονται στα Προεδρικά Διατάγματα της
31.5.85, της 3.5.85, της 13.3.81 και της 16.5.89. Στα διατάγματα αυτά ορίζεται η ελάχιστη
απόσταση από οικισμούς διαφορετικών πληθυσμιακών πυκνοτήτων, στην οποία μπορούν να εγκατασταθούν δραστηριότητες διαφορετικού βαθμού όχλησης.
Οι χρήσεις γης στους περισσότερους Δήμους έχουν καθοριστεί με βάση το ΠΔ
84/1984 όσον αφορά τις μεταποιητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεδομένου ότι
το ως άνω ΠΔ έχει καταργηθεί, αλλά και από το πνεύμα του άρθρου 7 του Ν. 3325/2005
για τις αλλαγές χρήσεις γης προκύπτει σοβαρό θέμα επαναθεώρησης των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων. Απαιτείται νομική επεξεργασία αλλά και ουσιαστική εξέταση του
θέματος γεγονός που ενισχύεται και από το αντιφατικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί
για τις χρήσεις γης εξαιτίας της πανσπερμίας αλληλεπικαλυπτομένων και αλληλοσυγκρουόμενων νόμων και διατάξεων.

3.2. Ειδικά χωροταξικά ζητήματα αναφορικά με τις μικρές
επιχειρήσεις
Η επιλογή χώρου εγκατάστασης για τις επιχειρήσεις αποτελεί πρώτη και βασική
παράμετρο για την ύπαρξή τους, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους. Η επιλογή αυτή όμως δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη αλλά οφείλει να ακολουθήσει τους
κανόνες της χωροθέτησης.
Χωροθέτηση επιχειρήσεων σημαίνει εναρμόνιση των όρων εγκατάστασης της
επιχείρησης με τους ισχύοντες χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς
και άλλους κανόνες που καθορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους
δόμησης στην περιοχή εγκατάστασης.
Στο σημείο αυτό είναι που αρχίζουν τα προβλήματα τα οποία είναι κοινά για τις
επιχειρήσεις όλων των τομέων, πρωτογενούς και δευτερογενούς, πολύ δε μάλλον
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
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Το σημαντικότερο πρόβλημα, στο οποίο προσκρούουν οι επιχειρήσεις κατά τα
διάφορα στάδια αδειοδότησής τους είναι αυτό της χωροθέτησης τους, όπως ακριβώς ορίστηκε παραπάνω.
Τα επιμέρους προβλήματα που ανακύπτουν στις περιπτώσεις αυτές οφείλονται
κατά κανόνα στην επικρατούσα ασάφεια των χρήσεων γης, ασάφεια που προκαλείται αφενός από την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και κατάλληλων και αξιόπιστων πολεοδομικών ρυθμίσεων που να καθορίζουν με σαφήνεια τις επιτρεπόμενες ανά περιοχή χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και τους λοιπούς κανόνες
ανάπτυξης των ακινήτων και αφετέρου από την ύπαρξη πολλών ειδικών νομικών
καθεστώτων καθένα από τα οποία προβλέπει διαφορετικές διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την χορήγηση των επιμέρους αδειών και εγκρίσεων.
Το πρόβλημα προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στις εκτός σχεδίου και εκτός
ορίων οικισμού περιοχές της χώρας στις οποίες κατευθύνεται ο κύριος όγκος των
επιχειρηματικών χωροθετήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρούνται βασικά
προβλήματα, όπως:
• Έλλειψη προηγούμενης καταγραφής και οριοθέτησης των προστατευόμενων
περιοχών της χώρας (δάση, δασικές εκτάσεις, υγρότοποι, αιγιαλός, αρχαιολογικοί χώροι κ.τ.λ.), γεγονός που συνεπάγεται υψηλό βαθμό ασάφειας ως προς
τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τις άλλες προϋποθέσεις εκμετάλλευσης
των ακινήτων που προορίζονται για επιχειρηματική εκμετάλλευση.
• Έλλειψη οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων που μπορούν να εγγυηθούν την απρόσκοπτη χωροθέτηση ιδιωτικών επιχειρήσεων σε
απαλλαγμένες από χωροταξικά και περιβαλλοντικά εμπόδια περιοχές.
• Εγκατάσταση ανταγωνιστικών χρήσεων γης σε ορισμένες περιοχές, χωρίς
ωστόσο να συνεκτιμώνται οι συσωρευτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να
προκαλούν στον περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αλλά και στην απασχόληση-αγορά εργασίας.
• Συχνές μεταβολές των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την εγκατάσταση
των παραγωγικών δραστηριοτήτων χωρίς πρόβλεψη μεταβατικών ρυθμίσεων που να εξασφαλίζουν την ομαλή μετεγκατάσταση των μη επιτρεπόμενων
δραστηριοτήτων σε άλλες περιοχές.
Η έλλειψη κατάλληλων χωρικών ρυθμίσεων δεν είναι πάντως η μοναδική όψη
του προβλήματος
Σοβαρές παρενέργειες για το επιχειρείν και ευρύτερα για την επενδυτική κινητικότητα φαίνεται να δημιουργεί και η «χωρική υπερρύθμιση», η οποία εκδηλώνεται
με τρεις κυρίως τρόπους:
Πρώτον, με την ύπαρξη επάλληλων χωροθετικών ρυθμίσεων σε διάφορα επίπεδα σχεδιασμού με αποτέλεσμα το ίδιο θέμα (π.χ. η δημιουργία μίας Βιομηχανικής
Περιοχής ή ενός Τεχνολογικού Πάρκου) να ρυθμίζεται ταυτόχρονα, ενδεχομένως
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δε και αντιφατικά, σε διαφορετικής κλίμακας και κανονιστικής πυκνότητας σχέδια.
Δεύτερον, με την συμπερίληψη άκρως λεπτομερών και άκαμπτων ρυθμίσεων σε
επιμέρους χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια με αποτέλεσμα την αδυναμία προσαρμογής τους στις κατ’ ιδίαν εξεταζόμενες ατομικές περιπτώσεις (π.χ. λεπτομερής
ρύθμιση της θέσης, της όδευσης ή ακόμη και του τρόπου κατασκευής έργων στα
Ρυθμιστικά Σχέδια και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια χωρίς να έχουν προηγηθεί οι
αναγκαίες τεχνικές μελέτες). Τέλος, με τη διατήρηση σε ισχύ πολλών ειδικών χωροθετικών διαδικασιών που επιμηκύνουν σημαντικά τον χρόνο της χωροθέτησης,
διογκώνουν το οικονομικό κόστος και αποθαρρύνουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Η αδυναμία συντονισμού των ειδικών αυτών διαδικασιών με τη γενική περιβαλλοντική αδειοδότηση επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου κάθε χωροταξικού εγχειρήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσθετο εμπόδιο για την χωροθέτηση των επιχειρήσεων γεννάται με την ύπαρξη παλαιών και ανεπίκαιρων ή παρωχημένων πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων που χωρίς ποτέ να έχουν αξιολογηθεί ως
προς το αποτέλεσμά τους, συνεχίζουν να ισχύουν και μάλιστα συχνά σε πλήρη
αναντιστοιχία με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα των περιοχών που
φιλοδοξούν να ρυθμίσουν.

Σύνοψη
Βασική παράμετρος για την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη μια επιχείρησης
είναι ο χώρος-τοποθεσία που θα εγκατασταθεί αυτή. Η επιλογή του χώρου ωστόσο
δεν μπορεί να είναι τυχαία ή αυθαίρετη. Η εγκατάσταση οφείλει να είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία και τους κανόνες
εκείνους που καθορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Ακριβώς κατά το στάδιο
αυτό, ήτοι της εγκατάστασης με βάση τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου εξειδικεύονται τα
προβλήματα αυτά αναφορικά με τις μικρές επιχειρήσεις. Έτσι θα λέγαμε συνοπτικά
ότι η ασάφεια των χρήσεων γης, η ύπαρξη πολλών και επάλληλων χωροταξικών
ρυθμίσεων, καθώς και η έλλειψη χωρικών ρυθμίσεων, δημιουργούν σοβαρές
παρενέργειες στο «επιχειρείν» και λειτουργούν αποτρεπτικά για την ίδρυση μιας
μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης.
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4. Επιχειρηματικά πάρκα και εγκατάσταση μεταποιητικών
επιχειρήσεων
4.1

Εισαγωγικά

4.2

Ισχύον καθεστώς

4.3

Προτάσεις

4.4

Επίδραση Επιχειρηματικού Πάρκου

4.5

Προβλέψεις Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας –
Αττικής για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις

4.1. Εισαγωγικά
Με το ν. 3982/2011 και στο τρίτο μέρος αυτού με τον τίτλο «Ίδρυση και Λειτουργία
Επιχειρηματικών Πάρκων» επιδιώκεται ο καθ’ όλα θεμιτός στόχος της εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ
των οποίων και αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, σε
οργανωμένους χώρους, τα λεγόμενα επιχειρηματικά πάρκα (πρώην ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΑ).
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Επιχειρηματικό Πάρκο είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη μεταξύ
άλλων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς
τομέα. Κατευθυντήρια σκέψη για την ίδρυση επιχειρηματικών πάρκων είναι η
εξασφάλιση ενός χώρου με μοναδικά κριτήρια ποιότητας, ο οποίος θα αποτελεί
ιδανική έδρα για τις επιχειρήσεις, η εγκατάσταση των οποίων θα τους εξασφαλίσει
το ελάχιστο δυνατό λειτουργικό κόστος. Γίνεται, μάλιστα, προσπάθεια να συνδεθεί
η όλη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων με την προστασία του περιβάλλοντος, τη συλλογική περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων πέριξ
ή πλησίον της περιοχής του Επιχειρηματικού Πάρκου. Έτσι η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Πάρκου παίρνει το χαρακτήρα επενδυτικού σχεδίου, με αυξημένα
όμως κοινωνικά οφέλη, άρα και με αυξημένη ενίσχυση και προστασία από τους
κρατικούς πόρους και θεσμούς.
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4.2. Ισχύον Καθεστώς
Βασική θετική καινοτομία του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος για τα επιχειρηματικά πάρκα και αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία σ’ αυτά νέων
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν είναι ότι επέρχεται σε σημαντικό βαθμό απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για την εγκατάσταση των
επιχειρήσεων εντός αυτών, έτσι ώστε να γίνεται πράξη η απαίτηση για ελεύθερη
επιχειρηματική δράση μέσα σε καθορισμένα πλαίσια. Ενδεικτικά, εντός του επιχειρηματικού πάρκου δεν απαιτείται Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, άδεια
εγκατάστασης, άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις
χαμηλού βαθμού όχλησης, στον οποίο υπάγονται ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων συγχωνεύεται με την άδεια λειτουργίας, ενώ για τα επαγγελματικά εργαστήρια δεν προβλέπεται η ύπαρξη κάποιας
συγκεκριμένης άδειας. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια η απαλλαγή από άδειες
και εγκρίσεις να συμβαδίζει με πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος
μέσω της δυνατότητας που δίνεται για αυτοδιαχείριση του επιχειρηματικού πάρκου από τους ίδιους τους επιχειρηματίες εντός συγκεκριμένων πλαισίων. Επιπροσθέτως εξασφαλίζεται η τήρηση ενός βασικού πυρήνα μεταποιητικής δραστηριότητας σε ποσοστό 60%, και παράλληλα διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των
επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα Επιχειρηματικά Πάρκα.
Παρόλα τα παραπάνω η εγκατάσταση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων ή
η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν σε ζώνες βιομηχανίαςβιοτεχνίας (ήδη με τη νέα ορολογία Επιχειρηματικό Πάρκο) εξακολουθεί κατά περιπτώσεις να είναι εξαιρετικά ανασταλτική για τους εξής λόγους:
• Οι περιοχές-ζώνες σχεδόν στην πλειοψηφία τους είναι εκτός σχεδίου και δεν
προχωρά η πολεοδόμηση τους, πόσο μάλλον η οργάνωσή τους, σε συνδυασμό πάντα με την απροθυμία των σχετικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υπάγονται οι περιοχές αυτές.
• Παρατηρείται έλλειψη κινήτρων εγκατάστασης-μετεγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων στις ζώνες αυτές καθόσον οι αξίες γης είναι απαγορευτικές και
οι αρτιότητες μεγάλες αφού δομούνται ως εκτός σχεδίου περιοχές. Οι απαγορευτικές αξίες γης έχουν ως συνέπεια να εγκαθίστανται στις περιοχές αυτές
επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών και δραστηριότητες που συχνά δεν επιτρέπονται ως χρήσεις στις ζώνες αυτές.
Είναι προφανές ότι όσο οι περιοχές ίδρυσης επιχειρηματικού πάρκου δεν λαμβάνουν πολεοδόμηση, με την απαιτούμενη αρτιότητα, και τις αξίες γης όπως έχουν
διαμορφωθεί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αδύνατο να μπορέσουν να εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν σε αυτές. Το γεγονός αυτό ενισχύεται κι από το ότι
στον συγκεκριμένο νόμο διατηρείται το ελάχιστο όριο των 2.000 τ.μ. για χρήση γης
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ματικού Πάρκου απαιτείται η διασφάλιση τουλάχιστον του 55% της απαιτούμενης
γης γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει χρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι λόγοι της μη πολεοδόμησης των ζωνών είναι οι πολύπλοκες και δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ανάθεση-έγκριση
των πολεοδομικών μελετών και υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής, καθώς και
η μη ύπαρξη ενδιαφέροντος από τους Δήμους να αναλάβουν τις διαδικασίες για τα
επιχειρηματικά πάρκα που είναι στα όριά τους. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την χρηματοδότηση και ανάθεση των
πολεοδομικών μελετών με παράλληλο περιορισμό των πολύπλοκων διαδικασιών
που ισχύουν.
Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν υφίστανται συγκεκριμένες περιοχές οι
οποίες να συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πραγματοποίησης
επενδυτικών πρωτοβουλιών εκ μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι η μεγάλη μάζα των όποιων επενδύσεων των μικρών-μεσαίων βιοτεχνικών
επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις τους.
Κατ’ αυτό τον τρόπο διαιωνίζεται η «χωρίς πολιτική» ρύθμιση του χώρου αντί της
απόδοσης βιώσιμου χώρου όχι μόνο για την μεταποίηση, αλλά για το σύνολο των
χρήσεων γης.

4.3. Προτάσεις
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Για όλους τους παραπάνω λόγους και με βάση τις υφιστάμενες δομές που διέπουν την διαδικασία λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού πάρκου
αναλόγως των αναγκών της μικρής επιχείρησης, προτείνεται:
• Παροχή κατάλληλων κινήτρων μετεγκατάστασης των υφιστάμενων επιχειρήσεων σε οργανωμένες επιχειρηματικές ζώνες, όπως φοροελαφρύνσεις ή και
φοροαπαλλαγές για ένα χρονικό διάστημα.
• Μείωση στο απαιτούμενο μέγεθος αρτιότητας της γης στην Αττική (κάτω των
2.000 τ.μ.) ώστε να είναι εφικτή η εγκατάσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων.
• Ενεργοποίηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην άμεση προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών μέσω της απλοποίησης των ενεργειών μελέτης και ανάθεσης κατασκευής των επιχειρηματικών πάρκων.
• Άρτια και άμεση διασύνδεση του επιχειρηματικού πάρκου με τις τοπικές κοινωνικές δομές. Μέσω της εξατομίκευσης των λειτουργιών, ένα επιχειρηματικό πάρκο θα μπορέσει να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα
αξιοποιώντας το τοπικό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στοχεύοντας
στην ανταγωνιστική παραγωγή και τέλος μετέχοντας στην ερευνητική δράση
των τοπικών Πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων. Επιπλέον επιλύονται αυτόματα ζητήματα που αναφέρονται στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, αφού
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θα ικανοποιούνται οι προδιαγραφές (περιβαλλοντικές, υγειονομικές κ.λ.π.)
που προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
• Εξασφάλιση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας από τον κατασκευαστή του
επιχειρηματικού πάρκου ώστε να μην απαιτούνται ειδικές περιβαλλοντικές
άδειες από τις εισερχόμενες επιχειρήσεις.

4.4. Επίδραση επιχειρηματικού πάρκου
Η λειτουργία του επιχειρηματικού πάρκου δεν επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο
την επιχειρηματική δράση αλλά επιφέρει και μια σειρά αλλαγών στο σύνολο της
περιβαλλοντικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής διάστασης της περιοχής. Εκτός από το γεγονός ότι η λειτουργία ενός επιχειρηματικού πάρκου αναμένεται να είναι οικονομικά αποδοτική αναμένεται παράλληλα και η απόρροια ενός
συνόλου άλλων θετικών επιπτώσεων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι κύριες επιπτώσεις για την επιχείρηση είναι η μείωση
της γραφειοκρατίας στην αδειοδότηση της και η αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ
με την ορθολογική χωροταξία και την αποφόρτιση του αστικού ιστού επιτυγχάνεται
ευχερέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος οφέλη αποκομίζει και η τοπική
κοινωνία μέσω της ανάπτυξής της, της μείωσης της ανεργίας και της συνεπακόλουθης ενίσχυσης της απασχόλησης, αλλά και μέσω της αλλαγής των αξιών της
γης στην περιοχή φιλοξενίας του επιχειρηματικού πάρκου.

4.5. Προβλέψεις Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής για τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις
Θα άξιζε να προστεθεί στο σημείο αυτό, όσον αφορά την περιοχή της Αττικής,
η στρατηγική που προωθείται σχετικά με την οργάνωση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και Υποδοχέων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής 2021, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ με την έκδοση του ανάλογου Προεδρικού Διατάγματος.
Σύμφωνα με το ως άνω ΡΣΑ:
• Προωθείται η πολεοδόμηση των ήδη θεσμοθετημένων Υποδοχέων μεταποιητικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε καθεστώς εκτός
σχεδίου, καθώς και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών. Για όσο διάστημα οι παραπάνω ζώνες παραμένουν εκτός σχεδίου, περιορίζεται ο μέγιστος
συντελεστής δόμησης.
• Επιδιώκεται η οργανωμένη ανάπτυξη των επιχειρηματικών μεταποιητικών
Υποδοχέων με φορέα διαχείρισης, καθώς και η εφαρμογή των σχετικών θεΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ
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σμικών εργαλείων (Επιχειρηματικά Πάρκα). Η έγκριση νέων επιχειρηματικών
Υποδοχέων γίνεται μόνον με το καθεστώς των ως άνω οργανωμένων ζωνών.
• Τα Βιοτεχνικά Πάρκα με αυξημένη συγκέντρωση μεταποιητικών δραστηριοτήτων, που παρουσιάζουν υποβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας και περιβάλλοντος και έλλειψη υποδομών, χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης και σε αυτές προωθούνται προγράμματα εκσυγχρονισμού
των μονάδων, εξασφάλισης υποδομών και περιβαλλοντικής εξυγίανσης της
περιοχής. Στην Αττική δεν καθορίζονται νέα «ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση»
του ΠΔ 166/Δ/1997.
• Τα τμήματα των περιοχών Γενικής Κατοικίας και Πολεοδομικών Κέντρων που
παρουσιάζουν συσσώρευση μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες προκαλούν
περιβαλλοντικά προβλήματα στον αστικό ιστό, χαρακτηρίζονται ως Ζώνες
Αναβάθμισης και σε αυτά εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, με στόχο τον περιορισμό των οχλήσεων.
• Προωθούνται πολιτικές και μέτρα για την υποστήριξη της μετεγκατάστασης σε
υφιστάμενους ή νέους υποδοχείς, των μεταποιητικών μονάδων των οποίων η
χρήση δεν προβλέπεται από τον θεσμοθετημένο σχεδιασμό.
• Προωθείται η στήριξη, οργάνωση και εξυπηρέτηση μεταποιητικών μονάδων
χαμηλής όχλησης εντός αστικού ιστού και προβλέπονται οι απαραίτητοι χώροι
για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και άλλες κοινές εξυπηρετήσεις, στην
κατεύθυνση δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters).

