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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
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.
Στο ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο του ν. 4442/2016 (Α’ 230), σε συνέχεια της νομοθετικής
πρωτοβουλίας που ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του ν. 4796/2021 (Α’ 63), συνεχίζεται η
μεταρρυθμιστική προσπάθεια και σε επόμενους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τους δείκτες κατάταξης της Παγκόσμιας Τράπεζας (doing business), η Ελλάδα
κατατάσσεται, λόγω των διοικητικών πρακτικών που εφαρμόζονται, σε εξαιρετικά χαμηλό
επίπεδο ως προς τη φιλικότητα έναντι των επενδύσεων και την επιχειρηματικότητα.
Επιπλέον, η απλοποίηση άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο του ν. 4796/2021,
όσο και του παρόντος σχεδίου νόμου και η ψηφιοποίησή τους ευθυγραμμίζονται με το Εθνικό
Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το οποίο
αποτελεί μία συνεκτική κεντρική δημόσια πολιτική.

2.

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

-

-

3.

Οι υφιστάμενες αδειοδοτικές διαδικασίες δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν στον
βέλτιστο βαθμό το δημόσιο συμφέρον, λόγω των δυσανάλογων διοικητικών βαρών
που επιβάλλουν.
Η γραφειοκρατία επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, εξαντλώντας
τους περιορισμένους πόρους της χώρας, όντας εστιασμένη στον εκ των προτέρων
έλεγχο σε αντιδιαστολή με τον έλεγχο εκ των υστέρων - κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας των επιχειρήσεων - ο οποίος είναι και πιο ουσιαστικός.
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, εν τέλει το σύνολο της ίδιας της κοινωνίας.

2

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 

4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 3: ν. 3651/2008 (Α΄44)
Άρθρο 4: π.δ. 208/2002 (Α’ 194)
Άρθρο 5: π.δ. 74/2008 (Α’ 112)
Άρθρο 6: ν. 2519/1997 (Α’ 165)
Άρθρο 7: ν.δ. 361/1969 (Α’ 244)
Άρθρο 8: ν. 393/1976 (Α΄ 199)
Άρθρο 9: ν. 711/1977 (Α΄ 284
Άρθρο 10: ν. 4276/2014 (Α’ 155)
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
συμπεριλαμβανομένης
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:
i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

Έχουν μελετηθεί και ενσωματωθεί διεθνείς καλές
πρακτικές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδίως
από τη Γαλλία.

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
☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

8.
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☐

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Σε συνέχεια της νομοθετικής πρωτοβουλίας του ν.
4796/2021 (Α’ 63), 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.

i) βραχυπρόθεσμοι:

- 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 το περιττό διοικητικό κόστος. Επιπλέον,
απελευθερώνονται ιδίως, ανθρώπινοι και οικονομικοί
πόροι, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα.
- 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
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περιβάλλον το οποίο δημιουργεί ένα διευκολυντικό για την
ανάπτυξη κράτος, ικανό να ασκήσει έναν διευρυμένο
εποπτικό ρόλο.
- Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών: Μέσω της
πρόβλεψης για αδειοδότηση αόριστης διάρκειας,
απλοποιούνται η ίδρυση και λειτουργία συγκεκριμένων
οικονομικών δραστηριοτήτων.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Η εγκαθίδρυση απλών, αποτελεσματικών και αποδοτικών
διαδικασιών αδειοδότησης, οι οποίες θα είναι
απαλλαγμένες από διοικητικά βάρη, υπό τη στοχευμένη
εποπτεία του κράτους. Παράλληλα, σκοπείται η ενίσχυση
του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας.

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

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 

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Οι δραστηριότητες που απλοποιούνται με το παρόν
σχέδιο νόμου 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 προσβασιμότητα σε αυτές,
διασφαλίζεται η διαφάνεια, εξασφαλίζεται η
βελτιστοποίηση στη διαχείριση των ανθρώπινων και
οικονομικών 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
διοικητικών διαδικασιών για την αδειοδότηση και τον
συνακόλουθο έλεγχο της διαδικασίας.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Εξηγήστε:
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Το Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη
διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ψηφιακής
διακυβέρνησης
(διαφάνεια,
προσβασιμότητα,

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 (Α’ 230)
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

Στόχος
Κεφάλαιο Α’
Σκοπός και αντικείμενο

Άρθρο 1
Σκοπός
Άρθρο 2

Καθορίζεται ο σκοπός του σχεδίου νόμου.
Καθορίζεται το αντικείμενο των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου.

