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«Νομοσχέδιο για τις Επιχειρήσεις - Enterprise Bill» 
 

 

Στο πλαίσιο της πολιτικής βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο ΗΒ και 

της μείωσης του κόστους της γραφειοκρατίας, το Υπουργείο Επιχειρήσεων, 

Καινοτομίας και Δεξιοτήτων έχει εισάγει προς συζήτηση και ψήφιση το  Νομοσχέδιο 

για τις Επιχειρήσεις (Enterprise Bill). Οι κύριες αλλαγές που επιφέρει το υπό 

ψήφιση νομοσχέδιο είναι: 

 

 Η εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου των Μικρών Επιχειρήσεων (Small 

Business Commissioner). Ο Επίτροπος θα παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες,  πληροφόρηση και υποστήριξη προς μικρές επιχειρήσεις σε 

θέματα εμπορικών διαφορών και καθυστερημένων πληρωμών, ιδίως με 

μεγάλες επιχειρήσεις.  

 Εισαγωγή νομικής υποχρέωσης για καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων 

προς τις επιχειρήσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 

 Τροποποίηση του Νόμου Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Industrial Development 

Act (IDA) 1982) με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό 

απευθείας επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στις υποδομές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (ιδίως ευρυζωνικά δίκτυα) μέχρι του ποσού των 30 εκατ. λιρών, 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής των Κοινοτήτων. 

 Αποκέντρωση των αποφάσεων για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές 

σε επίπεδο τοπικού συμβουλίου και παράλληλα παροχή υψηλότερης 

προστασίας στους υπαλλήλους που δεν επιθυμούν να εργαστούν την Κυριακή 

για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους. 

 Αυξημένη λογοδοσία για τις ρυθμιστικές αρχές, ιδίως στις επιπτώσεις των 

ρυθμίσεων στις επιχειρήσεις, καθώς και κίνητρα προς αυτές για συμβολή 

στην επίτευξη του κυβερνητικού στόχου για μείωση του κόστους 

συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις ρυθμιστικές παρεμβάσεις, κατά 10 δισ. 

λίρες μέχρι το 2019. 

 Αύξηση του διαθέσιμου αριθμού μαθητειών στο δημόσιο τομέα με στόχο την 

πραγματοποίηση 3 εκατ. μαθητειών μέχρι το 2019, καθώς και προστασία του 

θεσμού της μαθητείας από κακόβουλη χρήση της ή κακής ποιότητας. 

 Επιβολή πλαφόν στις αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία των 

υψηλά αμειβόμενων δημοσίων υπαλλήλων. Το μέτρο αφορά περίπου 2.000 

υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου, οι οποίοι λαμβάνουν αποζημίωση λόγω 

αποχώρησης άνω των 100.000 λιρών. 