Σύνοψη
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Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε η έννοια των Επιχειρηματικών Πάρκων και η
εγκατάσταση και λειτουργία σε αυτά νέων επιχειρήσεων. Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς θα λέγαμε ότι επέρχεται απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν σε αυτά. (απαλλαγή από άδειες-εγκρίσεις, γραφειοκρατικά κωλύματα
κτλ.). Επιπροσθέτως επιτυγχάνεται ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα επισημαίνονται οι λόγοι εκείνοι που ακόμη καθιστούν ανασταλτική την εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός των ΕΠ και προτείνονται μέτρα και δράσεις που θα μεταβάλλουν την υπάρχουσα κατάσταση και
θα αποτελέσουν τα κίνητρα για την ανάπτυξη των ΕΠ και την εγκατάσταση σε αυτά
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος και ειδικά όσον αφορά την Αττική καταγράφονται τα βασικά σημεία της στρατηγικής που προωθείται για την οργάνωση των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσω του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής
2021.
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Γενική Σύνοψη
Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η αδειοδότηση είναι μια διαδικασία
η οποία κινείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς στην Ελλάδα. Ενώ υπάρχουν καλές
πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στις ευρωπαϊκές χώρες εδώ
και αρκετά χρόνια, η χώρα μας εμφανίζεται ως χώρα «μη φιλική» στην όποια προσπάθεια ίδρυσης νέας επιχείρησης. Η τεράστια γραφειοκρατία με τις συνακόλουθες μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις αποτελούν μείζον αντικίνητρο. Η διαφθορά,
η πολυπλοκότητα και τα κόστη που αυτές δημιουργούν, μπαίνουν εμπόδια στην
όποια επιχειρηματική διάθεση. Η ελληνική Πολιτεία με βραδείς ρυθμούς ξεκίνησε
μια προσπάθεια απλοποίησης και εκσυγχρονισμού της αδειοδότησης, υιοθετώντας διατάξεις οι οποίες κινούνται σε αυτή τη κατεύθυνση. Αυτό που ευελπιστεί
ο επιχειρηματικός κόσμος είναι η απλή τυποποίηση της όλης διαδικασίας που θα
εξασφαλίζει το λιγότερο δυνατό χρόνο διεκπεραίωσης, μέσα σε ένα ευρύτερα «φιλικό» θεσμικό πλαίσιο χωρίς ανακολουθίες και έμμεσα κόστη.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Ποιες είναι συνοπτικά οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη μιας μεταποιητικής δραστηριότητας σύμφωνα με τον μέχρι προσφάτως ισχύοντα Ν. 3325/2005;
2.	Πώς ακριβώς επιταχύνει τις όποιες διαδικασίες ο Ν.3982/2011;
3.	Πώς αντιλαμβάνεστε τη λειτουργία του νέου Πανελλαδικού Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών;
4.	Πώς προσδιορίζεται πλέον η δραστηριότητα μικρής όχλησης; Τι απαιτείται για την
λειτουργία της;
5.	Τι ακριβώς είναι η Αδειοδοτούσα Αρχή και ποιες οι αρμοδιότητες της;
6.

Γιατί η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί σημαντική χρονική όχληση στην όλη
διαδικασία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας;

7.	Πώς επιμερίζει τις επιχειρήσεις η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στη
χώρα;
8.	Πώς επιδιώκεται η απλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων μέσω του Ν.3982/2011;
9.	Ποιες είναι οι κατηγοριοποιήσεις στις χρήσεις γης εντός οικιστικού ιστού και πώς
επηρεάζουν την εγκατάσταση και λειτουργία μιας βιοτεχνικής επιχείρησης;
10.	Πώς ακριβώς νοείται το Επιχειρηματικό Πάρκο;
11.	Ποια προβλήματα παρουσίασε η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελλάδα;
12.	Ποια είναι τα άμεσα και έμμεσα θετικά αποτελέσματα μιας βιοτεχνικής συγκέντρωσης σε ένα οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο;
13.	Τι προβλέπεται για την ευαίσθητη περίπτωση της μεταποιητικής δραστηριότητας
εντός της ζώνης της πρωτεύουσας;
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	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.

Με τις τροποποιήσεις του Ν. 3982/2011 προβλέπεται πρώτα αδειοδότηση και έπεται
ο έλεγχος.
Σωστό

2.

Λάθος

Με τον άνωθεν νόμο δίνεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια να λειτουργήσουν ως
Αδειοδοτούσα Αρχή.
Σωστό

Λάθος

3.	Η επιθεώρηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, γίνεται μέσα σε 15 μέρες από την χορήγηση αδείας.
Σωστό

4.

Λάθος

Για τις δραστηριότητες υψηλής όχλησης προβλέπεται να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτησης έκδοσης αδείας.
Σωστό

Λάθος

5.	Τα Επιμελητήρια καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο απαιτείται να διαθέτουν πιστοποίηση για την δυνατότητα έκδοσης άδειας, η οποία δίνεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες.
Σωστό

Λάθος

6.	Η αίτηση για έκδοση άδειας από τα Επιμελητήρια θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Σωστό

Λάθος

7.	Η έγγραφη επώνυμη καταγγελία αρκεί για την παρέμβαση και τον έλεγχο από Πιστοποιημένο Επιθεωρητή.
Σωστό

Λάθος

8.	Σε περιοχές αμιγούς κατοικίας η εγκατάσταση της μεταποίησης είναι ελεύθερη.
Σωστό

Λάθος

9.	Απαιτείται η διασφάλιση τουλάχιστον του 20% της αρχικής γης για τη δημιουργία
Επιχειρηματικού Πάρκου.
Σωστό

Λάθος

10.	Η εγκατάσταση σε Επιχειρηματικό Πάρκο για μια επιχείρηση χαμηλής όχλησης προϋποθέτει έκδοση περιβαλλοντικής άδειας.
Σωστό

Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Η ίδρυση ενός Επιχειρηματικού Πάρκου απαιτεί την εξασφάλιση του:
α. 100% της απαιτούμενης έκτασης
β. 55% της απαιτούμενης έκτασης
γ. 25% της απαιτούμενης έκτασης
δ. δεν απαιτείται εξασφάλιση συγκεκριμένου ποσοστού

2.

Με τον Ν. 3982/2011 καταργείται για τις μικρής όχλησης βιοτεχνίες:
α. η όποια ανάγκη έκδοσης αδείας
β. η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
γ. η ύπαρξη εμποδίων για λειτουργία σε χώρους αμιγούς κατοικίας
δ. η ανάγκη ύπαρξης πυρασφάλειας στο χώρο

3.	Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να διεξάγει επιθεώρηση προς έγκριση σε βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης μέσα σε:
α. 25 μέρες
β. ένα μήνα
γ. 15 μέρες
δ. δεν υπάρχει περιορισμός

4.	Η εξουσιοδότηση των Επιμελητηρίων για έκδοση αδειών λειτουργίας, θα οδηγήσει σε
α. σε μεγαλύτερες χρονικές καθυστερήσεις
β. σε μεγαλύτερη διαφθορά
γ. σε αποσυμφόρηση της όλης διαδικασίας
δ. δεν θα επιφέρει αλλαγές

5.	Η πάροδος των συγκεκριμένων προθεσμιών στη διαδικασία αδειοδότησης, θα θεωρείται:
α. ως μη έγκριση της συγκεκριμένης αδειοδότησης
β. ότι οφείλεται στη γραφειοκρατία των υπηρεσιών
γ. ως θετική γνωμοδότηση
δ. ότι οδηγεί σε αποζημίωση του εν δυνάμει επιχειρηματία

6.	Η όποια προθεσμία τεχνικής ανασυγκρότησης της επιχείρησης όπου απαιτείται:
α. θα είναι πλέον αδύνατη
β. θα παραταθεί από 12 σε 18 μήνες
γ. δεν θα επίκειται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
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7.	Το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών:
α. θα διεξάγει έλεγχο μόνο σε περιπτώσεις επώνυμης καταγγελίας
β. θα έχει σε ισχύ μόνο στα στενά όρια του νομού Αττικής
γ. θα έχει στη δικαιοδοσία του ελέγχους αδειοδοτημένων επιχειρήσεων
δ. θα μπορεί να επιβάλει αυτεπάγγελτα πρόστιμα

8.

Με την ισχύουσα νομοθεσία για τις επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης:
α. δεν απαιτείται καμία ενέργεια σχετικά με περιβαλλοντική έγκριση
β.	απαιτείται περιβαλλοντική έγκριση από τους αρμόδιους άρχοντες της
τοπικής αυτοδιοίκησης
γ. απαιτείται ειδική άδεια από τη πυροσβεστική
δ. επιβάλλεται αυστηρά η μετακίνηση τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα

9.

Με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται τίποτα στους όρους λειτουργίας της Βιοτεχνίας:
α. δεν επιβάλλονται πρόστιμα
β. δίνονται φοροελαφρύνσεις
γ.	επεκτείνεται στα 10 έτη η ισχύς της απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων
δ. η ισχύς της απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων γίνεται ισόβια

10. Εντός του επιχειρηματικού Πάρκου:
α. οι περιβαλλοντικοί όροι συγχωνεύονται στην άδεια λειτουργίας
β. απαιτείται άδεια για τα επαγγελματικά εργαστήρια
γ. απαιτείται άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων
δ. υπάρχουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις

11. Μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα ήταν:
α. η μεγάλη απόσταση τους από τα αστικά κέντρα
β. η έλλειψη ικανοποιητικών βοηθητικών κτιρίων εντός αυτών
γ. η έλλειψη κινήτρων μετεγκατάστασης
δ. η γειτνίαση τους με τη βαριά βιομηχανία

12.	Οι επιδράσεις ενός άρτιου Επιχειρηματικού Πάρκου:
α. αφορούν μόνο τις εγκατεστημένες σε αυτό επιχειρήσεις
β.	επηρεάζουν θετικά το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
στην ευρύτερη περιοχή
γ. είναι αρνητικές για το οικοσύστημα
δ. είναι αμελητέες
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις Ερωτήσεων

Απαντήσεις Πολλαπλής Επιλογής

1.

Απάντηση στο 1.2.

1.

β

2.

Απάντηση στο 1.3.

2.

β

3.

Απάντηση στο 1.3.4.

3.

γ

4.

Απάντηση στο 2.1.

4.

γ

5.

Απάντηση στο 1.3.2.

5.

γ

6.

Απάντηση στο 2.1.

6.

β

7.

Απάντηση στο 2.1.

7.

γ

8.

Απάντηση στο 2.2.

8.

β

9.

Απάντηση στο 3.1.

9.

γ

10. Απάντηση στο 4.1.

10. α

11. Απάντηση στο 4.2.

11. γ

12. Απάντηση στο 4.4.

12. β

13. Απάντηση στο 4.5.

Απαντήσεις Ασκήσεων
1.

Σωστό

2.

Σωστό

3.

Σωστό

4.

Λάθος

5.

Λάθος

6.

Σωστό

7.

Σωστό

8.

Λάθος

9.

Λάθος

10. Λάθος
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	Προτεινόμενες ιστοσελίδες
• www.imegsevee.gr [ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ]
• http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME [ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ]
• http://www.ggb.gr/tabid/40/language/el-GR/Default.aspx [ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΑΣ]
• www.startupgreece.gov.gr [ΚΙΝΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Start Up σε συνεργ. με Υπ.
Ανάπτυξης]
• www.Keta-ba.gr [ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]
• www.et.gr [ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ]
• www.mindev.gov.gr [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ]
• www.observatory.eommex.gr/eommex/ [ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ]
• www.ec.europa.eu/small-business/index_el.htm [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ]

Βιβλιογραφία
• Κίνημα Πληροφόρησης StartUp σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων (2011), διαθέσιμο στον
δικτυακό τόπο, (http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/αδειοδότησημεταποιητικών-επιχειρήσεων), τελευταία πρόσβαση στις 21.2.2013.
• Νόμος 3325/2005, Ίδρυση-λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κλπ, από Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος, διαθέσιμο στον
Δικτυακό Τόπο, (http://lawdb.intrasoftnet.com), τελευταία πρόσβαση στις
21.2.2013.
• Νόμος 3982/2011, Απλοποίηση αδειοδότησης τεχν. Επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων, από Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος, διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο (http://lawdb.intrasoftnet.com), τελευταία πρόσβαση στις 21.2.2013.
• Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με το σχέδιο νόμου για
την «απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων,
μεταποιητικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών πάρκων και λοιπές διατάξεις» (2010), διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο (http://www.imegsevee.gr/index.
php?option=com_content&view=article&id=252%3A-l-r&catid=98%3Aepag
gelmatikesadeies&Itemid=234)
• Νόμος 4014/2011, Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
αυθαίρετα, δωρεές μελετών κτλ, από Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝόΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

167

Δ
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

•

•

•

•

•

•

•

•

•

μος, διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο (http://lawdb.intrasoftnet.com), τελευταία
πρόσβαση στις 21.2.2013.
Νόμος 3010/2002, εναρμόνιση του ν. 1650/1986 για την Προστασία του Περιβάλλοντος κα, από Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος, διαθέσιμο στον
Δικτυακό Τόπο (http://lawdb.intrasoftnet.com), τελευταία πρόσβαση στις
21.2.2013.
Νόμος 1650/1986, Προστασία του Περιβάλλοντος κα, από Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος, διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο (http://lawdb.
intrasoftnet.com), τελευταία πρόσβαση στις 21.2.2013.
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος, (2011), Γνώμη για τον Ν.
4014/2011, διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο (http://www.oke.gr/opinion/
op_266.pdf), τελευταία πρόσβαση στις 21.2.2013.
Αντιστοίχηση Κατηγοριών Όχλησης Δραστηριοτήτων, (2003), Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός Φύλλου 1087, Αριθμός Απόφασης
13727/724. Ημερομηνία Δημοσίευσης 21.2.2013.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2011), Πρόταση ΥΠΕΚΑ για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διαθέσιμο στο (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=J5giCurwrdE%3D&ta
bid=367&language=el-GR), τελευταία πρόσβαση 21.2.2013.
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, η χωροθέτηση των επενδύσεων στην Ελλάδα - προβλήματα και αναζήτηση λύσεων, Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία, αριθμός τεύχους 62, (2010), διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο
(http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek410.pdf), τελευταία πρόσβαση
21.2.2013.
Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2004: Χωροθέτηση και Λειτουργία Ιδιωτικών επιχειρήσεων, διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο (http://new.synigoros.
gr/resources/docs/202854.pdf), τελευταία πρόσβαση 21.2.2013.
Δημήτρης Μαρδάς, Εισήγηση: Eμπόριο-Παραγωγή. Μέτρα Προστασίας για τις
ΜΜΕ και την Αγορά, (Σεπτέμβριος 2009), διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο (http://
www.mardas.gr/Tomeas.aspx), τελευταία πρόσβαση 21.2.2013.
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας,
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής 2021, (2011), διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο
(http://www.organismosathinas.gr/Default.aspx?id=16), τελευταία πρόσβαση
21.2.2013.

168
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ Ε

Άδειες άσκησης
επαγγελμάτων και
η εξέλιξή τους
(Ιάκωβος Καρατράσογλου)

Εισαγωγή
Η παρούσα ενότητα αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία και τον
τρόπο χορήγησης των επαγγελματικών αδειών, όπως και τη ρύθμιση των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Είναι δεδομένο ότι μια αποτελεσματική εκπροσώπηση της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της απαιτούν
σωστή διαχείριση των γνώσεων για τα συγκεκριμένα θέματα σε συνδυασμό με
την εμπειρία τω συνδικαλιστικών στελεχών. Οι πληροφορίες της ενότητας επιδιώκουν να παρουσιάσουν συνοπτικά τι ισχύει σήμερα στη χώρα μας και με ποιο
τρόπο καθορίζονται οι επαγγελματικές άδειες σύμφωνα με την μέχρι σήμερα νομοθεσία. Εξαιρετικής σημασίας όμως αποτελεί το νέο νομοθετικό περιβάλλον που
διαμορφώνεται με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση των
επαγγελμάτων και την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, μέσα στο οποίο θα κληθούν Ομοσπονδίες και συνδικαλιστικά στελέχη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που εισάγουν οι τρέχουσες εξελίξεις.

	Στόχος
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες
τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε να μπορούν να διακρίνουν τα νομοθετικά και τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και να
συνδέουν τη νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος με την χορήγηση επαγγελματικών αδειών (επαγγελματικά δικαιώματα). Να γνωρίσουν τι ισχύει σήμερα
και πως θεσμοθετούνται οι επαγγελματικές άδειες και τέλος να γνωρίσουν τι αλλάζει με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
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	Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
• Σε επίπεδο γνώσεων θα είστε σε θέση να:
❑❑ Διακρίνετε πότε ένα επάγγελμα ή μια ειδικότητα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη (ρυθμισμένη) και πότε όχι.
❑❑ Κατανοήσετε τους τρόπους καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των επαγγελματικών αδειών.
❑❑ Αναγνωρίσετε τα νέα νομοθετήματα και ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις
που εισάγουν.
• Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είστε σε θέση να:
❑❑ Συνδέετε τη ρύθμιση (νομοθετική κατοχύρωση) ενός επαγγέλματος με τα
επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές άδειες και την προστιθέμενη αξία που έχουν αυτά, στην επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη
των απασχολουμένων σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή ειδικότητα.
• Σε επίπεδο στάσεων θα είστε σε θέση να:
❑❑ Συμμετέχετε σε μια διαδικασία διαβούλευσης για τα συγκεκριμένα θέματα, και να διαχειριστείτε τις γνώσεις και την εμπειρία σας με στόχο την
μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία των σκοπών σας.

