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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
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Υγείας.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Σύμφωνα με τους δείκτες κατάταξης της Παγκόσμιας Τράπεζας (doing business), η
Ελλάδα κατατάσσεται, μέσω κυρίως των πρακτικών που εφαρμόζονται, σε
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ως προς τη φιλικότητα έναντι των επενδύσεων και την
επιχειρηματικότητα.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση και
αντιμετώπιση των απαραίτητων διαδικασιών που διασφαλίζουν το δημόσιο
συμφέρον, προτείνοντας την απλούστευσή τους ή και την εξάλειψή
γραφειοκρατικών εμποδίων, όπου είναι ασφαλές, με στόχο την υποστήριξη του
επιχειρείν.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Λόγω του μη ενιαίου πλαισίου ως προς τις αδειοδοτήσεις των επιμέρους
οικονομικών δραστηριοτήτων:
-

-

-

3.

Επικρατούν δυσανάλογου βάρους αδειοδοτικές διαδικασίες σε σχέση με
την προστασία του δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκεται και με βάση
τα αποτελέσματα που τελικά επιτυγχάνονται.
Η γραφειοκρατία επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση,
εξαντλώντας τους περιορισμένους πόρους της χώρας στον εκ των
προτέρων έλεγχο σε αντιδιαστολή με τον έλεγχο εκ των υστέρων - κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων - που είναι και πιο
ουσιαστικός.
Εξαιτίας της γραφειοκρατίας έχει γιγαντωθεί και συντηρείται ένα
καθεστώς πολυνομίας και κακοδιοίκησης, από το οποίο πλήττονται άμεσα
οι επιχειρήσεις αλλά και έμμεσα η δημόσια διοίκηση και εν τέλει το
σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Οι ρυθμίσεις αφορούν, αρχικά, στους οικονομικούς φορείς και επενδυτές που
ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες η άσκηση των
οποίων διευκολύνεται και, τελικά, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
και ανταγωνιστικότητας, τα αποτελέσματά τους διαχέονται στο σύνολο της
κοινωνίας και οικονομίας της χώρας.
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1: άρθρο 39 ν. 4497/2017 (Α’ 171), άρθρο 81 ν. 3463/2006 (Α’ 114)
Άρθρο 2: ν. 4093/2012 (Α’ 222)
Άρθρο 3: π.δ. 395/1993 (Α’ 166)
Άρθρο 4: ν. 2743/1999 (Α’ 211)
Άρθρο 5: Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄1929/2018)
Άρθρο 6: ν. 3534/2007 (Α΄40)
Άρθρο 7: ν. 4530/2018 (Α΄59)
Άρθρο 8: ν. 1575/1985 (Α΄207)
Άρθρο 9: π.δ. 455/1976 (Α΄169)
Άρθρο 10: π.δ. 455/1976 (Α΄169)
Άρθρο 11: π.δ. 79/2004 (Α΄62)
Άρθρο 12: άρθρο 52 του ν. 4313/2014 (Α΄261)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομ
ένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;
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Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο για την
άσκηση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων,
απαιτείται οι σχετικές διατάξεις να ενσωματωθούν στον
ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

Προκειμένου να μεταρρυθμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο
άσκησης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στην
έκταση που χρειάζεται, δεν επαρκεί η αλλαγή της
διοικητικής πρακτικής ή η επιλογή νέας ερμηνευτικής
προσέγγισης.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των
διαδικασιών αδειοδότησης ορισμένων οικονομικών
δραστηριοτήτων, απαιτείται παρέμβαση στο νομοθετικό
επίπεδο. Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και
υλικών πόρων, εκτός από απρόσφορη, κρίνεται και
ανεπιθύμητη δεδομένου ότι στόχος είναι να καταργηθούν
παρωχημένες διατυπώσεις που προκαλούν διοικητικό
κόστος.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
Έχουν μελετηθεί και ενσωματωθεί διεθνείς καλές
πρακτικές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδίως
από τη Γαλλία.

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

Έχουν ακολουθηθεί κατευθυντήριες
γραμμές του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.) όσον αφορά στην απλοποίηση των
διαδικασιών.

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
























Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:
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8.



