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Θέμα: Νομοσχέδιο για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε σχέση με το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος πλαίσιο για την εποπτεία των οικονομικών
δραστηριοτήτων και την εποπτεία αγοράς προϊόντων» που θέσατε σε διαβούλευση από τις 2 μέχρι
τις 10 Νοεμβρίου, σας στέλνουμε στο συνημμένο έγγραφο τα σχόλια που υποβάλαμε.

Το νομοσχέδιο δημιουργεί έντονη ανησυχία σε σχέση με τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν ειδικά τις
επιθεωρήσεις και τους ελέγχους για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συμπίπτει δε
χρονικά με την έκδοση του π.δ.  132/2017  (ΦΕΚ Α’  160/30.10.2017)  «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.ΠΕ.Ν.)», με το οποίο υποβαθμίζεται εμφανώς η κρίσιμη λειτουργία
της περιβαλλοντικής επιθεώρησης,  καθώς συγχωνεύεται με τους ελέγχους για τη διακίνηση και το
λαθρεμπόριο καυσίμων.

Το νομοσχέδιο ανακοινώνεται σε μία περίοδο  που χαρακτηρίζεται από συνεχή υποβάθμιση των
εποπτικών αρχών. Ορισμένες από αυτές στερούνται ακόμα και το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό
για μία επιτόπια έρευνα. Θα περίμενε κανείς ότι βασική πολιτική προτεραιότητα θα ήταν η ενίσχυσή
τους, ώστε να μπορούν να επιτελούν στοιχειωδώς το έργο τους. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, ισότητας
και ασφάλειας δικαίου.

Ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου διαπνέονται  από την αστοιχείωτη αντίληψη ότι η τήρηση της
νομιμότητας – και μάλιστα σε απολύτως κρίσιμα πεδία, όπως η ασφάλεια, η υγεία και το περιβάλλον-
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη
για αυτό: αντίθετα, διεθνώς έχει αποδειχθεί, δίχως πλέον καμία αμφιβολία, ότι τα ισχυρά εποπτικά
πλαίσια συμβαδίζουν απόλυτα με την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη των
οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βλαπτικό για την οικονομική δραστηριότητα
και τον ανταγωνισμό από την ανοχή στην παρανομία.

Προτείνοντας κατ’ ελάχιστο σειρά από βελτιωτικές αλλαγές, σας καλούμε να επανεξετάσετε τη
σκοπιμότητα του νομοσχεδίου και να αναλάβετε κάθε ενδεδειγμένη πολιτική πρωτοβουλία για
ενίσχυση των εποπτικών αρχών, ιδίως δε εκείνων που αφορούν την τήρηση της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συζήτηση επί του κρίσιμου ζητήματος των περιβαλλοντικών
ελέγχων.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Καραβέλλας
Διευθυντής