Έννοιες – κλειδιά
Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή ειδικότητες.
Ρυθμισμένο επάγγελμα.
Επαγγελματικό δικαίωμα και επαγγελματικές άδειες.
Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ).
Ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από παρόχους που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίπεδα Επαγγελματικών προσόντων.
Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης.
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
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	Σύντομη περιγραφή ενότητας
Η παρουσίαση και η συζήτηση στα θέματα αυτής της ενότητας θα περιλαμβάνει
κατ’ αρχήν, το τι ισχύει μέχρι σήμερα και με ποιες διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης ρυθμίζονται νομοθετικά τα διάφορα επαγγέλματα, καθορίζονται επαγγελματικά δικαιώματα και χορηγούνται οι αντίστοιχες επαγγελματικές
άδειες. Θα γνωρίσουμε τα θεσμικά όργανα που είναι αρμόδια για την διαχείριση
των συγκεκριμένων θεμάτων και τέλος θα γνωρίσουμε τις βασικότερες ρυθμίσεις
που εισάγουν οι νόμοι και τα διατάγματα που προσαρμόζουν την ελληνική νομοθεσία στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ρυθμίσεις που απορρέουν απ’ αυτές. Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασική γνώση για να μπορέσουν συνδικαλιστικά
στελέχη να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
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1.	Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος και τα επαγγελματικά
δικαιώματα
Ένας από τους βασικούς τομείς της δράσης των περισσοτέρων οργανωμένων
επαγγελματικών συνδικαλιστικών σχημάτων, είτε αυτά εκπροσωπούνται από Ομοσπονδίες επαγγελματοβιοτεχνών όπως η ΓΣΕΒΕΕ, είτε εργαζομένων μέσω των
συνδικάτων τους, ήταν και είναι η κατοχύρωση του επαγγέλματος μέσω της χορήγησης αντίστοιχων αδειών άσκησης επαγγέλματος, η οριοθέτηση του πεδίου
εφαρμογής του επαγγέλματος ή της ειδικότητας, η επικαιροποίηση του περιεχομένου των επαγγελματικών αδειών καθώς επίσης και η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και των αμοιβών τόσο σε επίπεδο επαγγέλματος όσο και σε επίπεδο
εργαζομένου.
Η παραπάνω αναφερόμενη αναγκαιότητα οδήγησε, στις περισσότερες των περιπτώσεων σε μια διαδικασία διάλογου, διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης μεταξύ
των ενδιαφερομένων μερών που εκπροσωπούσαν την εργοδοτική και εργατική
πλευρά, και με την συμμετοχή του ρυθμιστικού παράγοντα που είναι το κράτος
με σκοπό να διαμορφώσουν το νομικό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει τα επαγγέλματα, την χορήγηση επαγγελματικών αδειών με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν να καθοριστούν προϋποθέσεις
που να συνδέουν την άσκηση επαγγέλματος και την ικανότητα ή την επαγγελματική εμπειρία των εργαζομένων με την ιεραρχική δομή του επαγγέλματος, ώστε να
μπορέσουν να προσδιοριστούν τα διάφορα επίπεδα των επαγγελματικών αδειών,
το περιεχόμενό τους αλλά και οι αμοιβές των εργαζομένων.
Έπρεπε δηλαδή να σχεδιαστεί ένα σύστημα με επαγγελματικές δραστηριότητες
για κάθε επάγγελμα, ώστε να διασφαλίζεται η επαγγελματική πορεία των απασχολουμένων σ’ αυτό. Παράλληλα όμως προσδιορίζονται και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που διασφαλίζουν την παραγωγή και την παραγωγικότητα της εργασίας
και γενικότερα της οικονομίας.
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Αυτές οι συμφωνίες διασφαλίζονται και κατοχυρώνονται μέσα από δεσμευτικές
διατάξεις που καθορίζει η πολιτεία. Έτσι, φτάσαμε στη νομοθετική κατοχύρωση
των επαγγελμάτων, δηλαδή στη ρύθμιση των κανόνων εργασίας ενός επαγγέλματος η οποία μπορεί να οδηγήσει στη χορήγηση συγκεκριμένων αδειών αλλά και σε
αντίστοιχο σύστημα αμοιβών.
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Στη νομοθετική κατοχύρωση των διάφορων επαγγελμάτων εμπλέκονται τα συνδικάτα των εργαζομένων, των εργοδοτών και το κράτος. Αντίστοιχα, το σύστημα
αμοιβών καθορίζεται από θεσμική διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
Στην Ελλάδα η ανάγκη για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και παράλληλα ο καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων συμπίπτει με τις πρώτες σοβαρές
προσπάθειες που έγιναν πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για την ανάπτυξη της
βιομηχανίας. Ο βασικός νόμος για ρύθμιση των επαγγελμάτων στη βιομηχανίαβιοτεχνία θεσπίστηκε το 1934 (Ν. 6422/34).Ο νόμος αυτός αναθεωρήθηκε με τον
πρόσφατο νόμο 3982/17-6-2011 σε πολλά άρθρα του, κυρίως σε αυτά που αφορούν την χορήγηση επαγγελματικών αδειών και την διαδικασία τους, αρκετά όμως
από τα άρθρα του εξακολουθούν να ισχύουν. Η αναμόρφωση του νόμου 6422/34
πραγματοποιήθηκε από την πίεση για ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο ορισμένων ευρωπαϊκών οδηγιών αλλά και από την πίεση ορισμένων φορέων οι οποίοι
έχουν έντονο ενδιαφέρον για την ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων, και οι
οποίοι θεωρούσαν ότι ο αρχικός αυτός νόμος έχει ξεπεραστεί από τις γενικότερες
αλλαγές που έχουν επέλθει στα τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και από την
ανάπτυξη των συστημάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
Η σημαντική όμως ανάπτυξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε τις 3 τελευταίες δεκαετίες. Το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς τη χρονική αυτή περίοδο έγιναν, και συνεχίζουν να γίνονται, ριζικές αλλαγές
όσον αφορά τα εργασιακά και παραγωγικά μοντέλα, στο πλαίσιο του πρόσφατου
μοντέλου της οικονομίας, που φαίνεται πως δημιουργούν την ανάγκη για απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
Η πίεση προς όλους τους συντελεστές που είναι αρμόδιοι για την επαγγελματική
κατοχύρωση των επαγγελμάτων ασκήθηκε και από την ανάγκη να συνδεθούν οι
επαγγελματικές ικανότητες με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η ανάπτυξη αυτής της σχέσης είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλών
ειδικευμένων εργαζομένων με εκπαιδευτικούς τίτλους από διάφορες βαθμίδες
της εκπαίδευσης, οι οποίοι μέσω των σωματείων και των ομοσπονδιών τους διεκδίκησαν και πέτυχαν την επαγγελματική τους κατοχύρωση.
Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε επίσης η οργάνωση και η ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς και η θέσπιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
παράγοντες που ανάγκασαν και πίεσαν την πολιτεία για τη νομοθετική ρύθμιση
διάφορων επαγγελμάτων.
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2.	Οι έννοιες της νομοθετικής κατοχύρωσης επαγγελμάτων
και των επαγγελματικών δικαιωμάτων
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Με αυτή την απλή προσέγγιση που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα,
μπορούμε πλέον να διατυπώσουμε έναν ορισμό για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα
επαγγέλματα.
Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι αυτά των οποίων η άσκηση ρυθμίζεται με νόμους ή με προεδρικά διατάγματα ή με υπουργικές αποφάσεις ή ακόμη
μέσω διοικητικών ρυθμίσεων και διατάξεων. Η ένταξη ενός ατόμου σε νομοθετικά
κατοχυρωμένο επάγγελμα απαιτεί την κατοχή πτυχίου κάποιας ειδικότητας ή κάποιου τίτλου σπουδών, πιστοποιητικού ή ειδικού προσόντος ή ορισμένη επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο επάγγελμα και ολοκληρώνεται συνήθως μετά
από εξετάσεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις περιγράφουν με
κατάλληλους τρόπους, ανάλογα με το επάγγελμα και τις εφαρμογές που αντιστοιχούν σ’ αυτό, πώς και με ποιες προϋποθέσεις ένας εργαζόμενος μπορεί να πάρει
την πρώτη επαγγελματική άδεια για την είσοδό του στο επάγγελμα, με ποιον τρόπο και διαδικασία αποκτά ανώτερες επαγγελματικές άδειες, ποια δικαιώματα και
υποχρεώσεις έχει ανάλογα με την άδεια που κάθε φορά κατέχει και λοιπά στοιχεία
που περιγράφουν λεπτομέρειες για την απόκτηση και την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή της ειδικότητας. Μ’ αυτό τον τρόπο καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Αν θέλουμε λοιπόν να διατυπώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι επαγγελματικό
δικαίωμα, μπορούμε να πούμε ότι: Επαγγελματικό δικαίωμα είναι το σύνολο των
δραστηριοτήτων (δικαιωμάτων) και των υποχρεώσεων που θεσπίζει η πολιτεία
για την άσκηση ενός επαγγέλματος συγκεκριμένης κατηγορίας ατόμων, τα οποία
έχουν ορισμένη ειδίκευση ή εξειδίκευση για συγκεκριμένο φάσμα εφαρμογών.
Παρέχοντας το επαγγελματικό δικαίωμα σε μια κατηγορία εργαζομένων, η πολιτεία ταυτόχρονα αποκλείει τους μη κατόχους του δικαιώματος από την άσκηση
του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Έτσι, προκύπτει η επαγγελματική κατοχύρωση
(μέσω νομοθετικών ή άλλων διατάξεων) ενός επαγγέλματος ή ειδικότητας.
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι έννοιες της νομοθετικής κατοχύρωσης ενός επαγγέλματος και ο καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων σ’ ένα επάγγελμα είναι, στις
περισσότερες περιπτώσεις, έννοιες ταυτόσημες, δεδομένου ότι προσδιορίζουν το
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ίδιο αποτέλεσμα. Πρόκειται δηλαδή για έννοιες που καθορίζουν μέσω των νομοθετικών διατάξεων (νομοθετικά ρυθμισμένο επάγγελμα) τους κανόνες και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος είτε αυτό ασκείται με εξαρτημένη εργασία
είτε ο κάτοχος του δικαιώματος προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Από μια άλλη σκοπιά, η λογική του επαγγελματικού δικαιώματος προκύπτει και
από την αντικειμενική ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτικά έγκυρη
εκτέλεση μιας εργασίας, καθώς και η ασφαλής και ορθολογική χρήση εργαλείων
και μηχανημάτων για την παραγωγή προϊόντων (ή για την παροχή υπηρεσιών).
Επίσης, οι εκτελούμενες εργασίες ή υπηρεσίες πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με τους κανόνες της χρησιμοποιούμενης
τεχνικής. Το επαγγελματικό δικαίωμα πρέπει ακόμη να αποσκοπεί στη διασφάλιση
των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τον κάτοχο του δικαιώματος, γι’ αυτό άλλωστε, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, εκτός από δικαιώματα η
νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Σε περιπτώσεις που οι υποχρεώσεις αυτές δεν τηρούνται ή τηρούνται πλημμελώς μπορεί
να οδηγήσουν σε διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις.
Συγχρόνως, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η νομοθεσία που αναφέρεται σ’
αυτά χρησιμοποιούνται από το κράτος για την άσκηση οικονομικής-κοινωνικής
πολιτικής, είτε άμεσα με την επίδραση που έχουν στις αμοιβές των εργαζομένων
είτε έμμεσα με την ώθηση που τα επαγγελματικά δικαιώματα δίνουν στην ανάπτυξη τομέων της οικονομίας και οι οποίοι από κατάσταση επαγγελματικής «αναρχίας»
περνούν στην ορθολογικοποίηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού σε
μια οργανωμένη παραγωγική δομή και επομένως στην υψηλότερη αποδοτικότητα.
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3.	Τα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα
3.1

Διαδικασίες για τη νομοθετική ρύθμιση των επαγγελμάτων

3.2

Μέθοδοι χορήγησης επαγγελματικών αδειών

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η πρώτη προσπάθεια ρύθμισης των επαγγελμάτων
και καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1934
με το Νόμο 6422/34 που αφορούσε τεχνικά επαγγέλματα.
Παρά τις ιδιομορφίες της ελληνικής οικονομίας στο παρελθόν (ανυπαρξία εσωτερικής βάσης για την παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών, μεταπρατικός χαρακτήρας της οικονομίας, έντονη εξάρτηση από το εξωτερικό), μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γενικά η νομοθετική ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στήριξε
τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας στη χώρα μας και βοήθησε στην ανάπτυξη
της βιομηχανίας και των κατασκευών. Παράλληλα, βοήθησε να δημιουργηθούν
επαγγελματικά στελέχη με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, που ήταν απαραίτητα και αναγκαία για την ανάπτυξη της οικονομίας.
Συγχρόνως, η θέσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων, έπαιξε θετικό ρόλο στην
κοινωνική καταξίωση των εργαζομένων δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν από καλύτερες θέσεις την ατομική και συλλογική συμμετοχή τους στα κοινωνικά αγαθά.
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Η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως για τη νομοθετική ρύθμιση ενός επαγγέλματος, τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και η διαδικασία χορήγησης των σχετικών επαγγελματικών αδειών στη χώρα μας είναι η
εξής:
α)	Ανάλυση ομοειδών εργασιών σε στάθμες, με βάση παράγοντες όπως ο βαθμός πολυπλοκότητας των εργασιών, οι συνέπειες που προκύπτουν για το κοινωνικό σύνολο από τη μη ορθή εκτέλεσή τους, ο βαθμός επικινδυνότητάς τους
για τον εργαζόμενο, το μέγεθος των επιστημονικών και των τεχνικών γνώσεων ή πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους.
β)	Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προσδιορίζεται μια διαβάθμιση αυτών των
εργασιών από τις απλούστερες προς τις συνθετότερες.
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γ)	Ορίζεται ποιες από αυτές τις εργασίες (απλές – σύνθετες) μπορεί να εκτελεί
υπεύθυνα ο εργαζόμενος, ανάλογα με τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται σε καθεμία από αυτές. Έτσι, προκύπτει αντίστοιχη διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων.
δ)	Από αυτή τη διπλή διαβάθμιση (εργασιών και προσόντων) οδηγούμαστε στη
διατύπωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι χορηγούμενες επαγγελματικές άδειες, στην
τυπική τους μορφή, αρχίζουν με τον υποψήφιο να κατοχυρώνεται πρώτα ως βοηθός ή τεχνίτης, ο οποίος μπορεί να εργαστεί μόνο με εξαρτημένη εργασία. Στη
συνέχεια υπάρχει μια εξελισσόμενη πορεία που μπορεί να φτάσει σ’ ένα ανώτατο
όριο εφαρμογών, το οποίο διαφέρει ανάλογα με τα επίπεδα εκπαίδευσης και τις
εφαρμογές.
Το αρχικό στάδιο εισαγωγής στο επάγγελμα, τα τελικά ανώτατα όρια εφαρμογών
που μπορούν να εκτελέσουν οι κάτοχοι επαγγελματιών αδειών, καθώς και η επαγγελματική εξέλιξη (γρήγορη ή αργή) προσδιορίζονται και από την ύπαρξη ενός ή
περισσότερων τυπικών προσόντων αλλά και από την συνθετότητα των εφαρμογών.
Αυτά τα τυπικά προσόντα μπορεί να είναι η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή σε συγκεκριμένες εφαρμογές, εκπαιδευτικοί τίτλοι διάφορων επιπέδων του εκπαιδευτικού συστήματος, τίτλοι κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε συγκεκριμένα προς το επάγγελμα θέματα ή τέλος συνδυασμός όλων των ανωτέρω.

3.2. Μέθοδοι χορήγησης επαγγελματικών αδειών
Στη χώρα μας χρησιμοποιούμε δύο κυρίως μεθόδους χορήγησης επαγγελματικών αδειών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς
ωστόσο να σημαίνει ότι αυτό είναι δεσμευτικό και ότι δεν μπορεί να καθοριστεί κάτι
διαφορετικό.
Η πρώτη μέθοδος, στις περισσότερες των περιπτώσεων, προβλέπει την άδεια
βοηθού τεχνίτη (όταν πρόκειται για άτομα που εισέρχονται στο επάγγελμα χωρίς
κανένα άλλο τυπικό προσόν, π.χ. εκπαιδευτικό τίτλο) ή για τις περιπτώσεις πτυχιούχων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την άδεια τεχνίτη, τεχνικού ή ειδικού. Οι άδειες του βοηθού και του τεχνίτη
αντιστοιχούν σε επαγγελματικά δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν μόνο με τη
μορφή εξαρτημένης εργασίας. Στη συνέχεια έπειτα από προϋπηρεσία και εξετάσεις χορηγείται άδεια συγκεκριμένης δυναμικότητας ή συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογών, η οποία μπορεί να εξελιχθεί και να αναβαθμιστεί μέσα από τη διαδικασία
συγκέντρωσης προϋπηρεσίας στις συγκεκριμένες εφαρμογές καθώς και μέσα από
εξετάσεις. Οι άδειες αυτές μπορούν να φτάσουν σ’ ένα ανώτατο επίπεδο το οποίο
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προβλέπεται από τις σχετικές ρυθμίσεις και αντιστοιχούν στο επίπεδο γνώσεων
που κατέχει ο ενδιαφερόμενος.
Παράδειγμα: Για το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου υπάρχουν οι άδειες του ηλεκτρολόγου μηχανικού αποφοίτων Πολυτεχνείου, οι οποίες παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα για τη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση από τις πλέον
απλές εφαρμογές έως τις πλέον σύνθετες.
Οι απόφοιτοι των παλαιών σχολών Υπομηχανικών και των ΚΑΤΕΕ αποκτούσαν
μετά την αποφοίτηση την άδεια Β΄ Τάξης με την οποία μπορούν να εκτελούν έργα,
για την περίπτωση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μέχρι 75KW.
Ύστερα από 4 χρόνια προϋπηρεσίας και χωρίς εξετάσεις αποκτούν την άδεια Α΄ Τάξης, η οποία είναι τελική και με την οποία μπορούν να εκτελούν έργα μέχρι 150KW.
(Β.Δ. 699/1971-ΦΕΚ Α΄ 233)
Οι πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως των Τεχνικών
Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ), χωρίς εξετάσεις αποκτούν άδεια τεχνίτη σε διάφορες εφαρμογές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Με αυτήν έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως τεχνίτες μόνο με εξαρτημένη εργασία. Μετά την απόκτηση
1 έτους προϋπηρεσίας σ’ ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογών του επαγγέλματος
(π.χ. στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) και κατόπιν εξετάσεων αποκτούν
την άδεια εγκαταστάτη 25KW. Με την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης προϋπηρεσίας και εξετάσεων μπορούν να φτάσουν στην απόκτηση άδειας εγκαταστάτη (εργολάβου) 100KW. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι για ένα έργο ισχύος 100KW της
κατηγορίας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ο αδειούχος ηλεκτρολόγος
μηχανικός, ο αδειούχος τεχνολόγος ηλεκτρολόγος και ο αδειούχος εγκαταστάτης
των 100KW είναι επαγγελματικά ισότιμοι ως προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.
Η δεύτερη μέθοδος δεν παρουσιάζει αυτή την εξελισσόμενη επαγγελματική πορεία. Χορηγεί τις επαγγελματικές άδειες μόνο μία φορά (εφάπαξ), οι οποίες είναι
και οι τελικές, καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου του εργαζομένου.
Στη διαδικασία αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό τίτλο και αφού
συμπληρώσει μια συγκεκριμένη προϋπηρεσία στο επάγγελμα, κατόπιν επιτυχών
εξετάσεων ή και χωρίς εξετάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, παίρνει την άδεια του
τεχνίτη, τεχνικού ή ειδικού που είναι και η οριστική. Μετά την απόκτηση της άδειας,
μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει το επάγγελμά του είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε με εξαρτημένη εργασία.
Ως παράδειγμα αυτής της μεθόδου μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση
των μηχανικών αυτοκινήτων. Οι απόφοιτοι-πτυχιούχοι μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι
αυτοκινήτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως
Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ), πρέπει να εργαστούν με εξαρτώμενη
εργασία σε αντίστοιχης ειδικότητας συνεργεία αυτοκινήτων. Όταν συμπληρώσουν
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λογητικών που απαιτούνται, και χωρίς εξετάσεις να αποκτήσουν τις άδειες που
επιθυμούν. Με την απόκτηση της άδειας μπορούν να εργαστούν ως υπεύθυνοι
τεχνίτες μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι σε μικρά ή μεγάλα συνεργεία ή μπορούν να
ανοίξουν δικό τους συνεργείο.
Οι ειδικότητες των αυτοκινήτων, σήμερα παίρνουν τις
άδειές τους χωρίς εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Η παλαιότερη νομοθεσία προέβλεπε τις εξετάσεις. Ποια είναι η γνώμη σας για
την κατάργηση των εξετάσεων;

Εφαρμογή 1

Είναι φανερό ότι η κατοχύρωση των επαγγελμάτων και ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ενίσχυση της
απασχόλησης σε θέσεις εργασίας που απαιτούν συγκεκριμένα προσόντα και γνώσεις, με την επιφύλαξη πάντα ότι πρέπει να υπάρχουν ή να δημιουργούνται θέσεις
εργασίας.
Τέλος, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας με ευκαιρίες και δυνατότητες ανέλιξης ή και
επαγγελματικής ή γεωγραφικής κινητικότητας.
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4. Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών
Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ)
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Στη χώρα μας έχει θεσμοθετηθεί ειδικός διοικητικός φορέας ο οποίος σε συνεργασία με τα παραγωγικά υπουργεία, τους κοινωνικούς συνομιλητές και τις εκάστοτε κλαδικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών εισηγείται προς τα αρμόδια
υπουργεία διατάξεις για τη νομοθετική κατοχύρωση και το περιεχόμενο των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε διάφορα επαγγέλματα, που αντιστοιχούν σε τίτλους
τους οποίους κατέχουν οι απόφοιτοι του συστήματος της δευτεροβάθμιας τεχνικής
και επαγγελματικής εκπαίδευσης, του συστήματος της Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης, καθώς επίσης και σε όσους είναι κάτοχοι συγκεκριμένης επαγγελματικής εμπειρίας.
Επίσης, για τη νομοθετική κατοχύρωση και τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), υπάρχουν άλλα αρμόδια όργανα και επιμελητήρια για να εισηγηθούν τα συγκεκριμένα αυτά θέματα
κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η θεσμοθέτηση της Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) έγινε το 1993 και λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα στο πλαίσιο του
Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).
Γενικά η εθνική αυτή επιτροπή αντιμετωπίζει θέματα καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων σε ειδικότητες που μέχρι σήμερα δεν ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένες. Για να προχωρήσει όμως στη διατύπωση νομοθετικών διατάξεων
πρέπει, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, να μελετηθούν και να εξεταστούν
όλες οι εφαρμογές του επαγγελματικού κλάδου, ξεκινώντας από την καταγραφή
των απλών εφαρμογών μέχρι των πλέον σύνθετων και πολύπλοκων. Η διαδικασία αυτή συνήθως γίνεται από επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν οι φορείς των
εργαζομένων και των εργοδοτών του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου, του
παραγωγικού υπουργείου που εποπτεύει τις συγκεκριμένες εφαρμογές, καθώς
και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΕΕΚ, οι οποίοι γνωρίζουν τα
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Οι εργασίες σε τέτοιου είδους επιτροπές, μέχρι την τελική πρόταση
η οποία διατυπώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα, στις περισσότερες περιπτώσεις
παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τριβές μεταξύ
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των επαγγελματιών και των εργαζομένων που προέρχονται από διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και κυρίως εκεί όπου τα όρια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εφάπτονται ή μερικώς επικαλύπτονται.
Επισημαίνουμε ότι ευκολότερα αντιμετωπίζονται ειδικότητες που έχουν ήδη
επαγγελματική κατοχύρωση με παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, και η ΕΕΚΕΔ
καλείται απλώς να εντάξει τους αποφοίτους νέων εκπαιδευτικών μονάδων που
δημιουργούνται κατά καιρούς όπως είναι τα ΙΕΚ, τα ΚΕΚ, τα Ινστιτούτα διά βίου
Εκπαίδευσης κ.λπ.
Στο έργο της ΕΕΚΕΔ εντάσσεται και η διαδικασία αναμόρφωσης των εφαρμογών
που καλύπτει κάθε επαγγελματική άδεια, αφού η τεχνολογική εξέλιξη μεταβάλλει
τις παραγωγικές δομές και τις μεθόδους παραγωγής ή τις διαδικασίες παροχής
υπηρεσιών.
Με τον νέο νόμο 3879/2010 με τον οποίο καταργείται ο ΟΕΕΚ, η αρμοδιότητα διαχείρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ). Μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί το πλαίσιο
μεταφοράς και λειτουργίας της ΕΕΚΕΔ στο νέο οργανισμό.
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5. Άλλες περιπτώσεις επαγγελμάτων
Μετά τις παραπάνω αναφορές, τα ερωτήματα που τίθενται είναι:
• Όλα τα επαγγέλματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα; Η απάντηση είναι ΟΧΙ.
• Όλα τα επαγγέλματα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα; Η απάντηση είναι ΟΧΙ.
• Υπάρχουν επαγγέλματα που είναι «νομοθετικά κατοχυρωμένα» υπό την έννοια
ότι υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις που θέτουν ορισμένες προϋποθέσεις για
την άσκησή τους αλλά δεν έχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα ή
επαγγελματικές άδειες; Η απάντηση είναι ΝΑΙ.
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Ας πάρουμε ως παράδειγμα το επάγγελμα-ειδικότητα του σερβιτόρου. Είναι το
άτομο που προσφέρει τις υπηρεσίες του πρόσωπο με πρόσωπο στους πελάτες και
στους τουρίστες (Έλληνες και ξένους). Ο τρόπος, η συμπεριφορά, η δεξιοτεχνία
του στην προετοιμασία του χώρου εστίασης και η ικανότητά του να επικοινωνεί με
τον πελάτη και να τον βοηθά στη σωστή επιλογή που θα τον ικανοποιήσει, όπως
και η δημιουργία φιλικού και ευχάριστου κλίματος παραμονής στο χώρο που αυτός ελέγχει αποτελούν παράγοντες που διαμορφώνουν την εικόνα της ποιότητας
των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό και όχι μόνο. Κατά συνέπεια, αν
η πολιτεία έχει ως στρατηγικό στόχο την αύξηση της ποιότητας στον τουρισμό, το
ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις για να μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της ποιότητας των υπηρεσιών που τίθενται.
Για ένα τέτοιο επάγγελμα είναι αναμενόμενο να υπάρχουν κάποιες νομοθετημένες ρυθμίσεις που να προσδιορίζουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την άσκησή του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του σερβιτόρου στις διάφορες θέσεις εργασίας μέσα σ’ έναν μικρό ή μεγάλο χώρο
εστίασης. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις για την άσκηση
του συγκεκριμένου επαγγέλματος, οι οποίες περιορίζονται μόνο σε θέματα υγείας
του ατόμου που πρόκειται να γίνει ή που είναι σερβιτόρος. Δηλαδή πρέπει να είναι
κάτοχος βιβλιαρίου υγείας από το οποίο να αποδεικνύεται ύστερα από ιατρικές
εξετάσεις ότι δεν πάσχει από κάποια νόσο ή μεταδοτική ασθένεια.
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος που έχουν καθοριστεί με νομοθετικές διατάξεις, αλλά δεν υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα αυτό.
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Για την περίπτωση που αναφέραμε παραπάνω, θεωρούμε ότι μπορούν και πρέπει στις τουριστικές εγκαταστάσεις ή σε μεγάλους χώρους εστίασης να απασχολούνται αδειούχοι σερβιτόροι με κατάλληλα προσόντα και με συγκεκριμένες επαγγελματικές άδειες, δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Για την περίπτωση του σερβιτόρου, ας υποθέσουμε ότι
θέλουμε να ρυθμίσουμε νομοθετικά το επάγγελμα και
να χορηγηθούν άδειες άσκησης επαγγέλματος. Τρείς ομάδες από τρία άτομα θα
εκπροσωπούν η πρώτη τους εργοδότες, η δεύτερη τους εργαζόμενους και η Τρίτη
το Υπουργείο Τουρισμού. Προσπαθήστε να αναπτύξετε μια διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος σκοπός.