Με την επιδιωκόμενη μείωση της γραφειοκρατίας και την
ευθυγράμμιση των διοικητικών πρακτικών προς το μοντέλο
χωρών με υψηλό δείκτη φιλικότητας προς την
επιχειρηματικότητα, στόχος είναι να επιτευχθεί:

Στήριξη της ανάπτυξης με προστασία του δημοσίου
συμφέροντος: Χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων, των προϊόντων, την προστασία του
περιβάλλοντος και του καταναλωτή, είναι δυνατόν μέσω
των νέων και απλουστευμένων μεθόδων να διασφαλιστεί
το δημόσιο συμφέρον και να εξασφαλιστεί ότι
επιτυγχάνονται οι στόχοι αναφορικά με την επιτάχυνση της
ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων, τον πολλαπλασιασμό των επενδύσεων,
τη διαφοροποίηση της παραγωγής και την προαγωγή της
καινοτομίας.
Μεγαλύτερη διαφάνεια: Μέσω της δημιουργίας ενός
συνεκτικού πλέγματος διατάξεων για την αδειοδότηση των
οικονομικών
δραστηριοτήτων
αποφεύγεται
η
αποσπασματική και περιπτωσιολογική ερμηνεία των
σχετικών διατάξεων, η οποία οδηγεί σε αμφιλεγόμενες
διοικητικές πρακτικές.
Ενιαία αντιμετώπιση των αδειοδοτικών διαδικασιών:
Μέσω της θέσπισης κανόνων με βάση τις αρχές της
ισονομίας και της αναλογικότητας εμπεδώνεται η
φερεγγυότητα του δημοσίου και εδραιώνεται σχέση
εμπιστοσύνης του κράτους με τον επιχειρηματικό κόσμο.
Σε πολλούς τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων οι
διαδικασίες
αδειοδότησης
ομογενοποιούνται
και
εξορθολογίζονται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
φαινόμενο σημαντικών αποκλίσεων στην αδειοδότηση για
παρεμφερείς δραστηριότητες ακόμη και εντός των ίδιων
τομέων οικονομικής δραστηριότητας.
Αποτελεσματικότητα: Μέσω του εκσυγχρονισμού του
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των οικονομικών
δραστηριοτήτων εξαλείφονται παρωχημένες διοικητικές
πρακτικές και περιττά διοικητικά κόστη. Επιπλέον,
απελευθερώνονται ανθρώπινοι, οικονομικοί και άλλοι
πόροι τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.
Αναλογικότητα των μέτρων: Μέσω της αναμόρφωσης του
συστήματος αδειοδότησης αποφεύγεται η κατάχρηση
εξουσίας και αναγνωρίζεται η ουσιαστική συμβολή των
διοικητικών πρακτικών στην εξασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος.
Ψηφιοποίηση
των
διαδικασιών:
Μέσω
του
ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών αποφεύγεται
η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας και διευκολύνεται η
μετάβαση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον το οποίο είναι
φιλικό προς τις επιχειρήσεις καθώς, επίσης, και σε ένα
ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο δημιουργεί ένα
διευκολυντικό για την ανάπτυξη κράτος, ικανό να ασκήσει
έναν διευρυμένο εποπτικό ρόλο.
Επιτάχυνση των διαδικασιών: Μέσω της διασύνδεσης και
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διαλειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων και
υπηρεσίών, όπως είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.Μ.Η.) και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών (eΆδειες), επιταχύνονται η ίδρυση και λειτουργία ορισμένων
οικονομικών δραστηριοτήτων.
Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών: Μεταξύ
άλλων μέσω της πρόβλεψης για αδειοδότηση αόριστης
διάρκειας απλοποιούνται η ίδρυση και λειτουργία
ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου αυτό
κρίνεται ασφαλές.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Απλές, αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες
αδειοδότησης, απαλλαγμένες από διοικητικά βάρη, υπό τη
στοχευμένη εποπτεία του κράτους.

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

11.
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Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
Οι δραστηριότητες που απλοποιούνται με το παρόν
νομοσχέδιο θα ενταχθούν στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Το ως άνω
πληροφοριακό σύστημα συμβάλλει άμεσα σε όλους
τους στόχους της επιδιωκόμενης μεταρρύθμισης,
καθώς με την ψηφιοποίηση επιτυγχάνεται η
απλοποίηση των διαδικασιών, διευκολύνονται η
διαθεσιμότητα
των
υπηρεσιών
και
η
i) Εάν είναι άμεση,
προσβασιμότητα σε αυτές, διασφαλίζεται η
εξηγήστε:
διαφάνεια, εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση στη
διαχείριση των ανθρώπινων, οικονομικών και λοιπών
πόρων τόσο για τη διοίκηση όσο και για τις
επιχειρήσεις και, συνακόλουθα, μειώνεται το
κόστος, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον
ιδιωτικό τομέα.
Το Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. υποστηρίζει το σύνολο των
διαδικασιών του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων για
την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας τους.
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Το Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη
διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ψηφιακής
διακυβέρνησης
(διαφάνεια,
προσβασιμότητα,
Εξηγήστε:
διαθεσιμότητα, διαλειτουργικότητα, «υποβολή μόνο
άπαξ»,
προστασία
προσωπικών
δεδομένων,
εμπιστευτικότητα και ασφάλεια υπηρεσιών).