Αντικείμενο
Κεφάλαιο Β΄
Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και
συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων
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Άρθρο 3
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων οδικής
βοήθειας οχημάτων και
συνεργατών οδικής βοήθειας
οχημάτων - Προσθήκη
Κεφαλαίου Λ’ στον ν.
4442/2016
Άρθρο 206
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 207
Αρμόδια αρχή

Άρθρο 208
Γνωστοποίηση λειτουργίας
επιχείρησης οδικής βοήθειας
οχημάτων και συνεργάτη
οδικής βοήθειας οχημάτων

Άρθρο 209
Παράβολο
Άρθρο 210
Έλεγχοι
Άρθρο 211
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Άρθρο 212
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 213
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 214
Καταργούμενες διατάξεις
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Εισάγεται Κεφάλαιο Λ’ στον ν. 4442/2016 (Α’ 230), με το οποίο ορίζονται
οι διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων οδικής
βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων.

Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κεφαλαίου και
συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό
αφορούν τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών
οδικής βοήθειας οχημάτων.
Ορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου,
ήτοι η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης οδικής βοήθειας ή του
συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
Προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες
οδικής βοήθειας υπάγονται στο καθεστώς της γνωστοποίησης, με την
προϋπόθεση ότι ο φορέας είναι εφοδιασμένος με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά
τηρεί στην έδρα ή/και στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας,
διαθέσιμα για έλεγχο. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος
Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.).
Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή γνωστοποίησης
στις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και στους συνεργάτες οδικής
βοήθειας.
Καθορίζονται τα θέματα εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων
του συγκεκριμένου κεφαλαίου, καθώς και η κατάρτιση και τήρηση του
σχετικού μητρώου ελεγκτών.
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της δραστηριότητας,
ιδίως σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων
κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας και συνεργατών
οδικής βοήθειας και ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η
αφαίρεση άδειας ή διακοπή άσκησής της.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση των θεμάτων της
γνωστοποίησης εγκατάστασης και λειτουργίας, του περιεχομένου της
γνωστοποίησης, των κυρώσεων και των παραβόλων. Επιπλέον
προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη, με την οποία καθορίζονται οι όροι,
διαδικασίες και προϋποθέσεις για την κατάρτιση του μητρώου
ελεγκτών.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην αδειοδότηση των
επιχειρήσεων οδικής βοήθειας και συνεργατών οδικής βοήθειας.
Περιέχονται καταργούμενες διατάξεις από την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων του συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Κεφάλαιο Γ΄
Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και
Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
Άρθρο 4
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας
σχολών οδηγών αυτοκινήτων
και μοτοσικλετών και Κέντρων
Θεωρητικής Εκπαίδευσης
Υποψήφιων Οδηγών Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΑ’
στον ν. 4442/2016
Άρθρο 215
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 216
Αρμόδια αρχή

Άρθρο 217
Γνωστοποίηση λειτουργίας
σχολής οδηγών αυτοκινήτων
και μοτοσικλετών και Κέντρου
Θεωρητικής Εκπαίδευσης
Υποψήφιων Οδηγών

Άρθρο 218
Παράβολο
Άρθρο 219
Έλεγχοι
Άρθρο 220
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 221
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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Εισάγεται Κεφάλαιο ΛΑ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο απλοποιούνται
οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων
και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων
Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

Καθορίζονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι των Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων
και Μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων
Οδηγών, με παράλληλη αναφορά συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
Ορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του
συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι η Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας όπου εγκαθίσταται και
λειτουργεί η δραστηριότητα.
Προβλέπεται ότι οι σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και
τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών υπάγονται σε
καθεστώς γνωστοποίησης, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας είναι
εφοδιασμένος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν
συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρεί στην έδρα ή/και στον
χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα για έλεγχο. Επιπλέον
ρυθμίζονται τα προσόντα που πρέπει να τηρούν τα φυσικά πρόσωπα ή
τα μέλη ή το προσωπικό, σε περίπτωση νομικού προσώπου,
προκειμένου να έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τις ως άνω
δραστηριότητας, καθώς και η απαιτούμενη αναλογούσα επιφάνεια ανά
άτομο.
Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή γνωστοποίησης
σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστήματος
αυτής και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών.
Καθορίζονται τα θέματα εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων
του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Ορίζονται οι κυρώσεις για την περίπτωση παραβάσεων ως προς την
υποβολή γνωστοποίησης και ορίζονται τα αρμόδια όργανα για την
επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την υποβολή
της γνωστοποίησης, το ύψος και τον τρόπο καταβολής του παράβολου,

Άρθρο 222
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 223
Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

καθώς και το εύρος του πλαισίου και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων
του εν λόγω κεφαλαίου.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το
χρονικό πλαίσιο της μετάβασης των σχολών οδηγών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών, των υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων
Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών στο νέο πλαίσιο της
γνωστοποίησης.
Αναφέρονται οι μη εφαρμοζόμενες, από την έναρξη ισχύος του
συγκεκριμένου κεφαλαίου, διατάξεις.