Εφαρμογή 2

Τέλος πρέπει να αναφερθούμε και σε περιπτώσεις επαγγελμάτων που ασκούνται
μέχρι σήμερα ελεύθερα χωρίς επαγγελματική κατοχύρωση παρά το γεγονός ότι
για την άσκησή τους απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή και καλή γνώση χρήσης των
μηχανημάτων ή των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. Παράλληλα οι ασκούντες σήμερα το επάγγελμα πιθανώς να θεωρούν ότι μια κατοχύρωση του επαγγέλματος δεν θα είχε μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία για το επάγγελμα ή ακόμη
ότι θα έμπαιναν σε διαδικασίες, προκειμένου να αποκτήσουν τις επαγγελματικές
άδειες, που θα τους πρόσθεταν ένα επί πλέον φόρτο έξω από την επαγγελματική
τους καθημερινότητα. Είναι όμως δεδομένο ότι η τεχνολογία των μηχανημάτων
συνεχώς αλλάζει όπως και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, συνεχώς βελτιώνονται με σκοπό την προστασία της υγείας του καταναλωτή αλλά και των ίδιων
των επαγγελματιών. Αυτές οι εξελίξεις απαιτούν πρόσθετη γνώση ή και εκπαίδευση, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες ή έργο να
χρειάζεται να πιστοποιηθούν, ώστε οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προϊόντα ή της υπηρεσίες να είναι διασφαλισμένοι ότι ακολουθούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας ή πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Όλα αυτά
ήδη έχουν δρομολογηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετικές οδηγίες ή
άλλες ρυθμίσεις. Στην Ελλάδα, γι’ αυτές τις περιπτώσεις επαγγελμάτων, θα πρέπει
να σκεφτούμε ότι πέρα από τους ασκούντες σήμερα το επάγγελμα, υπάρχουν και
αυτοί που πρόκειται να μπουν στο επάγγελμα, και οι οποίοι πρέπει να έχουν τις
κατάλληλες γνώσεις, κατάρτιση και εμπειρία που θα τους διασφαλίζει σταθερότητα
στο επάγγελμα και την οργανωμένη προσαρμογή τους στις επαγγελματικές εξελίξεις χωρίς να απειλούνται από οποιαδήποτε αλλαγή που μπορεί να προέλθει από
το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον. Αυτά για να γίνουν χρειάζεται να υπάρξουν
οι κατάλληλες ρυθμίσεις, σ’ αυτές τις περιπτώσεις επαγγελμάτων, και είναι σημαντικό να γίνουν με την συμμετοχή και την συναίνεσή τους στο οποιοδήποτε αποτέλεσμα, πριν τα γεγονότα τους προσπεράσουν.
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6.	Τι αλλάζει στις άδειες άσκησης των επαγγελμάτων.
Την τελευταία τριετία υπήρξαν ραγδαίες εξελίξεις στην Ελλάδα σχετικά με τα
συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, την ταξινόμηση των
προσόντων σε διάφορα επίπεδα και την απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης
των αδειών άσκησης επαγγελμάτων. Οι εξελίξεις αφορούν μια σειρά από νόμους
και Προεδρικά διατάγματα, τα οποία ενσωματώνουν στο εθνικό δίκαιο διάφορες
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και ρυθμίσεις που απορρέουν από οδηγίες,
που ως αποτέλεσμα έχουν την διαμόρφωση ενός νέου διοικητικού πλαισίου και
ενός διαφορετικού περιβάλλοντος άσκησης των επαγγελμάτων. Τα βασικότερα νομοθετήματα περιγράφονται παρακάτω κατά χρονολογική σειρά.

Ι.

Ο νόμος 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010) που αφορά την «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.»

Αντικείμενο του νόμου αυτού, όπως αναφέρει το άρθρο 3, είναι να «Θεσπίσει
τις γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, διατηρώντας
υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών» και αφορά την παροχή υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικότερες ρυθμίσεις είναι αυτές που αφορούν την απλούστευση των διαδικασιών (άρθρο 6) οι
οποίες επιβάλουν στα κράτη να εξετάζουν τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις που
ισχύουν για την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, αλλά και την
άσκησή της. Όταν οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο
της παρούσας παραγράφου (υποβολή εγγράφων, πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών κ.λπ.) δεν είναι αρκούντως απλές, αυτές πρέπει να απλουστευθούν.
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Το άρθρο 10 αφορά το σύστημα χορήγησης αδειών. Σ΄ αυτό αναφέρεται η υποχρέωση των αρχών να μην εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών και την άσκησή τους από σύστημα χορήγησης άδειας, παρά μόνον όταν:
α) το σύστημα χορήγησης άδειας δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος του παρόχου της
υπηρεσίας β) η ανάγκη ύπαρξης συστήματος χορήγησης άδειας δικαιολογείται από
επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος και γ) ο επιδιωκόμενος στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο περιοριστικό μέτρο, ιδίως όταν οι εκ των υστέρων
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έλεγχοι θα διενεργούνταν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση για να είναι πραγματικά
αποτελεσματικοί.
Το άρθρο 11 αφορά τις προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών. Με βάση το περιεχόμενο του άρθρου, τα συστήματα χορήγησης άδειας σε παρόχους υπηρεσιών
πρέπει να βασίζονται σε κριτήρια τα οποία δεν επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές
να ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια αυθαίρετα. Ειδικότερα τα κριτήρια αυτά
πρέπει: α) να μην εισάγουν διακρίσεις β) να δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο
δημόσιου συμφέροντος γ) να είναι αναλογικά προς τον προαναφερόμενο στόχο δημόσιου συμφέροντος δ) να είναι σαφή και να μην επιδέχονται αμφισβήτηση ε) να
είναι αντικειμενικά στ) να έχουν δημοσιευθεί εκ των προτέρων ζ) να είναι διαφανή
και προσβάσιμα.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει την αρμοδιότητα των περιφερειακών ή τοπικών αρχών
που εκδίδουν τις άδειες αυτές.
Η ΓΣΕΒΕΕ στις 16-7-2010 διατύπωσε τις απόψεις της και τις προτάσεις της για
τον σχετικό νόμο. Το κείμενο με τις παρατηρήσεις και προτάσεις τις ΓΣΕΒΕΕ μπορείτε να το αναζητήσετε στα υλικά τεκμηρίωσης της συγκεκριμένης ενότητας.

ΙΙ. Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/25-5-2010) αφορά την
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων».
Με την οδηγία αυτή καταργήθηκαν οι οδηγίες 89/48 και η 92/51 που ίσχυαν μέχρι
σήμερα για την αναγνώριση των πτυχίων. Ισχύει για κάθε υπήκοο κράτους μέλους
που επιθυμεί να ασκήσει ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε ένα κράτος
μέλος διαφορετικό από εκείνο όπου απέκτησε τα επαγγελματικά του προσόντα είτε
ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.
Τα βασικότερα θέματα που εισάγει η συγκεκριμένη οδηγία είναι η οριοθέτηση
των επιπέδων επαγγελματικών προσόντων στα οποία κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί τίτλοι ή οι τίτλοι κατάρτισης ή συνδυασμός τίτλων και εμπειρίας. Τα επαγγελματικά προσόντα κατατάσσονται σε πέντε (5) επίπεδα τα οποία φαίνονται στο
παράρτημα 2.
Με βάση την οδηγία η επαγγελματική εμπειρία είναι στοιχείο που λαμβάνεται
υπόψη για την αναγνώριση της άσκησης επαγγέλματος. Για την αναγνώρισή της
λαμβάνονται υπόψη τα έτη, η μορφή και η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας
(άσκηση του επαγγέλματος με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του μισθωτού) στον τομέα αναφοράς. Η προηγούμενη κατάρτιση λαμβάνεται επίσης υπόψη
και μπορεί να μειώνει την απαιτούμενη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας.
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στοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος ή να κριθεί ως πλήρως έγκυρη από τον
αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό.
Στο πλαίσιο της ελεύθερης εγκατάστασης, η οδηγία περιλαμβάνει διάφορα καθεστώτα αναγνώρισης, που το καθένα απ’ αυτά αφορά διαφορετικές κατηγορίες
επαγγελματιών και εργαζομένων και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων.

ΙΙΙ. Ο νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010), που αφορά την «Ανάπτυξη
της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
Παρά το γεγονός ότι η δια βίου μάθηση συμπεριλαμβάνει την Προσχολική Αγωγή, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Αρχική και τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική
Κατάρτιση, τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και όλες τις μορφές άτυπης
μάθησης εκτός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζει κυρίως
το χώρο που βρίσκεται έξω από τα όρια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος,
ιδιαίτερα τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως είναι η αρχική επαγγελματική
κατάρτιση, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η τυπική και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Η άποψη των κοινωνικών εταίρων όπως εκφράστηκε στην
Υπ’ αριθ. 243/4-2-2011 γνώμη της ΟΚΕ είναι ότι «Το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρεί
να συστηματοποιήσει μια σειρά υπαρχόντων δομικών δυσλειτουργιών σχετικά με
τους φορείς, τις λειτουργίες και τα εργαλεία του εθνικού δικτύου για τη δια βίου
μάθηση. Η συστηματοποίηση αυτή άλλωστε, είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα, σε μια
εποχή που η γνώση αποτελεί το πιο στέρεο εργαλείο για την ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή».
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Κατ’ αρχήν δημιουργείται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μέσω της
οποίας το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ασκεί τον επιτελικό του ρόλο,
σχεδιάζει και εποπτεύει τη δημόσια πολιτική δια βίου μάθησης, διαμορφώνει τους
σχετικούς κανόνες, εκπονεί το αντίστοιχο Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
και συντονίζει το σύστημα διοίκησης της δια βίου μάθησης, σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Άλλοι φορείς διοίκησης, κάτω από τη Γενική Γραμματεία, είναι α)
οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών, που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα
δια βίου μάθησης β) οι υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων, που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης γ) το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια
Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), δ) Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Κ.Ε.Π.), ε) ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) που θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην χώρα μας (όπως παρακάτω αναφέρεται, με μεταγενέστερη απόφαση το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το Ε.Κ.Ε.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π. συγχωνεύθηκαν σε
ένα Οργανισμό με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
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και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και στ) Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
Δημιουργείται το Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης στο οποίο εντάσσονται
κάθε είδους και μορφής εκπαίδευση, κατάρτιση ή επιμόρφωση που παρέχεται
από δημόσιους, ιδιωτικούς, κοινωνικούς ή άλλους φορείς. Συγκεκριμένα στο Δίκτυο εντάσσονται α) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), β) τα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), γ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, δ) οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, ε) το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), στ) το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) και το Ινστιτούτο Νεολαίας κατά
το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, ζ) οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και μη τυπικής) εκπαίδευσης ενηλίκων, στους οποίους περιλαμβάνονται κοινωνικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί φορείς, καθώς και δομές
παροχής υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και οι Σχολές Γονέων η) οι φορείς παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών ή και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, θ) τα Κέντρα
Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) του Ο.Α.Ε.Δ. κατά το μέρος που παρέχουν
υπηρεσίες δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ι) οι
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική
εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και οι φορείς που συνιστώνται από τις
επαγγελματικές ενώσεις και τα επιμελητήρια και παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στα μέλη τους, όπως είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε.
(Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.)», ια) οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τους
οποίους συνιστούν οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και
εργοδοτών που συνυπογράφουν την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως
είναι το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε.) και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), το
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το
Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων
Δημόσιων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), ιβ) οι φορείς του κοινωνικού τομέα (ή κοινωνικοί φορείς), που λειτουργούν με τη μορφή σωματείου, ιδρύματος ή αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρίας ή ένωσης προσώπων καθώς και φορείς του ιδιωτικού
τομέα (ή ιδιωτικοί φορείς), με οποιαδήποτε νομική μορφή. Επίσης στους φορείς
άτυπης μάθησης μπορεί να περιλαμβάνονται σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα ή
παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε νέους ή σε ενηλίκους
ή σε άτομα της τρίτης ηλικίας, όπως είναι η διεξαγωγή ημερίδων ή σεμιναρίων, η
διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, η παροχή συστηματικών πληροφοριών
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και γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων, που συμβάλλουν στην εκπαίδευση ή την επιμόρφωση και στην πνευματική ανάπτυξή τους και ιγ) οι φορείς
που οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα
οποία χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, ως προς τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων αυτών. Παρά την εκτενή καταγραφή των
φορέων που ανήκουν στο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης, πιστεύουμε ότι ήταν
αναγκαία για να αντιληφθούμε το πλήθος των φορέων που παρείχαν εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ήταν «διασκορπισμένοι» σε διάφορα Νομικά
πρόσωπα, σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή οργανισμούς ή σε ιδιωτικούς φορείς
οι οποίοι λειτουργούσαν ελεύθερα χωρίς εποπτεία και έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό
συγκροτούνται τα ακόλουθα συλλογικά όργανα δια βίου μάθησης και σύνδεσης με
την απασχόληση:
α) η Εθνική Σύνοδος Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση
β) το Εθνικό Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, και
γ) η Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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Σημειώνεται ότι στην Εθνική Σύνοδο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, που διοργανώνει τον κοινωνικό διάλογο σχετικά με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και τις κοινωνικές ανάγκες, συμμετέχουν οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.), της Γ..Σ..Ε.Ε., της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της Ε.Σ.Α.μεΑ., της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Ιδρύεται για πρώτη φορά, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
(Ε.Ο.Π.Π.) ως εθνικός φορέας πιστοποίησης των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, ο οποίος εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Βασικός σκοπός του Ε.Ο.Π.Π. είναι
η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχησή
του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Επίσης έχει την αρμοδιότητα να διαμορφώσει το ενιαίο εθνικό πλαίσιο πιστοποίησης των προσόντων και να διαχειριστή τα
Θέματα της Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με την ΟΚΕ η δημιουργία Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων αποτελεί ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία για τη χώρα μας, καθώς αναμένεται να επιλύσει χρόνια προβλήματα αναφορικά με την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μη
τυπικής εκπαίδευσης, να υποστηρίξει την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, να συμβάλλει στην βελτίωση των υπηρεσιών δια βίου μάθησης με παράλληλη
ενίσχυση του βαθμού συμμετοχής σε αυτή. Θετικά επίσης κρίνει η ΟΚΕ την απόδοση στον Οργανισμό Πιστοποίησης της αρμοδιότητας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης η ΟΚΕ επισημαίνει την αναγκαιότητα
να ενταχθεί η πιστοποίηση των προσόντων της μη-τυπικής εκπαίδευσης και της
άτυπης μάθησης σε ένα ενιαίο δημόσιο σύστημα πιστοποίησης των προσόντων,
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τριμερούς χαρακτήρα, λειτουργικό και αποτελεσματικό. Είναι απαραίτητο επίσης
το σύστημα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατο στην τυπική εκπαίδευση. Στη βάση των προαναφερόμενων η ΟΚΕ κρίνει ότι ο Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων απαιτείται
και πρέπει να δομηθεί με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ευέλικτη, αποτελεσματική
και οικονομική λειτουργία και παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης προσόντων των
ατόμων. Ως εκ τούτου, η πιστοποίηση των προσόντων θα πρέπει να διενεργείται
αποκλειστικά και μόνο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

Η συγχώνευση του Ε.Ο.Π.Π. με άλλους Οργανισμούς.
Ένα περίπου χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου για την ανάπτυξη της δια βίου
μάθησης, και μετά από τις αποφάσεις για τον περιορισμό των δημόσιων Οργανισμών και των κρατικών δαπανών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Αριθμ. 119959/Η/20-102011, ΦΕΚ 2351/Β), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και
Ε.Κ.Ε.Π. συγχωνεύονται με απορρόφηση στον Ε.Ο.Π.Π., ο οποίος μετονομάζεται
σε «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού», «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». Ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί ν.π.ι.δ. και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (σημερινή
ονομασία). Το βασικό σημείο της συγχώνευσης εστιάζεται στο γεγονός ότι ο νέος
Οργανισμός (ΕΟΠΠΕΠ) έχει πλέον όλους τους σκοπούς και αρμοδιότητες των φορέων που συγχωνεύθηκαν σ’ αυτόν. Ως εκ τούτου συνεχίζει να έχει την ευθύνη και
την αρμοδιότητα της δημιουργίας και ανάπτυξης του Εθνικού (Ελληνικού) Πλαισίου Προσόντων, της Πιστοποίησης των δομών, των προγραμμάτων και Εκπαιδευτών και λοιπών δραστηριοτήτων που είχε το ΕΚΕΠΙΣ και το ΕΚΕΠ.