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

TAXIS, Γ.Ε.Μ.Η., ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μητρώα Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, μητρώα Υπουργείου
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
(Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο, γεωχωρικά δεδομένα),
μητρώα
Υπουργείου
Τουρισμού
(Μητρώο
Τουριστικών Επιχειρήσεων).

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Παρότι δεν έχει υλοποιηθεί μελέτη βιωσιμότητας, η
πρόβλεψη του άρθρου 11 του ν. 4442/2016 για την
καταβολή παραβόλου, το είκοσι τοις εκατό (20%) του
οποίου θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με σκοπό
μεταξύ άλλων και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε., τη λειτουργία και συντήρησή του, διασφαλίζει
σε σημαντικό βαθμό τους πόρους για τη σωστή
λειτουργία του.

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
Άρθρο 1
Άρθρο 109 του
ν. 4442/2016

Άρθρο 110 του
ν. 4442/2016
Άρθρο 111 του
ν. 4442/2016

Άρθρο 112 του
ν. 4442/2016

7

Στόχος
Εισάγεται κεφάλαιο ΙΘ΄ στον ν. 4442/2016 (Α’ 230), με το
οποίο ορίζονται οι διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας
των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου κεφαλαίου
και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι ρυθμίσεις που
περιέχονται σε αυτό αφορούν τα λούνα παρκ, τα τσίρκο και τα
παγοδρόμια, τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο.
Ορίζεται η αρμόδια αρχή αδειοδότησης, ήτοι ο οικείος δήμος.
Ορίζεται ως απαίτηση για την εγκατάσταση των ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων η χορήγηση προηγούμενης έγκρισης.
Επιπλέον, ορίζονται οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η
εγκατάσταση, ενώ προβλέπεται ειδική εξαίρεση για τις
δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο
κοινόχρηστο χώρο.
Ορίζεται ότι οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες του
συγκεκριμένου κεφαλαίου υπάγονται σε καθεστώς
προηγούμενης έγκρισης στις περιπτώσεις που περιλαμβάνουν
διατάξεις ψυχαγωγίας (παιχνίδια) που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2065). Με την
απόφαση αυτή καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι
προδιαγραφές που αφορούν στον σχεδιασμό, στην
κατασκευή, στην εγκατάσταση, στη συναρμολόγηση, στην
αποσυναρμολόγηση, στη λειτουργία, στον χειρισμό, στη
συντήρηση και στον έλεγχο των διατάξεων και των

Άρθρο 113 του
ν. 4442/2016

Άρθρο 114 του ν.
4442/2016
Άρθρο 115 του ν.
4442/2016
Άρθρο 116 του
ν. 4442/2016
Άρθρο 117 του
ν. 4442/2016