Κεφάλαιο Δ’
Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και
εμπορευμάτων
Άρθρο 5
Απλούστευση πλαισίου
λειτουργίας σχολών/κέντρων
επαγγελματικής κατάρτισης
για τη χορήγηση
Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας
σε οδηγούς οχημάτων
μεταφοράς επιβατών και
εμπορευμάτων - Προσθήκη
Κεφαλαίου ΛΒ’ στον ν.
4442/2016
Άρθρο 224
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 225
Αδειοδοτούσα αρχή

Άρθρο 226
Έγκριση λειτουργίας
σχολής/κέντρου
επαγγελματικής κατάρτισης
για τη χορήγηση
Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας
σε οδηγούς οχημάτων
μεταφοράς επιβατών και
εμπορευμάτων
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Εισάγεται Κεφάλαιο ΛΒ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο απλοποιούνται
οι διαδικασίες για τη λειτουργία των σχολών/κέντρων επαγγελματικής
κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και
εμπορευμάτων.

Καθορίζονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι οι σχολές/κέντρα επαγγελματικής
κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και
εμπορευμάτων.
Ορίζεται η αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του
συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι η Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας όπου εγκαθίσταται και
λειτουργεί η δραστηριότητα.
Προβλέπεται η υπαγωγή των σχολών/κέντρων επαγγελματικής
κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και
εμπορευμάτων 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 αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση του
ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, ορίζονται η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα

Άρθρο 227
Παράβολο

Άρθρο 228
Έλεγχοι
Άρθρο 229
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 230
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 231
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 232
Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

διδασκαλίας ανά άτομο, ο χρόνος ισχύς της έγκρισης, καθώς και οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσής της.
Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη χορήγηση έγκρισης
λειτουργίας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης για τη
χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς
οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.
Καθορίζονται τα θέματα εποπτείας της οικονομικής δραστηριότητας
του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της οικονομικής
δραστηριότητας σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς την
απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας.
Περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη χορήγηση έγκρισης, το εύρος των
επιβαλλόμενων κυρώσεων, καθώς και το ύψος και τον τρόπο καταβολής
του παράβολου.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την αδειοδότηση των
σχολών/κέντρων επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.
Ορίζονται οι μη εφαρμοζόμενες διατάξεις από την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων του συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Κεφάλαιο Ε’
Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και
πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων
Άρθρο 6
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας
αυτοτελών διαιτολογικών
γραφείων και πολυδύναμων
διαιτολογικών μονάδων Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΓ’
στον ν. 4442/2016
Άρθρο 233
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 234
Αρμόδια αρχή

Άρθρο 235
Γνωστοποίηση λειτουργίας
αυτοτελούς διαιτολογικού
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Εισάγεται Κεφάλαιο ΛΓ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο απλοποιείται η
λειτουργία των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και των
πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων.

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΛΓ΄ του ν. 4442/2016,
στο οποίο εμπίπτουν τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι
πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του
συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήτοι η περιφερειακή ενότητα στην οποία
εγκαθίσταται και λειτουργεί το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ή η
πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα.
Προβλέπεται η υπαγωγή των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και
των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων σε καθεστώς
γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων

γραφείου και πολυδύναμης
διαιτολογικής μονάδας

Άρθρο 236
Παράβολο
Άρθρο 237
Έλεγχοι
Άρθρο 238
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 239
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 240
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 241
Προδιαγραφές εγκατάστασης
και λειτουργίας Τροποποίηση της παρ. 3 του
άρθρου 52 του ν. 2519/1997

(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 Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης
(Ε.Κ.Ε.).
Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για υποβολή της γνωστοποίησης
των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και των πολυδύναμων
διαιτολογικών μονάδων.
Καθορίζονται τα θέματα εποπτείας της οικονομικής δραστηριότητας
του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της δραστηριότητας του
εν λόγω κεφαλαίου σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης.
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 αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων
και των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων, το ύψος του
παράβολου, καθώς και το εύρος του πλαισίου και τη διαδικασία
επιβολής κυρώσεων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην αδειοδότηση των
αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και των πολυδύναμων
διαιτολογικών μονάδων.
Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 2519/1997 (Α’ 165), με την
οποία παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθμιση των
προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων
αδυνατίσματος-διατολογικών μονάδων, ως προς το αντικείμενο της
εξουσιοδότησης.