ΙV. Ο νόμος 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011) που αφορά την « Αρχή της
επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.»
Ο νόμος αυτός αναφέρει ότι 4 μήνες μετά τη δημοσίευση ανοίγουν αυτομάτως
όλα τα επαγγέλματα σε υλοποίηση της κοινοτικής οδηγίας 123/2006, για την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών εντός της ΕΕ.
Καταργούνται οι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και ειδικότερα: οι περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να
εξασκούν ένα επάγγελμα, οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος, οι ρυθμίσεις για την επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων ή ανώτατων τιμών
ή αμοιβών και η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την
άσκηση επαγγέλματος. Στα επιστημονικά επαγγέλματα οι αλλαγές που έρχονται,
αφορούν κυρίως τους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Αρχιτέκτονες-μηχανικοί
και Ορκωτοί Λογιστές.
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Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει στη δημοσιότητα ενδεικτικό κατάλογο 136
επαγγελμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (Παράρτημα 3), από
τα οποία τα περισσότερα είναι νομοθετικά ρυθμισμένα και αρκετά είναι επαγγέλματα που καλύπτονται από τις Οργανώσεις της ΓΣΕΒΕΕ. Ειδικότερα, μετά τη πάροδο
τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από τις 2 Ιουλίου 2011, παύει να ισχύει κάθε περιορισμός που:
• περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα,
• εξαρτά την χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης,
• θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος,
• ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα,
• απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο,
• επιβάλλει ή απαγορεύει την διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση,
• επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή,
• περιορίζει τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων,
• επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές,
• υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του
υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.
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Όλοι οι πιο πάνω περιορισμοί αίρονται αυτόματα μετά τις 2 Ιουλίου 2011, χωρίς
να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη.
Αντίθετα, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, μόνο εφόσον κρίνεται
αναγκαία η διατήρηση για κάποιο επάγγελμα ενός ή περισσότερων από τους πιο
πάνω περιορισμούς και αυτό μόνο εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου
συμφέροντος. Πέραν της άρσης των ανωτέρω περιορισμών, μετά τις 2 Ιουλίου καταργείται και η απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος
και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υπ’ αριθ. 253/10-3-2011 γνώμη της Ο.Κ.Ε.
σχολιάζει και διατυπώνει της παρατηρήσεις της για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο
που επεξεργάστηκε. Στο βασικό της σχολιασμό, τονίζει ότι το Σχ/Ν προχωρά σε
μια οριζόντια «απελευθέρωση» της άσκησης των «ρυθμισμένων» επαγγελμάτων
(δηλαδή των επαγγελμάτων που έχουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό κατοχυρωθεί
με επαγγελματικά δικαιώματα ή/και χορηγούνται επαγγελματικές άδειες) και επιφυλάσσεται σε επόμενο χρόνο (μετά την ψήφιση και δημοσίευση του νόμου) για
την προσθήκη ή την εξαίρεση ορισμένων ρυθμίσεων με Προεδρικά Διατάγματα.
Το γεγονός αυτό, πέρα από τις καθυστερήσεις που συνεπάγεται, δημιουργεί και
ένα τοπίο ασάφειας στην αγορά με ότι αυτό συνεπάγεται για τους επαγγελματίες
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που εμπλέκονται, αλλά και τους πολίτες που είναι χρήστες των συγκεκριμένων
υπηρεσιών.

V. Ο νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) που αφορά την «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
Αποτελεί τον βασικό νόμο που μας ενδιαφέρει, ο οποίος όμως συνδέεται με
όλους τους παραπάνω που αναφέρθηκαν. Κατ’ αρχήν καθορίζεται ότι για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στα τεχνικά επαγγέλματα (κυρίως αυτά
που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), απαιτείται η λήψη αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, που αποδεικνύονται από αντίστοιχους τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία και, εφόσον προβλέπεται, να εξεταστεί επιτυχώς. Καθορίζει ότι, η
επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αντικαθίσταται με την παρακολούθηση ειδικών
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτόν φορείς. Προβλέπεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα
(Π.Δ.) θα καθοριστούν όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των φορέων και
θα καθορίζεται η πρακτική άσκηση που θα αντικαθίσταται από τα συγκεκριμένα
σεμινάρια., κατά ειδικότητα, ομάδα και επαγγελματική βαθμίδα. Καθορίζεται ότι με
Π.Δ. θα καθοριστούν όλες οι προϋποθέσεις για την άσκηση των επαγγελμάτων.
Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις οδηγίες ορίζεται ότι η εισαγωγική διαδικασία στο
επάγγελμα προβλέπει την βεβαίωση αναγγελίας και όχι επαγγελματική άδεια. Οι
επαγγελματικές άδειες χορηγούνται μετά την είσοδο στο επάγγελμα και με προϋποθέσεις που καθορίζονται ή θα καθοριστούν με τα προαναφερόμενα Π.Δ..
Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας διενεργούνται, από μία ή περισσότερες
τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη, στην έδρα της Περιφέρειας.. Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται από
έναν υπάλληλο της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας, έναν εκπρόσωπο του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και έναν εκπρόσωπο της
οικείας Ομοσπονδίας. Οι εξετάσεις αυτές μπορεί να διενεργούνται κατ’ επιλογή του
ενδιαφερομένου και από ικανούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα
από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων. Στη
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας δημιουργείται Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων
με αρμοδιότητα να εισηγείται στον Υπουργό σχετικά για την επίλυση σημαντικών
θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Σημαντικό
είναι ότι στην επιτροπή αυτή στην οποία μπορεί να αναπτύσσεται ο κοινωνικός
διάλογος για θέματα του νόμου συμμετέχουν, εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ, του ΣΕΒ, της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΕ. Στην
Επιτροπή συμμετέχουν, επίσης, ως μέλη, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου της Επιτροπής και εκπρόσωποι των οικείων επαγγελματικών ομοσπονδιών ή ενώσεων.
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Τέλος καθορίζεται ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχομένων επαγγελματικών
δραστηριοτήτων και οι κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος ή πλημμελούς επαγγελματικής δραστηριότητας.
Σημειώνουμε ότι μόλις άρχισε η υλοποίηση του παραπάνω νόμου, διαπιστώθηκε η ανάγκη να τροποποιηθεί σε ορισμένα άρθρα του ή και να συμπληρωθεί σε
ορισμένα άλλα, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η βασική δομή και φιλοσοφία του η
οποία παραμένει όπως παραπάνω περιγράψαμε. Η συμπλήρωση έγινε με το άρθρο 228 του νόμου 4072/12 (ΦΕΚ 86/Α’).

VI. Τα Προεδρικά Διατάγματα που καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την
άσκηση των Επαγγελμάτων.
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Ο διάλογος για τις ειδικότητες και βαθμίδες των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
στα διάφορα τεχνικά επαγγέλματα, τις Προϋποθέσεις άσκησης των επαγγελμάτων,
τα προσόντα των προσώπων που ασκούν αυτές τις δραστηριότητες και όλες τις
σχετικές λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης είχε αρχίσει πολύ πριν την έκδοση του ν. 3982/2011. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης και
διαβούλευσης των Ομοσπονδιών με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ήταν επίπονη και πολλές φορές με έντονες τριβές και αντιπαραθέσεις. Η τεκμηρίωση των
θέσεων των Ομοσπονδιών δεν ήταν ούτε απλή ούτε εύκολή με δεδομένο το βασικό
πλαίσιο που καθοριζόταν από αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε..
Εν τέλει, τον Οκτώβριο του 2012 και μετά από την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ελέγχου και εγκρίσεων εκδόθηκαν τα παρακάτω Προεδρικά διατάγματα:
• Π.Δ.112, (ΦΕΚ 197/Α/17-10-2012) που αφορά τις Υδραυλικές εγκαταστάσεις, με τίτλο «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης
και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση
της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
• Π.Δ. 113, (ΦΕΚ198/Α/17-10-2012) που αφορά τους Χειριστές Μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, με τίτλο «Καθορισμός ειδικοτήτων για την
επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων,
καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και
ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την
άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και
άλλες ρυθμίσεις.».
• Π.Δ. 114, (ΦΕΚ 199/Α/17-10-2012) που αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης
υγρών και αερίων καυσίμων, με τίτλο «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για
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την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», και
• Π.Δ. 115, (ΦΕΚ 200/Α/17-10-2012) που αφορά (α) τις μηχανολογικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, (β) τις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού - ατμολεβήτων και (γ) τις συγκολλήσεις, με τίτλο «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης,
επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε
βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός
επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.».
Σε όλα τα παραπάνω Π.Δ. περιέχονται διατάξεις οι οποίες ορίζουν ή ρυθμίζουν
θέματα όπως: Τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτει το εκάστοτε Π.Δ.,
τον ορισμό των ειδικοτήτων και των βαθμίδων, τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα της κάθε βαθμίδας, τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τους απαιτούμενους τίτλους και την προϋπηρεσία για την χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας
ή άδειας, τον τρόπο βεβαίωσης της προϋπηρεσίας, την ποιοτική στάθμη των εκτελουμένων εργασιών και τις υποχρεώσεις των παρόχων, πως γίνεται η θεώρηση
των αδειών, την αντιστοίχηση των υφισταμένων αδειών με τις νέες άδειες και λοιπές δευτερεύουσες διατάξεις.
Εκκρεμεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις καθώς και αυτό που αφορά τις Ψυκτικές Εγκαταστάσεις.

VII. Η κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα
εξετάσεων.
Με την υπ’ αριθμό 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-01-2013 κοινή Υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων και του Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν «τον καθορισμό απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ.
4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ.
1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και
των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης,
της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών
των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων
αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών
επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ
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σης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των
τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών».
Η παραπάνω απόφαση αποτελεί το βασικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα διεξάγονται οι εξετάσεις για την χορήγηση των επαγγελματικών αδειών. Αναλυτικότερα
στο 1ο μέρος περιγράφεται η σύσταση των εξεταστικών επιτροπών, τα προσόντα
και η απαιτούμενη επιμόρφωση των μελών των εξεταστικών επιτροπών, οι ασυμβίβαστες ιδιότητες και οι απαιτήσεις για ανεξαρτησία και αμεροληψία των μελών
των επιτροπών και οι αρμοδιότητες της εξεταστικής επιτροπής. Το 2ο μέρος περιλαμβάνει την οργάνωση και την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, την διαδικασία της εξέτασης του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους καθώς και τον
τρόπο βαθμολόγησής τους, τον τρόπο εξέτασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών αδειοδότησης των Περιφερειών και τέλος τον τρόπο παρακολούθησης και
υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Στα παραρτήματα που συνοδεύουν την απόφαση περιέχονται:
• Στο Παράρτημα Α, (σελ 16- 90) η εξεταστέα ύλη για τις επαγγελματικές άδειες
των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.
• Στο Παράρτημα Β, (σελ. 91- 208) η εξεταστέα ύλη για τις επαγγελματικές άδειες
των τεχνικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
• Στο Παράρτημα Γ, (σελ. 209-369) η εξεταστέα ύλη για τις επαγγελματικές άδειες
των τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας.
• Στο Παράρτημα Δ, (σελ. 370-427) η εξεταστέα ύλη για τις επαγγελματικές
άδειες των Οξυγονοκολλητών και Ηλεκτροσυγκολλητών και
• Στο Παράρτημα Ε, (σελ. 428-τέλος) περιέχει υποδείγματα αδειών.
Σημειώνουμε ότι και η συγκεκριμένη απόφαση λόγο ορισμένων αστοχιών που
παρατηρήθηκαν αμέσως μετά την δημοσίευσή της, θα χρειαστεί να τροποποιηθεί
σε ορισμένα άρθρα της.
Συμπερασματικά, οι οδηγίες και οι νόμοι που έχουν εκδοθεί και κυρίως τα προεδρικά Διατάγματα καθώς και η τελευταία Υπουργική απόφαση, αλλάζουν συνολικά το πλαίσιο που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Αλλάζουν οι προϋποθέσεις άσκησης
των επαγγελμάτων, οι άδειες που τελικά θα παρέχονται, το πεδίο εφαρμογής των
αδειών, η εξεταστέα ύλη, οι εξεταστικές επιτροπές, η είσοδος του ιδιωτικού τομέα
στην διαδικασία εξετάσεων, ο τρόπος τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας,
η αντικατάσταση της επαγγελματικής εμπειρίας από σεμινάρια κατάρτισης κ.λπ.
Οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι, οφείλουν να παρακολουθούν και να διεκδικούν την διαμόρφωση διατάξεων που να διασφαλίζουν την συμβατότητα των
ρυθμίσεων με το υπάρχον επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον και με την
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ιστορική εξέλιξη των επαγγελμάτων στη χώρα μας, χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποίηση επαγγελματιών από τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύνοψη
Οι έννοιες της νομοθετικής κατοχύρωσης ενός επαγγέλματος και της απόδοσης
επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ταυτόσημες,
γιατί καθορίζουν με νομοθετικές διατάξεις (ρυθμισμένο επάγγελμα) τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χορήγησης επαγγελματικών αδειών για την άσκηση του
επαγγέλματος, είτε αυτό ασκείται με εξαρτημένη εργασία είτε ο κάτοχος του δικαιώματος προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Η διαδικασία καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι ούτε
απλή ούτε εύκολη.
Η μελέτη του επαγγέλματος και η διαδικασία διαβούλευσης, τόσο μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων όσο και με την πολιτεία, απαιτούν καλή γνώση του περιεχομένου του επαγγέλματος και των εφαρμογών του, καλή γνώση του εύρους και των
τρόπων λειτουργίας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τις
διοικητικές και νομικές διατάξεις που πρέπει να ακολουθηθούν και να τηρηθούν
ώστε μια τέτοια διεκδίκηση να έχει επιτυχημένο αποτέλεσμα.
Στη χώρα μας έχουμε ένα κεκτημένο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης
για τον καθορισμό των επαγγελματικών αδειών και ρύθμισης των επαγγελμάτων
που χρονολογείται από το 1934 με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον, κατά την ιστορική του εξέλιξη, γνωστό και με εμπειρία διαχείρισης τόσο από
τις επαγγελματικές ομοσπονδίες ή ενώσεις όσο και από τον κρατικό μηχανισμό.
Σήμερα όμως, μετά τις ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, με
την ελεύθερη εγκατάσταση των παροχών υπηρεσιών και την ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών, την οριοθέτηση των επιπέδων επαγγελματικών προσόντων στα οποία
κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί τίτλοι ή οι τίτλοι κατάρτισης ή συνδυασμός τίτλων
και εμπειρίας, η νέα στρατηγική ανάπτυξης της Δια Βίου Μάθησης, η αρχή της
επαγγελματικής ελευθερίας και η κατάργηση των περιορισμών στην πρόσβαση και
άσκηση επαγγελμάτων και ο νόμος για την απλοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων ο οποίος όμως δεν απλοποιεί απλά τις διαδικασίες χορήγησης των αδειών
αλλά αλλάζει και όλο το φάσμα διαχείρισής τους, αλλάζει το περιβάλλον που μέχρι
τώρα ξέραμε. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί την ανάγκη για ικανή και ουσιαστική
εκπροσώπηση ώστε να διασφαλιστούν το δυνατόν ικανοποιητικές ρυθμίσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία, γνώση και ικανότητα των εκπροσώπων και των συνδικαλιστικών στελεχών, ο ρόλος των οποίων συνεχώς ενισχύεται.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ένα άτομο σε νομοθετικά κατοχυρωμένο
επάγγελμα;
2.	Τι σημαίνει επαγγελματική κατοχύρωση ενός επαγγέλματος ή ειδικότητας;
3.	Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως για τη νομοθετική ρύθμιση ενός
επαγγέλματος και τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων;
4.	Ποιος είναι ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων;
5.	Ποιος είναι ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι αυτά των οποίων η άσκησή τους
καθορίζεται μόνο από συμφωνίες εργοδοτών και εργαζομένων.
Σωστό

2.

Λάθος

Επαγγελματικό δικαίωμα είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων (δικαιωμάτων) και
των υποχρεώσεων που θεσπίζει η πολιτεία για την άσκηση ενός επαγγέλματος συγκεκριμένης κατηγορίας ατόμων, τα οποία έχουν ορισμένη ειδίκευση ή εξειδίκευση
για συγκεκριμένο φάσμα εφαρμογών.
Σωστό

Λάθος

3.	Η πρώτη προσπάθεια ρύθμισης των επαγγελμάτων και καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1950.
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Σωστό

Λάθος
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4.	Η διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης των επαγγελμάτων προϋποθέτει κατ’ αρχήν, τον προσδιορισμό των εργασιών σε απλές και σύνθετες με βάση παράγοντες όπως ο βαθμός πολυπλοκότητας των εργασιών, ο βαθμός επικινδυνότητας, οι συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο από την μη
ορθή εκτέλεσή τους το μέγεθος των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
Σωστό

Λάθος

5.	Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων αντικατέστησε το ΕΚΕΠΙΣ στο σκοπό και τον ρόλο του.
Σωστό

Λάθος

6.	Στο νόμο για την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων προβλέπεται ότι οι εξετάσεις για την χορήγηση των επαγγελματικών αδειών θα γίνεται
μόνο από δημόσιους πιστοποιημένους φορείς.
Σωστό

Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
7.	Ο διοικητικός φορέας που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι:
α. ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης)
β. ΕΚΕΠ (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
γ. ΕΕΚΕΔ
δ. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

8.	Η οδηγία 123/2006 αφορά:
α. Την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
β. Την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης
γ. Το Εθνικό πλαίσιο προσόντων
δ.	Την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ

9.

Μια βασική ρύθμιση της οδηγίας 36/2005 είναι:
α. Η οριοθέτηση των επιπέδων επαγγελματικών προσόντων.
β. Τα κριτήρια χορήγησης άδειας
γ. Η δημιουργία του ΕΟΠΠ
δ. Η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών

10.	Η επιτροπή τεχνικών επαγγελμάτων που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, είναι αρμόδια για
α. να καθορίζει επαγγελματικά δικαιώματα
β. να χορηγεί ισοτιμίες αδειών και πτυχίων
γ.	να εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας θέματα που σχετίζονται με τον ν. 3982/2011
δ.	να πιστοποιεί τους φορείς κατάρτισης που υλοποιούν προγράμματα
στα τεχνικά επαγγέλματα.
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	Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1.

Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί της Οδηγίας 123/2006 και του Ν.3844/2010 σχετικά με
τις Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, Παρασκευή, 16 Ιούλιος 2010.
Παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί του κειμένου πολιτικών κατευθύνσεων του
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προς μια νέα
πολιτική της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα». 26 Απρίλιος 2010.
Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου για
την «Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων,
μεταποιητικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών πάρκων και λοιπές διατάξεις». 24 Δεκέμβριος 2010.
Καββαθάς, Γ., Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, «Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ως γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης», Δευτέρα 27/6/2011

2.

3.

4.

	Προτεινόμενες ιστοσελίδες
•
•
•
•
•
•
•

www.imegsevee.gr [ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ]
www.kekgsevee.gr [ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ]
http://www.minedu.gov.gr/ [Υπουργείο Παιδείας]
http://www.nqf.gov.gr [Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων]
http://www.ggb.gr [Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας]
www.eopp.gov.gr/ [Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων]
www.cedefop.europa.eu/ [Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)]