Άρθρο 118 του
ν. 4442/2016

Άρθρο 119 του
ν. 4442/2016
Άρθρο 120 του
ν. 4442/2016
Άρθρο 2

Άρθρο 121 του
ν. 4442/2016
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εξοπλισμών ψυχαγωγίας με στόχο την ασφάλεια επιβατών,
χρηστών και εργαζομένων σε αυτές. Οι συγκεκριμένοι κανόνες
θεσπίστηκαν για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και
ασφάλειας των προσώπων-καταναλωτών που κάνουν χρήση
του εν λόγω εξοπλισμού και των μηχανημάτων ψυχαγωγίας
και η τήρησή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
νόμιμη λειτουργία των δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού
περιεχομένου.
Ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη λειτουργία των
δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις
ψυχαγωγίας που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’
αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Β’ 2065). Οι ως άνω δραστηριότητες υπάγονται
σε γνωστοποίηση, την οποία ο φορέας της δραστηριότητας
οφείλει να υποβάλει πριν από την έναρξη λειτουργίας της
δραστηριότητάς του. Για τα περιλαμβανόμενα στη
γνωστοποίηση στοιχεία ο φορέας της οικονομικής
δραστηριότητας
φέρει
την
αποκλειστική
ευθύνη.
Διευκρινίζεται πως αν η δραστηριότητα περιλαμβάνει κάποιες
διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2065) και κάποιες που δεν
εμπίπτουν, η δραστηριότητα υπάγεται στο καθεστώς της
προηγούμενης έγκρισης, χωρίς υποχρέωση γνωστοποίησης, ο
σκοπός της οποίας υπερκαλύπτεται.
Ορίζεται η διαδικασία που τηρείται σε περίπτωση μεταβολής
στοιχείων της δραστηριότητας με έγκριση εγκατάστασης ή
έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ.
Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη χορήγηση
έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας, καθώς και
για την υποβολή της γνωστοποίησης.
Καθορίζονται τα θέματα εποπτείας των οικονομικών
δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της
δραστηριότητας, ιδίως σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους
όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία της ψυχαγωγικής
δραστηριότητας και ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες
επιβάλλεται η διακοπή άσκησής της.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση των
θεμάτων της έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας, του
περιεχομένου της γνωστοποίησης, των κυρώσεων και των
παραβόλων.
Περιέχονται τελικές διατάξεις που αφορούν στην αδειοδότηση
των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
Εισάγεται κεφάλαιο Κ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιούνται οι διαδικασίες για τα κολλέγια, τα ιδιωτικά
ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα κέντρα δια
βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων
γλωσσών.
Καθορίζονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι τα κολλέγια,
τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα
κέντρα δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), τα φροντιστήρια και τα

Άρθρο 122 του
ν. 4442/2016
Άρθρο 123 του
ν. 4442/2016

Άρθρο 124 του
ν. 4442/2016

Άρθρο 125 του
ν. 4442/2016
Άρθρο 126 του
ν. 4442/2016
Άρθρο 127 του
ν. 4442/2016

Άρθρο 128 του
ν. 4442/2016
Άρθρο 129 του
ν. 4442/2016
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κέντρα ξένων γλωσσών, και οι φορείς που δύνανται να
ασκήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες.
Ορίζονται οι ανά δραστηριότητα αρμόδιες αρχές για την
εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προσδιορίζεται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας (α) των
κολλεγίων και των Ι.Ι.Ε.Κ. και (β) των Κ.Δ.Β.Μ., των
φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, των οποίων ο
συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά
κτιριολογική μονάδα υπερβαίνει είτε την αναλογία ενός
ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο
συνολικό εμβαδόν του φορέα είτε τον αριθμό των εβδομήντα
πέντε (75) εκπαιδευομένων.
Το νέο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας περιλαμβάνει την
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο των εν λόγω
δραστηριοτήτων.
Προσδιορίζεται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των
Κ.Δ.Β.Μ., των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών,
των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα
και ανά κτιριολογική μονάδα δεν υπερβαίνει την αναλογία του
ενός ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο
συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα
πέντε (75) εκπαιδευομένων.
Το νέο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας περιλαμβάνει τη
γνωστοποίηση λειτουργίας για το σύνολο των εν λόγω
δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υποβολή της
γνωστοποίησης και τη μεταβολή των στοιχείων αυτής, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, την κοινοποίηση της
γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, καθώς και
θέματα εποπτείας.
Καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας που
σχετίζονται με το πρόσωπο του φορέα της οικονομικής
δραστηριότητας.
Καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας που
σχετίζονται με την κτιριολογική υποδομή του φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας.
Ορίζονται οι κυρώσεις και η αρμόδια αρχή επιβολής αυτών σε
περίπτωση (α) λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης, (β)
παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης μεταβολής και (γ)
γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων, για τις δραστηριότητες
του συγκεκριμένου κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς
γνωστοποίησης.
Επίσης, ορίζονται οι κυρώσεις και η αρμόδια αρχή επιβολής
αυτών σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς έγκριση, για τις
δραστηριότητες του κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας.
Τέλος, ορίζονται οι κυρώσεις και η αρμόδια αρχή επιβολής
αυτών σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά, την εποπτεία,
τα παράβολα, τις κυρώσεις κ.λπ..
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα
σχετικά με τα κολλέγια, τα Ι.Ι.Ε.Κ., τα Κ.Δ.Β.Μ., τα
φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών για τα οποία