Κεφάλαιο ΣΤ’
Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής
Άρθρο 7
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας
εργαστηρίων αισθητικής Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΔ’
στον ν. 4442/2016
Άρθρο 242
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 243
Αρμόδια αρχή
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Εισάγεται Κεφάλαιο ΛΔ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο απλοποιείται η
λειτουργία των εργαστηρίων αισθητικής.

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΛΔ’ του ν. 4442/2016,
στο οποίο εμπίπτουν τα εργαστήρια αισθητικής.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του
συγκεκριμένου κεφαλαίου για τα εργαστήρια αισθητικής, ήτοι η
αρμόδια για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση της οικείας

Άρθρο 244
Γνωστοποίηση λειτουργίας
εργαστηρίου αισθητικής

Άρθρο 245
Παράβολο
Άρθρο 246
Έλεγχοι
Άρθρο 247
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 248
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 249
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 250
Όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας - Τροποποίηση
του άρθρου 6 του ν.δ.
361/1969

Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί η
δραστηριότητα.
Προβλέπεται η υπαγωγή των εργαστηρίων αισθητικής 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, καθώς και με την
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για υποβολή της γνωστοποίησης
των εργαστηρίων αισθητικής.
Καθορίζονται τα θέματα εποπτείας της οικονομικής δραστηριότητας
του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της οικονομικής
δραστηριότητας σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης.
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 εργαστηρίων αισθητικής, 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
εργαστηρίων αισθητικής.
Τροποποιείται το άρθρο 6 του ν.δ. 361/1969 (Α’ 244), με το οποίο
παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθμιση των όρων και
προδιαγραφών λειτουργίας των εργαστηρίων αισθητικής, ώστε να είναι
σαφές ότι θέματα αδειοδότησης ρυθμίζονται πλέον μόνο με το
Κεφάλαιο ΛΔ’ του ν. 4442/2016.

Κεφάλαιο Ζ’
Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων
Άρθρο 8
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας
τουριστικών γραφείων Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΕ’
στον ν. 4442/2016
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Εισάγεται Κεφάλαιο ΛΕ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο απλοποιείται η
λειτουργία των τουριστικών γραφείων.

Άρθρο 251
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 252
Αρμόδια αρχή
Άρθρο 253
Γνωστοποίηση λειτουργίας
τουριστικού γραφείου

Άρθρο 254
Παράβολο
Άρθρο 255
Έλεγχοι
Άρθρο 256
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 257
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 258
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 259
Λειτουργία τουριστικών
γραφείων - Τροποποίηση των
άρθρων 3 και 4 του ν.
393/1976
Άρθρο 260
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΕ’

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΛΕ’ του ν. 4442/2016,
στο οποίο εμπίπτουν τα τουριστικά γραφεία.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή, η οποία είναι η κατά τόπον αρμόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, με βάση τον τόπο εγκατάστασης
και λειτουργίας του τουριστικού γραφείου.
Προβλέπεται η υπαγωγή των τουριστικών γραφείων σε καθεστώς
γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.).
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβολή των στοιχείων
της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να
τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, καθώς και την κοινοποίηση της
γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή γνωστοποίησης
λειτουργίας τουριστικού γραφείου.
Καθορίζονται τα θέματα εποπτείας της οικονομικής δραστηριότητας
του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της
δραστηριότητας, σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης.
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 τρόπο καταβολής του, καθώς και τη
διαδικασία επιβολής και κλιμάκωσης των προστίμων.
Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην αδειοδότηση για
την λειτουργία των τουριστικών γραφείων.
Τροποποιούνται τα άρθρα 3 και 4 του ν. 393/1976 (Α’ 199) περί
τουριστικών γραφείων, ώστε να είναι σαφές ότι πλέον η λειτουργία τους
διέπεται από το Κεφάλαιο ΛΕ’ του ν. 4442/2016.

Ορίζεται ρητά ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου ΛΕ’
του ν. 4442/2016 άρχεται από την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης της
διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής notifybusiness με το
ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.ΤΕ.) του
Υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτό διαπιστώνεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού.