Βιβλιογραφία
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• Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύσταση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση
του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση, (2008/C 111/01).
• Γνώμη 91/7-7-2003 της Ο.Κ.Ε., για το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση, Αθήνα.
• Σύμβουλος εφαρμογής του ΕΣΣΕΕΚΑ (2008), Επαγγελματικά Περιγράμματα
και Πιστοποίηση Επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Αθήνα.
• Σύμβουλος Εφαρμογής του ΕΣΣΕΕΚΑ (2008), Μελέτη τρόπων απόκτησης
άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα. Αθήνα.
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• Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008-09), Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος
στην Ελλάδα, Δίκτυο Eurydice.
• Νόμος 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/28-11-1934), « Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου και του μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού».
• Νόμος 2009/92 (ΦΕΚ 18/Τ.Α΄/14-2-1992) «Εθνικό Σύστηµα. Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».
• Νόμος 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».
• Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/ 25-5-2010), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων».
• Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης
και λοιπές διατάξεις».
• Νόμος 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011) « Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση
επαγγελμάτων.»
• Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
• ΓΣΕΒΕΕ (2010), Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί της Οδηγίας 123/2006 και του
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Παράρτημα 1: 	Τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων –
Οδηγία 36/2005/ΕΟΚ
(Το Προεδρικό Διάταγμα που προσαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία στην ανωτέρω
οδηγία θα την βρείτε στα υλικά Τεκμηρίωσης της παρούσας ενότητας.)
Επίπεδο Α΄. Αντιστοιχεί σε βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται από αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, βάσει:
1)	είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος κατά
την έννοια των επιπέδων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ή ειδικής εξέτασης χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση ή της άσκησης του επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος με
πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα
με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία.
2)	είτε γενικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πιστοποιεί
ότι ο κάτοχός της έχει αποκτήσει γενικές γνώσεις.
Επίπεδο Β΄. Αντιστοιχεί με πιστοποιητικό που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση
κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
1.	είτε γενικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου με κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης άλλον από εκείνους που αναφέρεται στο επίπεδο Γ΄ ή και
με την επιπλέον αυτού του κύκλου σπουδών απαιτούμενη πρακτική άσκηση ή
άσκηση του επαγγέλματος.
2.	είτε τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου ενδεχομένως
με κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης από εκείνους που αναφέρονται στο επίπεδο Α΄ ή και με την επιπλέον αυτού του κύκλου σπουδών
απαιτούμενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος.
Επίπεδο Γ΄. Αντιστοιχεί σε Δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς:
1.	είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόμενη
στα επίπεδα Δ΄ και Ε΄, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, προϋπόθεση πρόσβασης
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στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου
δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή
ανώτερη εκπαίδευση ή την ολοκλήρωση ισοδύναμης σχολικής εκπαίδευσης
σε δεύτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο καθώς και την ενδεχομένως επιπλέον
αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση,
2.	είτε, στην περίπτωση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, κύκλος εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, ισότιμος
με το επίπεδο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο 1), ο οποίος
παρέχει συγκρίσιμο επαγγελματικό επίπεδο και προετοιμάζει για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου ευθυνών και καθηκόντων. Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙ μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58
παράγραφος 2 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση που καλύπτει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη
φράση.
Επίπεδο Δ΄. Αντιστοιχεί σε Δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών και όχι
άνω των τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του
αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση.
Επίπεδο Ε΄. Αντιστοιχεί σε Δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε
επιτυχώς κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων
ετών ή αντίστοιχης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο ίδρυμα ανάλογου επιπέδου,
καθώς και, ενδεχομένως, την επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να απαιτείται
συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών.
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Παράρτημα 2: Επαγγελματικά Περιγράμματα
Τα 136 επαγγέλματα που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης και
υποστηρίζει ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3919/2011 ενώ υπολογίζει ότι συνολικά απελευθερώνονται 400 επαγγέλματα. (www.gsebee.gr, 23/5/2011)
1. Αισθητικός
2. Αμπιγιέρ
3. Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης
4. Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού
5. Αργυραμοιβός
6. Αρτοποιός
7. Αρχαιοπώλης
8. Ασφαλιστικός Πράκτορας
9. Ασφαλιστικός Σύμβουλος
10. Γομωτής-πυροδότης
11. Γραφείο Συμβούλων Εργασίας
12. Γραφείο Τελετών
13. Διαγνωστικά Κέντρα
14. Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
15. Διασώστης ασθενοφόρου
16. Διερμηνέας
17. Δύτης
18. Εικονολήπτης
19. Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής
20. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσυκλετών
21. Ενεχυροδανειστής
22. Επιβατικά ταξί Δημόσιας Χρήσης (αγοραία)
23. Επισκέπτης Υγείας
24. Επιχείρηση Εμπόρων Αρχαίων ή Νεώτερων Κινητών Μνημείων
25. Επιχείρηση Ενοικίασης Λιμουζινών
26. Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
27. Επιχείρηση Τουριστικών Λεωφορείων
28. Ερασιτεχνική Σχολή Χορού
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Εργοθεραπευτής
Εφημεριδοπώλης
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρονικός
Ηλεκτροσυγκολλητής
Ηχολήπτης
Θαλάσσιο ταξί
Θερμαστής
Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
Κολλέγια
Ιδιωτικά Σχολεία
Καπνοπώλης
Καταδυτικές Υπηρεσίες Αναψυχής
Καταδυτικό Συνεργείο
Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή και Εμπορία Όπλων
Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή Πυρομαχικών, Εκρηκτικών Υλών, Κροτίδων κλπ
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
Κλειθροποιός
Κοινωνικός Λειτουργός
Κομμωτής-κουρέας
Κρεοπώλης-εκδοροσφαγέας
Λάντζα (Μηχανοκίνητου Σκάφους)
Λειτουργία Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών
Λειτουργία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Λιανικό Εμπόριο
Λιμενεργάτης
Λογιστής Φοροτέχνης
Λογοθεραπευτής
Μαία
Μακιγιέρ
Μακινίστας
Μελισσοκόμος
Μεσιτικά Επαγγέλματα
Μεταφραστής
Ναυαγοσώστης
Ναυτικός Πράκτορας
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65. Ξεναγός
66. Ξυλουργός
67. Οδικοί μεταφορείς επιβατών
68. Οδοντοτεχνίτης
69. Οικονομολόγος
70. Οξυγονοκολλητής
71. Οπλοπώλης
72. Οπτικός
73. Ορκωτός Εκτιμητής
74. Πυροτεχνουργός
75. Ραδιοηλεκτρολόγος
76. Ραδιοτεχνίτης
77. Ρυμουλκά
78. Σκηνογράφος-ενδυματολόγος
79. Σκηνοθέτης
80. Συντηρητής Αρχαιοτήτων, Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
81. Σύσταση Οδοντιατρικής Εταιρείας
82. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων
83. Τεχνικός Ανελκυστήρων
84. Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
85. Τεχνικός αυτοκινήτων – Οχημάτων
86. Τεχνικός Αυτοματισμών
87. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής
88. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
89. Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας
90. Τεχνικός Εφαρμογών Οπτικής
91. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
92. Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών
93. Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας
94. Τεχνικός μηχανημάτων έργων
95. Τεχνικός Μίξης Ήχου
96. Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσυκλετών
97. Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης
98. Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών
99. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
100. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής
101. Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

205

Ε
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

102. Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
103. Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας
104. Τεχνικός της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
105. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
106. Τεχνικός Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας
107. Τεχνίτης Βαφής
108. Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
109. Τεχνίτης Εξαερωτήρων – Αναμεικτήρων (καρμπυρατέρ)
110. Τεχνίτης Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων
111. Τεχνίτης Περιποίησης Χεριών και Ποδιών
112. Τεχνίτης Σκηνικών
113. Τεχνίτης Συσκευών Υγραερίου
114. Τεχνίτης Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων
115. Τεχνίτης Τροχών
116. Τεχνίτης ψηφιακών ταχογράφων
117. Υδραυλικός
118. Υπηρεσίες Αγροτουρισμού
119. Υπηρεσίες Άθλησης
120. Υπηρεσίες Ασφαλείας
121. Υπηρεσίες Δασοκομίας
122. Υπηρεσίες Διαφήμισης
123. Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Αυτοκινήτων
124. Υπηρεσίες Ελέγχου και Εκπαίδευσης
125. Υπηρεσίες Κατασκευών
126. Υπηρεσίες Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Εκθέσεων
127. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
128. Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης Γραφείων
129. Φορτοεκφορτωτής
130. Φροντιστής
131. Φύλακας Κατασχεμένου Πλοίου
132. Φυσικοθεραπευτής
133. Χημικός Ναυτιλίας
134. Ψυκτικός
135. Ψυχολόγος
136. Ωδεία-Μουσικές Σχολές
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Ερωτήσεις:

Ασκήσεις:

1.

Απάντηση στη παράγραφο 2.

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στη παράγραφο 2.

1.

Λάθος (παράγραφος 2.)

3.

Απάντηση στη παράγραφο 3.1.

2.

Σωστό (παράγραφος 2.)

4.

Απάντηση στη παράγραφο 4.

3.

Λάθος (παράγραφος 3.)

5.

Απάντηση στη παράγραφο 5.ΙΙΙ

4.

Σωστό (παράγραφος 3.1)

5.

Λάθος (παράγραφος 6.ΙΙΙ.)

6.

Λάθος (παράγραφος 6.V.)

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
7.

γ. (παράγραφος 4.)

8.

δ. (παράγραφος 6.Ι)

9.

α. (παράγραφος 6.ΙΙ)

10. γ. (παράγραφος 6.V.)
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Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Προγράμματα ενίσχυσης
των επιχειρήσεων ΕΣΠΑ,
ευρωπαϊκά προγράμματα,
εθνικοί πόροι και δράσεις
(Αναστασία Τσιροπούλου)

Περίληψη
Η θεματική ενότητα με τίτλο «Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικοί πόροι και δράσεις)» αποτελεί έναν γενικό οδηγό για τoν τρόπο
με τον οποίο μπορεί μια μικρή επιχείρηση να επωφεληθεί συμμετέχοντας σε προγράμματα
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της. Συγκεκριμένα εκτός από την παρουσίαση βασικών
εισαγωγικών εννοιών, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα προγράμματα που παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μικρές επιχειρήσεις και έχουν διακριθεί με βάση με την προέλευση της χρηματοδότησης τους σε συγχρηματοδοτούμενα (μέσω του ΕΣΠΑ), ευρωπαϊκά
και εθνικά. Σκοπός της ενότητας είναι ο κάθε μικρός επιχειρηματίας να μπορεί να κατανοήσει έννοιες, να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτεί στο έπακρο προκειμένου
να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής του.

Abstact
The unit under the title “Business support programs (NSFP, european programs and
national resources) is a general guide on the way a small enterprise can take advantage
by taking part in a program that will enhance competiveness. Apart from the presentation of basic concepts, significant importance has been given in programs that interest
small enterprises and that have been distinguished by the source of the funding, in cofunded (throught NSFP), europeans and nationals. The main goal of this unit is to enable
every small entrepreneur to comprehend concepts, identify the opportunities and take
advantage of them in order to enhance the enterprise’s competiveness.
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Εισαγωγή
	Στόχος
Στόχος αυτής της ενότητας είναι ο καταρτιζόμενος να είναι σε θέση να:
• Αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία συμμετοχής της επιχείρησης του σε ένα
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
• Αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων σε μια μικρή επιχείρηση.
• Αξιολογήσει την πληθώρα ενεργών προγραμμάτων που έχει στη διάθεση του
και να επιλέγει αυτό που αρμόζει περισσότερο στις ανάγκες της επιχείρησης
του.
• Αξιολογήσει τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης.
• Κατανοήσει τις ορολογίες και τις βασικές έννοιες των προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

	Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας:
• Σε επίπεδο γνώσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ αναγνωρίσετε ποιά προγράμματα αφορούν την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησής τους
❑❑ διακρίνετε τα άμεσα και έμμεσα οφέλη που προκύπτουν για την κοινωνία
και τον επενδυτή από την υλοποίηση των προγραμμάτων.
❑❑ κατανοήσετε τη βασική ορολογία που διέπει τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
• Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα είστε σε θέση να:
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❑❑ αναγνωρίσετε σε ποιά προγράμματα μπορεί να συμμετέχει η επιχείρησή
σας
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❑❑ επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με τις δυνατότητες και τις
ανάγκες της επιχείρησής σας
❑❑ αναζητήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσα από τα εργαλεία αναζήτησης στο διαδίκτυο.
❑❑Σε επίπεδο στάσεων, θα είστε σε θέση να:
❑❑ αντιληφθείτε τη σημαντικότητα συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα
❑❑ αξιολογείτε άμεσα την αποτελεσματικότητα συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Έννοιες – κλειδιά
Επιχορήγηση, δημόσια χρηματοδότηση, ποσοστά ενίσχυσης, ιδία συμμετοχή,
τραπεζικός δανεισμός, χρηματοδοτικό σχήμα, οδηγός εφαρμογής, δικαιούχος,,
επιλέξιμες δαπάνες, επιλέξιμος κλάδος, επιχειρησιακό πρόγραμμα, φορολογική
απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, οδηγός υλοποίησης, δικαιούχος, επιλέξιμες δαπάνες,
επιλεξιμότητα, επιχειρησιακό πρόγραμμα.

	Σύντομη περιγραφή ενότητας
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων είναι ένας στόχος ο
οποίος έχει τεθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την επίτευξη
του στόχου αυτού εκτός των άλλων, έχουν δεσμευτεί εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι και έχουν σχεδιαστεί εξειδικευμένα προγράμματα.
Όμως οι μικροί επιχειρηματίες συχνά διστάζουν να συμμετέχουν σε προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Ανασταλτικοί παράγοντες
είναι ο φόβος για κάτι καινούργιο που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν τις απαραίτητες
δεξιότητες να το χειριστούν, η έλλειψη πληροφόρησης για τις δυνατότητες και τις
ευκαιρίες που υπάρχουν, η κρατική γραφειοκρατία κ.ά.
Την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία σημαντική πρόοδος όσον αφορά
την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε τέτοιου είδους δράσεις γεγονός που αποδίδεται στην σημαντική δημοσιότητα και προώθηση των προγραμμάτων από την
πλευρά της πολιτείας, στη λειτουργία δομών οι οποίες υποστηρίζουν και διευκολύνουν τους μικρούς επιχειρηματίες (πχ. Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης, Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις έδρες των περιφερειών), στην
ευρεία χρήση του διαδικτύου κ.ά.
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

211

ΣΤ
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να παρέχει
ενημέρωση στον μικρό επιχειρηματία όσον αφορά προγράμματα στα οποία μπορεί
να συμμετέχει, με σκοπό να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής του.
Αρχικά στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό, γίνεται μία αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την
ανάπτυξη της χώρας και στα επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα από τα οποία
αποτελείται. Προχωρώντας πολύ σημαντική κρίθηκε η παρουσίαση επιλεγμένων
προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ και των βασικών παραμέτρων
τους (σκοπός προγράμματος, κατηγορίες χρηματοδοτούμενων δαπανών, προϋποθέσεις συμμετοχής, όρια προϋπολογισμών χρηματοδότησης, ποσοστά χρηματοδότησης, διάρκεια κ.ά)
Περαιτέρω μέσα από την παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία μπορεί να συμμετέχει μία επιχείρηση
και πραγματοποιείται μία αναφορά στο τον νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011, με επισήμανση των βασικών στοιχεία του νόμου (είδη ενισχύσεων, επιλέξιμοι κλάδοι,
κατηγορίες σχεδίων, ποσοστά ενίσχυσης, ενισχυόμενες δαπάνες κ.ά)
Στην συνέχεια παρατίθεται μία σύντομη αναφορά στα σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επιχειρηματία προκειμένου να είναι πάντα έγκυρα και έγκαιρα ενημερωμένος.
Τέλος, κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική η εξοικείωση των ενδιαφερόμενων με μία
σειρά όρων και ακρωνυμίων που χρησιμοποιούνται ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν προσκλήσεις, εγχειρίδια και λοιπά έντυπα και για τον λόγο αυτό έχει παρατεθεί στο παράρτημα της ενότητας, σχετικό γλωσσάρι.
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1. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολιτικές για την
επιχειρηματικότητα
Στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται συνολικά περίπου 20.000.000 επιχειρήσεις
με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)(1) να καλύπτουν περίπου το 99% του συνολικού αριθμού αλλά και το 67% συνολικής απασχόλησης(2). Ο τομέας των ΜΜΕ
στην Ελλάδα παρουσιάζεται πιο ανεπτυγμένος από ότι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή
Ένωση, στον οποίο επικρατούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 58% της συνολικής απασχόλησης (ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ), ενώ η απασχόληση για το σύνολο
των ΜΜΕ ανέρχεται σε 85,7% (έναντι 67% στην ΕΕ)(3). Ως εκ τούτου, οι πολύ μικρές
επιχειρήσεις είναι θεμέλιο της οικονομίας και αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας την σημαντική θέση των μικρών επιχειρήσεων στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, υποστήριξε την πρωτοβουλία «Small
Business Act» και την καθιέρωση της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις». Η πρωτοβουλία αυτή, εκτός των άλλων, θέτει ένα σύνολο 10 αρχών
(ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η καλλιέργεια ευνοϊκού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος για επενδύσεις, η προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού και όλων των μορφών καινοτομίας, η ενθάρρυνση
ώστε να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από την διεύρυνση των αγορών, η μετατροπή περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ευκαιρίες) για τον προγραμματισμό και
την εφαρμογή πολιτικών, δημιουργώντας ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις
επιχειρήσεις.
Επιπλέον έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια από τους αρμοδίους κοινοτικούς
και εθνικούς φορείς, η κατανομή των πόρων για τις επιχειρήσεις να κινούνται σύμφωνα με τις παραπάνω κατευθύνσεις. Απώτερος στόχος με την όσο το δυνατόν
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων είναι η δημιουργία, ανάπτυξη, εξέλιξη και αναδιοργάνωση της ελληνικής μικρής επιχείρησης παράγοντας προστιθέμενη αξία για
όλη την ελληνική οικονομία.
1. Στο παράρτημα 1 αναφέρονται αναλυτικά πότε μία επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή,
μικρή και μεσαία.
2. SME Performance review, Annual report 2009, DG Enterprise & Industry
3. European Competitiveness Report 2011, DG Enterprise & Industry
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2.	Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ενίσχυσης των
επιχειρήσεων
2.1 Τι είναι το ΕΣΠΑ
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Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), είναι το νέο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Οι πόροι του προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ύψους 20,4 δισ.
ευρώ, και από εθνικά κονδύλια που φθάνουν τα 5,8 δισ. ευρώ (από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝ). Η αντίστοιχη ιδιωτική συμμετοχή
υπολογίζεται στα 7,5 δις. ευρώ. Το συντονισμό και την ευθύνη του σχεδιασμού και
της υλοποίησης του ΕΣΠΑ την έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι βασικοί στόχοι του ΕΣΠΑ απαριθμούνται στους εξής:
• Διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας.
• Αύξηση παραγωγικότητας σε υψηλότερο επίπεδο από το μέσο κοινοτικό όρο.
• Τόνωση της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
• Αύξηση της εξωστρέφειας της χώρας, μέσω της δημιουργίας ανταγωνιστικής
και παραγωγικής οικονομίας.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς.
Ειδικότερα, η όλη αναπτυξιακή προσπάθεια του ΕΣΠΑ στοχεύει στην προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή, στον εκσυγχρονισμό
της δημόσιας διοίκησης, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ολοκλήρωση
των αναγκαίων υποδομών, στο σεβασμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
O τρόπος σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ για
την περίοδο 2007-2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο
τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα
της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΑ αποτελείται από δεκατέσσερα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) (εννέα Τομεακά και πέντε Περιφερειακά) ενώ η Ελλάδα συμμετέχει και
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σε 14 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Τα προγράμματα αυτά
περιλαμβάνουν τους δικούς τους στόχους και δράσεις, αλλά συμπληρώνονται και
συνεργούν μεταξύ τους προκειμένου να στοχεύουν και στους γενικούς στόχους
του ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα, τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αφορούν τα εξής (με αρμόδιες αρχές για τη διαχείρισή τους Υπουργεία):
1. ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη.
2. ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.
3. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
4. ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.
5. ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.
6. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
7. ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
8. ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
9. ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής.
Αντίστοιχα, τα περιφερειακά ΕΠ – ΠΕΠ αφορούν τα εξής (με αρμόδιες αρχές για τη
διαχείρισή τους το ΥΠΑΝ και τις 13 Περιφέρειες):
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης.
ΠΕΠ Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων.
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου.
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.
ΠΕΠ Αττικής.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΕΣΠΑ έχουν θετική επίδραση σε
κάθε Έλληνα πολίτη, με άμεσο και έμμεσο τρόπο, όπου:
• Άμεσα ωφελούνται αυτοί που θα επιδοτηθούν για ένα επενδυτικό σχέδιο, για
τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής τους, για το ερευνητικό τους έργο, για τις
μεταπτυχιακές τους σπουδές, για την κατάρτιση και εκπαίδευσή τους, για την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, για
την εξοικονόμηση ενέργειας, για την εύρεση θέσης εργασίας κ.ά.
• Έμμεσα ωφελούνται όλοι οι πολίτες μέσα από την εκτέλεση των έργων συγκοινωνιακών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος, ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κατασκευή νέων
σύγχρονων νοσοκομειακών κλινών, κατασκευή σύγχρονων σχολείων και
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
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Ειδικότερα, από το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα 2007-2013, αποτελεί το βασικό συγχρηματοδοτούμενο (η δημόσια δαπάνη προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από πόρους του ελληνικού δημοσίου)
επιχειρησιακό πρόγραμμα που απευθύνεται προς τις ΜΜΕ, έχοντας ως κεντρικό
αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.
Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται ενδεικτικά τέσσερα προγράμματα, στο
πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013» (ΕΠΑΕ
– ΕΠΑΝ ΙΙ). Για λόγους καλύτερης κατανόησης και οργάνωσης του μεγάλου όγκου
πληροφοριών που περιέχει κάθε πρόγραμμα (οδηγός υλοποίησης προγράμματος),
θα γίνεται για κάθε πρόγραμμα μια σύντομη αναφορά στις ενότητες α) Σκοπός Προγράμματος, β) Κατηγορίες Χρηματοδοτούμενων Δαπανών, γ) Προϋποθέσεις συμμετοχής, δ) Όρια προϋπολογισμών χρηματοδότησης, ε) Ποσοστά Χρηματοδότησης,
Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων. Για μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερες λεπτομέρειες, μπορεί κανείς να απευθυνθεί στους οδηγούς εφαρμογής των προγραμμάτων, οι οποίοι μπορούν να ληφθούν από το διαδίκτυο μέσω των προτεινόμενων
ιστοσελίδων που δίνονται στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό.

2.2 Παραδείγματα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης- Τουρισμού- Εμπορίου-Υπηρεσιών (ΕΠΑΝ ΙΙ)- Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του
προγράμματος, αναλύονται οι παρακάτω ενότητες.
Σκοπός Προγράμματος:
Α)	Η συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα του τομέα της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και
του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης.
Β)	Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς
αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
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Γ)	Η ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» των περιφερειών της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω τομείς και
δραστηριότητες.
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Κατηγορίες Χρηματοδοτούμενων Δαπανών:
Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων
χώρος

2.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

3.

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής
χρήσης)

4.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Μεταποίηση Τουρισμός

ΕμπόριοΥπηρεσίες

60%

80%

60%

100%

100%

100%

15.000

15.000

10.000

100%

100%

100%

20%

20%

20%

6.000 €

6.000 €

6.000 €

5.

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

6.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας

7.

Λογισμικό

30.000 €

30.000 €

10.000 €

8.