Άρθρο 130 του
ν. 4442/2016
Άρθρο 3

Άρθρο 131 του ν.
4442/2016

Άρθρο 132 του ν.
4442/2016

Άρθρο 133 του ν.
4442/2016

Άρθρο 134 του ν.
4442/2016

Άρθρο 135 του ν.
4442/2016

Άρθρο 136 του ν.
4442/2016

Άρθρο 137 του ν.
4442/2016
Άρθρο 4

Άρθρο 138 του ν.
4442/2016
Άρθρο 139 του ν.
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έχουν ήδη εκδοθεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, με στόχο
την ομαλή μετάβαση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Αναφέρονται οι καταργούμενες, από την έναρξη ισχύος του
συγκεκριμένου κεφαλαίου, διατάξεις.
Εισάγεται κεφάλαιο ΚΑ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιούνται οι διαδικασίες λειτουργίας των Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και των
Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) για
Άτομα με Αναπηρία.
Καθορίζονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι των Κ.Η.Φ.Η.
και των Κ.Δ.Η.Φ. για άτομα με αναπηρία, με παράλληλη
αναφορά συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων
(ΚΑΔ) και φορέων που δύνανται να ασκήσουν τις εν λόγω
δραστηριότητες.
Ορίζεται η εγκρίνουσα αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων
του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι οι Διευθύνσεις Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων περιφερειακών
ενοτήτων.
Διαμορφωνεται το νέο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των
κέντρων κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, το οποίο περιλαμβάνει
την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σε ένα και μόνο στάδιο
για αμφότερες τις δραστηριότητες.
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα προθεσμιών, αυτοψίας προ της
χορήγησης της έγκρισης, μεταβολής στοιχείων της
δραστηριότητας, καθώς και θέματα σχετικά με τις ελεγκτικές
αρμοδιότητες της εγκρίνουσας αρχής. Με τον τρόπο αυτό
αντιμετωπίζονται καθυστερήσεις που παρατηρούνταν κατά τη
συγκρότηση της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 4 του
π.δ. 395/1993 (Α’ 166).
Ορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη νόμιμης λειτουργίας
των Κ.Η.Φ.Η. και των Κ.Δ.Η.Φ. και ορίζονται τα αρμόδια
όργανα για την επιβολή των κυρώσεων. Επίσης, ορίζονται οι
περιπτώσεις για τις οποίες επέρχεται οριστική διακοπή
λειτουργίας της δραστηριότητας.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία
για τη χορήγηση της έγκρισης, το ύψος και τον τρόπο
καταβολής του παράβολου, καθώς και το εύρος του πλαισίου
και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα
σχετικά με την ισχύ των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας για
τους φορείς δραστηριοτήτων Κ.Η.Φ.Η. και Κ.Δ.Η.Φ. για τους
οποίους έχουν ήδη εκδοθεί οι εν λόγω άδειες, με στόχο την
ομαλή τους μετάβαση στο εισαγόμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Αναφέρονται οι μη εφαρμοζόμενες, από την έναρξη ισχύος
του συγκεκριμένου κεφαλαίου, διατάξεις.
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΒ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη λειτουργία των Σχολών
Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
Καθορίζονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι οι Σχολές
Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
Ορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του