Κεφάλαιο Η’
Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
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Άρθρο 9
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας
τουριστικών επιχειρήσεων
οδικών μεταφορών Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΣΤ’
στον ν. 4442/2016

Εισάγεται Κεφάλαιο ΛΣΤ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο απλοποιείται
η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.).

Άρθρο 261
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 262
Αρμόδια αρχή

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου κεφαλαίου, στο
οποίο εμπίπτουν οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή, η οποία είναι η κατά τόπον αρμόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού με βάση τον τόπο εγκατάστασης και
λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών.
Προβλέπεται η υπαγωγή των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών
μεταφορών σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.).
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβολή των στοιχείων
της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να
τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, καθώς και την κοινοποίηση της
γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για υποβολή της γνωστοποίησης
λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών.
Καθορίζονται τα θέματα εποπτείας της οικονομικής δραστηριότητας
του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της
δραστηριότητας, σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης.
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 για
την λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών.
Ορίζεται ρητά ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου ΛΣΤ’
του ν. 4442/2016 άρχεται από την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης της
διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής notifybusiness με το
ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.ΤΕ.) του
Υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτό διαπιστώνεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού.

Άρθρο 263
Γνωστοποίηση λειτουργίας
τουριστικών επιχειρήσεων
οδικών μεταφορών

Άρθρο 264
Παράβολο
Άρθρο 265
Έλεγχοι
Άρθρο 266
Κυρώσεις - Παραβάσεις
Άρθρο 267
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 268
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 269
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου
ΛΣΤ’

Κεφάλαιο Θ’
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Απλούστευση πλαισίου έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού
τουρισμού-θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας
Άρθρο 10
Απλούστευση πλαισίου
έναρξης λειτουργίας μονάδων
ιαματικής θεραπείας, κέντρων
ιαματικού τουρισμούθερμαλισμού και κέντρων
θαλασσοθεραπείας Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΖ’
στον ν. 4442/2016
Άρθρο 270
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 271
Αρμόδια αρχή
Άρθρο 272
Γνωστοποίηση λειτουργίας
μονάδων ιαματικής
θεραπείας και κέντρων
ιαματικού τουρισμού –
θερμαλισμού και κέντρων
θαλασσοθεραπείας

Άρθρο 273
Παράβολο

Άρθρο 274
Έλεγχοι
Άρθρο 275
Παραβάσεις – Κυρώσεις
Άρθρο 276
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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Εισάγεται Κεφάλαιο ΛΖ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο απλοποιείται η
λειτουργία των μονάδων ιαματικής θεραπείας και των κέντρων
ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και των κέντρων
θαλασσοθεραπείας.

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΛΖ’ του ν. 4442/2016,
στο οποίο εμπίπτουν οι μονάδες ιαματικής θεραπείας και τα κέντρα
ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή, η οποία είναι η Ειδική Υπηρεσία
Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Τουρισμού.
Προβλέπεται η υπαγωγή των μονάδων ιαματικής θεραπείας και των
κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και των κέντρων
θαλασσοθεραπείας σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.).
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβολή των στοιχείων
της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να
τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, καθώς και την κοινοποίηση της
γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για υποβολή της γνωστοποίησης
λειτουργίας των μονάδων ιαματικής θεραπείας και των κέντρων
ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και των κέντρων
θαλασσοθεραπείας.
Καθορίζονται τα θέματα εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων
του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
Προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας, στην περίπτωση παραβάσεων ως προς
την υποβολή γνωστοποίησης.
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.

Άρθρο 277
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 278
Εγκαταστάσεις ειδικής
τουριστικής υποδομής Τροποποίηση της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 4276/2014
Άρθρο 279
Έναρξη Ισχύος Κεφαλαίου ΛΖ’

Περιέχονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των
μονάδων ιαματικής θεραπείας και των κέντρων ιαματικού τουρισμού –
θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας.
Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ως προς τις
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδομής, καθώς και ως προς το περιεχόμενο της
εξουσιοδοτικής διάταξης για τη λειτουργία τους, ώστε να είναι σαφές
ότι η αδειοδότησή τους ρυθμίζεται εφεξής από το Κεφάλαιο ΛΖ’ του ν.
4442/2016.
Ορίζεται ρητά ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου ΛΖ’
του ν. 4442/2016 άρχεται από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το
μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του
συγκεκριμένου Κεφαλαίου.
Κεφάλαιο Ι’
Ειδικότερα ζητήματα αδειοδότησης