Προβολή - Προώθηση

20.000 €

30.000 €

10.000 €

9.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10.000 €

10.000 €

10.000 €

40%

40%

40%

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις
10. νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

Επιπλέον το άθροισμα του προτεινόμενου προϋπολογισμού για τις κατηγορίες
δαπανών 1+2+3+4+5+7 δεν πρέπει να ξεπερνά το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και του
Εμπορίου και παράλληλα ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
Α)	Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι
τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
Β)	νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως
άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
Σημείωση: Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν
με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).
Όρια προϋπολογισμών χρηματοδότησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται:
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

217

ΣΤ
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

• Από 30.000€ έως 300.000€ για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
• Από 20.000€ έως 300.000€ για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»
• Από 20.000€ έως 100.000€ για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο –Υπηρεσίες»
Το χρηματοδοτικό σχήμα αναλύεται ως εξής:
Δημόσια Χρηματοδότηση
• Για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις (ανάλογα με την περιφέρεια δραστηριοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης

40% - 60%

• Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις (μόνο για μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις

25%

Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον)

Υπόλοιπο Ποσοστό

Διευκρινίσεις για την Ιδιωτική Συμμετοχή:
Στο εν λόγω πρόγραμμα δεν υπάρχει υποχρέωση απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης
μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
Διάρκεια Έργων:

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στους 15 μήνες για
τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και στους 12 μήνες για τη
Θεματική Ενότητα «Εμπόριο-Υπηρεσίες» από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, με δυνατότητα παροχής τρίμηνης παράτασης.
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) – Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, αναλύονται οι παρακάτω ενότητες.
Σκοπός Προγράμματος:

Α)	Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα
οποία επιθυμούν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια καταγεγραμμένη/καταχωρημένη αλλά όχι μέχρι στιγμής εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική καινοτομία.
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Β)	Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει 5 διαχειριστικές χρήσεις) και οι οποίες επιθυμούν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή ακόμα και την επέκταση/ διαφοροποίηση των προϊόντων
υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.
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Κατηγορίες Χρηματοδοτούμενων Δαπανών:

• Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης χώρων/ Ειδικές εγκαταστάσεις – μέχρι 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Μηχανολογικός και Εργαστηριακός εξοπλισμός – μέχρι 80% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού.
• Πληροφορική/Τηλεπικοινωνίες- μέχρι 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση
και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας/ Μεταφορά τεχνογνωσίας – μέχρι 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
• Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων – μέχρι 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Δαπάνες Τεχνικής/Τεχνολογικής/Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης., προβολής & επικοινωνίας – μέχρι 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων – μέχρι 20 %
του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Ανάπτυξη πρωτοτύπων – μέχρι 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Λειτουργικές δαπάνες – μέχρι 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:
Α)	Φυσικά Πρόσωπα (που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους που
δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το έτος προκήρυξης του
προγράμματος) – Υπό ίδρυση επιχειρήσεις (με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος).
Β)	Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (που έχουν συσταθεί κατά
το έτος υποβολής της πρότασης).
Γ)	Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το έτος υποβολής
της πρότασης θα πρέπει να έχουν κλείσει από 1 έως 5 διαχειριστικές χρήσεις.
Όρια προϋπολογισμών χρηματοδότησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από
30.000– 250.000 ευρώ, όπου σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 50%
του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης την τελευταία τριετία, προκειμένου
να προστατευθεί η ίδια η επιχείρηση μέσω της αποφυγής υλοποίησης επενδυτικού
σχεδίου που ξεπερνάει τις οικονομικές της δυνατότητες.
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Το χρηματοδοτικό σχήμα αναλύεται ως εξής:
Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση)
Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον)
Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική)

40% - 50%
25%
Υπόλοιπο ποσοστό

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στους 18 μήνες από
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, με δυνατότητα παροχής 6μηνης παράτασης.
Μεταποίηση στις νέες συνθήκες (ΕΠΑΝ ΙΙ) - Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής
του προγράμματος, αναλύονται οι παρακάτω ενότητες.
Σκοπός Προγράμματος:
Α)	Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων
στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
Β)	Αναπροσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης
αξίας.
Γ)	Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων και της παραγωγικής
βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας με έμφαση στην ποιοτική
αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων
και επιχειρήσεων.
Δ)	Αναβάθμιση της επιχειρηματικής βάσης σε τομείς που υστερούν ως προς την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες μορφές.
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Κατηγορίες Χρηματοδοτούμενων Δαπανών:
• Δαπάνες για την ανέγερση/ επέκταση διαμόρφωση κτιρίων και χώρων – έως
20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Δαπάνες για επενδύσεις σε πάγιο – προμήθεια μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου – προμήθεια λογισμικού – μέχρι 100% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Δαπάνες για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – μέχρι 15% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Δαπάνες Απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας – μέχρι 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Δαπάνες μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ –
μέχρι 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
• Δαπάνες για άϋλες επενδύσεις – Συμμετοχή σε εκθέσεις – Σύνδεση – Συμμετοχή σε e-marketplaces – Δαπάνες συμβούλων & συμβουλευτικών υπηρεσιών – μέχρι 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
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• Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση – μέχρι 60.000 ευρώ.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών και παράλληλα ανήκουν σε μια
από τις παρακάτω κατηγορίες:
Α)	Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Β)	Νέες (έχουν συμπληρώσει 2 έτη συνεχόμενης λειτουργίας) και υπό σύσταση
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις).
Γ)	Υπό σύσταση επιχειρήσεις (με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την
ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος).
Όρια προϋπολογισμών χρηματοδότησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα:
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται
• Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, από 30.000 – 400.000 ευρώ.
• όπου σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 50% του μέσου κύκλου
εργασιών της επιχείρησης την τελευταία τριετία, προκειμένου να προστατευθεί η ίδια η επιχείρηση μέσω της αποφυγής υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου
που ξεπερνάει τις οικονομικές της δυνατότητες.
Το χρηματοδοτικό σχήμα αναλύεται ως εξής:
Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση)
Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον)

25% - 50%
25%

Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική)

Υπόλοιπο ποσοστό

Διάρκεια Έργων:

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στους 18 μήνες από
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, με δυνατότητα παροχής 6μηνης παράτασης.
Πράσινος Τουρισμός (ΕΠΑΝ ΙΙ) - Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, αναλύονται οι παρακάτω ενότητες.
Σκοπός Προγράμματος:

Α)	Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκομένων στην τουριστική
διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
Β)	Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του τουριστικών μονάδων,
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
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Γ)	Δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσης που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
των κτιριακών εγκαταστάσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και τη
σωστή διαχείριση των υδάτων και των απορριμμάτων, χωρίς την επιβάρυνση
του περιβάλλοντος.
Κατηγορίες Χρηματοδοτούμενων Δαπανών:

• Προμήθεια μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού
(0%-100% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού)
• Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις (0%100% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού)
• Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (0%-15% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού)
• Aμοιβές συμβούλων για την παρακολούθηση-συμβουλευτική υποστήριξη
κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (0%-6% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού)
• Ενημέρωση και προβολή (0%-15% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού)
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι νόμιμες τουριστικές μονάδες, οι οποίες
λειτουργούν ως τουριστικό κατάλυμα, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας
πριν από την 01/01/2009.
Όρια προϋπολογισμών χρηματοδότησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από
15.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει παράλληλα το ύψος του προϋπολογισμού
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών
της επιχείρησης κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, προκειμένου να προστατευθεί
η ίδια η επιχείρηση μέσω της αποφυγής υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου που
ξεπερνάει τις οικονομικές της δυνατότητες.
Το χρηματοδοτικό σχήμα αναλύεται ως εξής:
Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση)

40% - 45%*

Ιδία Συμμετοχή

60%-55% **

*
45%: Σε νησιά με κατοίκους κάτω των 3.100
**	Η ιδία συμμετοχή μπορεί να αφορά ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, είτε αποκλειστικά τραπεζικό δανεισμό.

Διάρκεια Έργων:
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3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως η δυνατότητα πρόσβασης σε ευκαιρίες
χρηματοδότησης είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη ή επέκταση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ε.Ε. σε μικρές επιχειρήσεις με διάφορες μορφές - επιδοτήσεις, δάνεια και
σε ορισμένες περιπτώσεις εγγυήσεις. Η κοινοτική χρηματοδότηση χωρίζεται στις
παρακάτω δύο κατηγορίες:
• άμεση χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων,
• έμμεση χρηματοδότηση μέσω εθνικών και τοπικών διαμεσολαβητών.
Την παροχή της υποστήριξης, η οποία δίνεται είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω προγραμμάτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη
διαχειρίζονται τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία αφορούν το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και αποτελούν τα μεγαλύτερα κοινοτικά μέσα χρηματοδότησης
των ΜΜΕ, μέσω των διάφορων θεματικών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη μείωση των διαφορών στην ανάπτυξη των επιμέρους περιφερειών της
Ε.Ε., και να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί περιφερειακά έργα στα κράτη μέλη.
Ειδικότερα, υπάρχει μια πληθώρα ενεργών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ σε διάφορους τομείς, οι οποίοι αναφέρονται εν συντομία παρακάτω, καθώς η αναλυτική αναφορά σε αυτά θα ξέφευγε
από τους στόχους της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας.
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία

• 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (2007 –
2013).
• Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ),
το οποίο στον συγκεκριμένο τομέα στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων που
καλλιεργούν την καινοτομία καθώς και την εφαρμογή της διαχείρισης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς της επιχειρηματικότητας.
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• EUREKA – Δίκτυο Βιομηχανικής Έρευνα και Ανάπτυξης, το οποίο υποστηρίζει
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών δημιουργώντας συνδέσμους και δίκτυα καινοτομίας σε 36 χώρες.
Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές

• Life+, το οποίο υποδιαιρείται σε τρεις τομείς (Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Ενημέρωση και Επικοινωνία).
• Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ), το
οποίο στον συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνει α) το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΠΕΚ) με ένα τμήμα οικολογικής καινοτομίας και β)
το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» (ΕΕΕ).
• Marco Polo II (2007 – 2013), το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων συστημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας και την προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφοράς.
Ανθρώπινο Δυναμικό

• Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για τη Δια Βίου Μάθηση, το οποίο καλύπτει τέσσερα επιμέρους προγράμματα, από τα οποία το πρόγραμμα Leonardo
Da Vinci είναι το πιο σχετικό με τις επιχειρήσεις.
• Erasmus για νέους επιχειρηματίες, το οποίο παρέχει οικονομική βοήθεια σε
νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε κάποια επιχείρηση, σε
άλλη χώρα της Ε.Ε. για την ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και πληροφοριών, με
στόχο α) την ενίσχυση της πρόσβασης σε αγορές και β) τον εντοπισμό δυνητικών συνεργατών για νέες επιχειρήσεις.
Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

• Media 2007 – 2013, το οποίο αφορά παρέχει επιχορηγήσεις σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Επιχειρηματικές Επενδύσεις
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• Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
(JEREMIE), η οποία αφορά μια συνδυαζόμενη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία
αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των μικροεπιχειρήσεων και των μεσαίων επιχειρήσεων στη χορήγηση πολύ μικρών δανείων, επιχειρηματικών
κεφαλαίων και εγγυήσεων καθώς και σε άλλες μορφές καινοτόμου χρηματοδότησης. Η ανάπτυξη και η επιλογή των σχεδίων χρηματοδότησης μέσα από
το συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται κατά περίπτωση, σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε.
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• Κοινή Δράση για την Υποστήριξη των Μικρο-πιστοδοτικών ιδρυμάτων στην
Ευρώπη (JASMINE), η οποία αφορά συμπληρωματική δράση της JEREMIE,
με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων, ανέργων ή και πολιτών που δεν απασχολούνται και οι οποίοι θα
επιθυμούσαν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά δεν έχουν πρόσβαση
σε παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες.
• Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων (PROGRESS), ο οποίος
αυξάνει τη διαθεσιμότητα μικροπιστώσεων, δηλαδή μικρών δανείων κάτω
από 25.000 ευρώ, για την ίδρυση ή την επέκταση μικρής επιχείρησης. Ο μηχανισμός αυτός δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες, αλλά δίνει τη
δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων (ιδιωτικές ή
δημόσιες τράπεζες, μη τραπεζικά ιδρύματα μικροπιστώσεων και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις) στην ΕΕ να αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν μέσω α)
εγγυήσεων σε παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων και β) χρηματοδότησης της
αύξηση των ποσών που διατίθενται για μικροδάνεια.
Για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για τις προαναφερόμενες ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα χρηματοδότησης, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα από τους επίσημους ιστοτόπους του κάθε προγράμματος, όπως
αναφέρεται στο πεδίο προτεινόμενες ιστοσελίδες.
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4. Εθνικά Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων
4.1 Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
Ο νόμος «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»(4) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς άξονες της χώρας. Σκοπός του νόμου αυτού είναι
«η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα,
η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή
συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας».
Στις επόμενες παραγράφους πραγματοποιείται μια παρουσίαση των βασικών
στοιχείων του νόμου σύμφωνα και με το σχετικό νομικό κείμενο που έχει δημοσιευτεί.
Τα είδη ενισχύσεων που παρέχονται στα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν
στο πλαίσιο του νόμου, οι οποίες μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδιαστικά, είναι:
α.	Φορολογική απαλλαγή, δηλαδή απαλλαγή της επιχείρησης από την καταβολή
φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών.
β.	Επιχορήγηση, δηλαδή δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για
την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
γ.	Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δηλαδή κάλυψη από το
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
Στις διατάξεις του νόμου μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες) με την προυπόθεση οτι ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους της
οικονομίας (επιλέξιμοι κλάδοι). Οι κλάδοι αυτοί είναι:
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Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες *
Δασοκομία και υλοτομία *
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια *
Ορυχεία και λατομεία
Μεταποίηση **
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ***
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, δραστηριότητες αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης
Απο την δραστηριότητα «έργα πολιτικού μηχανικού» συμπεριλαμβάνονται μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες
και λιμενικές κατασκευές.
Μεταφορά και αποθήκευση
Καταλύματα ****
Εκδοτικές δραστηριότητες
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών
και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Από την δραστηριότητα «ανθρώπινη υγεία» εντάσσονται μόνο οι επενδύσεις τουρισμού υγείας
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

* 	Σε υπουργική απόφαση η οποία αναμένεται να εκδοθεί θα εξειδικευτούν οι κατηγορίες των επενδυτικών
σχεδίων του τομέα
**
Εκτός από τους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας
*** Εξαιρείται ο 35.11.10.09 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
**** Εξαιρούνται οι επενδύσεις που αφορούν:
1)	Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων εάν δεν αφορούν:
		 •	Ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακές μονάδες που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία
τουλάχιστον τριών αστέρων,
		 • Επενδύσεις τουρισμού υγείας,
		 •	Επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες
τουλάχιστον τριών αστέρων (3*),
		 •	Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων.
2)	Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει εξαετία από την
έναρξη λειτουργίας της μονάδας
3)	Την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από την τάξη.
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Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται ως εξής:

1) Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
α.	Γενικής Επιχειρηματικότητας: Περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς του νόμου και δεν εντάσσονται
σε άλλη κατηγορία. Στα σχέδια αυτά παρέχονται φορολογικές απαλλαγές.
β.

Τ εχνολογικής Ανάπτυξης: Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και
οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε συνδυασμό με φορολογική απαλλαγή.

γ.

 εριφερειακής Συνοχής: Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωΠ
γικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,
αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών
οικονομικής δραστηριότητας.

2) Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια
α. 	Επιχειρηματικότητας των Νέων: Αφορά επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται
από νέους μέχρι 40 ετών για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων, αρκεί να κατέχουν τουλάχιστον το 50% του εταιρικού
κεφαλαίου και να ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρείας.
β. 	Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: Αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους 50.000.000€
γ. 	Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: Αφορά επενδυτικά σχέδια
υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων
επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000€, που περιλαμβάνουν τον
τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.
δ. 	Συνέργειας και Δικτύωσης: Αφορά επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από
σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό
μορφή Κοινοπραξίας.
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης. Συγκεκριμένα έχουν διαμορφωθεί τρεις ζώνες για τις οποίες τα ποσοστά ενίσχυσης έχουν ως εξής:

228

α. 	Στην Α΄ ζώνη (Αττική, Βοιωτία) σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
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β. 	Στη Β΄ ζώνη (Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης,
Λάρισας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας), σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις
και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
γ. 	Στη Γ΄ ζώνη (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας,
Πιερίας, Σερρών, Φλώρινας, Καστοριάς, Καρδίτσας, Τρικάλων, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου,
Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας), σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις,
45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
Το ελάχιστο ποσό επενδυτικού σχεδίου ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
είναι:
• Για Μεγάλες επιχειρήσεις 1.000.000€.
• Για Μεσαίες επιχειρήσεις 500.000€
• Για Μικρές επιχειρήσεις, 300.000€
• Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, 200.000€
Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά
περίπτωση ποσών, δηλαδή για τις μικρές επιχειρήσεις 100.000€.
Για να υπαχθεί μια εταιρεία στο καθεστώς του επενδυτικού νόμου πρέπει να είναι
εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια και να έχει μία από τις παρακάτω νομικές
μορφές:
α. Ατομική επιχείρηση
β. Εμπορική εταιρία (ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.τ.λ)
γ. Συνεταιρισμός
Επιπλέον μπορεί να είναι και υπό ίδρυση εταιρεία, με την υποχρέωση να έχει
συσταθεί εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην απόφαση ένταξης και πάντως
πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
Οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν στο επενδυτικό σχέδιο μίας επιχείρησης είναι:
• Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
• Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
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• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, εφόσον κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής
μίσθωσης περιλαμβάνεται η υποχρέωση αγοράς
• Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και
ελέγχου ποιότητας, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος
οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της
αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά. Οι
δαπάνες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Περισσότερες πληροφορίες για τον επενδυτικό νόμο, μπορούν να αναζητήσουν
οι ενδιαφερόμενοι στις σχετικές ιστοσελίδες, όπως αυτές παρουσιάζονται στο πεδίο «προτεινόμενες ιστοσελίδες».
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5.	Πρακτικές εφαρμογές
5.1

Τρόπος αναζήτησης προγραμμάτων

5.2

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων

5.1 Τρόπος αναζήτησης προγραμμάτων
Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας καθώς και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις
αυτών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.
Για τον σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί μία μηχανή αναζήτησης προγραμμάτων που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx. Μέσω αυτής της μηχανής
αναζήτησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μία πιο στοχευμένη πληροφόρηση για τα προγράμματα καθώς ορίζοντας συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης,
περιορίζονται τα αποτελέσματα μόνο στα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν. Τα
κριτήρια αναζήτησης αυτά αφορούν:
• Ποιούς αφορά η προκήρυξη, δηλαδή αν αφορά επιχειρήσεις ή φορείς.
• Τη διαθεσιμότητά τους, δηλαδή αν είναι ενεργές, αν αναμένονται, αν έχουν
λήξει ή το σύνολο των προσκλήσεων ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητά τους.
• Το είδος της ενίσχυσης, δηλαδή αν αφορά απασχόληση/εργασία, ενίσχυση
επιχειρηματικότητας, επιδότηση απασχόλησης κ.τ.λ.
• Τη γεωγραφική περιοχή εφαρμογής, δηλαδή αν αφορά συγκεκριμένες περιφέρειες/νομούς ή όλη τη χώρα.
• Τη θεματική κατηγορία, δηλαδή αν αφορά αγροτική ανάπτυξη, τουρισμό, υπηρεσίες, εμπόριο κ.τ.λ.
• Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που ανήκει, δηλαδή το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα, το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού κ.τ.λ.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για εγγραφή χρηστών στην διαδικτυακή πύλη
του ΕΣΠΑ, μέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγοντας τα κριτήρια που προαναφέρθηΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ
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καν ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν δημοσιεύεται ή τροποποιείται ένα πρόγραμμα που ταιριάζει με τα κριτήρια που έχει επιλέξει.

5.2 Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων
Με σκοπό να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων έχει δημιουργήσει το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ), το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis.
Μέσω του συστήματος αυτού μπορεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, να παρακολουθεί την εξέλιξη της
αίτησής του, να ενημερώνεται για το αποτέλεσμα, να αποστέλλει τις απαραίτητες
εκθέσεις υλοποίησης και γενικά να ελέγχει και να παρακολουθεί την όλη διαδικασία ενός προγράμματος από την υποβολή του μέχρι την ολοκλήρωσή του.