4442/2016
Άρθρο 140 του ν.
4442/2016

Άρθρο 141 του ν.
4442/2016
Άρθρο 142 του ν.
4442/2016

Άρθρο 143 του ν.
4442/2016

Άρθρο 144 του ν.
4442/2016
Άρθρο 5

Άρθρο 145 του ν.
4442/2016
Άρθρο 146 του ν.
4442/2016
Άρθρο 147 του ν.
4442/2016

Άρθρο 148 του ν.
4442/2016

Άρθρο 149 του ν.
4442/2016
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συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προβλέπεται η υπαγωγή των Σχολών Ναυαγοσωστικής
Εκπαίδευσης σε καθεστώς γνωστοποίησης και ρυθμίζονται
θέματα σχετικά με την υποβολή της γνωστοποίησης και τη
μεταβολή των στοιχείων αυτής, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, την κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, καθώς και θέματα εποπτείας.
Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 15
του ν. 2743/1999 (A΄ 211), στο οποίο ρυθμίζονται ειδικότεροι
όροι και προϋποθέσεις αδειοδότησης.
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση παραβίασης
επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία των
Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη γνωστοποίηση,
το εύρος των επιβαλλόμενων κυρώσεων, καθώς και το ύψος
και τον τρόπο καταβολής του παράβολου.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την
αδειοδότηση των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΓ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία της δραστηριότητας εκμίσθωσης
θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΚΓ’ του ν.
4442/2016, στο οποίο εμπίπτει η δραστηριότητα εκμίσθωσης
θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Ορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του
συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι η κατά τόπον αρμόδια
Λιμενική Αρχή.
Προβλέπεται η υπαγωγή της δραστηριότητας εκμίσθωσης
θαλασσίων μέσων αναψυχής σε καθεστώς έγκρισης. Η
διαδικασία της έγκρισης διεκπεραιώνεται μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο, μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η έγκριση εκδίδεται
από την εγκρίνουσα αρχή έπειτα από αίτηση του
ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα
οποία κατατίθενται σε δύο στάδια και από τα οποία ελέγχεται
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Επιπλέον, ορίζονται ο χρόνος ισχύς της έγκρισης, καθώς και οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσής της.
Τέλος, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή
παράβολου για την έκδοση της έγκρισης , την κοινοποίηση της
έγκρισης και των ανανεώσεών της στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές, καθώς, επίσης, και θέματα σχετικά με την εποπτεία της
εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση παραβίασης
επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία της
δραστηριότητας και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις
οποίες επιβάλλεται η διακοπή άσκησης της δραστηριότητας.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά της έγκρισης, της ανανέωσης, της
τροποποίησης και της μεταβίβασής της, το ύψος και τον τρόπο

Άρθρο 150 του ν.
4442/2016
Άρθρο 6

Άρθρο 151 του ν.
4442/2016
Άρθρο 152 του ν.
4442/2016
Άρθρο 153 του ν.
4442/2016

Άρθρο 154 του ν.
4442/2016
Άρθρο 155 του ν.
4442/2016
Άρθρο 156 του ν.
4442/2016

Άρθρο 157 του ν.
4442/2016
Άρθρο 7

Άρθρο 158 του ν.
4442/2016
Άρθρο 159 του ν.
4442/2016
Άρθρο 160 του ν.
4442/2016
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καταβολής του παράβολου, καθώς και το εύρος των
επιβαλλόμενων κυρώσεων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση της δραστηριότητας της εκμίσθωσης των
θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΔ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης Μεταφορέων.
Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΚΔ΄ του ν.
4442/2016, στο οποίο εμπίπτουν οι Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.Κ.Α.Μ.).
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των
διατάξεων του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προβλέπεται η υπαγωγή των Σ.Ε.Κ.Α.Μ. σε καθεστώς
γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο, μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση
κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας
στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως
Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Επιπλέον, ρυθμίζονται
θέματα σχετικά με την υποβολή της γνωστοποίησης και τη
μεταβολή των στοιχείων αυτής, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, την κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, καθώς και θέματα εποπτείας.
Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007 (Α΄
40), με την οποία ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις αδειοδότησης.
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της
δραστηριότητας σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων
και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία της ΣΕΚΑΜ.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με τη διαδικασία της γνωστοποίησης και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να τηρούνται
στην έδρα της επιχείρησης, θέματα σχετικά με τη μεταβολή
των στοιχείων της γνωστοποίησης, την κοινοποίηση της
γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, την εποπτεία
των ΣΕΚΑΜ, το ύψος του παράβολου, καθώς και το εύρος του
πλαισίου και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την
αδειοδότηση των ΣΕΚΑΜ.
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΕ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.).
Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου
κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν οι Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. και οι
φορείς που δύνανται να ασκήσουν τη δραστηριότητα αυτή.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των
διατάξεων του συγκεκριμένου κεφαλαίου για τις
Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..
Προβλέπεται η υπαγωγή των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. σε καθεστώς
γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης

Άρθρο 161 του ν.
4442/2016

Άρθρο 162 του ν.
4442/2016

Άρθρο 163 του ν.
4442/2016

Άρθρο 164 του ν.
4442/2016
Άρθρο 8
Άρθρο 165 του ν.
4442/2016
Άρθρο 166 του ν.
4442/2016
Άρθρο 167 του ν.
4442/2016