Άρθρο 11
Θέση σε κυκλοφορία
τουριστικού λεωφορείου
Άρθρο 12
Εξουσιοδότηση για λειτουργία
τουριστικών επιχειρήσεων
Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος του ν.
4442/2016 - Τροποποίηση
Παραρτήματος ΙΙ του ν.
4442/2016

Ορίζεται ότι για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δημόσιας χρήσης τουριστικές επιχειρήσεις οδικών
μεταφορών, απαιτείται γνωστοποίηση, η οποία αποτελεί τμήμα της
γνωστοποίησης της ως άνω κύριας δραστηριότητας.
Περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό Τουρισμού,
προκειμένου να προσδιορίζονται και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, καθώς και οι
προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
Καταργούνται το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του άρθρου 54 του ν.
3498/2006 (Α΄ 230), με τα οποία παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση
για τον προσδιορισμό των κατηγοριών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και για τον καθορισμό των
προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τους.
Τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4442/2016, το οποίο αφορά την
έναρξη ισχύος των επιμέρους διατάξεων του, ορισμένες από τις οποίες
τίθενται το πρώτον με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

Κεφάλαιο ΙΑ’
Έναρξη ισχύος
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
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Ορίζεται η έναρξη ισχύος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου εν συνόλω.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητ
α

Χ

Χ

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΜΕΣΑ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣ
Α

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων
Άλλο

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. Παράλληλα, εισάγεται ένα σύγχρονο εργαλείο δημόσιας διοίκησης,
η γνωστοποίηση, για την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων.
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 αφορά τις
ψηφιακές διαδικασίες και υπηρεσίες, ορθότερη αξιοποίηση των πόρων με τη χρήση σύγχρονων διοικητικών
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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,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α
Σχεδιασμός /
προετοιμασί
α
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένω
ν
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,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΙΑΧΕΙΡ
ΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝ
ΩΝ

ΚΙΝΔΥΝ
ΟΙ
ΡΥΘΜΙ
ΣΗΣ

Αναγνώρι
ση /
εντοπισμό
ς κινδύνου
Διαπίστωσ
η
συνεπειών
κινδύνων
στους
στόχους
Σχεδιασμό
ς
αποτροπή
ς/
αντιστάθμ
ισης
κινδύνων

ΘΕΣΜΟΙ
,
ΔΗΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝ
ΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
Α,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝ
ΩΝ
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Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίησ
η της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγησ
η

ΚΟΙΝΩΝΙ
Α&
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

διαδικασι
ών
διαχείριση
ς κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων επιθυμεί τη συμμόρφωση και την εφαρμογή
καλών πρακτικών, στόχοι που επιτυγχάνονται μόνο μέσω ενός σαφούς και λογικού θεσμικού πλαισίου, 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 οποιουδήποτε κινδύνου.

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 106 παρ. 1 Σ
Άρθρο 5 παρ. 1 Σ

25.



Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός
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Οδηγία


Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης




28.

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
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31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
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Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Άρθρο 3

Υποδομών και Μεταφορών

Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας
επιχειρήσεων
οδικής βοήθειας οχημάτων και
συνεργατών οδικής βοήθειας
οχημάτων

Άρθρο 4

Υποδομών και Μεταφορών

Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας σχολών οδηγών
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
και
Κέντρων
Θεωρητικής
Εκπαίδευσης
Υποψήφιων
Οδηγών

Άρθρο 5

Υποδομών και Μεταφορών

Ρύθμιση πλαισίου λειτουργίας
σχολών/κέντρων
επαγγελματικής κατάρτισης για
τη χορήγηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής
Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων
μεταφοράς
επιβατών
και
εμπορευμάτων

Άρθρο 6

Υγείας

Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας αυτοτελών
διαιτολογικών γραφείων και
πολυδύναμων διαιτολογικών
μονάδων

Άρθρο 7

Υγείας

Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων
αισθητικής

Άρθρο 8

Τουρισμού

Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας τουριστικών
γραφείων

Άρθρο 9

Τουρισμού

Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων οδικών
μεταφορών

Άρθρο 10

Τουρισμού

Ρύθμιση πλαισίου έναρξης
λειτουργίας μονάδων
ιαματικής θεραπείας, κέντρων
ιαματικού τουρισμού-

θερμαλισμού και κέντρων
θαλασσοθεραπείας.
32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη
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Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή επισπεύδον
Υπουργείο ή υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