5.3 Ενδεικτικά περιεχόμενα επιχειρηματικού σχεδίου
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ενίσχυσης μέσω του
ΕΣΠΑ εκτός από συγκεκριμένα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται ανά
πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να υποβληθεί και το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης για την προτεινόμενη επένδυση. Αν και το υπόδειγμα του επιχειρηματικού σχεδίου διαφοροποιείται από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, στην επόμενη παράγραφο παρατίθενται τα περιεχόμενα ενός τυπικού επιχειρηματικού σχεδίου.
• Γενικά στοιχεία επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, νομική μορφή, κωδικός
δραστηριότητας, νόμιμος εκπρόσωπος, στοιχεία εταίρων, συμμετοχής επιχείρησης ή μετόχων σε άλλες επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις κ.ά.)
• Σύντομο ιστορικό, έτος έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης
• Περιγραφή στρατηγικής της επιχείρησης
• Ανάλυση επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Διαδικασίες οργάνωσης της επιχείρησης
• Συνοπτική περιγραφή της επένδυσης (ανάλυση δράσεων και δαπανών)
• Στόχοι του επενδυτικού σχεδίου
• Σύνδεση της προτεινόμενης επένδυσης με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της
επιχείρησης
• Αναμενόμενα αποτελέσματα
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• Χρηματοοικονομική πρόβλεψη από την υλοποίηση της επένδυσης
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Σύνοψη
Σε μία εποχή που ο ανταγωνισμός είναι έντονος σε όλα τα επίπεδα, η μικρή επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της προκειμένου
να επιβιώσει, αλλά και να αναπτυχθεί. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και
οι προσπάθειες των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, δεσμεύοντας πόρους και
σχεδιάζοντας μία δέσμη δράσεων και προγραμμάτων για κάθε είδους επιχείρηση.
Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό στο ίδιο πνεύμα, προσπάθησε μέσα από έναν
συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής ανάλυσης να ευαισθητοποιήσει, να εξοικειώσει και να ενημερώσει τον μικρό επιχειρηματία όσον αφορά τις δυνατότητες που
του παρέχονται από τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ώστε όχι
μόνο να συμμετάσχει αλλά και να επωφεληθεί από αυτά.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
Eρωτήσεις
1.	Τι είναι το Ε.Σ.Π.Α. και ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι;
2.	Από πόσα επιχειρησιακά προγράμματα αποτελείται το Ε.Σ.Π.Α;
3.	Ποια είναι τα άμεσα και έμμεσα οφέλη από την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.;
4.	Ποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. απευθύνεται κυρίως στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις;
5.	Σε ποιους τομείς αναλύονται τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων;
6.	Ποιά είναι τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
7.	Ποιά είναι τα τρία είδη ενισχύσεων που παρέχονται μέσω του επενδυτικού νόμου;
8.	Ποιό είναι το ελάχιστο ποσό επενδυτικού σχεδίου μίας μεσαίας επιχείρησης στο
πλαίσιο του επενδυτικού νόμου;
9.	Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ελεγχθούν προκειμένου μια επιχείρηση να
χαρακτηρισθεί ως πολύ μικρή ή μικρή ή μεσαία;
10.	Πότε μια επιχείρηση ορίζεται ως πολύ μικρή;

	Ασκήσεις
Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)
1.	Το Ε.Σ.Π.Α. αποτελείται μόνο από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
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Σωστό

Λάθος
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2.	Η εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. έχει μόνο άμεσα οφέλη για την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες.
Σωστό

Λάθος

3.	Τα δύο διαρθρωτικά ταμεία της Ευρώπης είναι το ΕΚΤ και το JASMINE.
Σωστό

Λάθος

4.	Η κοινοτική χρηματοδότηση χωρίζεται σε άμεση μέσω επιδοτήσεων και σε έμμεση
μέσω εθνικών και τοπικών διαμεσολαβητών.
Σωστό

Λάθος

5.	Η δράση JEREMIE σχετίζεται με την δια βίου μάθηση στις επιχειρήσεις.
Σωστό

6.

Λάθος

O επενδυτικός νόμος αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Σωστό

Λάθος

7.	Η ίδρυση μίας μονάδας παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα είναι
επιλέξιμη δραστηριότητα στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου.
Σωστό

Λάθος

8.	Το ποσοστό επιχορήγησης στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου είναι ίδιο για επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης το Νομό Αττικής και το Νομό Βοιωτίας.
Σωστό

9.

Λάθος

Για να επιχορηγηθεί μία εταιρεία από τον επενδυτικό νόμο πρέπει να είναι εμπορική
εταιρεία.
Σωστό

Λάθος

10. Μία επιχείρηση με 15 άτομα προσωπικό και κύκλο εργασιών 3.000.000€ είναι μεσαία επιχείρηση.
Σωστό

Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1.	Ποιο είναι το βασικό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται προς τις
ΜΜΕ μέσα από το Ε.Σ.Π.Α.;
α) Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
β) Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
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2.	Στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π.ΑΝ.ΙΙ ποιος είναι ο
μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων;
α) 200.000 ευρώ
β) 150.000 ευρώ
γ) 250.000 ευρώ.

3.	Στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Ε.Π.ΑΝ.ΙΙ, οι νέες επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει:
α) 1 έτος λειτουργίας
β) 2 έτη λειτουργίας
γ) 3 έτη λειτουργίας

4.	Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» του Ε.Π.ΑΝ. ΙΙ ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων μπορούν να επιχορηγηθούν;
α) Υφιστάμενες
β) Νέες
γ) Υφιστάμενες και νέες

5.	Ποιο είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που σχετίζεται με την βελτίωση της πρόσβασης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης χρηματοδότησης;
α) Life+
β) Eureka
γ) Jeremie
δ) Leonardo da Vinci

6.	Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος ενός επενδυτικού σχεδίου για μία πολύ μικρή επιχείρηση στο καθεστώς ενίσχυσης της γενικής επιχειρηματικότητας του επενδυτικού νόμου;
α) 100.000
β) 150.000
γ) 200.000
δ) Δεν υπάρχει ελάχιστο ύψος

7.	Σε πόσες κατηγορίες διακρίνονται τα γενικά επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου;
α) Δύο
β) Τρεις
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γ) Τέσσερις
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8.	Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του επενδυτικού
νόμου;
α) Χαλυβουργία
β) Μεταποίηση
γ) Ναυπηγία

9.

Όταν μια επιχείρηση απασχολεί 8 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της
είναι 500.000 ευρώ, τότε αυτή χαρακτηρίζεται ως:
α) Πολύ Μικρή
β) Μικρή
γ) Μεσαία

10.	Σύμφωνα με τον κανόνα de mininis ποιο είναι το ποσό πάνω από το οποίο δεν μπορεί
να λάβει μία επιχείρηση από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων κατά
την τελευταία τριετία;
α) 100.000
β) 150.000
γ) 200.000
δ) Δεν υπάρχει ελάχιστο ύψος

237
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΣΤ
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

Παράρτημα 1: 	Ορισμός της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ)
Στις ενότητες που προηγήθηκαν συχνά πραγματοποιήθηκε αναφορά στους
όρους πολύ μικρή, μικρή, μεσαία επιχείρηση και όπως είδαμε με βάση αυτήν την
κατηγοριοποίηση υπολογίζεται το αν μπορεί μία επιχείρηση να συμμετέχει σε ένα
πρόγραμμα ή το ποσοστό επιχορήγησης της επένδυσης που μπορεί να λάβει.
Τι σημαίνει στην πράξη όμως αυτό;
Πότε μία επιχείρηση θεωρείται πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη;
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετική σύστασή της (2003/361/ΕΚ) διαμόρφωσε
έναν κοινό ορισμό για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με αυτόν καταρχήν επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα
από τη νομική της μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς, οι
αυταποσχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες, ή οι
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα μπορούν
να θεωρηθούν επιχειρήσεις.
Πολύ μικρή επιχείρηση: Η επιχείρηση που απασχολεί μέχρι 9 εργαζόμενους.
Συμπληρωματικά για να χαρακτηριστεί ως μικρή θα πρέπει να έχει ετήσιο κύκλο
εργασιών μέχρι 2.000.000€ ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού μέχρι 2.000.000€.
Μικρή επιχείρηση: Η επιχείρηση που απασχολεί μέχρι 50 εργαζόμενους. Συμπληρωματικά για να χαρακτηριστεί ως μεσαία θα πρέπει να έχει ετήσιο κύκλο
εργασιών μέχρι 10.000.000€ ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού μέχρι 10.000.000€.
Μεσαία επιχείρηση: Η επιχείρηση που απασχολεί μέχρι 250 εργαζόμενους. Συμπληρωματικά για να χαρακτηριστεί ως μεσαία θα πρέπει να έχει ετήσιο κύκλο
εργασιών μέχρι 50.000.000€ ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού μέχρι 43.000.000€.
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Μεγάλη επιχείρηση: Είναι η επιχείρηση που δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, δηλαδή απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους και έχει ετήσιο
κύκλο εργασιών πάνω από 50.000.000€ ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού πάνω από
43.000.000€.
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Σχηματικά τα παραπάνω απεικονίζονται ως εξής:

Αριθµός
απασχολουµένων

Ετήσιος κύκλος
εργασιών

και

Σύνολο ετήσιου
ισολογισµού

ή

Πολύ µικρή

< 10

≤ 2 εκ. ευρώ

≤ 2 εκ. ευρώ

Μικρή

< 50

≤ 10 εκ. ευρώ

≤ 10 εκ. ευρώ

Μεσαία

< 250

≤ 50 εκ. ευρώ

≤ 43 εκ. ευρώ

Αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό των παραπάνω μεγεθών λαμβάνονται υπόψη
τα εξής:
• Αριθμός απασχολουμένων: Αφορά το προσωπικό πλήρους, μερικής και εποχικής απασχόλησης που διαθέτει μια επιχείρηση και υπολογίζεται σε ετήσιες
μονάδες εργασίες (ΕΜΕ)
• Ετήσιος κύκλος εργασιών: Αφορά το εισόδημα το οποίο εισέπραξε η κάθε
επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός έτους, από την πώληση των προϊόντων,
εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
ή άλλοι έμμεσοι φόροι).
• Ετήσιος ισολογισμός: Αφορά την αξία των στοιχείων του ενεργητικού κάθε
επιχείρησης.
Πριν μια επιχείρηση καταλήξει στο αν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να ελέγξει και το αν και εφόσον διατηρεί σχέσεις και με άλλες επιχειρήσεις μέσω κεφαλαίου ή δικαιώματος ψήφου.
Επιπρόσθετα, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι μια υφιστάμενη επιχείρηση αποκτά ή διατηρεί το χαρακτηρισμό της ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία
επιχείρηση όταν για δύο συνεχόμενη έτη τηρεί τα αντίστοιχα κριτήρια για το προσωπικό και τον κύκλο εργασιών ή/και τον ετήσιο ισολογισμό.
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Παράρτημα 2: Γλωσσάρι όρων
Για την κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν κάποιοι όροι που παρουσιάζονται πολύ συχνά σε κείμενα που σχετίζονται με
προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας μικρών επιχειρήσεων.

Δευτερογενής τομέας
Περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία και την μεταποίηση των προϊόντων που παράγει ο πρωτογενής τομέας
όπως η χειροτεχνία, η βιοτεχνία, η βιομηχανία.

Δημόσια δαπάνη
Είναι το σύνολο του ποσού που διαθέτει το δημόσιο για την υλοποίηση ενός προγράμματος.

Έκθεση προόδου
Έκθεση στην οποία αποτυπώνεται η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης και αποστέλλεται από την επιχείρηση που λαμβάνει επιχορήγηση προς τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΕΚΤ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ένα από τα δύο Διαρθρωτικά Ταμεία της Κοινότητας (το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Ιδρύθηκε το 1958 και υποστηρίζει τις προτεραιότητες της Κοινότητας σε ό,τι αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την
ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΕΜΕ – Ετήσιες μονάδες εργασίας
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Η μία (1) ετήσια μονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην
επιχείρηση, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
έτους. Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ.
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Έναρξη επιλεξιμότητας
Είναι η ημερομηνία από την οποία και έπειτα μπορούν οι τελικοί δικαιούχοι να
υλοποιούν ενέργειες που σχετίζονται με την επένδυση, και αναφέρεται ρητά στην
απόφαση ένταξης.

ΕΟΜΜΕΧ - Ελληνικός Οργανισμός Μικρών- Μεσαίων Επιχειρήσεων και
Χειροτεχνίας
Ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Υπουργείο Ανάπτυξης με πεδίο αρμοδιότητας τη στήριξη των ΜΜΕ του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της
οικονομίας.

ΕΠΑΝ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα
Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 2007-2013, έχει ως κεντρικό
αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.

Επιλέξιμες δαπάνες
Ειναι οι δαπάνες εκείνες που μπορούν να επιχορηγηθούν σύμφωνα με τον οδηγό του κάθε προγράμματος.

Επιτόπιος έλεγχος
Έλεγχος από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης κατά τον οποίο πραγματοποιείται
επιτόπια επίσκεψη στην επιχείρηση προκειμένου να διαπιστωθεί η άρτια υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Επιχορήγηση
Είναι το χρηματικό ποσό που παρέχεται στην επιχείρηση και αποτελεί ένα ποσοστό του συνολικού ποσού που απαιτείται προκειμένου να υλοποιήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο.

ΕΣΠΑ - Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς.
Το ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό
των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 20072013.

ΕΤΠΑ- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ιδρύθηκε το 1975 με κύρια αποστολή τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο από πλευράς πόρων, διαρθρωτικό όργανο της ΕΕ. Η
παρέμβαση του ΕΤΠΑ επικεντρώνεται σε ορισμένες θεματικές προτεραιότητες που
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αντικατοπτρίζουν τη φύση των στόχων «Σύγκλιση», «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».

ΕΦΔ - Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης
Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη
Διαχειριστικής Αρχής ή η οποία εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας
αρχής σε σχέση με Δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις.

Ίδια συμμετοχή
Το ποσό που διαθέτει ο επενδυτής για να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο.
Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελεί εισφορά μετρητών στο μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας ή χρησιμοποίηση έκτακτων φορολογηθέντων αποθεματικών και όσο
μεγαλύτερη είναι τόσο υψηλότερα βαθμολογείται το επενδυτικό σχέδιο.

ΚΑΔ – Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας
Κωδικοί στους οποίους χωρίζεται το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη ευκολότερη διάκριση και κατηγοριοποίηση των επιμέρους κλάδων,

Πρωτογενής τομέας
Περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, δηλαδή εκμετάλλευση πηγών που προέρχονται
κατευθείαν από την φύση.

Τελικός δικαιούχος
Οι τελικοί δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις οι οποίοι λαμβάνουν την επιχορήγηση και είναι αρμόδιοι για την έναρξη και
υλοποίηση πράξεων.

Τριτογενής τομέας
Περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών όπως είναι το εμπόριο, η υγεία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, ο τουρισμός, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, οι ασφάλειες, τα ελεύθερα επαγγέλματα κ.λπ.

De minimis
Κανονισμός της Ευρωπαικής Ενωσης, ο οποίος ορίζει ότι μία επιχείρηση δεν
μπορεί να λάβει κατά την τελευταία τριετία από προγράμματα και δράσεις κρατικών
ενισχύσεων ποσό που ξεπερνάει τα 200.000€.
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Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης
Απαντήσεις ερωτήσεων

Απαντήσεις ασκήσεων

1.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

2.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1

1. Λάθος (Παράγραφος 2.1)

3.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1

2. Λάθος (Παράγραφος 2.1)

4.

Απάντηση στην παράγραφο 2.1

3. Λάθος (Παράγραφος 3)

5.

Απάντηση στην παράγραφο 3

4. Σωστό (Παράγραφος 3)

6.

Απάντηση στην παράγραφο 3

5. Λάθος (Παράγραφος 3)

7.

Απάντηση στην παράγραφο 4.1

6. Λάθος (Παράγραφος 4.1)

8.

Απάντηση στην παράγραφο 4.1

7.Λάθος (Παράγραφος 4.1)

9.

Απάντηση στο Παράρτημα 1

8. Σωστό (Παράγραφος 4.1)

10. Απάντηση στο Παράρτημα 1

9. Λάθος (Παράγραφος 4.1)
10. Σωστό (Παράρτημα 1)

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)
1. Β (Παράγραφος 2.1)
2. Γ (Παράγραφος 2.2)
3. Β (Παράγραφος 2.2)
4. Γ (Παράγραφος 2.2)
5. Γ (Παράγραφος 3)
6. Α (Παράγραφος 4.1)
7. Β (Παράγραφος 4.1)
8. Β (Παράγραφος 4.1)
9. Α (Παράρτημα 1)
10. Γ (Παράρτημα 2)
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	Προτεινόμενες ιστοσελίδες
1)	Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΣΠΑ αλλά και για προσκλήσεις,
προκηρύξεις, διαγωνισμούς που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ μπορείς να
αναζητήσεις στο http://www.espa.gr/
2)	Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανάλογα με το θεματικό πεδίο μπορείς να
αναζητήσεις στις εξής ιστοσελίδες:
• Πεδίο: Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία
❑❑ 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (2007 –
2013): http://cordis.europa.eu/fp7
❑❑ Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ):
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
❑❑ EUREKA – Δίκτυο Βιομηχανικής Έρευνα και Ανάπτυξης: http://www.
eureka.be
• Πεδίο: Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές
❑❑ Life+: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
❑❑ Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ):
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
❑❑ Marco Polo II(2007– 2013):
http://ec.europa.eu/transport /marcopolo/ index_en.htm
• Πεδίο: Ανθρώπινο Δυναμικό.
❑❑ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για τη Δια Βίου Μάθηση
(LEONARDO DA VINCI):
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ doc78_en.htm
❑❑ Erasmus για νέους επιχειρηματίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterpreneurship / support_measures.
• Πεδίο: Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
❑❑ Πολιτισμός 2007 – 2013:
http://ec.europa.eu/culture/our-ptogrammes- and actions/doc411_en.htm
❑❑ Media 2007 – 2013:
http:// ec.europa.eu/information_society/media/ index_en.htm
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• Πεδίο: Επιχειρηματικές Επενδύσεις.
❑❑ Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
(JEREMIE): http://ec.europa.eu/jeremie
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❑❑ Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων (PROGRESS):
http://ec.europa.eu/jasmine/activity/index.htm
3)	Στην Ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στο
http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/index_el.htm
μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης
με διάφορες μορφές όπως επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις.
4)	Πληροφορίες σχετικά με τον επενδυτικό νόμο 3908/2011 καθώς και τις
υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιους και προεδρικά διατάγματα, υποδείγματα, εργαλεία που σχετίζονται με τον νόμο μπορείς να αναζητήσεις στο
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm
5) 	Πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτήσεις, διαδικασίες, νόμους, διατάξεις,
ιστορίες επιτυχίας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα μπορείς να αναζητήσεις στο http://www.startupgreece.gov.gr/el

Βιβλιογραφία
Νομοθεσία

1.	Ν. 3908/11 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/1-2-2011): Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.
2.	Σύσταση 2003 / 361 / Ε.Κ. σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
Μελέτες

1. 	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Αθήνα Ιανουάριος 2007
2. 	Annual report on EU small and medium sized enterprises 2009, DG
Enterprise & Industry
3. 	European Competitiveness Report 2011, DG Enterprise & Industry
Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

1.	Οδηγός εφαρμογής προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΝ ΙΙ), Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών,
Δικτύων, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα, http://www.antagonistikotita.gr/greek/
prokResultsFull.asp?id=191, πρόσβαση Φεβρουάριος 2013
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

245

ΣΤ
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό κράτος και περιφέρεια

2.	Οδηγός εφαρμογής προγράμματος Μεταποίηση στις νέες συνθήκες (ΕΠΑΝ
ΙΙ), Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/greek/
prokResultsFull.asp?id=124, πρόσβαση Φεβρουάριος 2013
3.	Οδηγός εφαρμογής προγράμματος Εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων (ΕΠΑΝ ΙΙ), Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα http://www.
antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=172, πρόσβαση Φεβρουάριος 2013
4.	Οδηγός εφαρμογής προγράμματος Πράσινος Τουρισμός (ΕΠΑΝ ΙΙ), Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα http://epan2.antagonitikotita.gr/greek/prokResultsFull.
asp?id=159, πρόσβαση Φεβρουάριος 2013
5.	7o Π.Π. – Οι λύσεις του αύριο ξεκινούν σήμερα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-factsheets_
el.pdf, πρόσβαση Φεβρουάριος 2013
6.	Το 7ο ΠΠ εν συντομία, Πώς να συμμετάσχετε στο «έβδομο πρόγραμμαπλαίσιο» για την έρευνα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-inbrief_el.pdf, πρόσβαση Φεβρουάριος 2013
7.	Προγράμματα της ΕΕ για την υποστήριξη των ΜΜΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, Νοέμβριος 2009, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_
id=4620, πρόσβαση Φεβρουάριος 2013
8.	Ευρετήριο όρων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - ΜΟΔ ΑΕ, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.mou.
gr/index.asp?a_id=76, πρόσβαση Οκτώβριος 2011
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έΥρΩπαϊκή ένΩςή,
έΛΛήνικΟ κραΤΟς και πέριφέρέιές
δομή και λειτούργια τήΣ εύρωπαϊκήΣ ενωΣήΣ
κρατοΣ και μικρεΣ επιχειρήΣειΣ
αδειεΣ λειτούργιαΣ επιχειρήΣεων
και χωροταξικα θεματα για τιΣ μικρεΣ επιχειρήΣειΣ
αδειεΣ αΣκήΣήΣ επαγγελματων
προγραμματα ενιΣχύΣήΣ των επιχειρήΣεων
(εΣπα, εύρωπαϊκα προγραμματα, εθνικοι ποροι και δραΣειΣ)
ή νεα διοικήτική δομή τήΣ χωραΣ
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