Άρθρο 168 του ν.
4442/2016
Άρθρο 169 του ν.
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Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο, μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση
κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας
στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως
Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Επιπλέον, ρυθμίζονται
θέματα σχετικά με την υποβολή της γνωστοποίησης και τη
μεταβολή των στοιχείων αυτής, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, την κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, καθώς και θέματα εποπτείας.
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018 (Α'
59) και καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης σχετικά με τις
προδιαγραφές, τις υποχρεώσεις και τη διαδικασία ελέγχου
Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση παραβίασης
επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία της
Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με τη διαδικασία της γνωστοποίησης και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να τηρούνται
στην έδρα της επιχείρησης, θέματα σχετικά με τη μεταβολή
των στοιχείων της γνωστοποίησης, την κοινοποίηση της
γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, τα θέματα
εποπτείας των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., το ύψος του παράβολου, το
εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων, την
κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών, τη διαδικασία
επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΣΤ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία των συνεργείων οχημάτων.
Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου
κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν τα συνεργεία επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή.
Προβλέπεται η υπαγωγή των συνεργείων επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο, μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση
κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας
στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως
Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβολή των
στοιχείων της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, την
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές, καθώς και θέματα εποπτείας των χώρων αυτών.
Προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της
δραστηριότητας.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων

4442/2016

Άρθρο 170 του ν.
4442/2016
Άρθρο 9
Άρθρο 171 του ν.
4442/2016

Άρθρο 172 του ν.
4442/2016
Άρθρο 173 του ν.
4442/2016

Άρθρο 174 του ν.
4442/2016
Άρθρο 175 του ν.
4442/2016

Άρθρο 176 του ν.
4442/2016
Άρθρο 177 του ν.
4442/2016
Άρθρο 10

14

σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον τρόπο
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης
μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η
γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το ύψος του παράβολου,
τον χρόνο και τρόπο καταβολής του, καθώς και τη διαδικασία
επιβολής και κλιμάκωσης των προστίμων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΖ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία των χώρων στάθμευσης.
Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου
κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν οι υπαίθριοι και οι
στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και οι
υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης μοτοσυκλετών
και μοτοποδηλάτων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή.
Προβλέπεται η υπαγωγή των χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων σε καθεστώς
γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο, μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση
κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας
στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως
Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβολή των
στοιχείων της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, την
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές, καθώς και θέματα εποπτείας των χώρων αυτών.
Προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της
δραστηριότητας.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον τρόπο
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης
μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η
γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το ύψος του παράβολου,
καθώς και τη διαδικασία επιβολής και κλιμάκωσης των
προστίμων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
Αναφέρονται οι μη εφαρμοζόμενες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας για τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΗ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία των πλυντηρίων και λιπαντηρίων
οχημάτων.

Άρθρο 178 του ν.
4442/2016
Άρθρο 179 του ν.
4442/2016
Άρθρο 180 του ν.
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Άρθρο 182 του ν.
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Άρθρο 183 του ν.
4442/2016
Άρθρο 184 του ν.
4442/2016
Άρθρο 11
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Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου
κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν τα υπαίθρια ή στεγασμένα,
πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή.
Προβλέπεται η υπαγωγή των πλυντηρίων και λιπαντηρίων
αυτοκινήτων σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία
υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε.). Ωστόσο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.
η γνωστοποίηση θα κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε
οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβολή των
στοιχείων της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, την
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές, καθώς και θέματα εποπτείας των πλυντηρίων και
λιπαντηρίων αυτοκινήτων.
Προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον τρόπο
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης
μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η
γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το ύψος του παράβολου,
καθώς και τη διαδικασία επιβολής και κλιμάκωσης των
προστίμων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στη
λειτουργία των πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων.
Αναφέρονται οι μη εφαρμοζόμενες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας για τη λειτουργία των υπαιθρίων ή στεγασμένων
πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων.
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΘ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία των Σταθμών Υπεραστικών
Λεωφορείων.
Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου
κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν οι σταθμοί υπεραστικών
λεωφορείων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή.
Προβλέπεται η υπαγωγή των σταθμών υπεραστικών
λεωφορείων σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία
υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε.). Ωστόσο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε
οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
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Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβολή των
στοιχείων της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, την
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές, καθώς και θέματα εποπτείας των σταθμών
υπεραστικών λεωφορείων.
Προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον τρόπο
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης
μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η
γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το ύψος του παράβολου,
τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του, καθώς και τη
διαδικασία επιβολής και κλιμάκωσης των προστίμων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.
Αναφέρονται μη εφαρμοζόμενες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας για τη λειτουργία των σταθμών υπεραστικών
λεωφορείων.
Εισάγεται Κεφάλαιο Λ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία των χώρων στάθμευσης βαρέων
οχημάτων.
Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου
κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν οι χώροι στάθμευσης
βαρέων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν, Ν1, Ν2, Ν3, Ο,
Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι διάφοροι
τύποι
λεωφορείων,
φορτηγών,
ρυμουλκούμενων,
ημιρυμουλκούμενων, βυτιοφόρων, αρθρωτών οχημάτων και
τύπου συρμού, μηχανοκίνητων και ρυμουλκούμενων
τροχόσπιτων. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
συγκεκριμένου κεφαλαίου οι σταθμοί υπεραστικών
λεωφορείων και οι σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή.
Προβλέπεται η υπαγωγή των χώρων στάθμευσης βαρέων
οχημάτων σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο,
μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η
γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε
φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβολή των
στοιχείων της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, τη
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές, καθώς και θέματα εποπτείας των χώρων στάθμευσης
βαρέων οχημάτων.
Προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας.

Άρθρο 196 του ν.
4442/2016

Άρθρο 197 του ν.
4442/2016
Άρθρο 13

Άρθρο 14

Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον τρόπο
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης
μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η
γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το ύψος του παράβολου,
τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του, καθώς και τη
διαδικασία επιβολής και κλιμάκωσης των προστίμων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων.
Παρατείνεται η προθεσμία εντός της οποίας προβλέπεται η
ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης του
συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούνται σε
ορισμένη εγκατάσταση και η υπαγωγή τους σε καθεστώς
γνωστοποίησης ή προηγούμενης έγκρισης.
Ορίζεται η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΜΕΣΑ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το νομοθετικό πλαίσιο που αναμορφώνεται διαρθρώνεται στη βάση της αξιολόγησης του κινδύνου που
δύναται να επέλθει σε πτυχές του δημοσίου συμφέροντος, όπως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, από την
άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Εισάγεται ένα σύγχρονο εργαλείο δημόσιας διοίκησης, η
γνωστοποίηση, για την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, για τις
περιπτώσεις που αξιολογείται εμπεριστατωμένα ότι ενέχουν χαμηλό κίνδυνο προσβολής του δημοσίου
συμφέροντος.
Η απλούστευση που επιτυγχάνεται, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος που
την υποστηρίζει, επιφέρουν μια σειρά άμεσων και έμμεσων οφελών, κυρίως μείωση του χρόνου που
απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, καλύτερη προσβασιμότητα και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
σε ό,τι φορά τις ψηφιακές διαδικασίες και υπηρεσίες, ορθότερη αξιοποίηση των πόρων με τη χρήση
σύγχρονων διοικητικών εργαλείων και ενισχυμένη διαφάνεια στις συναλλαγές. Επιπλέον, η χρήση της
αξιολόγησης κινδύνου για την εκτίμηση των κατάλληλων διοικητικών εργαλείων προσδίδει στις ρυθμίσεις
μέτρο και αναλογικότητα για την επίτευξη του σκοπού προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και εδραιώνει
μια νέα κουλτούρα διοίκησης φιλικότερη προς το επιχειρείν.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Κατά τα αρχικά στάδια εφαρμογής των νέων, περισσότερο ευέλικτων, αδειοδοτικών διαδικασιών υπάρχει ο
κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα εκμετάλλευσης της εμπιστοσύνης και κατάχρησης των ελευθεριών που
παρέχονται. Εντούτοις, έχει παρατηρηθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων επιθυμούν τη
συμμόρφωση και την εφαρμογή καλών πρακτικών, στόχοι που επιτυγχάνονται μόνο μέσω ενός σαφούς και
λογικού θεσμικού πλαισίου. Επομένως, η απλούστευση και οι σαφείς κανόνες που προτείνονται με το παρόν
σχέδιο νόμου, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό και διαφανές σύστημα ελέγχων που θεσμοθετείται παράλληλα
αυτήν την περίοδο, αποτελούν τα εχέγγυα για την εξάλειψη του εν λόγω κινδύνου.
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